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СОЦІОЛОГІЯ

СТЕПОВИЙ Т.

Геґель і Ленін

(З приводу ленінського збірника № 9)

Не тільки люди мають свою історію, а й та спадщина, яку вони

після себе залишають, підлягає історичним змінам. Великий

ідеологічний монумент, що його сам собі поставив Гегель, написавши Науку
логіки", сприймається різно. Представники нової кляси викривають у

ньому те, чого* не бачила кляса попередня, інтерпретують його так,
як не міг би перед.тим розуміти ніхто, і тоді стара система

абсолютного ідеалізму раптом визначається як поставлений на голову

матеріялізм". Старі уперті слова раптом наповнюються багатим змістом
і нові люди знаходять у них нові скарби, яких не бачили досі їхні

попередники. Це вже сталося з філософією Спінози, якого тільки

пролетарська революційна думка відважилася зрозуміти, як матерія-
ліста. Те ж саме відбувається тепер з філософією Гегеля. Нові люди,
освітливши її з несподіваних сторін чого не могли зробити шкільні

історики філософії, дали справжню картину дійсности.

Пролетаріят, що не без підстав претендує на об'єктивність своєї

думки, бо він не зацікавлений у дальшому існуванні кляс, правильно

зрозумів філософію Гегеля, як матеріялізм навиворіт. У цьому заслуга
пролетарських мислителів Маркса, Енгельса, Плеханова, Леніна. Цей

процес оновлення старих ідейних скарбів, оновлення історії філософії,
сам являє собою філософську працю, що має не менше значіння, ніж

створення своєї системи".
історія філософії битий шлях людського мислення. Ця via regia

думки з кожною новою добою по -

новому себе визначає.

Що ж зробив діялектичний матеріялізм із попередніми етапами

історії філософії? /Або, інакше кажучи, як він поставився до тієї

спадщини, яку йому залишила буржуазна філософія? Відповідь на це ми

знаходимо у Леніна в Конспекті книги Гегеля Науки логіки"

(стор. 197): Плеханов критикует кантианство (и агностицизм вообще)
более с вульгарно

* материалистической, чем с диалектически
-

материалистической точки зрения, поскольку сн лишь a limine отвергает
их рассуждения, а не исправляет (как Гегель исправлял Канта) эти

рассуждения, углубляя, обобщая, расширяя их, показывая связь и

переходы всех и всяких понятий". Ленін підійшов до Гегеля ДІЯЛЄКТИЧНО
він його скритикував, але, скритикувавши, не просто його відкинув,
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а зберіг те цінне, що ми маємо в його системі діалектику. Из.
этого надо сначала вышелушить материалистическую диалектику",
каже він з приводу темних і ідеалістичних визначень Гегеля (стор. 153).

Цікаво, що з ідеалістичної системи Ленін намагався видобути
матеріалістичну діялектику, тобто не просто взяти діалектику
Гегеля, як вона є в ідеалістичному її вигляді, а перевернути її,

матеріалізувати, тобто відмінити те, що залишилося нам у спадок від
Гегеля.

Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически" пише
він у своєму конспекті (стор. 59). Гегель есть поставленный на голову

материализм (по Энгельсу), т. е. я выкидываю большей частью

боженьку, абсолют, чистую идею etc". Л в загальних замітках з

приводу абсолютної ідеї" Гегеля він зауважує (стор. ЗОЇ): Замечательно,
что вся глава об абсолютной идее" почти ни словечка не говорит
о боге (едва - ли не один раз случайно вылезло божеское" понятие"), и,

кроме того, это МВ почти не содержит специфически идеализма,
а главным своим предметом имеет диалектический метод. Итог
и распад, последнее слово и суть логика Гегеля, есть

диалектический метод это крайне замечательно. И еще одно: в этом

самом идеалистическом произведении Гегеля всего менее

идеализма, всего б о л ь ш е материализма. Противоречиво, но факт".
А з приводу вступу до НІ розділу ( ідея") частини II Логіки"
( Суб єктивна логіка") і відповідних §§ Енциклопедії (§§ 213 5), Ленін каже,
що цей вступ... едва-ли не самое лучшее изложение диалектики"

(стор. 221 Конспекту).
Яким це чином найреалістичніший Гегелів твір має найменше

ідеалізму" ? Як це наскрізь архі - ідеалістичний вступ до III розділу
являє собою чи не найкращий виклад діялектики"?

Це може бути зрозуміло лише тому, що Ленін інтерпретує Гегеля
в матеріялістичному дусі не так, звичайно, як його інтерпретують
шкільні історики філософії. Ленін підмолоджує" Гегеля, викриває під
його ідеалістичним одягом матеріялістичний панцер, тобто визначає

його, за Енгельсом, як поставленого на голову матеріяліста",
підкреслюючи матеріялістичні нотки в Гегелевих думках, а їх можна знайти,
бо Гегель ідеаліст увібрав у себе діялектично й матеріялізм.

Ленін, вбираючи в свій матеріялізм і гегелівську діялектику,
перетворює її на матеріялісгичну. Переход логической идеи к

природе" пише він з приводу архизамечательной" фрази на останній

сторінці Логіки" (стор. 299). Рукой подать к материализму. Прав
был Енгельс, что система Гегеля перевернутый материализм".

Цей процес матеріялізації гегелівської методи і не тільки методи,

а й системи, ми особливо яскраво можемо простежити на конспекті

III розділу третьої книги Науки логіки" Гегеля, що (книга) трактує
про суб єктивну логіку або вчення про поняття. До речі, треба
зазначити, що конспект третьої книги займає майже половину (128 сторінок
із 277, не рахуючи передмов і загальних заміток) усього конспекту,
а щодо третьої книги, то конспект її III частини (ідея) майже вдвічі

бльший,(80 сторінок) за конспект перших двох частин цієї третьої
книги (поняття взагалі, суб єктивність, об єктивність 49 стор.). Ця
кількісна перевага свідчить і про якісну. Справді, ніде інде, як тут, на

протязі конспекту цього III розділу третьої книги Науки логіки"

(стор. 221 299), ми можемо простежити ввесь процес перевертання,
за Марксом і Енгельсом, Гегелевого ідеалізму з голови на ноги. Саме

тут ця нёпочтива операція над Гегелем виявляється найяскравіше. Для
Ґегеля ідея, а надто абсолютна ідея, яка являє собою продукт розвитку
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життя й процесу пізнання (перших двох ступенів ідеї), ця абсолютна

ідея є той останній пункт, до якої прагне розвиток усієї філософії
взагалі, мета, досягнення якої означає кінець усякої філософії.
Отже, не дивно, що у Гегеля абсолютна ідея увібрала в себе всю

природу і тому, саме тому, що вона її увібрала, можливо було її

перевернути й поставити в основу діялектики понять діялектику самих

речей.
Як же інтерпретує цей розділ Ленін?
Візьмімо одну ілюстрацію із стор. 255. З одного боку, Ленін

виписує цитату, а з другого її ніби перекидає, ставлячи в дужках
слова, які пояснюють цей процес інтерпретації. Ці слова ми

відзначаємо курсивом:

Она (идея) есть во-первых, I

простая истина, тожество понятия I
и об ективности, как общее...

... Во-вторых, она есть

отношение сущей ДЛЯ себя суб ек- I

ти вности простого понятия и от л и- |
ценной от него об ективности: !

первая есть по существу, п о б у ж д е-
'

н и е снять это разделение. і
Как это отношение, идея есть ;

процесс, направленный к разде- 5
лению на индивидуальность и на ее ;
неорганическую природу, к подчи- І
нению последней вновь власти суб - |
екта и к возврату ,< первой простой (

общности. Тожество идеи с самой |
собой есть одно с процессом; |
мысль, освобождающая
действительность от видимости бездельной
изменчивости и просветляющая ее в

и д е ю, должна представлять эту
истину действительности, не как !

мертвый покой, не как простой о б- ;

раз, тусклый, без побуждения и j
движения, не как некоторого гения,

или число, или отвлеченную мысль ; j
идея, в силу свободы, которой
достигает в ней понятие, имеет в себе
также упорнейшую
противоположность; ее покой состоит
в незыблемости и уверенности, с

коими она вечно преодолевает и

совпадает в ней

(противоположности) с самой собой.

Идея {читай, познание человека) есть со-

впадени (согласие) понятия и об ективности

(общее). Это во -

первых.
Во -

вторых, идея есть отношение для

себя сущей (= якобы самостоятельной) суб -
ективности ( - ч ловска) к отличной (от
отой идеи) об ективности. Суб ективность
есть стремление уничтожить это

отделение (идеи от об єкта).
Познание есть процесс погружения в

неорганическую природу (ума) ради
подчинения ее власти суб єкта и обобщения
(познания общего в ее явлениях)... Совпадение
мысли с об єктом есть процесс. Мысль

(= человек) не должна представлять себе

истину в виде мертвого покоя, в виде

простой картины (образа) бледного (тусклого)
без стремления, без движения, точно гения,
точно число, точно абстрактную мысль.

Идея имеет в себе и сильнейшее

противоречие, покой (для мышления человека)
состоит в твердости и уверенности, с которой
он вечно создает (это противоречие .мысли

с об єктом] и вечно преодолевает его..-.

Звернімо спочатку увагу на форму. Ленін, ніби перекладаючи,
а справді інтерпретуючи Гегеля, підбирає в дужках замість
абстрактних термінів Гегеля конкретні слова, і цим позбавляє саму ідею її

самостійности. Уже самий стиль цього перекладу" матеріялістичний
і ясний, ці знаки порівняння (мысль человек), (идея познание

человека), (ее (идеи) покой покой для мышления человека). Особливо
яскрава ця матеріялізація тексту в кінці цитати, де діялектика ідеї (ее
покой і т. д.) у Леніна інтерпретується, як діялектика людського
пізнання і об єкта.

Щодо змісту цього перекладу", то ясно, що під абсолютною ідеєю
Ленін розуміє не що іншого, як абсолютну істину. Це він прямо каже,

перекладаючи" другу цитату на стор. 227.
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Идея есть истина; ибо истина

состоит в соответствии об ективно-
сти понятию... Но также и все

действительное, поскольку оно

нечто истинное, есть идея . . . ЕдИ-
ничное бытие представляет собой

лишь какую-либо одну сторону
идеи ; последней нужны поэтому еще

иные действительности, которые
равным образом выступают как

обособленные и видимо самостоятельные;

лишь во всех их вместе и в их

соотношении реализуется понятие.

Отдельное бытие (предмет, явление etc.)
есть (лишь) одна сторона идеи (истины).
Для истины нужны еще другие стороны дей-

ствительности, которые тоже лишь кажутся
самостоятельными и отдельными (особо для

себя существующими). Лишь в их со в о-

купности и в их от ношен и и

реализуется истина.

В цьому перекладі" ясно помічається те трактування абсолютної

істини, яке Ленін дав ще шість років до Конспекту", в своєму Ма-
теріялізмі і емпіріокритицизмі". Гегель об єктивність ставить у
відповідність із поняттям, а Ленін, як відомо, поняття ставить у відповідність
із об єктивністю. Наслідок один: єдність поняття і дійсности. Ллє шлях

різний.
Диалектика вещей создает диалектику и д е й, а не наоборот",

коментує Ленін думку ГеГеля (стор. 229). Гегель гениально

угадал диалектику вещей (явлений, мира, природы) в диалектике

понятий, именно угадал, не больше... Этот афориз надо бы

выразить популярнее, без слова диалектика, примерно так; Гегель
гениально угадал в смене, взаимозависимости всех понятий, в

тождестве их противоположностей, в переходах одного понятия

в другое, в вечной смене, движении понятий именно такое отношение

вещей, природы". Ленін матеріялізує Гегеля в той спосіб, що

підкреслює, що діялектика понять відбиває діялектику речей.
Диалектика не в разсудке человека, а в идее", т. е. в об єк-

тивной действительности" остаточно матеріялізує термін ідея" Ленін,
ставлячи його в лапки (стор. 235).

Идея есть процесс" (стор. 235). Истина есть процесе. От суб ек-
тивной идеи человек идет к об ективной истине, через практику"
(и технику)... Жизнь рождает мозг. В мозгу человека отражается

природа. Проверяя и применяя в практике своей и в технике

правильность этих отражений, человек приходит к об ективной истине" так
пояснює Ленін поділ ідеї на три ступеня (жизнь, познание,
абсолютная идея) у Гегеля. Ленін відкидає, як містику, таке твердження
Гегеля: Дух не только безконечно богаче, чем природа, но и...

абсолютное единство противоположного в понятии составляет также

сущность духа" (стор. 243).
Ленін зазначає: Практика стоит у Гегеля в анализе процесса

познания и именно как переход к об ективной ( абсолютной" по

Гегелю) истине. Маркс, следовательно, непосредственно к Гегелю

примыкает, вводя критерий практики в теорию познания: см. тезисы о

Фейербахе".
На стор. 219 Ленін говорить ще яскравіше: Когда Гегель

старается иногда даже тщится и пыжится подвести целесообразную
деятельность человека под категории логики, говоря, что эта

деятельность есть заключение", что суб єкт (человек) играет роль такого - то

члена" в логической фигуре" заключения и т. п., то это не только

натяжка, не только игра. Тут есть очень глубокое содержание, чисто

материалистическое. Надо перевернуть: практическая деятельность
человека миллиарды раз должна была приводить сознание человека
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к повторению разных логических фигур, дабы эти фигуры могли

получить значение аксиом. Это Mota bene . Л збоку він пише: НВ
Категории логики и человеческая практика".

Цей уривок свідчить, що для Леніна матеріялізувати Гегелеву
логіку значить поставити її на грунт теорії пізнання діялектичного

матеріалізму. Процес матеріялізації логіки Гегеля закінчується у
Леніна там, де він, розшифровуючи абсолютну ідею, як єдність поняття

і реальности, як об єктивну дійсність і відповідну цій дійсності
абсолютну істину, підкреслює, що практика выше (теоретического)
познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и

непосредственной действительности" (стор. 261). Единство теоретической
идеи (познания) и практики это НВ, и это единство именно в

теории познания, ибо в сумме получается абсолютная идея" (а идея

об єктивная истина")" так матеріалізує Ленін Гегелеве вчення про ідею.

В малой Логике", зауважує Ленін (стор. 299), последняя

фраза книги такова: но эта существующая идея есть природа". Це
дуже знаменно: Єдність пізнання і практики в теорії пізнання.

Шлях матеріялізації Гегелевої логіки лежить через теорію пізнання:

Ход познания проводит его к об ективной истине" (стор. 291).
Диалектика есть теория познания (Гегеля и) марксизма".

Після цього зрозуміло, чому Ленін писав у своїх замітках К

вопросу о диалектике", що философский идеализм есть только чепуха
с точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного".
Зрозуміла також і його пошана до Гегеля, якого він, як умного
идеалиста", який кувырком" підійшов до істини, ставив вище за

деяких матеріялістів.
Є точки зрения диалектического материализма", писав Ленін

(див. К вопросу о диалектике" Под знаменем Марксизма" №5 б

за 1925 р., стор. 12), философский идеализм есть одностороннее,

преувеличенное, чрезмерное uberschwangliges (Dictigen) развитие
(раздувание, распухание) .одной из черточек, сторон, граней познания в

абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный ...

Познание человека не есть... прямая линия, а кривая линия,
безконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок,
обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен
(односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую (линию),
которая, если за дерев ями не видеть леса, ведет тогда в болото, в

поповщину (где ее закрепляет классовой интерес господствующих
классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и

окостенелость, суб ективизм и суб єктивная слепота voila гносеологические

корни идеализма. Л у поповщины ( философского идеализма), конечно,
есть гносеологические корни, она не беспочвенна, она есть

пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве
живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного,
об єктивного, абсолютного человеческого познания" ( К вопросу о

диалектике", Под Зн. Марксизма", № 5 6 за 1925 г., стор. 18).
Так оцінив Ленін ідеалізм, у тому числі й гегелівський. Він не

просто його відкинув. Він його зрозумів ДІЯЛЄКТИЧНО і повернув з

голови на ноги. 1 в наслідок цього він до своїх рук одержав, як це

зробили до нього Маркс і Енгельс, величезну зброю матеріялістичну
діялектику.

Ще один доказ того, як корисно вивчати Гегеля. Особливо для

тих, хто хоче зрозуміти марксизм. Не даремно в своєму Конспекті"
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Ленін кидає крилатий, гострий, як удар багнета, афоризм: Нельзя
вполне понять Капитала" Маркса и, особенно, его I главы, не

проштудировав и не поняв всей Логики Гегеля. Следовательно, никто

из марксистов не понял Маркса /2 века спустя 1!" (стор. 199).
Хто має вуха, хай чує..

На думку декого з наших марксистів, діялектика Гегеля перейшла
в спадок до діялектичного матеріялізму в незмінному вигляді. Це
невірно. Перевертаючи Гегеля з голови на ноги, діялектичний
матеріялізм не може змінити тільки систему", він змінює й методу. Система

Гегелевого абсолютного матеріялізму так щільно зв язана з його дія-
лектикою, що перетворення системи" на її потилежність

матеріялізм тягне за собою і перетворення діялектики з ідеалістичної на

матеріяліс_ичну. Ще Маркс писав, що його метода прямо протилежна
Гегелевій методі. Для Гегеля дух деміюрг дійсности, для Маркса
ідеальне переведене і перероблене в голові матеріяльне. Ставши на

ґрунт матеріялістичної теорії пізнання, ми повинні й саму методу зро
бити матеріялістичною, бо відправним пунктом для нас буде буття,
а не свідомість. Ця ріжниця, більше протилежність, не може не

вплинути на ріжницю протилежність у трактуванні законів
діялектичної логіки.

І справді, що таке матеріялістичне розуміння законів діялектичної
логіки? Про це ми маємо яскравий матеріял у Конспекті" Леніна.

Для Гегеля діялектичне означає охватить противоположности в

их единстве", конспектує Ленін (стор. 51). Обычное мышление

ставит рядом сходство и различие, не понимая этого движения

перехода одного из сказанных определений в другое"
(стор. 115). Одно из важнейших познаний сострит в усмотрении и

удержании того взгляда на эту природу рассмотренных определений
рефлексии, что их истина состоит лишь в их взаимоотношении, а

потому в том, что каждое из них в самом своем понятии содержит
другое ; без этого познания нельзя сделать собственно никакого шага в

философии" (стор. 121). Оно ( представление" Т. С.)
противопоставляет внешним образом оба эти определения одно другому и

имеет в виду их, а не их переход, который и есть существенное и

содержит в себе противоречие" (стор. 131). І до цієї підкресленої
тричі цитати Ленін від себе додає: NB (!). Обычное представление
схватывает различие и противоречие, но не переход одного к

другому, а это самое важное".

Про що свідчать ці цитати (а їх можна збільшити в кілька разів,
узявши з усіх розділів Науки Логіки")? Вони свідчать про те, що

Гегель єдність протилежностей розуміє, як тожність їх, адже він сам

свою філософію називав філософією тожности. Тим він дав

можливість трактувати його по суті невірно, але по формі цілком у згоді
з його ідеалістичною діялектикою, а саме як філософа, що у нього

власне розвиток відбувається лише в мисленні. Мислення про один
об єкт може створити різні й навіть протилежні поняття для цього

воно повинно підійти до об єкту мислення з різних боків, визначити

його то як якість, то як кількість, то як міру або як суть, як

видимість, як явище, як дійсність, як випадковість, як конечну потребу, а

далі як поняття, як одиничне і, одночасно, як окреме, і як загальне,

і як об єктивність, і, нарешті, як ідею.

Протилежні визначення залишаться лише визначеннями, які лише

в мисленні розсудковому виключають одно одне, але вони, віднося-
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чись до одного об єкта, складають єдність протилежностей, що взаємно

одна одну.виключають, яка єдність об єктивно може бути нерухомою,
бо процес відбувається тільки в мисленні, у визначенні, а сам об єкт

від цього не змінюється він залишається тим самим, і тому всі ці

протилежні визначення власне тожні між собою, бо відносяться до
одного об єкта, взятого в різних зв язках і опосереднюваннях.

За такого трактування єдности протилежностей, як їх тожности,

легко погодити діялектику і з консерватизмом: не даремно Гегель, за

влучним виразом Герцена, спинився перед бранденбургською брамою.
Справді, нерухомість, відсутність розвитку була основою пруської
монархії, яка не могла мати нічого проти того, щоб одвести

революційну енергію в річище понять хай вони собі розвиваються і

переходять з однієї протилежности в іншу, поза часом і простором, аби

тільки об єкт (держава) залишився нерухомим, тожнім.

Отже, взята не матеріялістично, тобто не оперта-на теорію
пізнання діялектичного матеріялізму, логіка Гегеля не робилася
революційною, не ставала альгеброю революції", за виразом того ж таки

Герцена. Коли єдність протилежних взаємовиключних понять визначала

себе, як єдність протилежних взаємовиключаючих процесів об єктивних,
як об єктивна суперечність, лише тоді логіка діялектична ставала

революційною, бо вона ставала матеріялістичною. Лише тоді, коли

усвідомлено було, завдяки теорії пізнання діялектичного матеріялізму,
що рух ідей відбиває собою рух речей, можна було зробити з

Гегелевої діялектики революційні висновки. /А до того Гегелеву діялектику
спокійнісінько викладали з катедр філософії німецьких університетів
праві гегельянці, а лівих разом із такими, як Фоєрбах, виганялося

геть. Уряд пруський знав, що небезпека діялектики полягає в її

матеріялізації, і тому не міг допустити її.

Марксисти чудово розуміли, що матеріялізація діялектики Гегеля
небезпечна для уряду, і тому над нею працювали ( Ідея, кинута в

маси, робиться матеріяльною силою ). Сам Гегель, правда, зауважує,
що термін тожність , навіть єдність", не відбиває істинного процесу
(але це був, на жаль, лише процес ідеальний); про це зауважує Ленін

у своєму Конспекті", стор. 235, цитуючи Гегеля: Идея есть процесс".
Идея есть по существу своему процесс, так как ее тождество есть

лишь постольку абсолютное и свободное тождество понятий, поскольку
она есть абсолютная отрицательность и поэтому диалектична".

Поэтому-де", підкреслює тричі Ленін, выражение единство"
мышления и бытия, конечного и бесконечного ИТ. д., ложно, ибо оно

выражает тождество, остающееся спокойным". Неверно, будто
конечное просто нейтрализует бесконечное и vice versa. На деле мы

имеем процесс".
Вся суть справи й уся протилежність між матеріялістичною й

ідеалістичною діялектикою полягає в розумінні цього процесу. Гегель

розумів його, як процес ідеальний, марксисти як процес
реальний. Тому для ідеалістів єдність протилежностей є завжди тожність

їх, а для матеріялістів єдність протилежностей не завжди

тожність. Що матеріялісти не відкидали розуміння єдности

протилежностей, як тожностей, про це ми довідуємося з Конспекту". Мле

матеріялісти, як це ми з нього ж таки довідуємося, не залишалися на

цій стадії, а йшли далі й розуміли єдність протилежностей і як

боротьбу внутрішніх взаємовиключаючих протилежностей (в самому
об єкті, а не тільки в понятті), і як боротьбу зовнішніх

взаємовиключаючих протилежностей в об єкті вищого порядку, в об єкті, що

виник у наслідок розвитку попереднього.
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Если я не ошибаюсь", пише Ленін на стор. 139 Конспекту",
здесь много мистицизма и пустой педантизм у Гегеля в этих выводах,

но гениальна основная идея: всемирной, всесторонней, живой связи

всего со всем и отражения этой связи материалистически на голову
поставленный Гегель в понятиях человека, которые должны быть

также обтесаны, обломаны, гибки, подвижны, релятивны,
взаимосвязаны, едины в противоположностях, дабы обнять мир.
Продолжение дела Гегеля и Маркса должно состоят в диалектической
обработке истории человеческой мысли, науки и техники". Збоку
написано: М чисто логическая" обработка ? Это совпадает. Это должно
совпадать, как индукция и дедукция в Капитале".

Отже, марксисти приймають чисто логическое" оброблення.
Крім того, тому що поняття відповідають дійсності, вони й у самій

дійсності спостерігають явища, що їх можна трактувати, як тожність

протилежностей.
Ленін у замітках К вопросу о диалектике" ( Под Знаменем

Марксизма", № 5 6 за 1925 р.) дає такий приклад: Начать с самого

простого, обычного, массовидного etc., с предложения любого:
листья дерева зелены, Иван есть человек, Жучка есть собака ит. п.

Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диалектика :

отдельное есть общее. ... Значит, противоположности (отдельное
противоположно общему) тождественны : отдельное не существует иначе, как

в той связи, которая ведет к общему. Общее существует лишь в

отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе)
общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность)
отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все

отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входить в общее и т. д.

и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого
рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д. Уже

здесь есть элементы, зачатки, понятия необходимости, об ек-
тивной связи природы... Случайное и необходимое, явление и

сущность имеются уже здесь, ибо говоря: Иван есть человек, Жучка есть

собака, это есть лист дерева и т. д., мы отбрасываем ряд признаков,
как случайные, мы отделяем существенное от являющегося и

противополагаем одно другому.
Таким образом в любом предложении можно (и должно), как в

ячейке", клеточке", вскрыть зачатки всех элементов диалектики,
показав таким образом, что всему познанию человека вообще
свойственна диалектика. В естествознание показывает нам (и опять таки

это надо показать на любом простейшем примере) об єктивную
природу в тех ее качествах, превращение отдельного в общее,
случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь

противоположностей. Диалектика и есть теория познания (Гегеля и)
марксизма: вот на какую сторону дела (это не сторона", а суть дела)
не обратил внимания Плеханов, не говоря уже о других марксистах"
(стор. 16).

Цікаво те, що в даному разі Ленін ставить поруч діялектику
Гегеля і Маркса, як теорію пізнання того й другого. Цим він підкреслює,
що в даному питанні (тобто розумінні єдности протилежностей, ак

тожности) між Гегелем і марксизмом нема ріжниці. І Гегель, і мір-
ксизм приймають розуміння єдности, як тожности, бо, справді, поняття

окремого не виключає загального, а навпаки без нього не може

само визначитися (визначення є заперечення сказав ще Спіноза). Про
це саме говориться і в Конспекті" на стор. 235, у примітках на

берегах до цитати з Гегеля: ,,NB: отдельное = всеобщему. NB: абстракции
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и конкретное единство" противоположностей". Прекрасный пример:
самый простой и самый ясный", диалектика понятий и ее

материалистические корни" и т. д. Л в цитаті мова йде про відношення

крайніх членів ідеї", тобто про діялектику одиничного і загального.

Відправним пунктом як у Гегеля, так і у Леніна, є раздвоение
єдиного и познание противоречивых частей его" ( К вопросу о

диалектики", П. 3. М. , №5 б за 1925 р., стор. 14), тобто тожність

внутрішніх протилежностей. /Але далі ми маємо вже розходження.
Гегель визнавав, ідеальну боротьбу взаємовиключаючих понять, що

спокійно собі уживалися (тожність протилежностей) в одному об єкті,
в той час як Ленін, матеріялізуючи цю боротьбу, приходив до

визнання взаємовиключаючих процесів, тобто вже не до тожности, а

до єдности реальних протилежностей, до суперечности не в понятті,
а в дійсності.

Тождество противоположностей ( единство" их, м. б. вернее
сказать? Хотя различие терминов тождество" и единство" здесь не

особенно существенно; в известном смысле оба верны) есть

признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих
противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа,
и общества в том числе). Условие познания всех процессов мира в

их самодвижении", в их спонтанейном развитии, в их живой жизни,
есть познание их, как единства противоположностей. Две основные

(или две возможные? или две в истории наблюдавшиеся?)
концепции развития (эволюции) суть: развитие, как уменьшение, и

увеличение, как повторение. И развитие, как единство противоположностей
(раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и

взаимоотношение между ними). Первая концепция мертва, бедна, суха.
Вторая жизненна. Только вторая дает ключ к самодвижению"
всего сущего ; только она дает ключ к скачкам", к перерыву
постепенности", к превращению в противоположность", к уничтожению
старого и возникновению нового. Единство (совпадение, тождество,

равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще,
релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей
абсолютна, как абсолютно развитие, движение" (стор. 15).

В останній фразі полягає вся ріжниця між Гегелем і Леніном.

Справді, розуміти єдність, як тожність, це значить тільки визначати

одне й те саме то як одне, то як інше (скажімо, селянина то як

трудящого, то як власника). /Але на цьому спинятися не можна, бо

боротьба внутрішніх протилежностей у їх єдності, протилежностей,
що не виключають (одиничне загальному), а навпаки вимагають

існування одного й другого, як свого другого я", повинна перейти в

стадію боротьби зовнішніх протилежностей, що одна одну виключає,

заперечує (середнє селянство при капіталізмі розкладається на

куркулів і бідноту, яка переходить у батраки поляризація єдиного на вза-

ємовиключаючі бігуни буржуа і пролетарія). 1 ця поляризація не є

лише поляризація в понятті, як у Гегеля, а в дійсності, і тому вона

вагітна революцією, тому вона дає революційну ситуацію, може

дати скок, перерву тяглости. Вона назовні, вона виявляється.

Буржуа протилежний пролетареві зовсім не в такому розумінні, як

окреме протилежне загальному або випадкове неминучому. Бо окреме
є загальне, випадкове є неминуче, але буржуа не пролетар. У цьому
випадкові бачимо не тожність, а єдність двох протилежностей. Коли б
можна було говорити про тожність, то можна було б узяти кожну
соціяльну єдність", наприклад, клясу капіталістичного суспільства,
особу, і доводити, що, з одного боку, вона буржуазна, а з другого
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пролетарська. Але ці визначення, взяті в стадії розвитку, виключають

одно одне не тільки в понятті, а й у житті.

Часто, критикуючи механістів за їхнє вульгарне розуміння єдности

протилежностей, як боротьби двох зовнішніх один одному об'єктів,
ми ставимося до цієї концепції єдности протилежностей не по - дія-

лектичному, тобто ми просто заперечуємо її, замість того, щоб її

зняти , тобто поставити на своє місце. Ця зовнішня єдність про-
тилежностей має місце в дійсному житті, але вона веде своє

походження від внутрішньої єдности, тобто тожности протилежностей
або суперечливих тенденцій. Це завжди підкреслює Ленін, обстоюючи

те, що различие терминов тождество и единство здесь не

особенно существенно .
В Конспекті він про це каже так:

1. Необходима связь, об єктивная связь всех сторон, сил,
тенденций etc. данной области явлений.

2. Иманентное происхождение различий внутренне
об єктивная логика эволюции и борьбы различий полярности" (стор. 49).

1. О б е кт и в н о с т ь рассмотрения (не примеры, не

отступления, а вещь сама в себе).
2. Вся совокупность многоразличных отношений этой вещи

к другим.
3. Развитие этой вещи (respective явления), ее собственное

движение, ее собственная жизнь.

4. Внутренне противоречивые тенденции (и стороны) в этой

вещи.
5. Вещь (явление etc.), как сумма и единство

противоположностей.
6. Борьба respective, развертывание этих противоположностей,

противоречивость стремлений etc.

7. Соединение анализа и синтеза разборка отдельных частей и

совокупность, суммирование этих частей вместе (стор. 275).
Вкратце диалектику можно определить, как учение о единстве

противоположностей. Этим будет схвачено ядро диалектики, но это

требует пояснений и развития.
Элементы диалектики.
8. Отношения каждой вещи (явление etc.) не только-

многоразличны, но всеобщи, универсальны. Каждая вещь (явление, процесс
etc.) связаны с каждой.

9. Не только единство противоположностей, но переходы
каждого определения, качества, черты, стороны, свойства в каждое

другое (в свою противоположность?).
10. Бесконечный процесс раскрытия новых сторон,

отношений etc.
11. Бесконечный процесс углубления познания человеком вещи,

явлений, процессов и т. д. от явлений к сущности и от менее

глубокой к более глубокой сущности.
12. От сосуществования к каузальности и от одной формы связи

и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей.
13. Повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc.

низшей.
14. Возврат якобы к старому (отрицание отрицания).
15. Борьба содержания с формой и обратно. Сбрасывание формы,

переделка содержания.
16. Переход количества в качество и vice versa (15 и 16 суть

примеры 9-го) (стор. 277).
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Звернімо увагу на тези 5, 6 і 9. Протилежності співіснують. /Але

спочатку вони співіснують як суперечливі тенденції в одному об єкті,
а потім поділяються на два об єкти, зовнішні один одному, і

співіснують як єдність протилежностей в об єкті вищого порядку. Так

дрібному виробникові буржуазний і пролетарський бік співіснують
як суперечливі тенденції в одному й тому самому об єкті,
представникові кляси, але вже в суспільстві буржуазний і пролетарський
бік співіснують як виключаючі протилежності в єдності вищого

порядку (суспільство). Співіснування першого роду відрізняється від
співіснування другого роду, бо до другого можна застосувати і

механістичне трактування єдности протилежностей, як двох зовнішніх,

направлених одна проти одної і взаємовиключаючих сил. Ці самі

сили, в свою чергу, здіймаються", тобто знаходять собі своє підлегле
місце в єдності, що складається на підставі їх взаємодії, тобто ми

знову переходимо до діялектичного трактування нібито поворот до

старого і зовнішні протилежності знову повинні розглядати, як

внутрішні (теза 9). У протилежність до Гегеля, все це відбувається не

тільки в поняттях, а в житті, в просторі, в часі. Не тільки ідеально,
а реально. Тут є справжній перехід у протилежність.

Движение" и самодвижение" (это НВ! самопроизвольное
(самостоятельное), спонтанейное, внутренне-необходимое
движение), изменение", движение и жизненность", принцип всякого

самодвижения", импульс" к движению" и к

деятельности" противоположность мертвому бытию" кто поверит, что это суть геге-
левщины", абстрактной и abstrusen (тяжелой, нелепой?) гегельян-

щины? Эту суть надо было открыть, понять, спасти, вылущить,

очистить, что и сделали Маркс и Энгельс ( Конспект", стор. 128).
До цих двох ми сміливо можемо додати Леніна.
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Й. ВАЙСБЕРГ

Ленін як діалектик

(Доповідь, зачитана в травні 1928 року в Київській Катедрі Марксизму - Ленінізму1
при ВУАН)

Питання про Леніна, як діялектика, треба розглядати з двох

сторін: поперше, з боку практичного прикладання діялектики, а подруге з

боку розроблення її теорії. Ленін, як добре відомо, був не лише

найбільший майстер прикладної діялектики, але зробив цінний внесок і до

науки про діялектику в галузі чистої теорії.
Як діялектика -

практика, Леніна дуже тяжко перецінити. Він з

надзвичайним умінням діялектично пізнав сучасність, пізнав її в усіх
окремих виявленнях, пізнавав, щоб змінити. Н пізнати не просто",,
але діялектично (тобто пізнати, на нашу думку, правдиво), зовсім не

таке легке завдання. Не дурно-бо для багатьох марксистів"
діялектика завжди була книгою за сімома печатьми.

Для нас тут важливо зовсім не характеризувати діялектичну
методу взагалі, викладачи її. основні принципи, як: загального розвитку,,
загального зв язку. Тут ми маємо на увазі показати специфічні риси
діялектичної методи у Леніна, показати ленінські особливості в

користуванні цією методою та в її розробленні.
Оригінальність та цінність Ленінової творчої праці пояснюється

тим, що діялектична метода, стикаючися з дійсністю, скрізь
спричиняється до нових категорій. Усі старі, звичні поняття підлягають дія-
лектичній переоцінці, зміняються і до них додається нові.

Пристосування діялектики до нових явищ у нових умовах неминуче подає нові

категорії. І через це скрізь, куди не сягало Ленінове око, ми бачимо

нові, перетворені поняття. Звичка й інертність думки це родичі
метафізики й формальної логіки. Діялектиці ж потрібні рухливість і

гнучкість мислеАня.

Марксизм не догма, а керівництво до дії казав Енгельс. І саме

тому діялектика є жива душа марксизму, його ґрунтовна, теоретична
підвалина. Лихо тим марксистам", що засвоїли собі марксизм так

однобічно, викривлено й педантично, що головного в ньому зовсім не

зрозуміли, а саме його діялектики.
Високовчені й віддані соціялізмові марксистські ватажки II

Інтернаціоналу усвідомлювали потребу гнучкої тактики, вчилися і інших

навчали Марксової діялектики, але в практичному прикладанні цієї
діялектики вони вийшли цілковитими недіялектиками, людьми, що не

зуміли урахувати швидкої зміни форми й швидкого виповнення

старих форм новим змістом. Саме для таких своїх учнів призначав Маркс
цитату з Гайне: Я сіяв драконів, але жнива дали мені бліх".
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Ленін зв язав теорію діялектики з її практичним прикладанням.
Він звів діялектику з неба на землю, обернув її з розумувань,
пройнятих академізмом, на хліб щоденний звичайної праці.

Ленін, як бачимо, наближається до Маркса, знову зв язуючи
діялектику з практикою (звичайно, на новій підставі). Ленін дав найдійс-
ніший доказ ревізіоністам, як Берман, що діялектика це не

схоластичний довісок (може статися, що нагадати про це буде корисно й за

інших часів.)
Зазначаючи методи вивчення діялектики, Ленін показав, що перш

за все треба вивчати її систематично, тобто справді на практиці
визнавати загальний та обов язковий характер її законів. Коли ми,

наприклад, визнаємо діялектичний принцип єдности противенств, то

не досить підшукати кілька прикладів, що стверджують це. Треба на

кожному кроці наукового досліду справді прикладати єдність

протилежностей, як методу дослідження, перевіряючи її на всіх без винятку
явищах. І коли діялектика не є зайвий довісок, то нова метода

дослідження має бути плодотворча.
Тільки за такого ставлення можна розглядати діялектику, як

теорію пізнання. В іншому разі діялектика в теорії стає метафізикою на

практиці. Основне значіння Леніна, як діялектика, й полягає в тому,
що він зробив з діялектики справжню марксистську теорію пізнання.

Не, можна не визнати, що доба II Інтернаціоналу загалом

характеризувалася визнанням діялектики в теорії та ігноруванням або

перекручуванням її на практиці. Саме це й відзначав Ленін, вимагаючи,

щоб шукали діялектики в кожному явищі, а не тільки в деяких,

притягуваних для ілюстрації. Ленін не жартував з діялектикою і ніколи
не похвалявся нею.

І. ПРОТИ АБСТРАКТНИХ ШАБЛЬОНІВ ТА РЕЛЯТИВІЗМУ

У боротьбі Леніновій за справжню діялектику дуже важливо

простежити, як він викривав різні діялектичні с у р о ґ а т и, тобто

невірні' способи думання, на які наліплено діялектичну марку. Основна хиба

метафізичного мислення абстрактність має досить широку,
заслужену й дуже сумну славу. Про ворогів марксизму тут турбуватися
Нема чого: їм бути метафізиками, так би мовити, сам бог звелів.
Значно більші турботи, природно, викликає наявність абстрактного
способу думання серед прихильників, принаймні на словах, діялектичного

матеріялізму. Кілька разів Ленін рішуче виступав проти таких

помилок Плеханова, що, розв язуючи конкретні питання, часто уникав

конкретної аналізи.

Безперечно, має рацію та думка, що й діялектику можна

розуміти по - метафізичному. І коли діялектику зрозуміти таким способом,
ніби вона подає закінчені й всеосяжні формули для цілковитого
та вичерпного пізнання дійсности, тоді діялектика переходить у свою

протилежність, що характеризується визнанням звичних готових схем

і шабльонів та ігноруванням своєрідности конкретних явищ.
Як відомо, найнебезпечніший ворог це ворог внутрішній, а

тому то така й важлива боротьба з метафізикою всередині діялектики.
Саме через абстрактні схеми, хоч і діялектичного до певної міри

характеру (в основі цих схем лежить поняття розвитку), сталися

головні помилки ватажків II Інтернаціоналу. Основна причина їхнього

банкрутства полягала в тому, що вони задивилися на одну певну
форму зростання робітничого руху та соціялізму й забули про її

однобічність, побоялися побачити той крутий злам, що через об єктивні
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умови зробився неминучим, і далі висловлювали прості, вивчені на

пам ять, на перший погляд безперечні істини: три більше від двох.

/Але політика більше скидається на альгебру, ніж. на аритметику, і ще
більше на вищу математику, ніж на нижчу. На ділі всі старі форми
соціялістичного руху виповнилися новим змістом; перед цифрами
з явився новий знак мінус", а наші мудреці уперто запевняли (і
запевняють) себе й інших, що мінус три" більше проти мінус два"...1).

Подібні помилки, на жаль, трапляються й з окремими членами

Ні Інтернаціоналу. Комуністи повинні прикласти всіх зусиль, щоб

скерувати робітничий рух та суспільний розвиток узагалі
найпростішим й найшвидшим шляхом до всесвітньої перемоги радянської
влади та диктатури пролетаріяту. Це безперечна істина. /Але, коли

зробити тільки маленький крок далі здавалося б, крок у тому самому

напрямку, і істина обертається на помилку. Коли тільки сказати, як

кажуть німецькі та англійські ліві комуністи, що ми визнаємо тільки

один, тільки прямий шлях, що ми не припускаємо лавірування, угодів-
ства, компромісів, і це вже буде помилка, що може завдати, а

почасти вже завдала й завдає, найсерйознішої шкоди комунізмові. Праве
доктринерство уперлося на визнанні самих тільки старих форм і

збанкротувало до кінця, не помітивши нового змісту. Ліве доктринерство
упирається на безумовному запереченні певних старих форм, не бачу-
чи, що новий зміст пробиває собі шлях крізь усі й усілякі форми, що

наш обов язок, комуністів, є всі ці форми опанувати, навчитися з

максимальною швидкістю додавати до однієї форми іншу, замінювати

одну на іншу, пристосовувати свою тактику до всякої такої зміни,
викликаної не нашою клясою або не нашими зусиллями"'- ).

Блискучий розгляд шабльонного метафізичного вживання старих
схем розвитку подає Ленін у замітці: Про нашу революцію" (з
приводу записок М. Суханова).

Так викриває Ленін метафізичну суть діялектики", що змальовує
дійсність такою, що рухається в цілому й по всіх окремих частинах за

раз на завжди даними схемами. Ще Енгельс у творі Людвіг Фоєрбах"
писав про цю сторону вульгарного матеріялізму, що, проте, не

виступав, як у нас у даному разі, під фірмою діялектики:
... Специфічна риса обмежености цього матеріялізму полягає в

нездібності його подивитися на світ, як на процес... Природа
перебуває у вічному русі, це знали ще й тоді. Мле, за тодішнім

уявленням, цей вічний рух відбувався в одному незмінному колі, і таким

чином, залишався, власне, на одному місці: він завжди приводив до

тих самих незмінних наслідків"3).
Звичка мислити шабльонними схемами багато пошкодила

філософії в зв язку із зростом новітньої фізики. Невміння зрозуміти
діялектику призводило до різних ідеалістичних перекручень. Люди, що

звикли до старого розуміння матерії, розгубилися, коли фізичні
відкриття зруйнували це застаріле поняття, й почали здавати свої

матеріялістичні позиції. Вони не знали, що діялектика негативно ставиться до

всяких задубілих понять, залічуючи сюди й поняття матерії.
Енгельс каже просто, що разом із кожним відкриттям, що

творить епоху навіть у природно-історичній галузі ( не говорячи вже про

історію людства"), матеріялізм повинен неминуче змінити свою

форму"1). Значить, ревізія форми" матеріялізму Енгельса, ревізія його

) Т. XVII ст. ст. 187 188.

- ) Т. XVII. ст. ст. 188 189.

3) Плеханов. Твори, т. VIII, ст. 328.

4) Л. Ф. , ст. 19, нім. вид.
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натурфілософських тверджень не тільки не має в собі нічого

ревізіоністського" в звичайному розумінні слова, а, навпаки, марксизм її

конче потребує"1 *).
... Матерія зникає, це значить зникає та гряниця, до якої ми

досі матерію знали, наше знання йде глибше; зникають такі

властивості матерії, що здавалися раніш за абсолютні, незмінні, первісні

(непроникливість, інерція, маса й т. ін.) і що тепер виявляються, як

відносні, властиві тільки деяким станам матерії. Бо єдина властивість"

матерії, з визнанням якої зв язаний філософський матеріялізм, це

властивість бути об єктивною реальністю, існувати поза нашою

свідомістю...
Схеми діялектиків - шабльоністів завжди призводять до

непорозуміння з дійсністю. Або стара часткова форма, що їй незаконно

надано загального характеру, не охоплює дійсности, відмінної щодо

часу чи щодо місця, або ці діялектики вимагають від діалектичних

схем передбачень, які б мали абсолютну точність. Ллє той, хто схотів

би вигадати для робітників такого рецепта, що заздалегідь давав би

готові розв язання для всіх випадків життя, або хто обіцяв би, що в

політиці революційного пролетаріату не буде ніяких труднощів і

ніяких заплутаних ситуацій, той був би просто шахрай"
Тому шабльоністи" відмовляються зовсім від боротьби, що її

кінця не можна заздалегідь абсолютно точно передбачати, і в разі
невдалого кінця кажуть: Легко було передбачати... не треба було
братися за зброю...3*).

Отже, погляди опортуністів, які відмовляються від революції з

мотивів, що вдалий кінець її не цілком забезпечений, є чистісінька

метафізика, що чекає, щоб життя з цілковитою точністю уляглося в

будь-які схеми. Ллє всяка теорія або теоретична схема в кращому

разі тільки накреслює основне, загальне, тільки наближається до

охоплення складного життя.

Теорія, мій друже, сіра, але зелене вічне дерево життя".

Проте, з другого боку, ролю передового борця може виконати

тільки партія, що керується передовою теорією...
... Енгельс визнає не дві форми великої боротьби соціял -

демократії (політичну й економічну)... але три, ставлячи поруч
з ними також боротьбу теоретичну" ).

Для марксиста все значіння теорії полягає в її практичному
прикладанні. Ллє практика не може задовольнитися самими тільки

приблизними директивами, потрібна максимальна точність. Безпосереднє
завдання науки, за Марксом, це подати справжнє гасло боротьби...
Ллє гасла боротьби" не можна дати, не вивчаючи з усією
досконалістю кожну окрему форму цієї боротьби, не стежучи за кожним її

кроком, підчас її переходу з однієї форми в іншу, щоб уміти в кожен

даний момент визначити становище, не спускаючи з ока загального

характеру боротьби, загальної її мети цілковитого й остаточного

знищення всякої експлуатації та всякого пригноблення" 5).
Отже, як безпосередній висновок із зв язку теорії та практики,

випливає потреба конкретно вивчати, перевіряти й прикладати
загальні твердження в даних обставинах. Для справжньої наукової
аналізи потрібні два елементи: 1) загальні твердження, як наслідок

') Т. 10, ст. 210.
Т. XVII, ст. 130.

3) Т. VIII, ст. 196

) Т. V, ст. ст. 134 136.

:') Що таке друзі, тощо'*, вид. Моск. Роб. , 1923, ст. 198.
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усього попереднього людського досвіду, тобто абстракції з цього

досвіду, що подають загальні схеми розвитку; 2) специфічні особливості

даного періоду розвитку, деталі, окремішності, що не тільки не

суперечать загальному твердженню, але, навпаки, на ньому ґрунтуються.
Коли відкинути другий елемент, тоді ми будемо цілком під владою

голих метафізичних абстракцій; коли відкинути перший ми прийдемо
до емпіризму. /Абстракції без конкретности порожні, конкретність без

абстракцій сліпа. Ленінові доводилось боротися, головно, за другий
елемент, а тому у нього завжди виступає, як основна вимога методи,

вивчати специфічні особливості явища.

Наприклад, з приводу права націй на відокремлення він каже:

Всі нації прийдуть до соціялізму, це неминуче, але всі прийдуть не

зовсім однаково, кожна внесе своєрідність до тієї чи іншої форми
демократії, до тієї чи іншої відмінної диктатури пролетаріяту, до того

чи іншого темпу соціялістичних перетворень різних сторін
громадського життя. Нема нічого убогішого теоретично й безглуздішого
практично, коли для історичного матеріялізму'* малювати собі майбутнє
щодо цього однобарвною сіруватою фарбою: це була б суздальська
мазня, не більше" 1).

Ленін критикує, наприклад, міркування Рози Люксембург у
питанні про війну 1914 року:

Марксова діялектика вимагає конкретної аналізи кожної окремої
Історичної ситуації. Що клясова боротьба являє собою найкращий
засіб проти навали, це вірно й щодо буржуазії, яка скидає февда-
лізм, і щодо пролетаріяту, який скидає буржуазію. Саме тому, що це

твердження вірне щодо всякого клясового пригноблення, воно надто

загальне й тому недостатнє щодо даного окремого випадку.

Громадянська війна проти буржуазії є також одна з відмін клясової

боротьби, і тільки ця відміна клясової боротьби визволила б Европу...
від небезпеки навали. Великонімецька республіка", коли б вона

існувала в 1914 16 р.р., провадила б таку саму імперіалістичну
війну 2).

Отже, першу категорію перекручень діялектики можна

розглядати, як формально - логічний ухил, бо саме тут ми маємо поворот до

застиглих, незмінних форм розвитку без спроб або, принаймні, вдалих

спроб гнучкістю думки охопити всю діялектику реальности.
Звичка мислити за абстрактними схемами заводить на практиці

в безвихідь скептицизму. Бо з абстрактної схеми не можна зробити
висновку для безпосереднього керівництва практикою. Щоб опанувати
практику, треба пізнати конечність усіх явищ. З погляду абстрактного,
який може щонайбільше накреслити лише загальні абриси розвитку,
залишивши при цьому досить вільного місця для багатьох варіяцій
у деталях, багато є можливостей, але що саме станеться, що

відбудеться в дійсності це невідомо. Висновок, що виникає з цього, це

сиди коло моря й чекай на погоду", пасивність, віра в конечність

історичного процесу, що приведе до соціялізму й без нашої допомоги.
Вивчення явищ у всій їхній конкретності вносить до справи

пізнання значні поправки. Виходить, що не так уже багато всіх

можливих комбінацій, коли придивитися ближче. Можливість взагалі, це

одне, а можливість за даних певних умов інше. Далеко не все з того,

що є можливе взагалі, можливе також за даних умов. Конкретна
*

аналіза, відкидаючи всі неможливі" можливості, уточнює нашу теорію,

) Т. XIII, ст. 379.
Т. XIII, ст. 446.
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і ми можемо передбачати події іноді з дуже великою ймовірністю,
майже з певністю. Ллє це не завжди можливе, бо не зазжди можна

урахувати ввесь вплив різних чинників. В усякому разі конкретне
вивчення посуває нас уперед, шляхом пізнання конечности, дуже

далеко.
Профспілки, коли їх брати абстрактно, можливі і як школа",

і як апарат", і як організація трудящих", і як організація за

виробництвами" тощо, але за даних певних умов усі можливості, за

винятком однієї, відпадають: так одна можливість, що

залишилась, переходить у неминучість...
... Лбстрактно - метафізичне ставлення питання народниками, в

кращому разі, давало відповідь : можливо, що в Росії буде капіталізм, але
можливо, що й не буде. Конкретно - діялектичне ставлення Ленінове

і марксистів уже розв язувало питання: за наявности таких і таких

симптомів усі можливості відпадають, і Росія неодмінно піде

шляхом капіталізму" )-
Ллє навіть конкретна аналіза не завжди може відразу розкрити,

яка з можливостей обернеться в неминучість. Є такий діялектичний

поріг, що тільки над ним піднісшися, можна конкретно пізнати

дійсність. Проте, поріг абстрактного пізнання лежить значно вище, і для

нього розпізнати конечне в можливому досить тяжка річ.
Так ставиться питання в листі до Степанова - Скворцова.

Розходження полягає в тому, чи остільки твердо стоїть у Росії буржуазний
аграрний лад, щоб зробити об'єктивно неможливим крутий перехід
від пруського" розвитку аграрного капіталізму до американського"
розвитку аграрного капіталізму...

... Я не заперечую можливости пруського* шляху; я визнаю,

що марксист не повинен ані ручитися* за один з цих шляхів, ані

зв язувати себе тільки з одним з них; я визнаю, що політика

Столипіна робить ще крок уперед пруським" шляхом, і що на цьому
шляху на певному ступені може статися діялектичний злалм, що

усуває з черги всі надії на американський" шлях. Ллє я стверджую,
що нині цей злам, напевне, ще не настав..."2).

Є спосіб ще точнішого й вичерпливого пізнання конечности.

Це є активний підхід до дослідження. В 1906 р. Ленін казав: ... чи

можна взагалі довести твердження: село не може заспокоїтися"?

І так, і ні. Так у розумінні добре обгрунтованої аналізи ймовірних
наслідків. Ні в розумінні цілковитої безсумнівности цих наслідків
для даної буржуазної революції. Лптечними терезами не можна

зважити, як урівноважуються нові контр
- революційні й нові революційні

сили села, що ростуть і переплітаються. Це остаточно викриє лише

досвід. Революція у вузькому розумінні це гостра боротьба, і тільки

підчас самої боротьби, в наслідок її, виявляється і цілком пізнається

справжня сила всіх інтересів, усіх прагнень..."3).
Боротьба, як найвищий момент активности, є разом з тим і

найдосконаліше й найточніше знаряддя пізнання, що дає максимальне
наближення до дійсности і подає вичерпливий облік усіх чинників.

Характерне тут те, що сам суб єкт, що пізнає, є в той самий час

одним з таких чинників. Значить, викриваючи конечність, ми до

певної міри її утворюємо. Отже, відмовляючись від участи в боротьбі за

перетворення будь-якої з можливостей у конечність, ми не тільки

позбавляємо себе можливости з достатньою точністю цю конечність

Ч Лупол. Ленин и философия. ГИЗ, 1927, ст. ст. 12 13.

-) Т. XX, ч. I, ст. 313.
: .1 Т. VIII. ст. 35.
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пізнати, але конечністю в такому разі може зробитися й інша мож

ливість.

Не даремно Ленінові так подобалася наполеонівська

приказка : On s engage et puis on voie (треба попереду розпочати

серйозну бійку, а там уже видно буде). В боротьбі око стає видющіше,
явища стають прозоріші й можна розв язати таке, чого раніш не

можна було.
Хоч, як було зазначено, Ленін більше боровся з визнанням раз

на завжди встановлених шабльонів, він, проте, не забував також і про

протилежний ухил, що траплявся тоді, коли надто ретельні
діялектики відмовлялися, від усяких схем взагалі, тобто від усякої законо-

мірности, і скочувалися таким чином до релятивізму. Треба було
провести чітку лінію, щоб відокремити діялектичний матеріялізм від

метафізичної шабльонізації, не перегнувши палки, щоб не докотитися

до цілковитого скептицизму. Л релятивізм або скептицизм це був би

кінець усім теоретичним завоюванням, кінець теоретичного керівництва
практикою, тобто кінець усякої науки. Згадану діялектичну гряницю
чітко провів Ленін у X том[ в питанні про взаємовідношення
відносної та абсолютної істини.

... Людське мислення з природи своєї здібне подавати й подає
нам абсолютну істину, що складається з суми відносних істин. Кожен

ступінь у розвитку науки додає нові зерна до цієї суми абсолютної
істини, але межі істини кожного наукового твердження відносні.
Дальший зріст знання розсовує їх або зсовує...

Ріжниця між відносною та абсолютною істиною... є остільки

непевна , щоб не припустити перетворення в догму в поганому
розумінні цього слова; але в той самий час саме остільки певна , щоб
відмежуватися найрішучіше від фідеїзму та агностицизму... Це є межа

між діялектичним матеріялізмом і релятивізмом ... Матеріялістична
діялектика Маркса та Енгельса безумовно включає в себе релятивізм,
але не зводиться до нього, тобто визнає відносність усіх наших знань

не в розумінні заперечення об єктивної істини, а в розумінні
історичної умовности меж наближення наших знань до цієї істини *)

Як звичка до абстрактних схем призводить до опортунізму,
відмовлення від революційної дії, так само до того ж призводить і
протилежний ухил релятивізм, визнання загальної поточности,
заперечення стійкого знання, більш - менш далекого передбачення, коротше
плаский емпіризм.

Опортунізм виявляється в тому, що істотні, ґрунтовні інтереси
робітничого руху віддається в жертву для тимчасової, скороминущої
милостині сьогоднішнього дня. Щоб уникнути опортунізму, треба,
принаймні, вміти бачити вперед далі від сьогоднішнього, ба навіть

завтрашнього дня, треба зуміти роздивитися, що саме погоджується з

грунтовними інтересами робітничого руху. Плаский емпіризм і

релятивізм для цього нездатні, вони не припускають можливости бачити

далі від свого носа, й тому мусять керуватися в політиці самими тільки

інтересами сьогоднішнього дня, бо інших для них не існує. Отже,
опортунізм для таких осіб є конче обов язковий.

І і. СОФІЗМИ

Друга категорія діялектичних сурогатів це те, що Ленін звав

софістикою. По суті своїй вона є відміною абстракції, бо основа

помилок таїться тут у недостатньому, неповному або перекрученому

) Т. X, ст. ст. 97-110.
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прикладанні конкретности. Ленін визначає софістику, як вихоплювання

зовнішньої подібности випадків по за зв язком подій"х).
Взагалі кажучи, софізм є розумування, дотепне зовні і неправдиве

по
- суті.
Софізми служать, щоб прикривати не тільки діялектичні облуди,

а й облуди та підроблення думки взагалі. Щоб боротися з такими

софізмами, ЩО/ являють собою тільки фальшування думки, зовсім не

потрібна діялектика. Для них досить тільки суворо додержуватися

правил формальної логіки, вживання якої, як відомо, є дуже важливе

в певних межах. Тому в таких випадках Ленін і обмежувався лише

тим, що логічно викривав, як одне поняття підмінюється іншим.

Значно важливіша й небезпечніша та відміна софізмів, що

виступають під обличчями діялектики. Іноді, наприклад, ніби через те, що

діялектика вимагає всебічно розглядати явища, увагу звертається на

якусь другорядну' рису або особливість (у цьому ще помилки нема);
але, замість ще раз підкреслити другорядність її значіння, висувається
цю особливість на перший план, надається їй чільного місця і, таким

чином, зовсім перекручується правдиве уявлення того, що діється.

Приклад цьому подає Кавтський своїми міркуваннями з приводу
війни 1914 року. Усі старі й один новий софізм, скеровані на оборону
соціял - шовінізму, Кавтський звів та підсумував саме так:

Це просто неправдиво, ніби війна є чисто імперіялістична, ніби

альтернатива, коли починалася війна, стояла так: або імперіялізм,
або соціялізм ... Теперішня війна це дитина не тільки імперіялізму,
а й російської революції".

Він, Кавтський, ще 1904 року передбачав, що російська революція
відродить панславізм у новій формі, що демократична Росія

неминуче мусить міцно розпалити прагнення австрійських і турецьких слов ян

досягти національної незалежности... Тоді й польське питання стане

руба ... Австрія тоді розвалиться, бо разом з руйнацією царизму
розпадеться той залізний обруч, що зв язує тепер елементи, які прагнуть
відійти один від одного... Російська революція... дала новий

могутній поштовх національним прагненням Сходу, додала до європейських
проблем ще, азіятські. Усі ці проблеми підчас теперішньої
війни бурхливо заявляють про себе і набувають суто вирішального
значіння для настрою народніх мас, у тому числі і пролетаріяту,
тимчасом як у владущих кляс переважають імперіялістичні тенденції...

Діялектика обертається на... софістику!
Національний елемент у теперішній війні репрезентує тільки

війна Сербії проти Австрії... Тільки в Сербії, серед сербів, ми маємо

багаторічний, такий, що охоплює мільйони національних мас",
національно-визвольний рух, продовженням" якого є війна Сербії проти
Австрії. Коли б ця війна була ізольована, тобто незв язана з

загально-європейською війною,, з корисливими і грабіжницькими
намірами Англії, Росії, тощо, тоді всі соціялісти повинні були б бажати

успіху сербській буржуазії це є єдино правдивий і абсолютно

потрібний висновок з національного моменту в теперішній війні. Але

софіст Кавтський... цього' висновку саме й не робить!
Далі. Марксова діялектика, являючи собою останнє слово

науково-еволюційної методи, забороняє розглядати предмет саме

ізольовано, тобто однобічно й калікувато -

перекривлено. Національний
момент сербсько - австрійської війни ніякого серйозного значіння
в загально європейській війні не має й не може мати. Коли переможе

) Т. XIII, ст. 38.
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Німеччина, вона задушить Бельгію, ще частину Польщі, може

частину Франції тощо. Коли переможе Росія, вона задушить

Галичину, ще частину Польщі, Вірменію тощо. Коли буде нічия",
залишиться старе національне пригноблення. Для Сербії, тобто для якоїсь

сотої частки учасників теперішньої війни, війна є продовженням
політики" буржуазно - визвольного руху. Для 99 сотих війна є

продовження політики імперіялістичної, тобто спорохнявілової буржуазії,
що здібна неволити, але не визволяти нації. Потрійна згода,
визволяючи" Сербію, продає інтереси сербської волі італійському імпе-

ріялізмові за допомогу грабувати Австрію.
Усе це загальновідоме, і все це безсумлінно перекрутив Кавт-

ський, щоб виправдати опортуністів. Чистих" явищ ані в природі, ані

в суспільстві нема і бути не може саме про це каже Марксова
діялектика. Вона показує, що саме поняття чистоти являє собою певну
обмеженість, однобічність людського пізнання, що не охоплює

предмету до кінця в усій його складності. На світі нема й бути не може

чистого" капіталізму, але завжди є домішки то февдалізму, то

міщанства, то ще чогось. Отже, згадувати про те, що війна не є чисто"
імперіялістична, коли мова йде про обурливе ошуканство народніх мас"

імперіялістами, що свідомо прикривають наміри голого грабунку
національною" фразеологією, це значить бути нескінченно тупим педантом
або крутієм та дурисвітом. Уся суть справи полягає саме в тому, що

Кавтський підтримує обдурювання народу імперіялістами, коли

каже, що для народніх мас", і пролетарських у тому числі, вирішальне
значіння мали національні проблеми, а для владущих кляс імперія-
лістичні тенденції"..., і коли він підсилює" це, ніби діялектично
посилаючись на безмежно різноманітну дійсність"...1).

Бувають випадки, коли гнучкість діялектичної думки обертається
в софістику. Діялектика припускає розвиток, зміну одного явища в інше

і в зв язку з цим перехід понять. Софістика використовує цю
рухливість меж між поняттями, щоб підмінити їх одне на інше. Через те,

що одне явище може перейти в інше, воно вже є цим іншим.

Так Роза Люксембург (Юніус) заперечувала можливість
національних війн. Єдиним аргументом на оборону тези національних
війн більше бути не може" є той, що світ поділений між жменькою

великйх" імперіялістичних держав, а тому всяка війна, коли б вона

й була спочатку національною, обертається в імперіялістичну,
порушуючи інтереси однієї з імперіялістичних держав чи коаліцій...

Неправдивість цього аргументу очевидна. Звичайно, основне

твердження марксистської діялектики полягає в тому, що всі межі

в природі та суспільстві умовні й рухливі, що нема жадного

явища, яке не могло б, за певних умов, перетворитися в свою"
протилежність. Національна війна може перетворитися в імперіялістичну
й навпаки. Приклад: війни великої французької революції почалися,
як національні, і були такі. Ці війни були революційні: оборона
великої революції проти коаліції контр

- революційних монархій. Але, коли

Наполеон утворив французьку імперію, поневоливши цілу низку
давно зформованих великих життєздатних національних держав Европи,
тоді з національних французьких війн вийшли імперіялістичні, що

призвели, в свою чергу, до національно - визвольної війни проти На-

полеонового імперіалізму.
Лише софіст міг би затирати ріжницю між імперіялістичною та

національною війною на тій -підставі, що одна може перетворитися

і) Т. XIII, ст. 158 161.
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в іншу. Діялектика чимало раз служила і в історії грецької

філософії мостиком до софістики. /Але ми залишаємось діялектиками в

боротьбі з софізмами, не заперечуючи можливости всяких перетворень

взагалі, але конкретно аналізуючи те, що дано в його оточенні та

його розвитку" 9-
У вульгарному уявленні під діялектикою часто розуміють

гнучкість думки, здатну на практиці виправдати всякі політичні й інші

повороти.
Плеханов через таку псевдо - діялектику намагався виправдати

своє зближення з меншовиками після II з їзду. Основна думка
статті Чого не робити?" (Плеханов, Г. В.) полягає в тому, що не

треба бути в політиці прямолінійним, недоречно різким і недоречно

упертим; іноді треба, щоб уникнути розколу, поступитись і

ревізіоністам ... і анархічним індивідуалістам . ..

Поступливість, що її висунув... тов. Плеханов, законна й

потрібна в двох випадках: або тоді, коли той, хто поступається,
переконався, що ті, хто домагаються поступки, мають рацію..., або тоді,

коли поступку нерозумній і шкідливій для справи вимозі робиться
на те, щоб уникнути більшого лиха.

З розглядуваної статті цілком ясно, що автор має на увазі
другий випадок" - ).

/Але Плеханов, щоб виправдати свій політичний маневр,
обмежився тим, що висунув загальне твердження про корисність
поступок та компромісів; про конкретну аналізу справжнього становища

було забуто. Справжню діялектику, якої не можна уявити без

конкретної аналізи, підмінено на суто зовнішню, показову ознаку
діялектики.

.. . Великої гегелівської діялектики, що її перейняв, поставивши

на ноги, марксизм, ніколи не треба змішувати з вульгарним способом

виправдувати викрутаси політичних діячів, що перекочуються з

революційного на опортуністичне крило партії, з вульгарною звичкою

валити до купи окремі вияви, окремі моменти розвитку різних стадій
єдиного процесу. Справжня діялектика не виправдує особистих

помилок, але вивчає неминучі повороти, доводячи їхню неминучість на

підставі детального вивчення розвитку в усій його конкретності.
Основне твердження діялектики таке - о: абстрактної істини нема, істина

завжди конкретна ... І ще не треба змішувати великої гегелівської

діялектики з тією збитою життьовою мудрістю, висловленою в

італійській приказці: mettere la coda dove non va il capo (просунути хвоста,

де голова не лізе)" * 3).
У Конспекті Науки Логіки" *), визначаючи суть діялектики, Ленін

проклав глибоку межу між софістичним штукарством і справжньою
діалектичною гнучкістю думки.

Всебічна, універсальна гнучкість понять, гнучкість, що доходить

до тотожности протилежностей, ось де суть. Ця гнучкість,
уживана суб єктивно, властива еклектиці й софістиці. Гнучкість,
уживана об єктивно, тобто така, що відбиває всебічність матеріяльного
процесу та єдність його, є діялектика, є правдивий відбиток
вічного світового розвитку" (ст. 23). Всебічне й систематичне вивчення

конкретної дійсности дає можливість розпізнати, де софістика, а де

істина.

) Т. XIII, ст. ст. 438 - 439.

'-) Т. V, ст. 444.

3) Там таки, ст. 480.

) Под знаменем марксизма*', № 1 2 за 1925 р.
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III. ЕКЛЕКТИКА ТА її ПОДОЛАННЯ

Еклектика це ще один розряд помилок, що виникають з

поверхового розуміння діялектики. Коли звернутися до походження ЦІЄЇ

відміни помилок, то спочатку побачиш самі тільки добрі наміри:
бажання боротися з однобічністю. Адже ж бо діялектика вчить, що

явища треба досліджувати з усіх боків. На жаль, виходить, що це

всебічне дослідження є досить непевне, бо справді еклектики

обмежуються відзначенням двох-трьох сторін явища, що випадково впадають

їм у вічі, і зупиняються на цьому, забуваючи, що правдива
діялектика вимагає цілком систематичного й наукового вивчення явища в

усіх його формах та зв язках. Тому, коли справа доходить до

практичних висновків у наслідок дослідження, еклектики зазнають клопоту.
Абияк підібрані сторони явища не дають поняття про справжній їхній

зв язок у даному конкретному випадку, не показують, на основі якої

саме протилежности треба встановити єдність. Тому еклектики не в

силах піти далі від простих указівок на різні сторони. З одного

боку, не можна не згодитися, з другого боку не можна не визнати .

Еклектика, відмінно від софістики, не ошуканство або підроблення
думки. Це лише наслідок ЇЇ кволости, неуміння зв язати до купи різні,
випадково вихоплені, сторони явищ. Софістика вміє зв язувати до

купи, але зв язок цей, коли він буває, є в основі помилковий, бо

об єднання робиться на неправдивій підставі.
Щоб видніше було глибокі причини еклектичного перекручування

діялектики, варто нагадати, з якою енергією Ленін завжди боровся
з однобічністю.

Наприклад, він відзначає однобічність, як основну помилку надто

лівих і надто правих течій у робітничому русі.
Такими є анархо-синдикалізм і реформізм, що хапаються за

одну сторону робітничого руху, підносять однобічність до теоріїї,
оголошують взаємовиключеними такі тенденції або такі риси цього

руху, що являють собою специфічну особливість тієї чи іншої доби,,
тих чи інших умов діяльности робітничої кляси. А справжнє життя,

справжня історія включає в себе ці різні тенденції *)
Взагалі однобічність є головна основа метафізики в усіх її

відмінах. Пізнання людини не проста лінія, але крива, що нескінчено
наближається до низки простих, до спіралі. Будь - який уривок, уламок,
шматочок цієї кривої лінії можна обернути (однобічно обернути) в

самостійну, цілу, пряму (лінію), що, коли з-за дерев не бачити лісу,
веде тоді в багно, в попівство... Прямолінійність і однобічність, дерев -
яність і задубілість, суб єктивізм і суб єктивна сліпота voila
гносеологічне коріння ідеалізму 2).

Аргументацію еклектиків і збудовано саме на подібних твердженнях.
Клясичний розгляд еклектичного перекручення ми маємо в статті:

Ще раз про профспілки тощо : ) де, подано систематичну критику,
між іншим, погляду Бухаріна. Ленін і Зінов єв підходили до питання

про профспілки політично , а Троцький по-господарському . Бу-
харін намагався піднестися вище за обидві сторони, що

сперечалися, сполучаючи і те, й інше.

Бухарінові здавалося, що він саме й боронить справжню
діялектику, ворожу всякій однобічності, але Ленін довів, що перейти від

) Т. XI, ч. 2. Розходження в сучасному європейському робітничому русі.
2) До питання про діялектику". Под Знаменем Марксизма", № 5 6 за

1925 р., ст. 18.

3) Т. XVIII, ч. 1.
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однобічности до діялектики не так просто. Профспілки, з одного

боку, школа; з другого апарат; з третього організація трудящих;

з четвертого організація майже тільки промислових робітників; з

п ятого організація за виробництвами тощо, тощо. Ніякого обгрунто-
вання, ніякої самостійної аналізи у Бухаріна нема й крихти, щоб довести,

чому треба взяти перші дві сторони" питання чи предмету, але не

третю, четверту, п яту тощо. Тому й тези Бухарінової групи являють

собою чистісіньку- еклектичну пустку. Бухарін в основі неправдиво,

по - еклектичному, ставить усе питання про співвідношення школи"

й апарату"...
Неправдивість полягає в нерозумінні того, що профспілки є

школа адміністративно-технічного управління
виробництвом. Не з одного боку школа, а з другого щось інше, але

з усіх боків, за даного спору, за даного ставлення питання Тро-
цьким, профспілки є школа, школа об єднання, школа солідар-
ности, школа оборони своїх інтересів, школа господарювання, школа

управління.
Замість зрозуміти й виправити цю ґрунтовну помилку тов. Тро-

цького, тов. Бухарін дав смішну поправочку: з одного боку, з

другого боку".
Щоб цілком вияснити питання про еклектику, треба сказати, що

Ленін вважав за потрібне відрізняти так званий теоретичний" аспект

від аспекту тактичного". Наприклад, підчас війни, сперечаючися з

опортуністами, він казав так... Між іншим, треба відразу відкинути,
як софізми, всі посилання на те, що ріжницю між національною й

інтернаціональною тактикою не досить обговорено... Це софізм, бо одна

справа всебічно науково дослідити імперіялізм; таке дослідження
лише починається і воно, по суті своїй, безмежне, як безмежна наука
взагалі. Інша справа це основи соціялістичної тактики проти
капіталістичного імперіялізму, що їх викладено в мільйонах примірників
соціял -

демократичних газет і в постанові Інтернаціоналу. Соціялістичні
партії це не дискусійні клюби, але організації пролетаріяту, що

бореться"J).
Значить, одна справа це пізнати до кінця річ у собі" і цілком

перетворити її в річ для нас", але інша справа виробити своє

практичне відношення до даного явища, пристосовуючи до даного

конкретного випадку. Значить, одна справа це пізнати до кінця суть

профспілок у їхньому історичному розвитку по всіх європейських
і позаєвропейських країнах, з усіма місцевими й національними

особливостями, перекрученнями й ухилами, в повній мірі, з усіма
деталями, але інша справа це виробити політику щодо них у певних

історичних умовах, у певній країні. Значить, одна справа це
еклектика в теоретичному пізнанні про профспілки, інша справа це
еклектика в питаннях тактики. /Абсолютний монізм у абстрактно -

теоретичному аспекті визначав би в даному разі, що можна логічно виводити
з понять усі специфічні особливості конкретного. /Але такі багаті
змістом поняття являють собою абсолютну істину, ідеал пізнання, що
лежить від нас безмежно далеко. Тому всі спроби логічно виводити

тактику з загальних тверджень, поки наші поняття бідні, неминуче
вироджуються на метафізику. Неможливо вияснити всі деталі певних

історичних явищ з єдиного абстрактно -

теоретичного принципу. Можна
тільки вказати загальну тенденцію, приблизний напрямок, але до ви-

черпливої точности далеко.

:) Т. XIII, ст. 138.
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В боротьбі виступають уперед моменти тактики. Але тактика не

може чекати, поки наука зробить остаточні висновки; до того часу

промине безкінечність і людство ще до того загине. Коли вжити

гегелівського порівняння, то це буде все одно, як відкласти
перетравлення їжі аж до того моменту, коли буде вивчено фізіологію шлунку.

Практична діяльність несумісна із з одного боку" та з другого боку",
вона вимагає певної постанови. Тому Ленін енергійно боровся з

еклектикою в цій галузі.
Треба підкреслити, що боротьба проти еклектики точиться в

даному разі в галузі визначення того, який зв язок явища, що

розглядається, з тим, що потрібно людині. В суперечці про профспілки
Ленін боровся за монізм у тактиці щодо них; не за монізм у тому,
що є профспілки в собі, але за монізм у політиці, що її треба
провадити, щоб зміцнити завоювання радвлади. Мова йде не про те, які
ланки є в даному ланцюзі, а за яку з ланок треба вхопитися, щоб
досягти поставленої мети. Те, що існує, і те, що повинно бути,
переплітаються тут у діялектичній єдності.

Ллє не можна звичайно, відривати одне від одного, бо добра
тактика можлива лише на підставі найпередовішої теорії. Отже, пе-

рефразуючи Канта, можна сказати: практика без теорії сліпа, теорія
без практики порожня.

Таким чином, правдиве діялектичне, а не еклектичне ставлення

питання в теорії буде таке: треба досліджувати всі сторони, всі

ланки явища, але, твердо пам ятаючи про принцип єдности проти-
венств, виділити в кожному конкретному разі одну основну,
характерну для нього ланку. Бо в конкретності явище завжди виступає з

однаковою силою не всіма, а тільки однією стороною. Значить, можна

й законно буде в теоретичному, пізнавальному аспекті казати, що

з одного боку" таке, а, з другого боку" інше, тощо, не

забуваючи, проте, відмінно від еклектики, вказувати на основу єдности

противенств.
Для практики, тактики, політики треба робити інакше. Треба,

використавши дані, що їх досліджено, подати готові гасла з цілком
однозначними формулами, але другорядні сторони, що не мають для

даного разу значіння, треба зовсім відкинути. Тому для дослідження
треба зазначати, наприклад, що Оскільки в нашому селі сучасне"
(буржуазне) суспільство витискує кріпацьке суспільство, остільки

селянство перестає бути клясою, розпадаючися на сільський

пролетаріят і сільську буржуазію (велику, середню, дрібну й найдрібніщу).
Оскільки зберігаються ще кріпацькі взаємини, остільки

селянство" ще й далі є кляса ..." *) Коли ж бо перед нами стоїть практичне
завдання знищити залишки февдалізму, селянство просто є кляса. Не
з одного боку кляса, а з другого не кляса, але з усіх боків у
даному відношенні, за даного ставлення питання воно є кляса.

За практикою треба визнати велике теоретичне значіння, бо лише

вона може привести нас від еклектики до діялектики. Тільки активне

стикання з дійсністю приведе нас до єдности на певній основі. Теорія
це зконцентрований досвід; отже він неминуче вже є до певної міри
абстрактний досвід, що втратив свою свіжість, безпосередність.
Теоретики - споглядальники використовують, головно, чужий досвід і на ньому
будують свої висновки. Тому для голого теоретизування перехід від
еклектики до діялектики не завжди є приступний. Для такого

переходу потрібна єдність різних сторін явища. Але єдність здійснюється

*) Т. IX, ст. 290
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в кожний даний момент на іншій підставі і з іншими складовими

сторонами. Отже, єдність нам може подати лише найбільша конкретність
найпершої свіжости, така, що не встигла зробитися ще голою теорією.
Тільки тоді можлива єдність замість еклектики, бо можлива єдність

не взагалі різних сторін, а виключно в даних конкретних обставинах.

ґ\ таку найвищу міру конкретности дає тільки активне відношення до

дійсности.
Такі твердження дуже допомагають нам розшифрувати Марксову

думку, що філософи так або інакше пояснювали світ, але справа
полягає в тому, щоб його змінити". Тут можна провести глибокий

зв язок практики з діялектичною теорією пізнання. Це призводить до

ствердження гносеологічного значіння партійности.
Ленін висуває ролю активности для пізнання в боротьбі з

об єктивістом Струве: Об єктивіст каже про конечність даного історичного
процесу ; матеріяліст констатує з точністю дану суспільно - економічну
формацію та антагоністичні взаємини, до яких вона призводить.
Об єктивіст, доводячи конечність даної низки фактів, завжди

ризикує збитися на погляд апологета цих фактів; матеріяліст
викриває клясові протиріччя і, таким чином, визначає свій погляд.

Об єктивіст говорить про непереможні історичні тенденції"; матеріяліст
говорить* про ту клясу, що завідує" даним економічним ладом, утворюючи
певні форми опору інших кляс. Отже, матеріяліст, з одного боку,
є послідовніший за об єктивіста і глибше, повніше проводить свій

об єктивізм. Він не обмежується вказівками на конечність процесу,
але роз яснює, яка саме суспільно - економічна формація дає зміст

цьому процесові, яка саме кляса визначає цю конечність. Матері-
ялізм включає в себе, так би мовити, партійність, зобов язуючи за

всякої оцінки події просто й одверто приймати погляд певного

громадського угруповання" *)
Не можна, звичайно, вбачаюти в цьому якоїсь поступки

прагматизмові. Вся людська практика повинна ввійти в повне означення

предмету і як критерій практики, і як практичний визначник зв язку
предмету з тим, що потрібно людині"2). Отже, від нашої практики
залежать тільки стосунки предмету до нас, те, якою стороною він

повернеться до нас; коли ми активно до нього підходимо, ці стосунки
відкриються значно швидше, легше й повніше, аніж коли б ми

підходили до нього споглядально. /Але хоч у якій би мірі зросла людська

могутність, хоч би яка велика була наша здібність перебудовувати
дійсність і утворювати щось цілком нове, гносеологічне значіння

практики ніяк не наблизиться до прагматизму, бо це є принципіяльно
зовсім різні погляди.

Прагматизм у вихідному пункті є ідеалістичний; для нього нема

зовнішнього світу, що існує незалежно від нас; об єкт утворюється
суб єктом, і вони разом належать до людських уявлень. Цим
обмежується їхнє об єктивне буття. З нашого ж погляду і зовнішній світ, і людська
діяльність, що змінює його, існують незалежно від нас. Прагматизм
ототожнює пізнання з будуванням і зміною дійсности,. а для нас це речі
тільки пов язані, але зовсім не рівні. Для прагматизму пізнанням світу
і є його зміна та будування; для марксизму найнауковіше й
найточніше пізнання можливе тільки за^ активного відношення до світу.
Прагматизм будує і змінює світ лише тим, що будує і змінює своє

уявлення про нього, а марксизм пізнає світ, тобто встановлює все

') Т. II, ст. бб.

- ) Т. XVIII, ч. І. ст. 55.
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більшу відповідність між своїми уявленнями і дійсністю, бо змінює

й будує не світ химер та галюцинацій, але об єктивний, матеріяльний,
від нас незалежний.

Перекручення в прикладанні діялектичної методи, що з ними

бореться Ленін, можна було б розташовувати в вигляді таких щаблів :

1) Логічний висновок із загальних тверджень замість всебічного

дослідження дійсности-. Це є чиста абстракція. 2) Перший ступінь у бік

конкретности софізм. Береться з дійсности тільки одну будь-яку
сторону поза зв язком з іншими. Цю сторону неправильно
узагальнюється, підмінюючи всі інші. 3) Еклектика вже розглядає різні сторони
явища. Мле, беручи їх ізольовано, безсистемно, вона ніяк не може їх

сполучити.
Світові явища розвиваються й рухаються, обертаючись увесь час

різними сторонами. Метафізична однобічність, пізнавши одного разу

якусь із сторін, заспокоїлася на цьому і далі вважає своє уявлення
про предмет за адекватне, хоч би розглядуване явище вже встигло-

обернутися до нас зовсім іншою стороною і виявити інші властивості.

Еклектик уже примітив різні сторони. Щоправда, не всі, але деякі
вже впали йому в око. Йому розбігається думка, він перескакує з однієї

сторони на іншу, не зупиняючись на жадній з них. Він бачить лише

різноманітне, не бачучи єдиного. Виходить ніби антитеза супроти
метафізичної обмежености. Там однобічна єдність, тут різнобічна роз єднаність.

Діялектика являє собою третій ступінь синтезу. Це є

повернення до першого ступеня, бо є єдність; проте це єдність на новій

підставі, бо об єднання тут не обмежене, але об єднання всієї сукуп-
ности багатьох сторін явища. Для діялектики синтеза можлива через
те, що в Ложен даний момент, у певних умовах і певному відношенні,
явище характеризується в основі однією стороною, і ця одна сторона

з єднує тоді розкидані окремі властивості. Мле пізнання такої єдности

є максимально конкретне й тому діялектичне.

IV. НАУКА ПРО РОЗВИТОК

Дуже цінний Ленінів внесок до діялектичної науки про розвиток
та його форми. В цій галузі найвиразніше можна побачити, що Ленін

не тільки повторював старі марксистські твердження, а й успішно
рухав уперед теорію.

Відомо, як багато нападів доводилося витримувати діялектичному
матеріялізмові з - за старої гегелівської тріядичної схеми. Ще й у
даний момент не можна вважати зав язаний тут вузол за цілком

розплутаний. Мле саме Ленінові пощастило правдиво поставити питання

й зазначити шляхи до його розв язання.
Можна визначити три доби в Леніновому відношенні до

гегелівської тріяди.
В Друзях Народу" тріяду зовсім відкидається : ... Завдання ма-

теріялістів це правдиво й точно змалювати дійсний процес ...

Настоювання на діялектиці, добір прикладів, що доводять вірність тріяди,
є ні що інше, як залишок гегеліянства, з якого виріс науковий соці-
ялізм, залишки його способу виявлення...

...про тріяди Гегеля і мови нема"1).

) Що таке друзі тощо", вид. Моск. Робітник". 1923, ст. ст. 36 37.

Прим, р е д а к ці ї: Редакція не може погодитися з цим твердженням автора.
В Друзях Народу" Ленін не одкидав" тріяду, а лише заперечував її значіння,
як сили аргументу, бо саме це нібито аргументування тріядами висували
противники марксизму проти Маркса. Ленін тут оперує поясненнями Енгельса в

Анти - Дюрінгові".
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Пізніше в Кроках" Ленін уже вважає, що дійсність-

розвивається тріядично, проте дивиться на тріяду більш як на один із

засобів ілюструвати те, що відбувається, але. не як на методу

дослідження.
Розглядається питання про розходження на ІІ з їзді партії :

Не можна нічого зрозуміти в нашій боротьбі, коли не вивчати

конкретних обставин кожної сутички. Вивчивши усе це, ми ясно побачимо,
що розвиток справді йде діялектичним шляхом, шляхом суперечностей :

меншість робиться більшістю, більшість меншістю; кожна сторона

переходить від оборони до нападу й від нападу до оборони; вихідний
пункт ідейної боротьби (§1) заперечується", залишаючи місце

поговорам, що все виповнюють, але потім починається заперечення",
і налагодивши" сяк-так, напів з гріхом, життя з богоданою жінкою

по різних центрах, ми повертаємось до вихідного пункту чисто ідейної

боротьби, але ця теза" вже збагачена всіма наслідками

антитези" і перетворилася в вищу синтезу, коли ізольована випадкова

помилка з приводу § 1 виросла в guasi систему опортуністичних
поглядів в організаційному питанні, коли зв язок цього явища з

основним поділом нашої партії на революційне та опортуністичне крило

виступає перед усіма чимраз наочніше. Отже, не тільки овес росте за

Гегелем, а й російські соціял -

демократи воюють поміж собою також

за Гегелем"1).
Нарешті, третє ставлення питання про тріяду можна бачити в

висуванні нової концепції еволюції, як саморозвитку через боротьбу
противенств. Тут очевидно, що мова йде вже не про засіб

ілюстрування, а про справжню методу дослідження.
Ленін надавав надзвичайно великого значіння принципові єдности

противенств. Він вважав це за основу діялектики. Діялектика є

наука про те, як можуть бути і як бувають... тотожні

протилежності ..."2).
Подвоєння єдиного й пізнання суперечливих частин його... є

суть... діялектики... Тотожність протилежностей це визнання

(відкриття) суперечливих, взаємовиключених, протилежних
тенденцій по всіх явищах і процесах природи ..."3).

Для того, щоб на практиці вміти виявити протилежне в єдиному
й, навпаки, з єднувати протилежне, Ленін радить звернутися до Маркса
й наслідувати його щодо цього.

У Маркса в Капіталі" спочатку аналізується найпростіші,
звичайні, основні, наймасовіші, найбуденніші, що міліярди разів
трапляються, відносини буржуазного суспільства: обмін товарів. Мналіза

викриває в цьому найпростішому явищі (в цій кліточці буржуазного
суспільства) в с і суперечності (resp. зародки всіх суперечностей)
сучасного суспільства. Дальший виклад показує нам розвиток (і зріст,
і рух) цих суперечностей і цього суспільства в Е (сумі) його основних

частин, од його початку до його кінця.
Почати з найпростішого, звичайного, масового etc., з будь - якого

речення: листя дерева зелене; Іван є людина; Жучко собака
і т. ін. Вже тут (як геніяльно помітив Гегель) є діялектика: окреме
є загальне"4).

Значить, противенства (окреме протилежне загальному)
тотожні : окреме не існує інакше, як у тому зв язку, що веде до загального.

) Т. V, ст. ст. 479 - 480).
- ) Конспект Наук. Лог . Под Знам. Маркс.*1, № 1 2 за 1925 р., ст. 22.

3) До питання про діялектику**. Под Знам. Маркс.**, № 5 б за 1925 р., ст. 14.

4) Там таки, ст. 15 16.
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Загальне існує лише в окремому, через окреме. Всяке окреме є

(так або інакше) загальне. Усяке загальне є (частка чи сторона чи

суть) окремого. Всяке загальне тільки приблизно охоплює всі окремі
предмети. Всяке окреме неповно входить у загальне і т. ін., і т. ін.

Всяке окреме тисячами переходів зв язане з іншого роду окремими

речами (явищами, процесами тощо). Вже тут є елементи, початки

поняття конечности, об єктивного зв язку природи etc. Випадкове й

конечне, явище й суть є вже тут, бо, кажучи: Іван людина, Жучко
собака, це лист дерева тощо, ми відкидаємо низку ознак, як

випадкові, ми відокремлюємо істотне від того, що являється, і

протиставимо одне одному" )
З усього говореного ясно, що принцип єдности противенств

нерозривно пов язаний з конкретним досвідом. Мбстракто - теоретичний
спосіб розглядання не може вбачати в абстрактній тотожності щось

більше від тотожности. Тотожність це тотожність. Фунт м яса це

фунт м яса. Тільки конкретна єдність включає в себе, крім єдности,

ще й противенства.

Умова пізнання всіх світових процесів у їхньому саморухові",
в їхньому спонтанейному розвитку, в їхньому живому житті це

пізнання їх, як єдности противенств. Розвиток це боротьба противенств.
Дві основні... концепції розвитку (еволюції) це: розвиток, як

зменшення, і збільшення, як повторення, і розвиток як єдність противенств
(подвоєння єдиного на взаємовиключні противенства та

взаємовідношення між ними).
Перша концепція мертва, бідна, суха. Друга життьова. Т ільки

друга дає ключа до саморуху" всього сущого; тільки вона дає

ключа до стрибків", до перерви поступовности", до перетворення
в противенство", до знищення старого й виникнення нового...

... За першої концепції руху залишається в затінку саморух, його

рухач, його джерело, його мотив (або це джерело переноситься зовні

бог, суб єкт, etc.). За другої концепції головну увагу звертається саме

на те, щоб пізнати джерело саморуху"* 2).
Для абстрактного мислення приступна лише перша концепція,

тому воно й не може правдиво зрозуміти науку про еволюцію.
Ленін тисячами ниток зв язує діялектику з конкретністю досліду.

Єдність противенств це ще один міцний канат, що затримує льот

порожньої абстракції.
Схема спонтанейного розвитку це не проста лінія, але спіраль.

Нові ступні розвитку не зовсім нові. Подібно до того, як дуги спіралі
близько підходять одна до одної, так само й дальший розвиток
являє собою, до певної міри, наближення до старих знятих форм.
Заперечення заперечення лишається одним з основних законів

діялектики.

Тому єдність противенств, як концепція розвитку, близько

підходить до старої концепції гегелівської тріяди. Там ми теж маємо

боротьбу противенств, перехід від одного противенства до іншого.

Неодмінно треба поставити питання про їхнє взаємовідношення.

Що єдність противенств підходить до тріяди, про це можна

також зробити висновок, коли згадати про боротьбу, що відбувалася
навколо цієї тріяди з приводу oppositio contradictoria та oppositio
contraria. Діялектичний розвиток, що припускає не заперечення
взагалі, але обов язково заперечення певне, визнає oppositio contraria.

') До питання про діялектику", ст. 16.

2) Там таки, ст. ст. 14 15.
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Білому кольорові протилежний колір чорний. Не тільки заперечується

біле, а й стверджується чорне. У понятті білого кольору не все

заперечується, заперечується ознака білого, але знов покладається

ознака кольору по-старому. Буржуазній державі, наприклад,

протиставляється пролетарська. Не лише заперечується ознака буржуазности,
а й стверджуються особливості пролетарської організації. Не все в

понятті буржуазної держави заперечується, ознака держави

залишається по-старому. Так буває при oppositio contraria.

У дійсності, що по самій своїй суті конкретна, не може бути
голого, абстрактного заперечення, але тільки заперечення певне.

У дійсності нема просто заперечення білого кольору, що може бути
чим завгодно: чи слоном, чи птахом, чи телеграфним стовпом. Реальне

протиставлення завжди обмежене. Заперечуються не всі, а тільки деякі

ознаки. Тому на практиці між протилежностями завжди є щось спільне.

Єдність у явищі здійснюється на підставі якоїсь протилежности ;

основа ця відмінюється; то та, то інша з протилежностей робиться
основою єдности. Мета наукового дослідження полягає в тому, щоб

зуміти передбачити, на якій саме основі в даний час відбудеться
з єднання. Загальна наука про розвиток дуже мало дає для того,

щоб просувати вперед науки. Принцип боротьби протилежностей
це вже значний крок уперед. Проте, ми ще не знаємо, за яким

законом відбувається перехід від одного противенства до другого, ще не

можна точно передбачати шляху розвитку в усіх деталях.

Гегелівська тріяда, коли б вона не була лише абстрактною
схемою, дала б можливість дальше й глибше передбачити процес

розвитку. Але не може, звичайно, бути й мови про повернення до старої,

пустої схеми: тези, антитези, синтези, а тільки до схеми, виповненої

глибоко науковим змістом, до якої, може статися, прийдуть через
поглиблення й конкретизацію принципу єдности противенств. В усякому

разі об єктивно питання про співвідношення єдности і боротьби
противенств з тріядою ставиться на порядок денний.

Однією з характерних особливостей Ленінової методи щодо

розвитку є підкреслювання поняття безпереривности. Він неодноразово
заперечував усякі неперехідні межі поміж різнорідними явищами.

Політика є сконцентрований вираз економіки'*1).
...Війна це просто продовження політики

іншими (а саме насильницькими) засобами"2).
Комуністичний лад не прийде, як щось, цілком відірване від

попереднього ступня суспільного розвитку. В першій своїй фазі, на

першому своєму ступені, комунізм не може ще бути економічно зовсім

стиглим, зовсім вільним від традицій чи залишків капіталізму. Звідси
таке цікаве явище, як збереження вузького обрію буржуазного права**
за комунізму в його першу фазу. Буржуазне право щодо розподілу
продуктів споживання неминуче викликає, звичайно, існування
і буржуазної держави, бо право це ніщо без апарату, здатного

примусити, щоб додержувалися норм права.
Виходить, що за комунізму не тільки залишається протягом

певного часу буржуазне право, а навіть і буржуазна держава без

буржуазії! .
Поняття переростання теж висуває на передній план безпе-

реривний зв язок між окремими формами. Приклади, як прикладав
Ленін категорію переростання, широко відомі.

>) Т. XVIII, ч. І, ст. 46.

-) Т. XIII, ст. 144.
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Буржуазно - демократичні реформи... є побічний продукт

пролетарської, тобто соціалістичної революції... До речі, всі Кавтські

й інші герої II марксизму не вміли зрозуміти такого

співвідношення між буржуазно -

демократичною й

пролетарсько-соціалістичною революціями.
Перша переростає в другу... Боротьба й тільки боротьба

вирішує, оскільки пощастить другій перерости першу.
Радянський лад саме і є одно з наочних підтверджень чи

виявлень цього переростання однієї революції в другу" і).
Розглядаючи два варіанти капіталістичного розвитку в

хліборобстві, Ленін казав: Ці два шляхи об єктивно можливого

буржуазного розвитку ми назвали б шляхом пруського та шляхом

американського типу. В першому разі кріпацьке, поміщицьке господарство
поволі переростає в буржуазне, юнкерське, засуджуючи селян на

десятиріччя найболіснішої експропріяції та неволі... В другому разі
поміщицького господарства нема або його розбиває революція...
В першому разі основним змістом еволюції є переростання кріпацтва
в неволю та в капіталістичну експлуатацію на землях февдалів -

поміщиків - юнкерів. У другому разі основним фоном є переростання
патріярхального селянина в буржуазного фармера"2).

Коли ми згодимося, що термін переростання" можна розуміти,
як розвиток безпереривний (а зміст поданих місць саме й свідчить

про це), та коли ми згодимося, що в зазначених прикладах ми маємо

діло з явищами різної якости (буржуазно -

демократична революція
одна якість, пролетарсько

- соціялістична революція інша якість;
кріпацько-поміщицьке гоподарство одна якість,буржуазно-юнкерське
інша якість; патріархально - селянське господарство одна якість,
буржуазно

- фармерське інша якість), тоді виникає нібито висновок

про можливість кількісно - якісного переходу без перерви, без

переривности, без стрибка.
Подібний випадок ми маємо щодо імперіалізму та капіталізму.

Імперіалізм виростає з капіталізму шляхом безпереривного процесу.
Імперіалізм виріс, як розвиток і безпосереднє продовження основних

властивостей капіталізму взагалі"а). Це ж саме підкреслює тов. Де-
борін у статті Ленін революційний діялектик" 4): ... імперіалізм
це не значить перерва безпрёривности в розвитку старого
капіталізму, але продовження безпереривного процесу зміни

капіталізму на тій же самій старій його основі, у тих самих рямцях
вільної конкуренції, товарового виробництва тощо". Проте, цей
безпереривний розвиток являє собою перехід кількости в якість. Щоб
дати читачеві можливо обгрунтованіше уявлення про імперіалізм .. .

подавалося ... дані, що дозволяють бачити до якої саме міри виріс
банковий капітал тощо, в чому саме виявився перехід кількости в якість,
переЯід розвиненого капіталізму в імперіалізм"5).

Можна на перший погляд прийти до думки, що звичайне

твердження про нерозривний зв язок кількісно - якісних переходів з

перервами безпереривности тут заперечується. Тов. Розумовський
висловлюється приблизно в такому саме значінні: Рух суспільного змісту, тобто

чимраз більше підбивання всіх окремих соціальних фактів під основну
закономірність, чимраз більше загострення класового антогонізму

') Т. XVIII. ч. І, ст. 336.

- ) Т. IX. ст. 460.

: ) Т. XIII, ст. 304.

4) Воинствующий Материалист", № 2, ст. 21

) Т. ХНІ, ст. 306.
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не завжди виявляється в перерві безпереривности з боку
формального : розвиток і зміна форм можуть часто -

густо мати й безпе-

реривний характер, коли, за Леніновим висловом, одна форма
переростає в друг у. Так економічний страйк у роки революції

переростає в політичний, а політичний у повстання; буржуазна
революція переростає в соціялістичну 1917 року; комунізм, після

перемоги пролетаріяту, починає через поступові фази розвиватися з

капіталізму** Q.
Отже, за Розумовським виходить, що розвиток і зміна форм

можуть мати й безпереривніший характер**. Але ми звикли чути інше.

Тов. Деборін у Наших розходженнях** каже: Виникнення нових форм
завжди зв язане з перервою безпереривности, із стрибком" 2).

Щоб розв язати питання, що виникло тут щодо переростання,

треба, перш за все, встановити самий підхід до цієї категорії.
Можна категорію переростання розглядати так, що вона нібито

має не методичне, а тільки з о в н і ш н ь о - о п и с о в е значіння ; що по

суті переходи переростання не відрізняються від інших. Тільки

суто зовнішні властивості, або, вірніше, наше суб єктивне уявлення
виділяє ці особливі переходи. +

З поданого вище цілком ясно, що Ленін рішуче додержувався
іншого погляду.

Отже, щоб діялектично підійти до категорії переростання, треба
її розглядати не як суто описову, або як щось суто суб єктивне, а

як категорію об єктивну, що має методологічне значіння, бо їй

відповідає своєрідна форма розвитку,, що об єктивно існує.
Переростання, як форма розвитку, є відміна переходу кількости

в якість. Подруге, дана відміна цього переходу відрізняється від

усіх інших своїм безпереривним характером.
Щоб вияснити, де саме слід шукати основ ріжниці між

переростанням та рештою форм кількісно - якісного переходу, слід пригадати
статті Плеханова проти Струве.

Ідучи за Плехановим, можна, поперше, встановити дві сторони
чи два ряди в переході кількости в якість: кількісний і якісний.

Ми, звичайно, не маємо думки, що реально може існувати кіль-

кісь окремо від якости, або навпаки. Вони в дійсності являють собою

приклад нерозривної діялектичної єдности. /Але методологічно ми маємо

право абстрагувати їх одно від одного.

Через те, що наше завдання вияснити основи безпереривної
форми розвитку, переростання, пошукаймо коріння цієї
безпереривности в одному з рядів.

Перш за все треба відкинути ряд якісний, бо неможливість
якісних змін, інакших, ніж стрибками, безсумнівна. В такому разі
залишається шукати пояснення тільки в сфері кількісній.

Як відомо, повне формулювання діялектичного закону, що лежить

в основі переростання, це перехід кількости в якість і навпаки**.
Коли прямий перехід, тобто перехід кількости в якість, полягає в зміні
якости в наслідок змін кількісних, тоді зворотний перехід можна

розуміти, як зміну в кількісному ряді в наслідок зміни якости. Під впливом

якісної зміни змінюється характер змін кількости. Наприклад, під
впливом зміни суспільної якости (коли, наприклад, замість капіталізму
настає соціялізм) може зовсім змінитися якісна характеристика
кількісного ряду, що символізує зріст суспільних продуктивних сил. Може

') Под Знам. Маркс.'* за 1925 р., № 1 2. Ленінова теоретична аналіза", ст. 45.
- ) Летопись Марксизма", № 2, ст. 17.
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статися, що в той час, як за капіталізму темп їхнього зростання
визначається рядом чисел аритметичної прогресії, за соціялізму цьому
темпові відповідатиме ряд чисел прогресії геометричної.

Поданий приклад показує, що саме треба розуміти під зворотним
переходом якости в кількість. І цей перехід також являє собою

своєрідну перерву безпереривности в кількісному ряді. Бо

після певної фази безпереривної кількісної зміни певного й

однакового характеру настає момент, коли характер цієї кількісної зміни

різко й раптово змінюється. З являється щось нове, і новим є не тільки

те, що саме змінюється (перехід кількости в якість), а й те, я к воно

змінюється (перехід якости в кількість).
Але характер кількісної зміни при переходах кількости в якість

змінюється не завжди. Тоді перехід має безпереривний характер, тоді

зворотного переходу якости в кількість нема, тоді явища переростають
одно в одне. Коротше, під переростанням треба розуміти таку форму
переходу кількости в якість, коли не буває при цьому зворотного

переходу якости в кількість. Категорію переростання призначено саме

для того, щоб визначити таку невідповідність.
У Леніна мржна знайти вказівки на те, коли саме буває можлива без-

переривність кількісної зміни за переходів від однієї форми до іншої.

Це буває за зміни самих тільки зовнішніх форм, коли зберігається
стара суть, зміст. Імперіялізм, рівняючи до капіталізму, є збереження
старого змісту в зміненій формі. Деякі буржуазні автори
висловлювали ту думку, що міжнародні картелі, являючи собою одні з найрель-
єфніших виявів інтернаціоналізації капіталізму, дають можливість

сподіватися на мир між народами за капіталізму. Ця думка теоретично
зовсім безглузда, а практично софізм, спосіб нечесної оборони
найгіршого опортунізму. Міжнародні картелі показують, до якої міри
виросли тепер капіталістичні монополії та з-за чого точиться боротьба
між союзами капіталістів. Це останнє найважливіше, тільки воно

пояснює нам історико - економічне значіння того, що відбувається, бо

форма боротьби може змінюватися й змінюється постійно в

залежності від різних, порівнюючи часткових і тимчасових, причин, але

суть боротьби, її клясовий зміст, не може змінитися, доки

існують кляси" ).
Отже, можна відзначити таке: ми маємо за переходу від

капіталізму до імперіялізму кількісно - якісний перехід, тобто перерву
безпереривности в галузі якісній ; але ми маємо тут у той самий час, одміино
від інших форм цього переходу, і безпереривний, кількісний процес.
Коротше, ми маємо тут переростання. Крім того, нове явище в даному
разі відрізняється від старого не суттю та змістом, а формою.

Звичайно, існують і інші типи переходів кількости в якість. Не

завжди за таких переходів змінюється лише форма, часто-густо
змінюється й сама суть явищ. Тут розвиток втрачає також і свою безпе-

реривність. У наслідок пролетарської революції відбувається зміна не

тільки зовнішніх форм, а й основ приватної власности, тобто самого

змісту суспільних відносин, справжньої суті явищ". ..

Можна гадати, і небезпідставно, що категорію переростання Ленін

висунув, щоб характеризувати перший тип розвитку. Його (Ленінове)
значіння в даному разі полягає втім, що він не задовольнився самим

тільки загальним поняттям кількісно - якісних переходів. Він і тут
подбав про те, щоб провести конкретизацію й виділити своєрідні форми
розвитку. Замість змішувати до купи всі без винятку зміни якости, він

!) Т. XIII, ст. 294.
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через поняття переростання виділяє особливі форми. Тоді стає

можливим установити своє відношення до тих і інших типів розвитку, а це

дуже важливо для практичної діяльности, для якої Ленін завжди

боровся проти суздальської мазні" (ігнорування своєрідности явищ).
Не можна сказати, что висунуте пояснення категорії переростання

бездоганне. Воно викликає низку труднощів. Ллє, виходячи з цього

пояснення, доводиться стверджувати, що в усіх випадках, коли Ленін

прикладав поняття переростання, ми маємо зміну самої тільки форми
за старого змісту. Звичайно, це питання надзвичайно тяжке, воно вимагає

спеціяльного дослідження в зв язку з діялектичним розумінням форми
й змісту. Тому в даному разі мова може бути тільки про становлення

питання, але не про його остаточне розв язання.

V. ДО ЗАГАЛЬНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЛЕНІНОВОЇ МЕТОДИ

Є загальна форма Ленінової методології, подана 1. Луполом : На
підставі порівнення ідей з фактами зрозуміти предмет у його

конкретності, зрозуміти предмет у його розвитку і з партійного
погляду зробити всі практичні висновки"').

Проте, ця формула недостатня, бо вона не виділяє специфічних
особливостей Ленінової методи, не зазначає, що у Леніна не всі дія-
лектичні категорії відогравали однаково важливу ролю, і через

умови часу деякі виступали на перший план.

Основною особливістю Ленінової методи
1

саме й є висування на

перший план категорії конкретности. Можна сказати, що вся Ленінова

творчість пройнята ніби патосом конкретности й практики. І основний

тип Ленінової діялектики це конкретизація загальних тверджень.
Щоб вияснити особливості Ленінової методи, треба, перш за все,

звернутися до відзнак історичної доби, коли проходила діяльність

Леніна; це має велике значіння для висування на перший план тих чи інших

сторін марксизму. То виступають уперед, наприклад, питання тактики,
то теорії тощо.

1910 року Ленін писав:

Доба минулого трьохріччя (1905 1907) не випадково, але

неминуче висунула на перший план у марксизмі ті питання, що звичайно
їх звуть питаннями тактики". У друге ж, останнє трьохріччя (1908
1910) природно й неминуче... виник новий інтерес до теорії".

Перевага категорії конкретности у Леніна пояснюється умовами
доби таким чином: за часів Маркса центр ваги полягав у тому, щоб
виявити тенденцію капіталістичного розвитку на підставі вивчення його

сути. Питання про перебудову суспільства ще не стояло на порядку
денному. Не так було за часів Леніна.

Коли, щоб визначити загальну лінію розвитку
капіталістичного, треба розглядати капіталізм взагалі, незалежно від
специфічних умов країни й місця, то, щоб перебудувати суспільство шляхом

революційної боротьби, безумовно треба ^розв язувати всі належні до
цього питання, додержуючися найбільшої конкретности,
найбільшої уваги до всіх одмінних особливостей, окремих обмежених

у часі й протязі революційних фаз. Тому вираз Бухаріна про Марксову
альгебру й Ленінову аритметику подає влучну характеристику.

Треба тільки застерегти, що було б помилкою розуміти
висловлене твердження так, ніби категорія конкретности виключно

властива Леніновій аналізі, а обстрактне розглядання виключно належить

* 3') І. Лупол. Ленин и философия, ГИЗ, 1927, ст. 118.
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Марксові. Питання йде тільки про висування тієї чи іншої

теоретичної категорії на перший план у зв язку зі специфічними
властивостями історичної доби.

Щоб бути придатним для нашої доби, марксизм потрібував Лені-
нової конкретизації. Марксова альгебра не могла бути в той самий

час і аритметикою для нас. Цю недостатність відзначав Ленін:

Стосунки поміж реформами та революцією точно й правдиво
визначив лише марксизм, при чім Маркс міг бачити ці стосунки тільки

з одного боку, а саме в умовах, передущих першій, хоч до певної

міри міцній, до певної міри тривалій перемозі пролетаріяту бодай в

одній країні... Після перемоги пролетаріяту бодай в одній країні
з являється щось нове в стосунках реформ до революції. Принципіяльно
справа залишається тією ж самою, але по формі з являється зміна,
якої Маркс особисто передбачити не міг, але'яку усвідомити можна

лише на ґрунті філософи й політики марксизму" )
Між Марксом і Леніном щодо стосунків теорії та практики існує

така ріжниця, що в добу Леніна зв язок між ними був безпосередніший
і щільніший. В Леніновій методі треба було зробити наголос, у по-

рівненні з Марксом, на практиці, практичному значінні всіх теоретичних
тверджень. Яле ще ясніше це буде, коли згадати про добу, що

лежить між Марксом і Леніном, добу так. званого органічного зросту,
добу II Інтернаціоналу. Економічні і соціяльно - політичні причини
призвели до суперечности між революційною теорією і опортуністичною
практикою. Теорія відірвалася від свого грунту, втратила своє життьове

значіння, зробилася зайвим довіском. Схоластичною зробилась і

діялектика, ця душа жива" марксизму.

Тому Ленінові довелося, перш за все, взятися за відновлення

порушеної політиками II Інтернаціоналу єдности теорії і практики, за

ліквідацію розриву між ними2). Яле цього мало: Ленінові довелося не

тільки відновити старий зв язок,а й посилити його, підкреслити ще більше
значіння практики, максимально висунути ролю конкретної аналізи.

Чим відрізняється Ленінова метода від Марксової, якщо

відрізняється взагалі? В останньому багато-хто мають великі сумніви.
Наприклад, Бухарін. Він каже так: Що можемо ми розуміти під

марксизмом? Під ним можна розуміти подвійне: або перед нами

є методологія система метод дослідження суспільних явищ, або це
є певна сума ідей...

/Але коли ми під марксизмом будемо розуміти не суму ідей, яка

вона була у Маркса, але те знаряддя, ту методологію, що її закладено
в марксизмі, тоді зрозуміло, що ленінізм не є щось таке, що

модифікує або ревізує методологію Марксової науки. Навпаки, в цьому
розумінні ленінізм є цілковитий поворот до того марксизму, що його

зформулювали самі Маркс і Енгельс" 3).
З наведеним твердженням не можна, проте, зовсім погодитися.

Цілком правдиво, що марксизм можна розглядати і як методу, і як

суму конкретних прйкладань. Правдиво, що Ленін дав цуже багато

щодо цих конкретних прикладань. /Але не можна сказати, що знаряддя,
метода дослідження залишилася абсолютно незмінна. Нам здається,
що й щодо цього ми маємо на оці дещо нове, що ленінське

знаряддя є інше, досконаліше й гостріше.
Перш за все недіялектично буде гадати, ніби можливий розвиток

системи, марксистської теорії без усякого розвитку методи. Діялек-

) Т. XVIII ч. І, ст. ст. 381 -382.

2) І. Сталіни. Питання ленінізму. ГИЗ, 1926, ст. 83.

3) М. Бухарін. Ленін як марксист". ДВУ. 1924, ст. ст. 16 17.
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тичний матеріялізм не може припустити розриву системи й методи.

Між ними існує безпереривне взаємодіяння. Система розвивається під

керівництвом методи, а остання розвивається, удосконалюється залежно

від зросту системи і на її ґрунті. Отже, визнаючи, що ленінізм є великий

крок уперед щодо суми конкретних прикладань марксистської методи,

правдиво буде шукати й відповідних змін у структурі самої методи.

Особливості часу примушували висубати нові сторони

діялектичної методи. Щодо конкретности дослідження та зв язку теорії з

практикою, то можна з певністю сказати^ що Ленін не тільки відновив,
а ще й поглибив марксистську методу.

Не можна, наприклад, не сказати про надзвичайно важливу

сторону конкретної аналізи; це питання про специфічні особливості
кожного даного явища. Цю сторону діялектичної методи висунув

безумовно найбільше Ленін, і це можна сміливо вважати за його заслугу.
Питання про зв язок теорії та практики піднесено тут на

найвищий щабель, як у розумінні теоретичного обгрунтовання, так і в

розумінні його справжнього здійснення. Гносеологічне значіння партійности
й активного відношення до світу подало вичерпливе розшифрування
Марксової думки про те, що філософи так чи інакше пояснювали

світ, але справа полягає в тім, щоб його змінити".

Нарешті, дуже значна роля Ленінова в справі розроблення
діялектичної теорії. Крім того, що саме практичне прикладання
діялектики наводило на відкриття нових сторін у діялектичній методі,

безпосереднє вивчення Гегеля збагатило Леніна, надало йому можливости

збагатити також матеріялісгичну діялектику.
Перед нами стоїть завдання: перекласти Гегеля на матеріялістичну

мову. Можна сказати, що Маркс і Енгельс успішно перекладали й

переклали основні твердження гегелівської філософії. Мле перекладу
ще не закінчено. Ще не все цінне витягнуто. Ленін був новим

черговим перекладачем. Він теж встиг перекласти кілька блискучих
сторінок. Ллє це завдання ще очевидячки незакінчене, за глибоким

переконанням Леніновим, висловленим у його статті Про значіння

войовничого матеріялізму".
Висунута Леніном категорія єдности протилежностей надзвичайно

важлива. Вона конкретизує категорію розвитку, категорію ^кількісно-
якісного переходу (перетворення однієї протилежности в іншу і є

кількісно-якісний перехід), а також і категорію загального зв язку,
з єднуючи різні сторони процесу.

В цьому полягає відповідь ревізіоністам, які вважали, щб від
Гегеля можна взяти тільки принцип руху, але не його форми 9- Єдність
противенств є саме формою руху.

Через це все Ленін справедливо вважав єдність протилежностей
за суть діялектики. Це є безумовний крок уперед до дальшого
поглиблення діялектичної методи.

Разом із тим Ленін не вважає, що він подає тут щось прин-
ципіяльно нове, інакше б він не виставляв Маркса як зразок
дослідника, що найкраще прикладав цю методу2); він тільки гадає, що на

цю сторону діялектики звертається замало уваги.
Поняття форм розвитку, які були у нас досі, не в силах були

охопити всіх наявних форм, що зустрічаються на практиці. Для
практика, що прагне змінити один суспільний лад на інший, більшу вагу
має не стільки вивчити окремі готові форми та їхні відміни, скільки

') Я. Берман. Діялектика в світлі сучасної теорії пізнання".
'- ) До питання про діялектику", Под Знам. Маркс." 1925, № 5 б, ст. ст. 16 17.
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моменти переходу однієї форми в іншу. Тому у Леніна підкреслюється
проміжні ступені, зв язки між різними формами, звідси його виключна

увага до найдрібніших переходових деталей і постійне прагнення

відбудувати процес у його безпереривності. Звідси виникає категорія
переростання.

Характерно для Леніна, що він надзвичайно мало місця дає

кількісно - якісному переходові, як загальній формі розвитку, висуваючи
при цьому одну з його специфічних форм переростання, бо вона

конкретизувала низку важливих переходових ступенів у боротьбі за

соціялізм.
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ПРОФ. о. ПОПОВ

Дослідні шляхи Ленінової мисли

(Спроба формальної аналізи)

Завдання роботи. І. Вступ.: § 1. Світогляд та методологія дослідження. § 2. Увага

Леніна до теоретичних проблем. § 3. Тенденційність" наукового дослідження,

II. Формальна логіка: § 4. Опис та пояснення. § 5. Будування дефініцій та

класифікація. § 6. Методи абстрагування. НІ. Діялектика : § 7. Форма та зміст. Динаміка.
§ 8. Єдність противенств. Виявлення, соціяльного антагонізму. § 9. Діялектичний
зв язок поміж частинами цілого. § 10. Конкретність істини (економічна районіза-
ція). IV. Статистика : § 11. Статистика, як метода дослідження. § 12. Середні цифри".
§ 13. Обрання fundamentum divisionis. § 14. Групування матеріялу. V. Закінчення:

§ 15. Дналіза й синтеза. § 16. Маркс і Ленін. Висновки

завдання роботи

Завдання нашого дослідження коротко визначає назва цієї статті:
воно має допомогти розібратися в методології наукових праць
Леніна, вивчити шляхи, що ними йшла його дослідницька думка,
або інакше має утворити уявлення про Леніна як методолога. В зв язку
з цим наша робота має формальний характер, тобто не включає

в своє завдання вивчити самі досягнення Ленінової мисли, конкретний
зміст науки Леніна править за матеріял, а не за об єкт дослідження.

/Автор базується переважно на економічних та соціяльно -

політичних працях Леніна не тому лише, що він (автор) економіст за фахом,
а через те власне, що саме ці роботи подають більше конкретного
матеріялу, показуючи, як саме Ленін прикладає принципи наукової
методології, як він оперує методою; у той час філософські писання

більше (правда, не виключно) виявляють погляди Леніна на те, як

треба прикладати ці методи, якими вони повинні бути. /А нас тут
цікавить власне саме це перше.

Вміщену тут статтю збудовано таким способом, що за певним

планом викладаються, як загальне правило, відразу готові висновки,
а матеріял, що на ньому побудовані ці висновки, подається в формі
цитат або переказу окремих тверджень Леніна, лише як ілюстрації до

наведеного положення, при чім нема ні можливости, ні потреби
наводити або згадувати ввесь живий матеріял Ленінових творів,
використаних автором.

Ці ілюстровані висновки, що з них в основному й складається

врешті» стаття, повинні допомогти глибше зрозуміти Леніна -

дослідника. Читач, що знає твори Леніна і розбирається в основах

елементарної логіки та марксистської діялектики, легко слідкуватиме за

викладом, і подана аналіза прислужиться до дальшого поглибленого

студіювання тонкощів Ленінової мисли.
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І. ВСТУП

§ 1. Метода наукового дослідження базується на відповідному
світогляді на відповідному теоретичному світоразумінні; між методою

дослідника та його філософською концепцією завжди існує
найтісніший зв язок. Зокрема, матеріялістичній філософії також відповідає
найтісніше з нею сполучений комплекс методологічних прийомів. Це
й зрозуміло : те, що є законом об єктивного всесвіту, те ж саме, відбите
в свідомості суб єкта, має бути законом його всесвіту пізнання.

Діялектика, що за неї нам доведеться говорити далі, являє собою

певне теоретичне світорозуміння розглядання всесвіту в динаміці, в

загальній зв язаності його частин тощо; і, одночасно, діялектика це

метода дослідження. Так, розуміння суспільства, як рухливого комплексу
клясових угруповань, являє собою елемент марксистської філософії,
і, в той самий час, клясовий принцип це метода, що допомагає

індивідуальні явища життя зводити до соціяльних і, значить, до

загальних, тобто дає можливість в окремому шукати глибших
закономірностей. Дбо: відома залежність поміж бытием** та сознанием" також

являє собою елемент матеріялістичного світорозуміння, але разом з тим

у руках дослідника факт залежности свідомости від буття обертається
в могутній засіб і аналізи, і ширшого синтетичного будування.

Проте, треба виразно одрізняти ці дві грані людського інтелекту
світогляд і методу мислення: одне визнавати, як факт, певний
об єктивний причиновий зв язок, і щось цілком одмінне самі шляхи

шукання цих закономірностей, сам процес фіксації наукових законів
або засоби дослідчої аналізи.

,

Таким чином, треба усвідомити, з одного боку, органічну
спорідненість між світоглядом та науковою методологією, а з другого
чітко одрізняти одне від другого.

§ 2. Далі спинімося на значінні теоретичної думки в справі
соціялістичного будівництва взагалі та на відношенні до цього питання Леніна.

Часто й цілком справедливо підкреслюється практицизм
Леніна; підкреслюється твердження, що Ленін практик соціялістичного

будівництва, відрізняючи щодо цього Леніна від Маркса: у Маркса,
мовляв, панує абстрактна аналіза", в той час як у Леніна

конкретна". Звідси може скластися вражіния, що Ленін далекий від
теоретичних проблем або, принаймні, що він надає теорії лише вузько-
прикладного значіння. Проти такого абсолютно помилкового уявлення
треба рішуче протестувати. У Леніна ми спостерігаємо колосальну
увагу до найабстрактніших теоретичних будувань. Він надає

найглибшого значіння самим теоретичним проблемам і з надзвичайною увагою
ставиться до характеру як своїх, так і чужих, методологічних прийомів.
Пригадаймо, наприклад, як поставився Ленін до, здавалося, сугубо
теоретичних ухилів марксиста Петра Струве в кінці XIX сторіччя. Струве
почав відходити від марксизму насамперед по лінії методологічній:
розходження з революційним марксизмом позначалося в характері
ставити питання, в недостатній динамічності аналізи, в непотрібній
абстрактності в зловживанні міркуваннями взагалі". Ленін добачає

у Струве не досить тверду послідовність або знову об єктивізм, що

характеризує процес взагалі, а не ті антагоністичні кляси зокрема, що

з їхньої боротьби складається процес..." ). І вже самі ці методологічні

огріхи ясно для Леніна передбачають неминучий відхід Струве, що
на той час ще намагався бути марксистом", від пролетарських позицій.

9 Экономим, содержание народничества". Соч., т. І, 1926 р., стор. 375, 376
і далі.
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Подаємо інший відомий приклад уважного й гострого відношення

Леніна до суто теоретичних проблем його оцінку Богданівського

емпіріокритицизму. Ленін пише цілу книгу1), маючи виразне
переконання, що теоретично

- філософська концепція і всякий теоретичний
ухил найтісніше зв язаний з усим реальним і практичним життям; і,

зокрема, Богданівський емпіріокритицизм є вельми небезпечне явище

власне в справі шукання напрямків соціялістичного будівництва.
Розходження між однодумцями в сугубо теоретичних, абстрактних
питаннях, розходження в глибинах людської думки являє собою більшу
небезпеку для сталої єдности, аніж незгода на поверхні в питаннях

тактики або в питаннях, зв язаних із оцінкою поточного моменту. Сама

гаряча темпераментність, якою просякнута книга Матеріялізм та

емпіріокритицизм", безпер^іно походить з відчування практичности
порушених теоретичних питань.

Само по собі зрозуміло, *що увага до теоретичних проблем не

заважає розуміти практицизм усякої науки: кожна дійсна наука
математика, теоретична економія, хемія завжди глибоко практична,
бо взагалі наука являє собою вияв найвищого практицизму, шлях до

максимальної економії людської сили й енергії. Квазі -

науки, що
не мають практичного значіння алхемія, теософія, метафізика по суті
не науки. Звичайно, все це цілком безсумнівно для Леніна, не даремно
він являє собою живий симбол поєднання теорії з практикою життя.

Поруч з увагою до абстрактних проблем, вихідних принципі-
яльних пунктів сучасної людської мисли, ми добачаємо у Леніна

колосальну увагу до форм теоретичної аналізи; в цьому читач

переконується на кожній сторінці його праць, особливо присвячених
теоретичному дослідженню. Раз - по -

раз доводиться дивуватися
надзвичайній тонкості Ленінової аналізи, тонкості його аналітичних засобів.
Вивчення цих методологічних принципів, як ми визначили на початку,
і являє собою завдання нашої праці.

§ 3. Перше, ніж перейти до ознайомлення з методологічними
прийомами великого практика революції", слід зробити ще одне

зауваження : часто у Леніна готові теоретичні положення передбачають
шлях дослідження. Для Леніна нема жадного сумніву, що правдива
об єктивність полягає лише в тому, щоб не силувати, не прикрашати
дійсність, не порушувати об єктивних фактів. Ллє наперед треба ясно

намітити мету досліду наперед виразно й чітко поставити питання.

Якщо відносно художніх творів можливі суперечки щодо
допустимости в них певної тенденційности", то відносно наукового досліду
не може бути жадного сумніву: так звана тенденційність усякої
наукової праці наслідок світогляду її творця повинна лежати в основі
всякої дослідної роботи. Часом Ленін це формулює та обґрунтовує
навіть загостро, наприклад: статистика повинна лише ілюструвати
матеріял. Зокрема до положень, що їх знайдено теоретичною
аналізою", підкреслює автор. Цілком виразно виступає ця думка в

аналізі цифрового матеріялу: умова раціонального складання

(групових комбінованих таблиць) перш за все полягає в тому, що за їх

допомогою можна буде простежити процес розвитку капіталізму в

усіх його розгалуженнях та формах" -). Далі знову підкреслюється
службовий характер статистичних обрахунків: користуючись відповідно
обробленим цифровим матеріялом, треба стежити власне за цим

перетворенням натурального господарства в торговельне".

1) Материализм и эмпириокритицизм". Собр. соч., т. X, І925 р.
Див. К вопросу о задачах земской статистики". Собр. соч., г. XII, ч II,

стор. 309 (див. також у виносці увагу до § 5).
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Про характер статистичних прийомів Леніна мова буде далі

(див. § 11). Тут ми лищ.є вказуємо на цілком свідоме відношення Леніна

до так званої тенденційности" наукового дослідження, тенденцій-
ности, що її, врешті, найменше обминають саме ті, що проти неї най-

гостріше виступають принципіяльно..
Особливо виразно й чітко формулює Ленін своє відношення до

професорського об єктивізму" типу П. Струве в праці Економічний
зміст народництва": Об єктивіст говорить.про конечну потребу певного

історичного процесу; матеріяліст (Ленін має на увазі власне

марксиста О. П.) констатує точно цю суспільно - економічну формацію та

антагоністичні взаємини, що вона породжує. Доводячи потребу певної

низки фактів, об єктивіст завжди залишається в небезпеці потрапити
в апологети цих фактів; матеріяліст виявляє клясові протиріччя і тим

самим визначає свій погляд. Об єктивіст говорить про непереможні
історичні тенденції"; матеріяліст говорить про ту клясу, що, завідує"
(керує) певним економічним порядком, утворюючи такі й такі форми
протидії інших кляс. Таким чином, матеріяліст, з одного боку, по-,
слідовніш'ий за об єктивіста і разом глибше, повніше дотримується
об ективности. Він не обмежується вказівкою на потрібність процесу,
він вияснює, яка саме суспільно - економічна формація утворює зміст

цього процесу, яка саме кляса визначає цю потрібність... З
другого боку, матеріялізм включає в себе, сказати б так, партійність,
зобов язуючи за всякої оцінки подій просто й одверто ставати на точку
зору певної суспільної групи" 9-

її. Формальна логіка

§ 4. Формальна логіка посідає своє цілком певне місце в справі
пізнання всесвіту. Наука про зовнішні форми думання не охоплює

методології наукового пізнання. Логіка, як така, не спроможна,

звичайно, виявити закони розвитку буття, розвитку конкретного змісту
всесвіту.

Проте, логіка це частина об єктивного наукового пізнання.
Реальної логіки логіки з живим реальним змістом вимагав

ще діялектик Гегель; її закони годі переступати в науковому
дослідженні. І надзвичайно цікаво простежити, як Ленін виконує її
вимоги.

Починаємо з найпростішого. Само собою зрозуміло, Ленін ніколи
не змішує, як це зустрічаємо у багатьох авторів, опис явища з

науковим його поясненням. Опис є проста фіксація фактів без з ясо-
вання їх, коли наслідком може бути лише емпіричний закон

зауважена постійність явищ; тимчасом пояснити значить знайти між ними

причиновий зв язок. Ленін виразно відрізняє ці два етапи пізнання

об єкту дослідження. Наведімо приклад: соціялісти - утопісти різних
шкіл, а з ними й російські народники, багато говорили про
експлуатацію народніх мас, але вони не пішли далі простого опису
зазначеного явища, додаючи сюди його моральну оцінку. Ленін виразно
підкреслює, що цього не досить для пізнання факту, що від опису ще

далеко до наукової аналізи, що виявити суть експлуатації можна, лише

зв язавши суспільні явища з цілою системою соціяльно - економічних
взаємин. Лише таким способом, зокрема включивши соціяльний факт
в цілий складний комплекс клясових відносин, зможемо ми перейти

) Экономическое содержание народничества". Собр. соч., т. І, 1926 р.,

стор. 288.
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від простого опису до пояснення соціяльного явища (див., зокрема,
Економічний зміст народництва" )

§ 5. Особливо суворі вимоги як до інших, так і до себе, ставить

Ленін, коли справа торкається будування дефініцій одного з

важливіших питань наукової аналізи.

Можуть бути різні визначення однакового об єкту вивчення,

при чім кожне залишатиметься правдивим з погляду формальної логіки.

Машина А на заводі Б являє собою, з одного боку, двигун такої й
такої системи та конструкції, такої й такої могутности тощо; з

другого боку, машина А являє знаряддя виробництва трудову вартість,
що має соціяльне завдання через прикладання робочої сили робітник
ків сприяти утворенню надвартости на користь власника заводу Б.

Ллє визначення є перший крок до пояснення, воно фіксує місце

об єкту між іншими фактами життя. І тому в інтересах правдивости
наукової аналізи треба якнайуважніше ставитися до всякої дефініції.
Основні вимоги до кожного наукового визначення такі: воно повинно

охопити саму суть об єкту й одночасно бути доцільним для даної
аналізи * 2).

Ленін глузує з дефініцій, що їхні автори йдуть по лінії

найменшого опору, схоплюючи ті риси об єкту, що найлегше впадають у вічі,

нагромаджуючи ці прикмети одну на одну. Визначення такого типу,

говорить Ленін у праці Імперіялізм як останній етап капіталізму",
рабськи копіює зовнішнє, випадкове, хаотичне; воно виявляє, що

спостерігача приголомшено сировим матеріялом, і він (спостерігач) зовсім

не розбирається в його значінні". Поруч з цим, Ленін виступає проти
однобічности дефініцій і підкреслює потребу їхньої повности. Яскравий
тому зразок критика визначення імперіялізму, запропонованого Кавт-
ським: Це визначення зовсім неправдиве, бо воно однобічне...
політична частина... правдива, але вельми неповна"3).

Наведімо приклади Ленінових дефініцій. У праці Розвиток
капіталізму в Росії" авторові треба дати визначення капіталізму; Ленін

висуває таку дефініцію: капіталізм являє собою узагальнену товарову

форму продукції, коли на товар перетворюється сама робоча сила. Це
зразкове визначення повинно викликати великий інтерес у того, хто

досліджує лябораторію творчої мисли Леніна. Тут яскраво підкреслено
саму суть капіталізму й разом з тим наведене визначення

позначається виразним науково
- дослідчим практицизмом: маємо типовий

зразок дефініції, влучно пристосованої до завдань дослідника. Справді
мова йде про розвиток капіталізму в Росії в середині XIX віку;
авторові (що провадить боротьбу з концепцією народників) треба
показати наявність капіталізму в цю добу. Більшість фабричних
робітників у той час мали земельні наділи, а тому, розглядаючи тогочасний

капіталізм, доводиться рішуче відмовитися від користування чистою

категорією пролетарій" (робітник, що не має жадних засобів

виробництва). І Ленін переносить увагу на самий факт продажу робочої
сили в товар обертається сама робоча сила"4). Врешті маємо

) Экономическое содержание народничества". Сочин., т. І, 1926 р., стор. 231.

2) Вже сама вимога доцільности дефініцій говорить про неможливість
цілковитої об єктивности дослідника, про неможливість робити безтенденційну" аналізу :

капітал безперечно є продукт попередньої праці, що має за своє призначення
дальше виробництво, і, одночасно, капітал це вартість, що приносить додаткову

вартість.
3) Империализм как новейший этап капитализма". 1924 р., стор. 88 89

Соч., т. ХНІ, ст. 241.

4) Також див. Эконом, содерж. народнич." розд. III. Сочин., т. І, 1926 року,
стор. 320 321.
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визначення, що дає можливість зміцнити твердження автора і разом з тим

не втрачає ані своєї яскравости, ані наукової бездоганности. Само
собою зрозуміло, що Ленін дотримується тут і основного правила

формальної логіки щодо творення дефініцій: поняття, що має дістати
своє визначення ( капіталізм") підводиться" під поняття більш широке
( товарова форма продукції") і до останнього додаються видові ознаки

першого. Далі Ленін ніколи не забуває поглибити свою дефініцію
через динамічний її розріз: у згаданій аналізі, подавши відмінність
між розвиненим капіталізмом та його первісними формами, Ленін

знаходить ці перші етапи капіталізму в конкретному оточенні, що його

він розглядає.
Другий клясичний приклад Ленінового визначення стосується до

поняття імперіялізму. Тут, як відомо, Ленін кладе в основу визначення

не фінансовий капітал, як це робить Гільфердінг, а монополію, що

сталася в наслідок концентрації капіталів. Нова 'дефініція дає

можливість теоретично обгрунтувати славнозвісне Ленінове Загнивання
капіталізму" ').

Ми згадували, що, сам даючи зразкові визначення, Ленін гостро-

критично ставиться до ненаукової дефініції, що врешті лише затемнює

справу. Наведімо на закінчення один цікавий приклад Ленінової оцінки

навдалого терміну. Мова йде про поширений вираз кустарна
промисловість", що ним занадто зловживали таблиці відповідних
переписів та окремі автори, включаючи в це поняття майже всі форми
промисловости, що їх лише знає наука". До однієї купи потрапляють,
вказує Ленін, і патріярхальний ремісник (що працює на матеріялі
замовника й платню дістає натурою), і дрібний товаровий продуцент,
що господарює сам разом зі «своєю родиною, і власник капіталістичної

майстерні з найманими робітниками, і самі ці наймані робітники, і

підприємці мануфактуристи тощо2). Таке зашироке поняття,
змішуючи різнородні елементи, втрачає врешті всякий теоретичний сенс,
стає в економічному відношенні цілком беззмістовним і обертається
(в даному випадкові) на поняття станове: кустарна промисловість
набуває значіння просто промисловости селянської":|). Вказана

методологічна помилка призвела дослідника, що не зумів критично
поставитися до невірно скомпанованої дефініції, до дальших помилок. В. В.

(В. П. Воронцов) у своїх Очерках кустарной промышленности",
порівнюючи розвиток російської фабрично - заводської промисловости з

кустарництвом, приходить до твердження про значну числову перевагу
кустарів над фабричними робітниками (і в такий спосіб обґрунтовує
своєрідність шляхів економічного розвитку Росії). Ллє справа в тому,
що значний відсоток цих воронцовських кустарів" фактично
працюють на фабриках і всі порівнання та висновки автора, як виразно
показує Ленін, втрачають усяке наукове значіння. Дуже подібні
результати дає оперування з поняттям промисел", коли в це поняття

вкладається все те, що залишається поза наделом".
Надзвичайно тонко й глибоко будує Ленін також свої

клясифікації. Наприклад, народники клясифікували селянство за земельним

наділом. Ленін яскраво показує недоцільність цієї формальної ознаки

і пропонує своє fundamentum divisionis, за його допомогою подаючи

найглибшу аналізу селянства. На принципах клясифікації доклад-

') Ibidem, розділи 7 та 8.
2) «Кустарная перепись 1894/95 г. в Пермской губ. , розд. VI. Собр. Соч.,

т. II, стор. 447 448.

;|) Див. також останню частину VI розділу Развития капитализма в России"

(у виданню 1908 р стор. 354 358). Соч., т. Ill, ст. Збб. Також нижче, § 13.
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ніше зупинимось далі, в розділі (§ 14), присвяченому статистичним

прийомам Леніна.

§ 6. Надзвичайно сміливо й майстерно орудує Ленін методою

абстрагування, подаючи прекрасні ілюстрації її доцільности.

Мбстрагування перша,й безперечна вимога всякої науки.

Емпірик бачить лише окремі акти, окремих людей, і лише наукова

абстракція дає можливість охопити не конкретні матеріяльні речі, а їхні

взаємини, типи явищ, а далі рух і закони цього руху. Ллє для

діялектики кожна абстракція повинна включати в себе реальний зміст, вона

повинна бути конкретною (проте, про конкретність діялектичної

абстракції далі див. § 10).
У боротьбі з народниками, що прагнули довести неможливість

розвитку капіталізму в Росії в зв язку з відсутністю імперських колоній

і тому стояли на ґрунті теорії ринків Рози Люксембург, Ленін не бот

їться оперувати з випадком абстрактного ідеального капіталізму'*
(з пропорційним розвитком усіх галузей продукції) і визнати

можливість необмеженого поширення промисловости (наче за теорією Туган-
Барановського) з тим, щоб далі, зробивши поправку на реальні факти,
на конкретну дійсність, взявши на увагу обмеженість безпосереднього
споживання,, показати соціяльно - економічні протиріччя
капіталістичного розвитку й прийти до неминучости знищення капіталізму ).

Подібний характер щодо користування методою абстракції має

розгляд зокрема внутрішньо - капіталістичного процесу, незалежно

від зовнішніх впливів (без експорту) ( Імперіялізм, як новітній етап

капіталізму").
III. ДІЯЛЕКТИКА

§ 7. Переходячи від формальної логіки, від позаклясових", якщо

можна так висловитися (проте, звичайно історичних), основ наукової
методології до методологічних принципів, нерозривно зв язаних з

діялектикою, як з основою марксистської філософії, маємо показати, що
Ленін не тільки чітко деклярує основні принципи цієї методології, а й

неухильно виконує що особливо важливо її вимоги. Відзначмо
головні положення, що їх він висуває в своїх працях.

Ленін вимагає виразно розрізняти форму явища від його змісту
(суті); вимагає ніколи не розглядати об єкт дослідження статично,
а неодмінно в розвиткові, в русі; постійно шукати діялектичного
противенства та вияву соціяльної й економічної боротьби ; вимагає постійно

пам ятати про зв язок, залежність між явищами частками цілого, ввесь

час маючи на увазі власне це ціле, що його частини являють собою

об єкт аналізи, і, нарешті, вимагає від наукового досліду постійної

конкретности.
Спробуймо за такою програмою переглядати праці Леніна.

Почнімо, прикладаючи терміни Гегеля й Маркса, з форми та змісту.
Раз по раз ставить Ленін свого читача віч на віч з цим питанням.

От справа стосується клясової боротьби, що її провадить буржуазія
в формі міжнародніх картелів. Форма боротьби може змінюватися,
та й змінюється постійно, залежно від різних, порівнюючи часткових

і тимчасових, причин, підкреслює Ленін але суть боротьби, її кля-

совий зміст не може змінитися, поки існують кляси". І далі

') Развитие капитализма в России1*. Розд. І. Собр. соч., т. III. Див. також до

теорії ринків, II том Собр. соч., статті: Экономическая теория романтизма*1
(сторінка 162, Ьид. 1923 р.), Заметки к вопросу о теории рынков** (ст. 471), Еще к вопросу
о теории реализации" (ст. 480), Ответ г. П. Нежданову" (ст. 497).
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Підмінювати питання про зміст боротьби та угод між союзами

капіталістів питанням про форму боротьби та угод (сьогодні мирної,
завтра немирної, позавтра знов мирної) це значить обертатися на

софіста". І, за допомогою виразного відрізнення тимчасової форми явища

від його змісту, Ленін вияснює помилки Кавтського і більшости

буржуазних авторів ).
Той самий методологічний прийом прикладає Ленін, аналізуючи

в певному історичному оточенні процес капіталізації, бо окремі форми
його виявлення також можуть бути різними в різних конкретних
природно

- географічних та соціяльно - економічних умовах, тимчасом як

по суті капіталізм завжди залишається сам собою.
Як відомо, російські народники добачали в кустарництві особливу

самобутність" російської економіки, доказ нових, позакапіталістичних

шляхів господарського розвитку Росії. Ленін довів (зокрема в

Розвиткові капіталізму в Росії"), що кустарництво це вияв розкладу
селянства в наслідок занепаду натуральних відносин, перший крок
капіталізації країни, початок товарових відносин (роля скупщика).
Кустарництво це одна з перших форм загальної суті
капіталістичного процесу, як такого. Виявити це допоміг Ленінові власне

методологічно правдивий підхід до справи: розгляд фактів у русі, з

зазначенням внутрішніх противенств, з виявленням тенденцій розвитку в

дальшому; лише методологічна вправність дала можливість добачити
в капіталізмі його різні відмінні форми, що їх, як бачимо, для

неозброєного науковою методологією розуму легко мати за якийсь

новий, своєрідний шлях економічного розвитку.
Цю різноманітність, відмінність форм капіталізму Ленін підкреслює

особливо уперто. І зокрема у відносинах земельних: Капіталізм
підпорядковує собі й общинно-надільне землеволодіння в Росії, і захватне"
(або те, що регулюється вільною та даровою роздачею землі)
землеволодіння в демократичних або кріпацьких державах Сибіру чи

далекого Заходу" /Америки, і рабовласницьке землеволодіння
Американського Півдня, і напівфевдальне землеволодіння истинно

- русских"
губерень2).

Досить простежити за думкою Леніна на двох наведених у нас

прикладах, щоб наочно, уявити доцільність, сказати б так, наукову
практичність згаданого аналітичного способу шукання та розрізнення
форми та змісту явища, і поруч з тим, щоб належно оцінити тонку
щодо цього майстерність Леніна, як методолога.

Наведені приклади одночасно змальовують постійну тенденцію
Леніна розглядати явища динамічно, в їхньому русі. Ленін ніколи не

забуває, що все завжди перебуває в розвиткові, не забуває про
постійне нагромадження кількісних змін та про раптовий перехід до

нової якости. В зв1язку з цим Ленін влучно використовує, як шлях

історичного розвитку, Гегелеву тріяду теза, антитеза й Синтеза, не

обертаючи її в схоластичну формулу, як це зустрічаємо часом у деяких

марксистських авторів. Згадаймо один приклад: якщо конкуренцію,
типову форму економічної боротьби доби клясичного капіталізму, візьмемо
за тезу, то її (конкуренції) неминучий, зв язаний з розвитком техніки,
наслідок буде монополія виразна антитеза вихідної точки розвитку.
Врешті, синтезуватися ввесь процес має, за Леніном, у наступну епоху
усуспільненого господарства.

) Империализм, как новейший этап капитализма". 1924 р., стор. 73.
Підкреслення авторове. Соч., т. XIII.

- ) Капитализм и земледелие в С. Шт. Амер. Збірник Аграрный вопрос и

марксизм". Ленінград, 1924 г., стор. 222. Собр. соч. т. IX.
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§ 8. Треба далі поруч з тим підкреслити, що визнання

діялектичного розвитку, як такого, це в значній мірі лише констатування факту:
безперечно, розвиток відбувається шляхом кількісного нагромадження

і переходу кількости в якість. Мле в чому захована сила, що рухає

цей процес? Для Леніна відповідь безсумнівна: сила руху, джерело

розвитку, заховано в самому процесі, в самій рухливій матерії.
Джерело руху Де ті постійні внутрішні суперечності, що виключають

одне одне, ті неминучі протилежні тенденції, що панують в усіх
явищах і процесах буття. Розвиток є боротьба противенств 1 2). Подвоєння
єдиного (цілого О. П.) і пізнання суперечних частин його ... є суть (одна
з сутей", одна з основних, якщо не основна, особливість або риса)
діялектики" говорить Ленін - ). Цей основний принцип звемо єдністю

противенств (протилежностей). Клясичним прикладом є

історія людства : саме суспільство (якщо вживемо цього слова в розумінні
суспільство взагалі) то є колишня єдність противенств, що, розвива-
ючися до капіталістичного устрою, поділяється, подвоюється на

буржуазію і пролетаріят на два взаємних противенства, що разом

продовжую! ь складати одне суспільство3).
Виявлення в конкретній дійсності органічних

противенств між окремими явищами і процесами життя являє

собою одну з найсильніших ділянок Ленінової методології.

Найяскравішим противенством соціяльно - економічного порядку

є, звичайно, клясовний антагонізм, що позначає собою всю історію
людства. Раз - по -

раз використовує Ленін, як методу дослідження, це
положення марксизму для глибшого пізнання об єкту своєї аналізи. Руська
земельна община, що наче має боронити інтереси слабших своїх членів,

охороняє їх від пролетаризації через заборону вивласнювати землю,

але, саме через цю заборону реалізувати землю, общинний уклад
приводить найбідніших до цілковитої економічної залежности від багатіїв.

Знову в іншому місці Ленін подає такий прекрасний приклад
діялектичного противенства на соціяльно - економічному ґрунті: найбільш
товаровими з селянських господарств (в умовах капіталістичної Росії) є

обидві групи дворів, що стоять саме на протилежних кінцях
соціальної драбини села одночасно й ті, що зовсім не мають коней, і багато-
кінні": перші виносять на ринок свою робочу силу, другі
продукти свого господарювання. Сюди належить прилучити Ленінове гасло

1914 року перетворити війну імперіялістичну (ініціятивну акцію
капіталістів) у війну громадську соціялістичну революцію (що має врешті
повалити самий капіталістичний лад).

До речі також тут відзначити, що в основі нашого земельного

кодексу 1922 року лежить аналіза соціялістичних взаємин радянського
села знову на ґрунті глибокого розуміння діялектичних противенств,
що в ньому відбуваються: закон легалізує найману працю, легалізує
експлуатацію батрацтва власне в інтересах самих батраків (легальні
форми найму дають можливість органам пролетарської держави
стежити за умовами праці), так само дозвіл оренди землі, що начебто

розв язує руки глитаям (відомо, що за наших умов здають землю в

оренду переважно незаможні) знову ж таки фактично являє собою
спосіб боронити інтереси власне незаможників.

§ 9. Рішуче обстоює Ленін неприпустимість розглядати
окремі явища життя поза їх зв язком між собою.

Вилучання окремих фактів, цифр і циферок із загального зв язку політико-

9 К вопросу о диалектике" Под знаменем марксизма" 1925 р., № 5 б, ст. 15.

2) Ibidem. Стор. 14.

3) Приклад абстракції з виразно конкретним змістом (зауваження до § 10).
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економічних взаємин" неминуче призводить до однобічного змальовання

дійсности. Висувається вимога синтетично в цілому
охоплювати складні життьові процеси, що їх без такого охоплення

зрозуміти й оцінити можливости нема. При колосальній складності

явищ громадського життя, говорить Ленін Q, завжди можна підшукати
скільки завгодно прикладів або окремих даних, що Стверджують
перше-ліпше положення", а тому, щоб змалювати... об єктивне

становище, треба взяти не приклади і неокремі дані, а неодмінно
сукупність даних про основи господарського життя".

І тут, як завжди, Ленін не тільки деклярує загальні положення та

виявляє відповідні методологічні помилки інших2), а й подає зразки

майстерної аналізи складних соціяльно - економічних процесів власне

на грунті розуміння й виявлення органічного зв язку між явищами, де

автори, не озброєні діялектичною методою, цих зв язків добачати не

могли. Так, до найбільшої зі своїх економічних праць він подає

підзаголовок Процес утворення внутрішнього ринку для великої

промисловости" і дійсно органічно об єднує в одному суцільному процесі
творення внутрішнього ринку Росії середини XIX віку з загальним

капіталістичним розвитком країни. В тій самій праці3) Ленін тонко зв язує
капіталістичну роботу в хаті працьовника (так зв. хатню систему
капіталістичного виробництва) з прикріпленням селян до наділів та з

процесом розшарування села ; знову далі протягує нитку між кустарництвом
та фабрично - заводською промисловістю, що їх народники звичайно

розглядали як процеси, що виключають один одного.

Надзвичайно яскраво показує Ленін іуіетодологічну потребу
звертатися до цілого для розуміння його окремої частини на тих

сторінках, де він у Критиці народницької соціології" пояснює, чому саме

російські кустарі потрапляють у скрутне економічне становище. Там,
де народники не могли піти далі простого констатування сумного
становища, молодий Ленін (писано 1894 року) подає блискучу аналізу
ситуації, власне зв язуючи кустарництво з цілою системою соціяльно -

економічного оточення4).
§ 10. Врешті, оглядаючи методологічні засоби діялектики, не можна

обминути принципу, що вимагає від усякої істини
конкретности 5). Конкретна аналіза дослідження конкретної дійсности
являє собою логічне і для марксиста неминуче завершення всякої абстракції,
що ніколи не залишається сама собі метою і має максимальну рацію,
власне як метода при вивченні конкретного життьового матеріялу.
Яскраво відбиває це відома фраза: філософія досі лише

пояснювала всесвіт, а справа в тому, щоб його перетворити! Тут висува-

) Империализм и капитализм". Собр. соч., т. XVII, вид. 1923 р., ст. 245.

'- ) Зокрема, цікава з цього боку критика статистичних робіт земств (див. К
вопросу о задачах земской статистики". Собр. соч., т. XII, ч. II, ст. 306 312).

3) Развитие капитализма в России". Розд. VI § 7. Далі § 8. Собр. соч., т. III,
вид. 1924 р., стор. 363 364, 368 369.

4) Не маючи можливости подати тут відповідної цитати, відсилаймо читача

безпосередньо до цієї простої й разом блискучої Ленінової сторінки:
Экономическое содержание народничества", розд. Критика народнической социологии"
(Сочинения, т. I. 1926 р., стор. 293 294. Взагалі, читаючи нашу розвідку, бажано

паралельно переглядати відповідні місця у Леніна).
'

5) Вимогу конкретности іменем науки і діялектики висунув ще ідеаліст Гегель:

Вона (філософія, тобто наука. О. П.) має діло з загальним; її зміст абстрактний
але він абстрактний виключно своєю формою. В собі ж ідея конкретна, бо вона являє

собою єдність різних означень... філософія у найвищій мірі ворожа абстрактному і

веде назад до конкретного". І. Лупол ( Ленін і філософія") зазначає з цього приводу :

марксизм виявляє раціональне зерно з-під цієї містичної оболонки. Ленін нагадує це
дає прекрасні приклади.
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ються для теорії дальші дійові" завдання найреальнішої життьової

практики.
/Абстракція, обернена на самоціль, перетворюється в догму, а

всяка догма гостро суперечить всім засадам Ленінової науки,

суперечить самому її духові ). Пригадаймо, наприклад, як викриває

Ленін конституційні ілюзії" і зокрема принцип демократизму при

загальному виборчому праві. Абстрактне гасло скажімо, воля

більшости" може набути реального значіння лише в певних

конкретних умовах. І лише конкретна аналіза- дійсности може ці умови

виявити

Так само для Леніна не існує конкретного поняття суспільства
взагалі. Є лише певне суспільство, певна суспільна формація, певна

сукупність продукційних взаємин. У зв язку з цим не буває й дистих"

соціяльних явищ. На світі немає і бути не може, наприклад, чистого/*

капіталізму, а завжди є домішки то февдалізму, то міщанства, то

ще чого" :1). Цей методологічний принцип допомагає далі Ленінові

виявити знамениті п ять суспільно-економічних укладів" в епоху

диктатури пролетаріяту в СРСР1) і тим поглибити аналізу й вивчення нашої

складної дійсности.
Відповідно в статистичній аналізі (про що мова буде далі) Ленін

протестує проти формальних, абстрактних ознак при всякій клясифі-
кації, бо формальні fundamentum divisionis завжди заховують правдиву

соціяльну суть явищ.

Щодо самого себе, то Ленін воліє, щоб його обвинувачувано
було в сухості викладу, аніж дати привід читачеві гадати, ніби його

погляд засновано на цитуванні Капіталу", а не на вивченні російських
даних" '*).

У зв язку з вимогою конкретности дослідження, доцільно тут
зіадати виключну увагу Леніна до рай он і за ції взагалі і

сільськогосподарської районізації зокрема. На перших сторінках Розвитку
капіталізму в Росії"с) автор теоретично обґрунтовує значіння

сільськогосподарської районізації для основного завдання книги для

виявлення процесу утворення внутрішнього ринку: виходячи з положення

Маркса, що ринок товарів шириться в наслідок суспільного поділу
праці, в наслідок спеціялізації, Ленін підкреслює далі, що поділ праці,
а, значить, і відповідний обмін між обробною промисловістю та

сільським господарством в дальшому поглиблюється в межах самого

сільського господарства утворюються окремі райони сільського

господарства, що спеціялізуються по окремих його галузях, по окремих
промислах; врешті одні галузі промисловости, одні райони стають

ринками для інших. Виключне значіння, що має дослідження власне

ринків для студіювання процесу капіталізації, притягає, таким

способом, увагу і до проблеми районізації, до вивчення районів; а в

російських умовах, зокрема, районів сільсько -

господарських.
Ця увага Ленінова до сільсько - господарської районізації (що

позначилася, зокрема, й на самому плані Розвитку
капіталізму... ) наслідок, як бачимо, пристосованця марксистської методології вельми

допомогла дальшому поглибленому студіюванню економіки сільського

господарства в російській літературі.

') Приклад абстракції з виразно конкретним змістом див. виноску до § 8.
О конституционных иллюзиях*'. Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стор. 19 31.

Ч Крах II Интернационала . Собр. соч., т. XIII, вид. 1924 р.. ст. 160.

1) О продовольственном налоге . Собр. соч., т. XVIII. ч. 1.. вид. 1923 р. ст., 203.

) Некритическая критика**. Собр. соч., т. III, вид. 1924 р.. стор. 513.

°) Собр. соч., т. Ill, ст. 13 15.
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Ясно, що порайонове вивчення господарського життя надає як -

раз більш конкретного характеру економічним дослідженням,

розшифровує окремі середні цифри", конкретизує занадто невиразні
типи господарювання" тощо.

iv. статистика

§ 11. Вивчаючи методологію дослідчої мисли Леніна, не можна

обминути, статистичних метод його економічних працях:
статистичні прийоми Леніна не тільки відповідають цілій
філософській концепції,, але на сцені маємо пристосованця його
загальної діялектики до аналізи цифрового матеріялу.

Дл» Леніна ясно, що цифра сама по собі є ніщо найкращі
цифрові сирові матеріяли можуть загинути без усякої користи, якщо

не будуть науково оброблені *) Сухе числове означення повинно

обернутися в певний економічний факт, у певне тверження або, як

висловився один із дослідників, у Леніна в кожній статистичній

цифрі економічна ідея".

У зв язку з цим обробка числових даних вимагає максимальної

ретельности; окремі цифри, як і одрубні, непов язані між собою

факти господарського життя, для свого розуміння потребують
попередньої уважної й складної аналізи на грунті принципів діялектичної
методології. В противному разі за деревами зникає ліс, за купами
цифр зникають економічні типи явищ, типи, що можуть
виявитися лише при багатобічно й раціонально складених групових та

комбінованих таблицях"2). Цдалі Ленін вказує, що в дослідах, які

вивчають тогочасне господарське життя, числовий матеріял треба
обробити в такий спосіб: умова раціонального складання комбінованих

таблиць полягає в тому, щоб процес розвитку капіталізму можна

було простежити в усіх його розгалуженнях та формах". Дбо за

допомогою комбінованих таблиць дослідник повинен стежити за

руїною старого кріпацького господарства та перетворенням натуральних
форм сільського господарства в торговельно

- капіталістичні3). І таке

інше. Тобто: обробка статистичного матеріялу має бути
підпорядкована тим завданням, що стоять перед автором.

1 в своїх економічних працях. Ленін вияснює статистичні

помилки авторів не - марксистів на грунті нерозуміння основних вимог

діялектичної методології і поруч сам подає клясичні зразки доцільної
й глибокої обробки цифрового матеріялу.

Нам доведеться тут торкнутися лише кількох головніших

моментів статистичної методології Леніна.

§ 12. Однією з найпоширеніших і разом з тим вельми шкідливих
помилок у статистичних обрахунках є зловживання так званими

середніми (пересічними) цифрами. Особливо охоче

користуються різні автори такими цілком фіктивними щодо реального

змісту, середніми величинами, вивчаючи економічні взаємини

російського села. Ці пересічні цифри, як показує Ленін, часто не вияснюють,
а якраз затемнюють соціяльно - економічні явища та процеси, що

відбуваються на селі. Що, наприклад, може пояснити коефіцієнт
середньої заборгованости селянського двору скажімо, 50 коп., коли

) Див., напр., розд. Недостатки обычных приемов экономического
обследования". Собр. соч., т. IX. 1925 р., ст. 223.

'- ) К вопросу о задачах земской статистики". Собр. соч., т. XII, ч. II, ст. 309

3) ibidem, стор. 308.
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один хазяїн44, щоб прогодувати родину, заздалегідь спродав свій

майбутній урожай за півціни глитаєві і на весні проїдає одержаний
аванс а цей другий, крім того, позичає третьому на відробіток десять

пудів зерна або п ять карбованців грошима ?
у

Ленін наводить клясичний приклад сплошного и невероятного

злоупотребления44 середніми величинами з дослідів земських

робітників (мова йде про працю відомого статистика Щербини): Прибуток
від землі, обчислений для 4-х повітів, ділиться на число господарств

(згадайте, що у селянина, який не має коней, цей прибуток становить

близко 60 карбованців на родину, а у багатія близько 700).
(Виходячи з одержаної суми) визначається розмір постійного капіталу

(sic!!?) на 1 господарство...4*1). В іншому місці Ленін вказує, що

неправдиво висувати без жадних обмежень, як це звичайно робиться,
навіть таке поширене твердження, що на дрібніше господарство (на
одиницю його площі) припадає більше худоби, аніж на господарство
велике. /Адже один робочий кінь не дорівнює іншому, одна корова
може бути удвічі чи утрічі цінніша від іншої і т. ін. Цих моментів

на увагу також не береться або освітлюється їх цілком неправдиво

і, таким способом, знову затемнюється глибина соціяльної прірви, що

утворилася в капіталістичному селі2).
Це не значить, зробимо ми застереження, що економіст взагалі

повинен відмовитися від користування методою пересічних цифр. Само
собою розуміється, що доцільно складені й своєчасно використані
середні цифри44 не рідко можуть допомогти уяснити собі те чи інше

господарське або соціяльне явище; і сам Ленін раз-по-раз

користується цією методою. Допіру йшла мова лише про часті випадки

зловживання останньою.

§ 13. Вельми показне для Леніна -

методолога, як гостро
критично ставиться він до висування наперед формальних особливостей

при характеристиці певного явища; показна Ленінова боротьба
проти формальних ознак підчас клясифікації або дефінування.
Формальні fundamentum divisionis, що зачіпають тільки зверхні
особливості факту (це ми згадували вже побіжно трохи вище), неминуче
затемнюють дійсну суть явищ, що їх треба спостерегти та проаналізувати.

Так, неминучі помилки викликає спільне досліджування
селянських дворів: тих, що живуть виключно з сільського господарства, і

тих, що їхнє основне заняття це той чи інший промисел.
/Аналізувати відразу обидва ці типи господарств, не поділивши їх попереду
на дві відрубні групи за основною ознакою головне джерело
існування, це значить плисти по поверхні явищ і бути засудженим на

безнадійно формальне розуміння об єкту свого дослідження3).
В іншому місці Ленін протестує проти того, що, оброблюючи

статистичний матеріял, дослідник не розрізняє кустаря
- хлібороба від

кустаря
- нехлібороба, а замість того поділяє їх (кустарів) за ознакою

територіяльною просто на кустарів сільських і міських; це приводить
врешті, як показує Ленін, до трактования кустарних промислів як

промислів селянських взагалі; це, очевидячки, абсолютно невірно, бо

тут момент економічний (форма господарювання) підмінюється на

момент виразно політико - юридичний (стан крестьянин44), і поняття

*)*Развитие капит. в России", розд. II § XII. Собр. соч., т. III, вид. 1924 р.
ст. 127. Аналогічних помилок допускають свідомо чи несвідомо також інші

автори, народники Каришев (див. т. III, ст. 65) Маресс (ст. 67) тощо.
- ) Напр., Г. г. критики" в аграрном вопросе", розд. XI. Собр. соч., т. IX, вид.

1925 р., сг. 153 164.

') Разв. кап. в России", розд. II.
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кустарна промисловість" стає врешті зовсім беззмістовним,
ненауковим, поєднуючи в собі цілком різні економічні елементи *).

До таких наслідків приводить методологічна плутанина зокрема

нерозуміння, з одного боку, значіння, а з другого принципу при-
стосовання основних ознак за аналізи соціяльних явищ.

§ 14. Завдання винайти раціональні fundamentum divisionis, як

ми бачимо хоча б з попередніх прикладів, безпосередньо зв язується
з проблемою клясифікації.

Аналізуючи матеріяли земскої статистики, Ленін виразно показує,
до яких принципіяльно невірних положень приходить дослідник, що
в тогочасних умовах штучно загальмованого процесу мобілізації
надільної землі групує селянські двори за формальною ознакою за

наділом. А саме цей prinzipium divisionis і був найпоширеніший за

аналізи економіки села. Проте, розмір Наділу аніяк не характеризує
дійсного господарського стану селянського двору з тієї простої
причини, що життя порушує нівелювання ( урівняльність" усередині
общини) надільного землеволодіння. За основу групування, вказує
Ленін, тут треба взяти ознаки, що позначають реальний розмір і тип

господарства. Знову ці ознаки є різні в різних районах, в різних
умовах. За екстенсивного господарювання досить спинитися на засіві

(але ж знову не на наділі), кількості худоби; за господарювання
інтенсивного ці ознаки треба відповідно комбінувати з розміром
молочарського промислу, з городництвом, засівом технічних культур
тощо* 2). Іншим способом зрозуміти соціяльну структуру села жадної
можливости нема.

Аналіза американських статистичних матеріялів офіціяльних
видань Сполучених Штатів Північної Америки дає Ленінові нагоду
поглибити свої висновки. Групування фермерських господарств за

площею землі, що припадає на двір, приводить до висновку, що

господарства, дрібніші розміром, у більшій мірі користуються найманою

працею, аніж господарства великі. Цей дивний висновок відразу
примушує переглянути методологічні способи дослідження. І дійсно,
досить зробити клясифікацію господарств за розміром їхньої продукції,
щоб вияснити правдиве становище: виявляється, що кількість найманої

праці, так само як і загальні видатки на продукцію, власне зростають
паралельно з реальним розміром господарства, коли критерієм до

оцінки останнього (розміру господарства) буде, повторюємо, як це

і повинно бути, кількість вироблених товарів. Тобто в даних

економічних умовах шлях збагачення фармера, шлях капіталістичного

розвитку хліборобства, простує не в напрямі збільшення площі землі,
а в напрямі інтенсифікації господарства3). Таким чином, правдива
клясифікація дала Ленінові можливість зробити важливе

застереження що ширше та швидше поширюється інтенсифікація
хліборобства, то в більшій мірі групування за землею прикрашує
пригнічене становище дрібного виробника - хлібороба"; методологічна
влучність Ленінова виявила поруч з тим нові шляхи капіталістичного

розвитку в сільському господарстві.
Стає цілком очевидним, що групування, яке не виходить з

реальних життьових ознак, а обмежується формальними fundamentum

) Кустарная перепись 1894/95 года в Пермской губ... Собр. соч., т. II,
ст. 379 468. Что такое кустарная промышленность": § VIII розділу VI Разв.
кап. в Росс.". Собр. соч.. т. III, ст. Збб. Див. також вище § 5.

*-) Розділ Земско - статистическ. данные о Саратовской губ." з Разв. кап. в

Росс.". Соч , т. III, ст. 69 - 71.

3) Капитализм и земледелие в Соед. Штатах Ммер. . Соч., т. IX, вид. 1925 р.,
ст. 183 260.
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divisionis, неминуче засуджене на безплідність; воно приводить до

викривленого уявлення про дійсні соціяльно - економічні явища і,

зокрема, щодо села звичайно приховує капіталістичні процеси, що тут

відбуваються, затушковує процес його розшарування.
І Ленін, не зважаючи на його зауваження: само собою

розуміється, що, як не статистик за фахом, я ніколи не претендував на

розв язання питання про групування" ), сам подає прекрасні зразки

тонких клясифікацій. Вони часто випливають, як ми оце допіру
бачили, безпосередньо з оцінки інших невдалих та шкідливих групувань ;

раз-по-раз зустрічаємо ми групування Ленінові хоча б у

Розвиткові капіталізму в Росії"; згадаймо також приклад майстерної
клясифікації промислових виробників, об єднаної в складні комбіновані

таблиці в статті, присвяченій переписові в Пермській губернії2).
Не дивно, отже, що досконалість статистичних метод дозволяє

Ленінові проробляти блискучі аналізи статистичного матеріялу, що

являють собою, звичайно, органічну складову частину теоретичної
аналізи взагалі.

V. ЗАКІНЧЕННЯ

§ 15. Теоретична аналіза Ленінова використовує звичайно цілий

комплекс методологічних прийомів, що про них ішла мова вище, при
чім дослідження конкретної дійсности раз-по-раз грунтується, як ми

бачили, на загальних марксистських теоретичних твердженнях

(законах), які дослідник пристосовує до об єкту свого вивчення. Тут,
закінчуючи, згадаймо ще один прекрасний приклад використання Лені-

ном такої загальної формули для аналізи певних соціяльно -

економічних утворень:
Народники не добачали процесу капіталізації в тогочасному

російському народньому господарстві. Ленін не тільки доводить

наявність капіталістичних взаємин у російському соціяльно - економічному
житті, але, аналізуючи відповідний фактичний матеріял, показує, що ми

маємо тут, тим чи іншим чином модифіковані, всі типові форми
промисловости на шляху від натурального господарства до капіталізму всі форми,
що разом складають характерну, давно досліджену послідовність

переможного руху капіталу. Маємо на увазі перш за все три передка-
піталістичні соціяльні форми продукції: хатня для власного вжитку,
дрібне виробництво на замовлення (ремісництво) та дрібно - селянська

промисловість на невідомий ринок і три типово капіталістичні: хатня

система капіталістичної промисловости, мануфактура та індустрія.
Виразно змальовуючи '*) російські вияви всіх цих формацій з усіма їхніми

особливостями (зокрема, як ми бачили, підкреслюючи капіталістичний

характер кустарництва селянського виробництва на невідомий
ринок), Ленін, таким чином, гострим ножем своєї аналізи виявляє

капіталістичну суть зміст" процесу, що його не могли добачити в

російській формі" економісти -

народники.
І в той самий час Ленінова аналіза прекрасно підтверджує й саму

загальну закономірність, що нею користується дослідник.
Не обмежуючися використанням раніш утворених

закономірностей, не рідко Ленін подає в своїх дослідах власні формули
клясифікації загального значіння, дефініції, а також ширші узагальнення
соціяльно - економічні закони, що мають уже цілком синтетичний

) Некритическая критика". Соч., т. III, ст. 520.

- ) Куст, переп. в Пермской губ..Соч., т. II, ст. 379 468.

3) Разв. капит. в России", розд. V, VI, VII. Соч., т. III.
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характер. На попередніх сторінках ми вже не раз зустрічали відповідні
приклади. Власне можна зауважити постійний нахил Леніна

намацувати такі узагальнення. Ленінова аналіза конкретної дійсности, що з

неї автор виходить, має тенденцію поглиблюватися в бік шукання
постійних закономірностей, у бік синтези, у бік творення наукових
законів зі сталим кавзальним зв язком між фактами.

У наше завдання не входить розглядати теоретичні формули
Леніна по суті, і тому, в додачу до наведеного вище, обмежимося

двома положеннями соціяльної політики та соціяльної теорії,
пам ятними більше від інших.

Пригадаймо спочатку з усім селянством проти залишків фев-
далізму, тоді з біднішим проти капіталізму" х). Загальність цієї

формули, що постала на грунті аналізи російських умов ще до

Жовтневої революції, для нас цілком наочна.

І друге відоме положення: соціялістична революція має

розпочинатися в економічно відсталій країні, з огляду на організаційне
безсилля її молодої буржуазії та революційну активність пролетаріяту.
Ця теза має також виразно загальний характер типу точних законів

і може бути виведена цілком дедуктивним шляхом.

(Мабуть, доцільно тут нагадати Ленінову аргументацію. Як відомо,

Маркс учить, що суспільна формація не може загинути, поки до кінця
не розвинулися всі продукційні сили, що в ній постали. В повній

мірі це стосується, звичайно, і до капіталізму. Звідси можна б

зробити висновок Кавтський та інші його й роблять, що країна, яка

економічно більш відстала, де не дозріли ще всі технічні та

організаційні передумови соціялізму, не може з надією на успіх
розпочинати боротьбу з капіталістичним устроєм. Ленін висуває два контр

-

положення: аналізуючи дозрілість" капіталізму, треба, за Марксом,
виходити зі становища капіталізму, як певної цілости в межах усього

світу, а не з економічного стану окремої країни. І друге: щодо

окремої країни, то треба брати під увагу насамперед комплекс

об єктивних обставин соціяльного й політичного порядку, що утворюють
можливість пролетарської революції, а не остаточного збудування
комуністичного ладу. З цих безперечних положень легко зробити
висновок, що ми його навели на початку).

§ 16. Характеризуючи поруч Маркса і Леніна, як теоретиків-
дослідників, у зв язку з методами їхньої роботи, звичайно відрізняють
дедуктивну абстрактну аналізу" першого й конкретну
аналізу" другого теоретик Маркс і практик (у своїх

дослідженнях) Ленін". До такого протиставлення треба підходити з великою

обережністю й приймати його cum grano salis. Як відомо, дедуктивні
висновки Маркса завжди зв язуються автором з конкретним
історичним матеріялом, підтверджуються життьовою практикою. Не можна

не добачати й індуктивних елементів хоч би в Марксовім Капіталі".
Ленін не вважає за своє безпосереднє завдання творити оті

загальні теоретичні формули; стоячи обома ногами на грунті
марксистської науки, він завжди бачить перед собою велику практичну мету,

що до неї скеровує Леніна його воля до дії. Проте, розв язуючи
найактуальніші проблеми пролетарського сьогодні, Ленін, як .ми бачили,

) Спочатку разом з усім селянством проти монархії, проти поміщиків,
проти середньовіччя (поки революція залишається буржуазною, буржуазно -

демократичною). Д а л і разом з біднішим селянством, разом з напівпролетаріятом,
разом з усіма експлуатованими проти капіталізму, в тому числі проти
сільських багатіїв, глитавї, спекулянтів; тоді революція стає соціялістичною"
Пролетарская революция и ренегат Каутский'*, соч., т. XV, вид. 1922 р., стор. 508.
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через виключну гостру вправність своїх метод та силу свого

творчого розуму, наче мимохіть раз-по-раз знаходить нові

закономірності, творить нові соціяльно - економічні закони.

1, таким способом, виразна межа між конкретною аналізою

Леніна та абстрактною аналізою Маркса зникає.

Але ім я Леніна завжди буде викликати уявлення про життьову

актуальність його наукових прагнень. Його наукова робота
залишається виявом найвищого практицизму науки,
ілюстрацією того факту, що правдива наука являє собою найраціональніший
шлях до розв язання основних проблем, які стоять перед людством.

Віссю цього шляху є відповідно виточена і рівно життьова метода,

що її великим майстром був Ленін.

Коли б була потреба короткою формулою охопити Леніна, як

робітника науки, ми б сказали: Ленін це блискучий методист

із надзвичайно тонкою й одночасно глибокою аналізоюта з

постійним ухилом до теоретичних узагальнень.

Ясно, що не до кінця використані всі грандіозні можливості

наукової творчости, що були заховані в цій людині. Вона дала для

науки далеко не все, що могла б дати на протязі свого життя. Геній Ленінів

було скеровано в інший бік. Але не нам, звичайно, на це скаржитися:

теоретики ще будуть, пролетаріят їх витворить і витворює, а в

мистецтві безпосередньої соціяльної боротьби й перемоги в епоху
великого соціяльного зламу він був єдиний і незамінний1).

') На теми, близькі до порушеної в нашій статті, писали такі автори: Лдо-
рате кий Марксистская диалектика в произведениях Ленина", Печ. и Револ.
1922 р., № 2. Дитят кин Диалектический метод в работах Ленина по
экономике , Вестн. Комм. Лкад." 1923 р., кн. б. Розумовский Теоретический-
анализ Ленина", Под. знэм. марксизма" 1925 р., № 1 2. Волков Статист.-
экономическ. метод в работах Ленина по аграрному вопросу", На аграрном
фронте" 1925 р., №№ 9 і 10. И. Луп пол Ленин и философия" 1927 р.
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Я. БЛУДОВ

Категорія явища у Гегеля

(Закінчення)

ЯВИЩЕ

Явищем у Гегеля зветься увесь II відділ його вчення про
сутність; явищем також назвав він і II розділ цього відділу, де

розглядає : М) Закон явища, В) Світ, що являється, і, що в собі існує, світ

та С) Розклад явища.

Поняття такої категорії, як, наприклад, якости, має у Гегеля

подвійне значіння, себто одне значіння якости, як системи категорій, як

збірної категорії, а друге значіння, як формулювання*4, як визначено-

сти речі. Поняття категорії явища має також подвійне значіння; вона

й збірна категорія, як така, що охоплює в собі багато категорій, і така,

що має, так би мовити, формулізаційне44 значіння.

Між Наукою Логіки44 та Енциклопедією44 щодо порядку

викладу, і тут, як і в першому розділі, є ріжниця. Наприклад, у Науці
Логіки44 викладається докладно відношення між законом та явищем, а

в Енциклопедії44 цього відношення майже зовсім не порушується, але,
немов би натомість, викладається відношення змісту та форми. А
розгляд змісту та форми в Науці Логіки44 провадиться ще в НІ розділі І

відділу, себто у вченні про сутність.
Найтуманніше місце з усієї Гегелевої логіки це, на мою думку,

саме цей розділ. І цілковиту рацію має К. Фішер, кажучи, що

відношення між законом та явищем Гегель викладає у великій логіці в
надзвичайно утрудливій і темній формі 9- ^ле хоч який би темний

був цей виклад, а все ж таки ясне стає те положення, що все вчення

про явище має за мету показати, що жадної з рефлектованих
категорій не можна уявити без іншої; їх не можна розривати, бо вони

визначають одну реальність, вони одна з одною перебувають укупі
міцно 'й нерозривно, дарма що протистоять одна одній. Не можна

відривати річ від явища, форму від змісту і т. ін., як це робить Кант,
бо такий відрив засуджує думку на безплідність44, такий відрив нічого

не дає і т. д.

Категорії явища Гегель надає великого значіння, вважаючи її за

важливий щабель у розвиткові логічної ідеї. Критикуючи Канта, він

віддає йому належне, вважаючи за заслугу, що Кант встановив ріж-
ницю між звичайною і філософською свідомістю, яка зводиться до

*) 3 приводу закону та явища Ленін у конспекті Н. Л., стор. 145, зазначає:

Тут взагалі сила темного. Яле думка жива є, як видно: поняття закону являє

собою один зі ступенів пізнання людиною єдности й зв язку, взаємозалежности і ці-
лости світового процесу. Обламування" і перекручування" слів і понять, що їм

тут віддається Геґель, являє собою боротьбу за абсолютування поняття закону, з

упрощениям його, з фетишизуванням його. NB для сучасної фізики ! і!
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того, що філософська свідомість розглядає як явище все те, чому

звичайно свідомість приписує самостійне буття. Ллє явище треба
розуміти в належному значінні. Кажучи про будь-що, ніби воно тільки

явище, можуть подумати, що все безпосереднє й суще стоїть вище

від явища. На ділі явище стоїть вище від буття. Явище утворює істину

буття й багатше від нього щодо своїх визначень, бо сполучає в собі

два моменти: співвідношення до себе і співвідношення до іншого,

тимчасом як предмет, що існує безпосередньо, не містить у собі

співвідношення до іншого і тільки, як видно, є самостійний" (Енц., § 131,
Н. Л., стор. 90 91).

І от, на Гегелеву думку (а це дійсно так), Кант не зрозумів
явища в належному значінні, зупинившися в своєму досліді на півдо-

розі, надавши явищу суб єктивного значіння й противопоставивши йому
абстрактну сутність предметів, або річ, як вона є сама в собі. За

Кантом, сутність предметів є по той бік явища, для нього річ у собі була
непізнанна, неприступна нашому розумові; виходило, ніби нашому

розумові приступні лише самі явища. Цим Кант відірвав річ від явища,

встановив між ними якусь безодню, тимчасом як на ділі ввесь дійсний

світ, як він уявляється безпосередньо, є явище в самому собі;
усвідомлюючи це, ми одночасно усвідомлюємо його сутність, бо вона не

зупиняється позад або по той бік явища, а виявляється, як сутність, у

тому саме, що зводить безпосередній світ на ступінь явища" (Енц.,
§ 131). Отже, у Канта річ у собі являлася для людини, себто явище

було лише явище для інтелекту, що пізнає, а у Гегеля це явище

для себе, а не лише для інтелекту, що пізнає.

Що ж усе таки є явище, за Гегелем, себто, яке можна дати

визначення явищу? На це маємо у Гегеля, так би мовити, формуліза-
ційну відповідь: Спочатку сутність розвиває свої відносні визначення

серед самої себе, але, визначившись як основа, вона переходить у
зовнішнє існування. Існування, що має свою основу не в самому собі,
а в іншому існуванні, є явище" (Енц., § 131). Сутність у своєму
розвиткові не може зупинитися на видимості всередині самої себе, в

своїй простій тотожності, як на абстрактній рефлексії; вона повинна

з явитись, і, являючись, вона стає вже реальною видимістю", себто
моменти видимости" здійснюються. /А тому явище і є єдність
видимости та здійснення" (Н. Л., стор. 91). Отже, бачимо, що категорія
явища у Гегеля має об єктивне значіння; вже з цього видно, що у
Гегеля між сутністю та явищем ніякого розриву нема. Обидві ці
категорії мають об єктивне значіння; в цьому, як уже раніш зазначено,
і полягає Гегелева заслуга, оце то й приймає у Гегеля діялектичний
матеріялізм.

Через тотожність основи та сущого в явищі нема нічого, чого

не було б у сутності, і, навпаки, в сутності нема нічого такого, чого

не було б у явищі (Проп., ст. 105).

3/АКОН ЯВИЩА

Як уже бачили, річ, за Гегелем, треба розуміти, як істотну
єдність і як істотну многість"; як істотна єдність, вона являє собою
основу, а як істотна многість", як речівність" зі своїми

властивостями, матеріями, змінами тощо, вона явище. Нема такого явища,
що його не покладала, не визначала основа; і от ця основа, що
покладає та визначає явище, і є закон, або, інакше кажучи (як
каже сам Гегель): істотний зв язок (Beziehung) у визначеннях явища
є закон (Gesetz). Явище це рефлексія в інше і має це інше за свою
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основу. Закон це рефлексія явища в тотожність із собою. І закон, і

явище мають один зміст, але вони й розрізняються щодо форми в

тому значінні, що явище протистоїть, як знищене (das Nichtige)
безпосереднє, рефлектованому в себе (себто законові. Я. Б.), і вони

розрізняються за цією формою". Ллє закон і явище різні не лише

формою, вони різні й змістом, хоч мають один зміст; інакше: деякий
зміст непереривно продовжується з явища в закон. У чому ж полягає

ріжниця щодо змісту між законом і явищем ? А в тому, що зміст

творить засаду явища; закон це ця сама засада, явище має

однаковий з ним зміст, але містить у собі ще більше, а саме неістотний
зміст свого безпосереднього буття. А саме і визначення форми,
що ним явище, як таке, відрізняється від закону, є також

деякий зміст і також відмінне від змісту закону. Бо здійснення, як

безпосередність, це взагалі також тотожність між собою матерії
і форми, тотожність, що байдужа до своїх визначень форми й тому
являє собою зміст; воно речівність зі своїми властивостями й ма-

теріялами. Але воно являє собою такий зміст, самостійна
безпосередність якого є разом тільки несталість. Проте, його тотожність із собоїр
в цій своїй несталості являє інший істотний зміст. Ця тотожність,
засада явища або закон, являє собою власне момент явища, ту

позитивну сторону істотности, що через неї здійснення є явище" (Н. Л.,
стор. 94).

Отже, виходить, що закон це не лише основа, а й засада

явища, бо він проста тотожність явищ. (Тут слід зазначити, що Гегель

розрізняє поняття основа" і засада". Засада байдужа до

угрунтованого, вона не входить в уґрунтоване; основа не байдужа до

угрунтованого, вона входить в уґрунтоване). Оскільки закон являє

собою тотожність або єдність у явищах, він не по той бік явища, а

безпосередньо властивий явищу й складає його істотний зміст. Тому
що існує багато різноманітних речей, виходить, що існує також багато

різноманітних явищ. Але в різноманітності та зміні явищ закон

є щось постійне, наприклад: в усіх явищах тіл, що падають, закон

падіння буде постійний. Далі існує багато явищ, отже, існує й багато

законів; кожний закон має свій певний зміст, чим. він і відрізняється
від іншого закону. Цю безліч законів Гегель називає царством
законів", а безліч явищ царством явищ". Обидв| ці царини складають

одне ціле. Мало б здаватися, що, складаючи одне ціле, обидві ці
царини повинні перебувати в русі, розвиткові тощо, але, за Гегелем,
царство законів являє собою спокійний образ світу, що

здійснюється або являється" (там таки1)- Це вже ніяк не

в яжеться-з гегелівською діялектичною методою. Таким чином, уже тут
помітна у Гегеля одна з суперечностей, що особливо виявляється в

кінці його Логіки: суперечність між його діялектичною методою, що
вимагає процесу, безпереривного розвитку, і вимогою розуму, що у
нього кінець - кінцем веде до формальної логіки, яку він так

критикував, і про що Ленін у своєму конспекті Науки Логіки (стор. 193),
торкаючись суб єктивности, себто І відділу II ч., визначає, що там Гегель
багато віддає данини формальній логіці.

Ріжниця між законом і явищем, за Гегелем, ще й така, що

закон повніший від явища, бо не все, що є в царині законів, являється.

Але своєю чергою можна сказати й так, що царина явищ повніша

від царини законів, бо явище має свою саморухову форму, чого не має

*) Ленін у конспекті Н. Л. стор. 147 про це місце у Гегеля каже так: Це
надзвичайно матеріялістичне влучне (словом спокійне") визначення. Закон бере
спокійне і тому закон, усякий закон вузький, неповний, приблизний".
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закон, а, крім того, явище має не лише логічний бік, а й емпіричний.
.Явище це многість найближчих визначень, належних цьому або

конкретному, яких нема в законі, але визначених через інше". І далі:

Царство законів це спокійний зміст явища; а явище є той самий

зміст, але воно уявляється в неспокійній зміні і як рефлексія в

інше. Явище є закон, як негативне, цілком мінливе здійснення, рух

переходу в противенство, зняття себе й повернення в єдність. Цієї

сторони неспокійної форми або негативности нема в законі ;

тому явище являє собою відносно закону повноту, бо містить у собі

закон і ще більше, а саме момент форми, що саморухається (там
же таки Q.

СВІТ, ЩО ЯВЛЯЄТЬСЯ, І СВІТ, ЩО В СОБІ ІСНУЄ

Царина законів відноситься до царини явищ так, як і закон до

явища; закон і явище не-, одне; так само й царина законів та

царина явищ не одно; хоч вони обидві й мають, власне кажучи,

одинаковий зміст, але їх також треба й розрізняти. Обидві царини
складають єдність,, але єдність у своєрідності. Як ми вже бачили

раніш, закон, за Гегелем, являє собою просту тотожність явища,
а тому він засада, а не основа останнього (тобто явища)". Закон

являє собою негативну рефлексію явища немов би в його іншому".
Він засада світу, що являється; він постійний елемент у зміні

речей, себто явища змінюються, а закон залишається. Закон і явище

складають одно ціле, але з різними сторонами, себто закон це одна

сторона цього цілого, а явище друга. Явище це здійснене
опосередковане, а1 закон це те, що здійснюється, себто безпосереднє.
Так само виходить із цариною законів та цариною явищ. Один світ

царина законів, в який рефлектується царина явищ, як у себе саму,
але як в інше" є світ, що в собі й для себе існує" і він

підноситься над світом» що являється, над цариною явищ. Цей світ, що в

собі й для себе існує," Гегель називає також надпочуттьовим світом",
а світ явищ, світ здійснення почуттьовим світом".

Яке взаємовідношення між цими двома світами? На це Гегель

відповідає так: Світ, що існує у собі й для себе, є повнота здійснення;
нема нічого іншого поза ним. Але тому, що в ньому самому є

абсолютна негативність або форма, то його рефлексія є негативне

відношення до себе. Він містить у собі противенство й відштовхує себе
в середину себе, як істотний світ, і всередину ж таки себе, як світ

інобуття або світ явищ. Через це, тому що він повнота, він тільки одна
з її сторін і в цьому визначенні складає, протилежно світові явищ,

відмінну від нього самостійність. Світ, що являється, має в істотному світі
свою негативну єдність, де перший знищується і повертається в свою

основу. Далі істотний світ є також основа, що покладається світові,
що являється, бо, вміщуючи в собі абсолютну форму в її істотності,
його тотожність із собою здіймається, робить себе покладеним і, як

ця позитивна безпосередність, є світ, що являється" (Л., стор. 98).
Обидва світи складають єдн.сть, єдність противенств. Світ у світі

знаходить своє і положення, і протиположення. Це сторона одного.
Вони лише видаються немов різними, різними в формі визначення,
себто так, що один визначається як істотний, а другий тотожній

йому, але як покладений неістотний. Ллє це не є ріжниця, а

противенство. істотний світ це повнота і основа" світу, що являється,
- .... І

*) Треба зазначити, що Гегель проводить ріжницю між законом та
законом явища, але це розрізнення у нього таке туманне, що його дуже важко

зрозуміти.
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одночасно він і заперечення*4 цього світу, а тому й протилежний
йому світ. Світ, що існує в собі й для себе, це цілостність
багатоманітного змісту, сам всередині себе різний світ; він тотожній світові,

що являється, або покладений, оскільки являє собою засаду останнього,
але їхній тотожній зв язок визначений разом із тим як

протиставлення, бо форма світу, що являється, є рефлексія в його інобуття, і

тому він дійсно всередині себе самого є такий же повернений у такий

світ, що в собі й для себе існує, оскільки останній йому протилежний.
Відношення їхнє через це визначене як таке, коли світ, що існує в собі

й для себе, являє собою спід, низ того, що являється** (Л., 99).

РОЗКЛАД ЯВИЩА

Як уже зазначено вище, обидва світи складають єдність або, як

каже Гегель, тотожність, але вони й протилежні один одному або,
інакше, кожний із цих світів являє собою зворотну сторону другого,
це сторони однієї медалі. Вони відносяться один до одного так, що

те, що в світі в собі й для себе є позитивне, те негативне є в

світі, що являється, і, навпаки: що є позитивне в світі, що являється,

те негативне в світі в собі й для себе. Північний бігун у світі, що

являється, є в собі й для себе південний бігун і навпаки; позитивна

електрика є в собі негативна, тощо. Те, що в світі, що являється,

являє собою лихо, нещастя, в собі й для себе є добро й щастя

(Н. Л., стор. 99). Обидва світи протилежні, але в цій то протилежності
зникає ріжниця обох світів; те, чим повинен бути світ, що існує в собі й

для себе, це є світ, що являється, і навпаки світ, що являється, це

є світ, що існує в собі й для себе. Так виходить тому, що один світ

покладається в другий, один рефлектується в другий і т. д. Світ, що

являється, визначений найближчим чином, як рефлексія в інобуття,
так що його визначення й здійснення мають у другому їхню засаду
й сталість ; але, оскільки це друге є також таке рефлектоване
в ніщо інше, вони відносяться через це тільки як до іншого, що

здіймає себе, отже до себе самого. Через це світ, що являється, є

в ньому самому рівний собі закон. Навпаки, світ, що існує в собі й для

себе, є найближчим чином тотожній собі, вилучений від інобуття та

змінення зміст; але тому, що останній є цілковитою рефлексією світу,
що являється в ньому самому, або інакше тому що його різність
всередині себе є рефлектована й абсолютна різність, цей зміст містить

у собі негативний момент і відношення до себе, як до інобуття; він

стає через те протилежним собі, вивернутим, неістотним змістом**

(Н. Л., стор. 99). З цього виходить, що світ, що являється, і світ

істотний являють собою через те кожний у собі самому повноту то-

тожньої собі рефлексії і рефлексії в інше, або буття в собі і для себе
та явища**. Обидва вони самостійні цілі здійснення; один мав би

бути лише рефлектованим здійсненням, а другий безпосереднім
здійсненням, але кожний безперервно продовжується в його іншому і є

тому в ньому самому тотожністю обох цих моментів !). А з цього

виходить, що дане це повнота, що відштовхує себе від себе самої

в дві повноти, одну рефлектовану повноту, а другу безпо¬

) 3 приводу цього місця у Геґеля Ленін у конспекті Н. Л. стор. 151
зазначає : Суть здесь та, что и мир явлений, и мир в себе суть моменты познания

природы человеком, ступени, изменения или углубления (познания).Передвижка
мира в себе все дальше и дальше от мира явлений вот чего не видно пока у
Гегеля. N. В.: у Гегеля моменты" понятия не имеют значения моментов"
перехода ?"
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середню" (Л. Н., стор. 100). Отже, обидва світи самостійні лише і як

повнота, і повнота остільки, оскільки кожний світ має в собі момент

другого. І оці то різні самостійності кожного, визначені один, як

безпосередній, а другий, як рефлектований, і покладені тепер так,

що кожна являє собою істотне відношення до другого, і мають свою

самостійність у єдності обох світів, а з цього вже виходить істотне

відношення.
Цілком і повнотою все Гегелеве трактубання закону та явища і

т. д. діялектичний матеріялізм прийняти не може. Разом із Гегелем

діялектичний матеріялізм визнає об єктивне існування явища ;

діялектичний матеріялізм, так само як і Гегель, установлює, що між суттю

(річчю) та явищем нема дуалізму, нема провалля, не можна відривати
оіч від явища і т. д. Рішуче ніякої принципіяльної ріжниці між явищем

і річчю в собі нема й бути не може. Різність є просто між тим, що

пізнане, і тим, що не пізнане. Філософська вигадка про особливі

межі між тим і другим щодо того, що річ у собі є по той бік явища"

(Кант) або що можна й треба відгородитися якоюсь філософською
перегородкою від питання про світ, що непізнаний у тій чи іншій частині,

але існує поза нами (Юм) усе це нісенітниця, Schralle, виверт,
вигадка" (Ленін, т. X, стор. 80).

Як відомо, з Гегелевою критикою проти Канта солідаризувалися
Маркс, Енгельс і Плеханов. На мою думку, тут нема потреби
зупинятися на речі та явищі, як це питання стоїть у діялектичному матерія-
лізмі. Як я вже зазначав, це питання досить вияснене в нашій

марксистській літературі, але треба зупинитися на питанні про те, як і

якою саме мірою можемо ми прийняти Гегелеве трактування про
закон явищ, про світ, що в собі й для себе існує, та про світ, що

являється.

Закон Гагель формулює так: Істотний зв язок у визначеннях

явища являє собою закон". Це формулювання ми можемо прийняти,
бо воно майже не різниться від визначень закону, даваних діялектич-
ним матеріялізмом: Закон це постійний і неминучий зв язок явищ".

Діялектичний матеріялізм може прийняти й Гегелеве трактования
законів явища, себто що існують певні, постійні, вічні закони явищ

(природи), але лише в тому розумінні, як це говорить Енгельс, що

ці вічні закони природи обертаються чимраз більше в історичні
закони. Ми знаємо багато законів із фізики, хемії, біології тощо, але ці
закони виключно геоцентричні й розраховані для землі. Ми зовсім
не знаємо форми електричних і магнетних напружень на сонці, на

нерухомих зірках та туманностях і навіть на планетах, що мають іншу
щільність. Закони хемічних зв язків елементів припиняються на сонці

через високу температуру або ж мають тимчасове значіння на межі

сонячної атмосфери, при чім ці сполучення знову розкладаються,
наближаючись до сонця. Мле хемія сонця перебуває в становленні
і неминуче інша, ніж хемія землі, вона не заперечує останньої, а

перебуває поза нею. Отже, коли ми хочемо говорити про загальні
закони природи, придатні до всіх тіл, нам залишається тільки вага

і, можливо, найзагальніше формулювання теорії перетворення
енергії Vilge механічна теорія теплоти. Але сама ця теорія
перетворюється, якщо послідовно пристосувати її до всіх явищ, що в

історичному виображенні відбуваються в будь-якій світовій системі, від її

зарождения до загину, змін, тобто перетворюється в історію, на

кожному ступені якої панують інші закони, тобто інші форми вияву
одного універсального руху; отже, загальне значіння має самий тільки

рух" (Д. Пр., стор. 85)
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Лише в такому розумінні можемо ми прийняти Гегелеве

трактования законів явищ, як законів природи.

Ллє, безумовно, діялектичний матеріялізм не може погодитися*

що царство законів це спокійний образ світу, що являється".

Світ перебуває в процесі безпереривного розвитку, розвитку не в

замкненому колі (а у Гегеля так воно й виходить, себто у нього процес

руху приходить кінець - кінцем до того, з чого він почався), а в

розвиткові в формі спіралі (Енгельс). Отже, як каже Енгельс у вищена-

веденій цитаті: На кожному ступені історії панують інші закони",
себто інші форми прояву одного універсального закону руху. Або

лише в такому разумінні діялектичний матеріялізм може прийняти
гегелівське трактования законів, як це трактования матеріялізує
Володимир Ільїч, зазначаючи, що закон бере спокійне", і тому всякий

закон вузький, неповний, приблизний. Далі, у згаданій примітці В. І.

зазначає, що Гегель, як видно, бореться з абсолютизуванням поняття

закону, зі спрощуванням, з фетишизуванням його. Це дійсно так. Проте*
за Гегелем, виходить ніби так, що закони явищ, закони природи вічні

й незмінні, що вони не можуть ні відмирати, ні виникати. А на ділі
закони явищ, закони природи можуть виникати нові, старі закони

можуть підпадати, щодо модифікації, змінам, можуть відмирати тощо.

Закони не спокійні", а рухомі. Відомо, що Маркс в аналізі

суспільства каже про зміну економічних законів. І дійсно, взявши, наприклад,
такий закон, як закон цінности, побачимо, що цей закон дійсний і для

докапіталістичного суспільства, себто для дрібнотоварового
господарства ; дійсний він і для розвиненого капіталістичного суспільства, але

в розвиненому капіталістичному суспільстві цей закон підпадає певній

модифікації. Ціна виробництва саме і являє собою на вищому щаблі

товарового суспільства модифікацію закону цінности. А в умовинах
нашої радянської дійсности, за переходової доби, закон цінности ще

більше підлягає модифікації, обмеженню, починає відмирати, поступа-
ючись місцем плановому началу; на місце цього закону виступає новий

закон. У соціялістичному ж суспільстві цей закон зовсім відпадає
і його місце заступає новий закон.

Не може також діялектичний матеріялізм прийняти Гегелів поділ

світу на світ почуттьовий і на світ зверх-почуттьовий: тут бо ми

маємо чистісінький ідеалізм.
Щодо світу, що в собі й для себе існує, і світу, що

являється, то це розмежовування діялектичний матеріялізм, на мою думку*
прийняти може. На мою думку, можна знайти приклад із суспільства,
що відповідав би цьому розмежуванню. Наприклад, ми можемо

сказати, що категорія цінности це світ, що існує в собі й для себе,
а ціна світ, що являється ; себто між цінністю та ціною буде приблизно
таке взаємовідношення, як у Гегеля між світом, що існує в собі, і

світом, що являється.

Особливу вагу для діялектичного матеріялізму має Гегелеве
вчення про єдність противенств, яку він доводить, розглядаючи світ,
що існує в собі, і світ, що являється. Обидва світи складають єдність, але

вони й протилежні. Вже в цьому вченні яскраво виступає те вчення,

про яке казав Енгельс у відомому листі до Шмідта, себто про
неподільність тотожности й ріжниці, але ще яскравіше це вчення виступає

у Гегеля в істотному відношенні, до розгляду якого й переходимо.

ІСТОТНЕ ВІДНОШЕННЯ

У своєму вченні про істотне відношення, як і в інших

категоріях, наприклад, у кількості, Гегель розглядає три щаблі відношення:

64



В) відношення цілого й частин, В) відношення сили та прояву її

і С) відношення внутрішнього та зовнішнього.

Розгляд цих форм відношення має для діялектичного

матеріялізму великий інтерес, бо тут найясніше виступає Гегелеве вчення про

єдність противенств єдність у багатоманітності. Вже ми бачили, що,

за Гегелем, закон це єдність або тотожність у різноманітності явиш,,

себто він єдність у многості і не будь - яка єдність, а істотна єдність

у істотній многості. Ми бачили також, що закон явищ складає світ,

що в собі й для себе існує, а явища світ, що являється. Обидва

ці світи тотожні, але й протилежні, сторони одного складають сторону

іншого і разом складають моменти повности. Кожний із світів має

в собі момент другого світу. Таким чином, сторони їхні треба й

розрізняти, в той же самий час співвідносити, а з цього виникає вже

відношення. А тому, що ввесь час мова йде про істотність речей, то

виступає істотне відношення. Слово світ значить взагалі безформенну
повноту багатоманітного; цей світ, як істотний, так і той, що являється,

в основі знищився, бо багатоманітність перестала бути тільки різним.
Отже, він хоч і залишився ще повнотою або всесвітом, але як

істотне відношення" (Н. Л., стор. 100). Отже, істотне відношення

це завершення форми двох світів або двох повнот, єдність цих форм ;

себто істиною явища і є істотне відношення".
У чому, за Гегелем, полягає поняття відношення? Поняття

відношення містить у собі єдність, де є дві сомостійності суттьова
самостійність і рефлектована самостійність; ці самостійності немов розді-
лені, але вони й єдині, бо рефлексія однієї в другу є рефлексія
в себе саму; ці самостійності просто сторони єдности, сторони
відношення. Сторони мають самостійні тривалості, але тривалість однієї

сторони має своє значіння лише у відношенні до другої.
Визначення рефлексії позитивне й негативне також рефлек-

товані в себе тільки як рефлектовані в протилежне їм; але вони не

мають ніякого іншого визначення, крім цієї своєї негативної єдности.;

навпаки, істотне відношення має ці визначення в своїх сторонах,

покладених, як самостійні повноти. Це таке саме протипокладання, як

позитивного й негативного, але разом із тим таке, як світ і його

вивороти. Кожна сторона істотного відношення є повнота, але така, що

їй властиве володіння своєю протилежністю, своїм потойбічним; це

відношення є тільки явище, його існування є, власне, не його, а його
іншого. Через це воно є щось переломлене всередині себе самого,
але це його зняття полягає в тому, що воно є єдність себе самого

і його іншого, отже, деяке ціле, і саме тому йому належить

самостійне здійснення і воно являє собою істотну рефлексію в собі"

(Л. 101).
Поняття істотного відношення прикладається до всіх чисто явищ.

Все, що існує, перебуває в співвідношенні до іншого, і цей зв язок, як

каже Гегель, істотніший або істинніший від усіх визначень речі**.
Річ не стоїть самотньо, а перебуває в залежності від іншої, яка то-

тожня з нею; всяке відношення є єдність ріжниці і тотожности, або

співвідношення іншого і співвідношення до самого себе" (Енц., § 135).
В чому має полягати призначення форм або щаблів істотного

відношення? В в тому, що ці форми повинні вказати спосіб, як

слід з єднати сутність із явищем, а з цього видно, що вони

служать завершенням категорій явища й складають перехід до

категорій дійсности, себто до єдности суті та явища, або, як каже сам

Гегель, до абсолютної єдности безпосереднього й рефлектованого
здійснення".
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ВІДНОШЕННЯ ЦІЛОГО ТА ЧАСТИН

Перша, безпосередня і, виходить, поверхова форма істотного

відношення виникає як поняття відношення цілого й частин. Уже ми

бачили, що світ, який існує в собі й для себе, і світ, що являється,

складають сторони однієї єдности. Отже, можна сказати, що ціле це

одна сторона, одна самостійність, яку утворив світ, що існує в собі й

для себе, а частини це друга сторона, світ, що являється. Жадної
сторони не можна, мислити без іншої, кожна сторона припускає іншу,
нема цілого без частин, нема частин без цілого, ціле припускає
частини, а частини припускають ціле. Сторони самостійні, але вони

самостійні просто одна щодо другої, одна другу припускають і

обумовлюють, отже, вони і самостійні, і залежні. Відношення цілого та

частин нижча форма або щабель відношення; це відношення Гегель
вважає за неістотне, бо поняття цього відношення та реальність не

збігаються. Щодо свого поняття, то ціле містить частини, але, коли

це поняття здійснюється, себто, коли воно розпадається на частини,
воно перестає бути цілим. Через це відношення цілого та частин

справджується лише в предметах нижчих та неістинних. Неістинні

предмети в філосовському розумінні слова, на думку Гегеля, існувати
можуть. Існують, наприклад, лихі держави й хорі організми, хоч ці

предмети й неістинні, бо їхнє поняття і їхня реальність не

відповідають одне одному (Енц., § 135). Відношення цілого та частин ще не

розвинене, воно не може охопити всього, воно не може охопити

поняття життя, яке підходить уже під відношення іншого ряду, а от

розсудок часто прикладає це поняття до всіх предметів без винятку.
Відношення цілого та частин зовнішнє, механічне; його недосить,

щоб зрозуміти органічне життя. Не можна сказати так, що живий

організм (ціле) складається з частин, бо він складається не з частин,

а з членів і органів, бо члени й органи залишаються такі, якими вони

є тільки в їхній єдності, і не байдужі до нього (там же). Це,
безумовно, вірно, і на це звертає увагу Енгельс у Діялектиці Природи
(стор. 13), кажучи: Частина й ціле це категорії, недостатні вже

в органічній природі. Виштовхування сім я зародка і тварину, що вже

розвинулась, не можна розглядати, як частину , що відділяється від
цілого . Це було б викривлене тлумачення .

Як уже зазначено вище, відношення цілого та частин являє собою

відношення поверхове, механічне; це просто зміна тотожности та ріж-
ниць. З погляду такої тотожности виходить, що ціле рівне частинам,

а частини рівні цілому: нема нічого в цілому, чого не було б у
частинах, ї нема нічого в частинах, чого не було б у цілому. Ціле це

єдність, єдність деякої різної багатоманітности; але ця єдність,
як та, в чому багатоманітне взаємно до себе відноситься, є його

визначеність, отже частина. Виходить, що відношенню властива

неподільна тотожність і тільки одна самостійність (Л., 104).
Ціле дорівнює частинам, але не як таким, не як самостійним

різним, а як частинам у сукупності, але сукупність не є щось інше,
як та ж таки єдність, те саме ціле, як таке; отже, виходить, що ціле

дорівнює просто самому собі, і рівність його частин визначає тільки

тожесловність, що .ціле, як ціле, рівне не частинам, а цілому . Те
саме виходить і з частинами: Частини рівні цілому: але тому, що вони

є в них моменти інобуття, вони рівні цілому не як єдності, а так, що одне

з його багатоманітних визначень питоме частинам, інакше що вони

рівні йому, як . багатоманітному; тобто вони рівні йому, як поділе

ному на частини цілому, тобто як частинам. Цим дано таку саму тоже
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словність, а саме що частини, як частини, рівні не цілому, як такому, але

рівні в ньому собі самим, частинам" (Л., 104 5). Тут маємо

суперечність, але ця суперечність формального, недійсного порядку; в такій

постанові ця суперечність веде до ряду, що не має кінця. За приклад
такого відношення є безконечна подільність матерії: Спочатку
беруть річ як ціле і потім ділять її на частини, потім забувають це

визначення, і те, що було частиною, стає цілим, яке знову підподіля-

ють на частини, і так у безконечність" (Енц., § 136, додаток; Логіка,
стор. 106). Відношення цілого до частини є антиномія безконечної

подільности матерії в тому значінні, що береться один момент, і тим

самим, що він звільняється від іншого, він безпосередньо приводить за

собою інший і т. д. Це відношення поверхове, це просто безконечна

зміна визначень відношення, де одно визначення виникає з другого,
і положення одного є в той самий час його зникнення. Матерія,
визначена як ціле, складається з частин, і в них ціле стає неістотним

відношенням і зникає. Але частина,- взята так для себе, також є не

частина, а ціле. Коли ближче співпоставити антиномію цього

висновку, то виходить, власне, таке: тому що ціле не є самостійне,
самостійне є частина; але тому що остання самостійна тільки без цілого,
вона самостійна не як частина, а швидше як ціле. Безконечність

процесу, що тут виникає, зводиться до нездібности привести до згоди

обидві мислі, що містяться в цьому' опосередкуванні; отже, кожне

з обох визначень через його самостійність і відділення від іншого

переходить у несамостійність і інше" (Л., 106).

ВІДНОШЕННЯ СИЛИ ТЛ її ВИЯВЛЕННЯ

Відношення сили та її виявлення це друга вища форма
істотного відношення. Поняття відношення цілого та частин при вивчанні

складових явищ не досить; це відношення механічне, поверхове,
цим відношенням не можна пояснити органічні явища, а тому
розсудок утворює більш глибоке розуміння відношень, і цим більш

глибоким відношенням є відношення сили та її виявлення; це поняття

підвищується вже до динамічного пояснення явищ.

Поняття вищої форми істотного відношення вимагається

конечною потребою розв язати суперечності, що виникли у відношенні
цілого та частин. Сила і є негативна єдність, що в ній розв язується
суперечність цілого і частин, істина цього першого відношення !).
Відношення цілого та частин є безглуздя, куди найближчим чином

впадає уявлення або те, яке розуміють об єктивно, воно мертвий
механічний агрегат, хоч він, щоправда, має визначення форми, що

через них багатоманітності його самостійних матерій співвідносяться
між собою в певній єдності, але ця єдність їм зовнішня. А
відношення сили є зовнішнє повернення в себе, де єдність цілого, що

складала відношення самостійного інобуття, перестає бути зовнішнім і

байдужим до цієї багатоманітности" (Л., 107).
Те, як відбувається розв язання суперечностей, що міститься

у відношенні цілого та частин, та як відбувається перехід до
відношення сили та її виявлення, Гегель викладає в дуже туманній формі.

) В конспекті Н. Л. стор. 151 Ленін, навівши це місце з Гегеля, зазначає:

Это одно из 1000 подобных месту Гегеля, которые выводят из себя наивных

философов в роде Пирсона, автора Грамматики науки". Он цитирует подобное
место и беснуется: чему де учат, такой галиматье, в наших школах... И он прав
в известном, частичном смысле. Этому учить нелепо. Из этого надо

сначала вышелушить материалистическую диалектику. Н это на /,0 шелуха,
с о р".
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Куно - Фішер пояснює це таким чином, що розв язання суперечностей
складається у відміні відносної самостійности частин, або в

розумінні цілого як єдности, що заперечує самостійність частин.

Відповідно цьому треба ціле розуміти так, що воно утворює частини, а не має

їх даними, бо воно не розділене, а діл ить себе й деференціюється;
воно не лише містить частини, а й охоплює їх; воно не механічне,
а енергійне ціле; це енергія або сила, за корелат якої править
виявлення. На мою думку, таке пояснення досить поверхове, але все ж

таки дає можливість хоч трохи зрозуміти Гегелеву думку.
Ми вже бачили, що поняття відношення цілого до частин впадає

в безконечність; всупереч цій безконечності, сила, на думку Гегеля,
конечна.

'

Сили не можна мислити без носія, вона чомусь належить. Це
щось, як воно є безпосередньо, являється, як перше; сила ж є

рефлектоване, як положене, і належна здійсненому, себто речі або

матерії. Сила не є форма цієї речі і річ не визначається через силу,
вона байдужа до неї. Ллє сила, як сторона положення, має своїм

істотним припущенням річ. Сила зовнішньо зв язана з річчю або
матерією, і якщо вона заглиблена" в річ, то через певну
зовнішню міць (Н. Л., стор. 107). Отже, сила потребує чогось, без

чого вона не може існувати, себто вона повинна чомусь належати.

Наприклад, маґнетна сила належить залізові, електрична янтареві
тощо, а тому вона, й визначається так само, як і матерія, як маґнетна,

електрична й ін. матерія. Таким чином, сила існує в самій матерії.
Як безпосередня тривалість речі, сила є спокійне визначення

речі" ; можна сказати, що вона, як властивість речі, перебуває в стані

спокою. Мле сама суть її потребує, щоб вона була діяльна, а тому
вона зі стану спокою переходить у стан діяльности. Щоб перейти до

цього стану або, інакше, щоб виявитися, вона повинна бути збуджена,
себто повинна одержати поштовх. Цей поштовх можна одержати лише

від іншої сили, яка теж виявляється, а ця інша сила в свою чергу
повинна бути збуджена третьою силою й т. д. Таким чином, сила

припускає силу. Мле тут виходить або безконечна низка сил, що

збуджують чи збуджені, або взаємодія цих сил, але не узнаємо
абсолютного джерела руху. Сила ще не визначає сама свій зміст, таке

самовизначення належить цілі. Зміст сили не залежний від неї і,

прокидаючись, вона діє сліпо. Цим з явлення сили відрізняється від
здійснення мети" (Енц., § 136).

Коли відкинемо у Гегеля Ціль", то залишається те, про що

говорить Енгельс, згоджуючись із Гегелем, себто, що силою не можна

пояснити нічого, що ми повинні розглядати не сили, а рух та прояви
його в різних формах, але про це говоритимемо трохи далі.-

Вже з наведеної цитати видно, що Гегель критикує поняття сили;
вся його критика скерована головним чином на критику Ньютона.
Гегель зовсім не визнає сили, він вважає її за розсудкову категорію
і, коли детально її розглядає, то тільки на те, Щоб мати можливість

перейти до розгляду відношення зовнішнього та внутрішнього. Але

треба зауважити: коли звернутися до Енциклопедії, то з усього того,
що каже там Гегель, не виникає ніякого сумніву, що Гегель зовсім
не визнає поняття сили; але, коли звернутися до Н. Л. (де він також

критикує Ньютона за його силу, як дію на віддалення, та й не лише

Ньютона, а взагалі поняття сили, як воно стояло в сучасній йому науці),
можна зробити такий .висновок, що Гегель у Науці Логіки схильний

приймати силу як щось, що проникає матерію. В чому полягає

Гегелева критика поняття сили? Візьмімо кілька місць з Енциклопедії:
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5 Прапор марксизму

Звичайно говориться, що Сама природа сили невідома і Що відоме її

виявлення. Але, поперше, визначений зміст сили однаковий із

визначеним змістом виявлення і, отже, пояснення явища силою є пусте

пояснення ... Звичайно й говориться, Що не можна нічого сказати про

силу; але в такому разі незрозуміло, навіщо цю форму сили було
введено в науку" (Енц., стор. 241).

З цієї цитати можна зробити та кі висновки: перше тут Гегель

критикує метафізичне уявлення про силу, яка відриває силу від її прояву,
а тому сила залишається 3а виявленням і незалежна від виявлення,

тому вона набуває якоїсь метафізичної сутні; і друге пояснювати

явище силою не можна, бо це буде пусте пояснення".

Далі: Часто говориться, що ми знаємо тільки прояв сили, а не

саму силу. Це невірно, бо сила не була б силою, коли б вона не

виявлялась, і треба тільки вивести закон з усієї сукупности виявлень,
щоб узнати саму силу. Але ми повинні будемо згодитися з тим, що

природа сили залишається нам невідома, якщо надамо цим словам

належного сенсу. Вони означають тільки те, що сили складають

абстрактні поняття, які не мають ніякого внутрішнього зв язку одно з одним.

Справді, спочатку ми бачили випадкові виявлення будь-якої сили, які

дуже різноманітні і являються незалежно одно від одного. Ми зводимо

ці різноманітні явища до їхньої внутрішньої єдности, яку ми називаємо

силою; таким чином ми відкриваємо постійний закон, що панує в цих

явищах, і довідуємось, що вони не випадкові, а неминучі. Але сили,
що їх ми знайшли, і собі різноманітні. Так дослідча фізика розглядає
силу тягару, силу магнетизму тощо. Тут знову постає потреба узнати

ту єдність, ту цілість, що з неї випливають ці різні сили. Не досить
визнати існування загальної первісної сили. Така первісна сила являла б

собою пусту абстрактність і не мала б ніякого змісту... Сила це
недосконале поняття, що його можна застосовувати тільки до конечних

предметів" (§ 136, прим. 2).
Отже, з наведеної цитати видно: перше кажучи про силу, не

можна відривати її від її прояву, як це робить метафізичне уявлення,
бо сила без прояву ніщо, і нема нічого у прояві, чого не було б у самій
силі. З цією Гегелевою думкою цілком погоджується Енгельс.

Полемізуючи з Дюрінгом, він каже: Рух не може бути утворений, він може

бути тільки переданий. Коли рух переходить з одного тіла на інше,
то, оскільки він передається, оскільки він активний, на нього можна

дивитися, як на причину руху, оскільки останній переданий, оскільки
він пасивний. Цей активний рух ми називаємо силою, а пасивний
виявленням сили. З цього ясно, мов день, що сила така ж велика,
як і її виявлення, бо в них обох відбувається один і той самий

рух" (Анти - Дюрінг, стор. 71 72). Друге тому що поняття сили

стоїть у науці, воно нічого не дає, воно не дає пояснення явищ, руху
загалом ; силою не можна пояснити розвиток через суперечність тощо.

Приймаючи поняття сили, наука перебуває просто в зачарованому колі
або, в кращому разі, приймає те, чого вона сама не знає, і тим, чого

вона сама не знає, вона пояснює явища природи. Тому поняття сили

треба відкинути.
Звернімося ще до Енгельса. В багатьох місцях у Діялектиці

природи" Енгельс заявляє, що згоджується з Гегелем, з його критикою
Ньютона, і взагалі з критикою поняття сили. Енгельс також критикує
не лише Ньютона, а й пізніших природників. У багатьох* місцях Енгельс
заявляє, що треба рішуче відкинути категорію сили, бо ця категорія
недосконала ; якщо її й можна приймати, то лише в механіці, за обміру
руху, і то лише, як розумову операцію; але за заміни однієї форми
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руху на іншу ця категорія вже недостатня. Жаден порядний фізик,
каже Енгельс, не стане називати тепер електрику, магнетизм, тепло

просто силами. Коли ми знаємо, в яку кількість механічного руху

перетворюється певна маса теплового руху, то ми ще не знаємо про

природу тепла, хоч би яке потрібне було вивчення цих перетворень
для дослідження цієї природи тепла. Розглядання її, як форми руху,
це останній тріюмф фізики, і, завдяки цьому, в ній знята категорія
сили . Далі, кажучи про те, що категорію сили прикладається там,
де хто сам хоче, Енгельс каже: Ця плутанина призвела до того, що

почали говорити про життьову силу... що являє собою останній

притулок усіх супранатуралістів" (Д. Пр., 19 20). Коли дослідники

природи говорять про незнищимість сили", то це вони говорять про не-

знищимість руху й висловлюють це в недосконалій формі. Далі,
в . Основних формах руху" (Д. Пр., стор. 231 253), розглядаючи різні
(Ньютона,, Гельмгольца й ін.) погляди на поняття сили, формули
збереження сил тощо, Енгельс каже, що точнішим поняттям буде не

сила", а енергія", але й поняття енергії, як воно стоїть у науці,
також не є повне; це поняття також не може охопити всього руху,
бо термін енергія" зовсім не означує правильности всього явища

руху, бо він підкреслює тільки одну сторону його дію, але не

протидію". Уявлення про силу запозичене з виявлень діяльности людського

організму відносно до його середовища, що його оточує. Ми кажемо

про м язову силу, про силу руки, що підноситься... і т. д. Інакше

кажучи, щоб позбутися потреби вказати реальну причину зміни,
викликаної будь - якою функцією нашого організму, ми вигадуємо деяку

фіктивну причину, відповідну цій зміні, і називаємо її силою. Ми

переносимо цю зручну методу й у зовнішній світ і таким чином вигадуємо
стільки ж сил, скільки існує різних явищ". Це. наївний щабель

розвитку науки, але на такому наївному щаблі розвитку природознавство
було ще за часів Гегеля, який, як каже Енгельс, з повним правом
виступав проти тодішньої манери вигадувати скрізь сили.

До поняття сили" звертаються тому, що не знають законів

природи, не можуть зрозуміти різних явищ. На Енгельсову думку, поняттям

сили не можна пояснити об єктивні закони природи, бо це поняття

суб єктивне, за приклад чому править Гельмгольц, що чисто

суб єктивне уявлення про силу вносить до об єктивних законів природи.
Таким чином, користуючись поняттям сили, ми висловлюємо не наше

знання, а наш брак знання природи закону і способів його дії". Нема
в природі сил, а є лише різні відміни або форми руху. Тепер доведено,

що всі незчисленні причини, що діють у природі, які досі жили

якимось незрозумілим і таємничим існуванням у формі так званих сил

механічна сила, тепло, випромінювання (світло й проміневе тепло),
електрика, магнетизм, хемічна сила сполучення й радіо -

розкладу
являють собою особливі види, форми існування однієї енергії, тобто

руху" (Д. Пр., стор. 377). Я навів лише небагато місць із Енгельсової

критики поняття сили. Але з наведеного досить ясно, що Енгельс

категорично відкидає категорію сили, і не лише як дію на віддалення
(як у Ньютона), а взагалі, як щось внутрішнє, як щось, що проникає

матерію, себто те, що в Науці Логіку" Гегель немов би згоджується
прийняти.

' *

З останньої» цитати, а також з відомого листа до Лянге видно,

що Енгельс вважав, що вже тоді (40 років тому) наука звільнилася

від поняття сили, але треба зазначити, що вона не звільнилася від
поняття сили й досі; лише останнім часом є напрямок у науці, який
намагається звільнитися від цієї категорії (Плянк).
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ВІДНОШЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ТМ ВНУТРІШНЬОГО

Сила діяльна, і ця діяльність сили полягає в тому, щоб
виявляти себе; виявлення ж і є вона сама; таким чином зовнішність її

(сили) є її внутрішність і навпаки. Отже, зовнішність і внутрішність
складають єдність (або тотожність), за терміном Гегеля. Поштовх, що
збуджує її в діяльності, збуджує вона сама; зовнішність, що

виявляється в ній, однаково як її власна істотна тотожність із собою, є не

безпосередня, але опосереджена через її заперечення; або, інакше,
в силі виявляється, що її з о в н і ш н і с т ь т о т о ж н я її

внутрішності" (Л., 111). Так відбувається перехід від відношення сили та її

прояву до вищого щаблю істотного відношення, до відношення
зовнішнього та внутрішнього.

Відношення зовнішнього та внутрішнього є, власне кажучи, вже

не відношення, або, інакше, зовнішнє та внутрішнє вже не сторони
відношення, а та ж сама суть, яка розкривається. Отже, тут уже
закінчуються і відмінюються . форми істотного відношення, а разом з тим

і категорія явища; тут здійснюються перехід до категорій дійсности",
себто до третього й останнього відділу Гегелевого вчення про суть.
Ціле й частини, сила й прорви були ще різні. Вони ототожнюються

й збігаються в понятті внутрішнього й зовнішнього. Разом із цим
існування перестає бути тільки відносним існуванням і взагалі явищем"
(Енц., § 140, стор. 246). Таким чином, тут, за Гегелем, ми маємо

остаточний доказ, що явище не протилежне суті (речі), що річ не є

по той бік явища, що ми можемо пізнавати й пізнаємо речі і т. ін.

Зовнішнє має той самий зміст, як і внутрішнє. Що є всередині сили,
те є і в її зовнішності. Явище викриває тільки те, що є в суті, і в

суті нема нічого, що не викривалося б" (§ 139, стор. 245).
Внутрішнє й зовнішнє, як моменти форми (речі), тотожні; обидві

ці сторони відношення ототожнюються й збігаються. Внутрішнє
визначене, як форма рефлектованої безпосередньости або

суті, протилежно зовнішньому, як формі буття, але і те,. і

друге це одна тотожність" (Н. Л., 113). Нема нічого внутрішнього,
що не було б зовнішнім, і нема нічого зовнішнього, що не було б

внутрішнім. Зовнішнє й внутрішнє не протилежні одне одному. Думка
про те, що внутрішнє та зовнішнє протилежні помилка й

перекручування істини. Те, що вважається, ніби внутрішнє зовсім інше, ніж

зовнішнє, обертає ці поняття на противенства, а обертання цих понять

на противенства призводить до того, що розглядається, наприклад,
суть як щось внутрішнє, противно явищу, як чомусь суто
зовнішньому; але, розглядаючи таким способом суть, той дивиться на

неї як на щось зовнішнє й обертає її на пусту й поверхову
абстракцію ... Розсудок кладе сталу різність між внутрішнім та зовнішнім

і, отже, обидва ці поняття пусті й абстрактні" (Енц., стор. 245, 246).
Гегель вважає, що, вивчаючи природу й духовний світ, вельми

важливо зрозуміти правдиве відношення внутрішнього й зовнішнього.
Не можна так гадати, ніби внутрішнє складає в речах елемент істотний,
а зовнішнє неістотний. Хто так гадає, себто хто розглядає суть
природи, як щось суто внутрішнє, той вважає, що природа (або ж річ)
неприступна нашому знанню. Протиположення внутрішнього та

зовнішнього веде до перекручування поглядів на природу. Як приклад
такому перекручуванню Гегель наводить цитату з Геллера: Ніякий
розум не може проникнути у внутрішню суть природи; він щасливий
уже, коли знає її зовнішню оболонку" (Енц., стор. 245). Гегель цитує
Геллера не зовсім точно, але це в даному разі істотного значіння
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не має. На ділі істинне відношення між внутрішнім та зовнішнім, себто
повна тотожність внутрішнього й зовнішнього, найяскравіше
виявляється саме в формах та в образах природи, яка в собі нічого не

заховує й виявляє все, що є в ній. Противно сказаному Геллером, Гегель

наводить місце з віршу Ґьоте, що відповідає на вищенаведені Гел-

лерові слова гнівним вигуком: Ці слова повторюється шістдесят років
і вони не перестають обурювати мене. В природі нема ні зернини, ні

оболонки; вона цілком перед нами" й т. д.

Внутрішнє і зовнішнє складають єдність або тотожність; це

моменти однієї суті. Суть розкривається, виявляється, вона

перебуває в русі, вона діє, а тому внутрішнє робиться зовнішнім; те,

що існує всередині суті або речі, існує й зокола. Суть і являється,
і розкривається. У істотному відношенні (себто у відношенні цілого
та частин, сили та її виявлення) ще не дано субстанції або дійсно-

сного, а тут, себто у відношенні внутрішнього та зовнішнього, вже

виступає субстанція або дійсносне, бо тут уже завершується й
відмінюється відношення. Явище є рефлексія не тільки в інше, а й у себе,
і його зовнішність є викривання того, що воно є в собі; і тому, що
його зміст і його форма цілком тотожні, воно в собі і для себе є ніщо
іншого, як те, що викриває себе. Воно є викриття своєї суті
так, що суть полягає саме в тому, щоб бути тим, що викриває себе.

Істотне відношення в цій тотожності явища з внутрішнім або суттю
визначало себе, як дійсність" (Н. Л., 115). Отже, дійсність є єдність,
або тотожність суті та явища. Як бачимо, тут Гегель довів, що не можна

відривати явище від суті, не можна відривати річ від її властивостей

і т. д. В цьому й полягає для нас цінність Гегелевого вчення.

Плеханов (у своїх примітках до Енгельсового Людв. Фоєрбаха"),
зазначаючи, як протипоставлення речі її властивостям завело теорію
пізнання в схоластичні нетрі, де заблудився Кант і де блукають і далі
теперішні супротивники матеріялізму, посилається також на ҐЬоте,
який, каже Плеханов, краще від трансцендентального ідеаліста Канта,
ба навіть краще від матеріяліста Гольбаха зрозумів, де істина. Як

приклад Плеханов наводить уривок із творів Гьоте:

Nichts ist inner), Nichts ist draussen,
Denn was innen, das ist dussen.
So ergreifet ohne saumniss

Heilig offentiich geheimniss 1).

У цих небагатьох словах, каже Плеханов, полягає, можна сказати,
вся гносологія матеріялізму". Куно-Фішер у своїй історії філософії
також наводить цей уривок із Ґьоте, зауважуючи, що, безперечно,
Гегель навів би його, коли б був знав про нього.

Відношення внутрішнього та зовнішнього, як його розглядає Гегель,
діялектичний матеріялізм прийняти може цілком. За приклад
відношення внутрішнього та зовнішнього може бути відношення витворних
сил та виробничих відносин. Можна розглядати так, що витворні сили

є внутрішнє, а виробничі відносини зовнішнє, але витворні сили й

виробничі відносини складають діялектичну єдність суспільно -

історичного процесу. Залежно від стану тих чи інших витворних сил,

складаються ті чи інші виробничі відносини, себто тим або іншим витворним
силам відповідають ті чи інші виробничі відносини. Ще за кращий
приклад відношення між внутрішнім і зовнішнім буде відношення бази

) Нема нічого всередині, нема нічого зовні, бо те, що всередині, існує й
зовнішньо. Отже, збагніте, не гаючись, священні викриті таємниці.
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та надбудови. Можна роглядати базу, як внутрішнє, а надбудову як

зовнішнє. Що є внутрішнє, те є й зовнішнє. Яка буває економічна

база, відповідною до неї буде й надбудова.
З усього говореного, на мою думку, з повним правом можна

зробити такий висновок, що Гегелеве вчення про категорію явища

майже цілком матеріялістичне, і це вчення діялектичний матеріялізм

прийняти може, звичайно, відкинувши його ідеалістичне настановлення

та деякі ідеалістичні моменти, яких у цій категорії менше, ніж у якій

завгодно категорії.
Діялектичний матеріялізм, так само як і Гегель, вважає

категорію явища за об єктивну категорію, яку не можна відривати від суті,
від речі.

Діялектичний матеріялізм може прийняти й Гегелеве вчення про

річ та її властивості; під Гегелевою критикою Канта за його

відривання суті від явища, речі від властивостей і т. д. діялектичний

матеріялізм підписатися може.

Як і Геґель, діялектичний матеріялізм не'зводить якість до вла-

стивости.

Базуючись на останніх досягненнях науки, діялектичний

матеріялізм, так само, як і Гегель, визнає, що матерія переривна й не-

переривна.
Діялектичний матеріялизм визнає, що закони явищ та явища не

збігаються, що між ними є роздвоєння". Таке роздвоєння",
наприклад, існує між суспільними явищами, коли зв язок між ними

затемнений; це має місце за анархії товарно
- капіталістичного виробництва.

Бо коли б каже Маркс форма прояву та сутність явищ

безпосередньо збігалися, всяка наука була б непотрібна.
Діялектичний матеріялізм, базуючись на досягненнях науки, повинен

відкинути й відкидає категорію сили, як це робить і Гегель, і визнає

лише різні форми одного універсального руху".
І, нарешті, діялектичний матеріялізм, так само, як і Гегель, визнає,

що нема нічого всередині, чого не було б зовні, і, отже, нема нічого

такого в природі, чого б принципіяльно ми не могли пізнавати.

/А особливу вартість для діялектичного матеріялізму має оце о

Гегелеве вчення (розвинене у нього в категорії явища) про єдність

протилежностей, себто те, про що каже Ленін у До питань

діялектики": Развитие, как единство противоположностей (раздвоение
єдиного, взаимнозаключающие противоположности и взаимоотношение

между ними). Только эта концепция дает ключ к самодвижению"
всего сущего; только она дает ключ к скачкам", к перерыву
постепенности", к превращению в противоположность", к уничтожению
старого и возникновению нового".
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Проблема зведення в політичній економії

Не можна вповні зрозуміти Капітал"
Маркса і особливо його І розділ, не

простудіювавши й не зрозумівши всієї
Логіки Гегеля. Отже, ніхто з марксистів
не зрозумів Маркса */ -> віку після".

Афоризм Леніна

Як відомо, Ленін за свого життя кожну вільну хвилину свого часу
віддавав на теоретичне засвоєння матеріялістичної діялектики. Ось чому
він так майстерно керував класовими боями в найважчі моменти і

завжди перемагав. У Леніна і справді класично теорія й практика одна
з одною зв язані, переплетені. Марксистам життьово потрібно взяти

оці прекрасні приклади з творчого, бурхливого, цікавого, змістовного
життя Леніна, щоб цілком опанувати марксо

- ленінську науку. Щоб
бути завжди на передових лініях класової боротьби, самим битися
з ворогом, організувати й вести за собою маси на ворога, перемогти
цього клясового ворога, треба добре озброїтися діялектикою.

Економісти-теоретики мають серйозно взятися за студіювання Гегелевої

діялектики, щоб зрозуміти марксизм
- ленінізм, щоб добре засвоїти

теоретичну політичну економію.

Всяке загальне лише приблизно
охоплює всі окремі предмети. Всяке окреме
неповнотою входить до загального.

Н. Л е н і и

Проблема зведення в природознавстві й суспільствознавстві
набуває нині великого теоретичного значіння й наукового інтересу.
Економіст -

марксист не може залишитися байдужим до цього питання,

байдужим до висунутих життям філософських проблем взагалі; він

повинен узяти найактивнішу участь у розробленні їх, суворо базуючися
на засадах матеріялістичної діялектики Маркса - Енгельса - Леніна.

Боротьба на філософському фронті, що виникла з нав язуванням
марксизмові механічного розуміння розвитку матеріяльного світу,
перекручування Марксової діялектики, повинна консолідувати всі марксистські
сили, представників теоретичних дисциплін, під гаслом оборони й

розроблення справжньої марксо
- ленінської діялектики. Тим більше, що

механістичний напрямок починає пролазити й до політичної економії:

спроба замінити теорію заробітної плати на теорію калорій,
абстрактну працю на фізіологічну тощо.
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Питання про зведення в фізиці та хемії в тих наукових

досягненнях, що нині є, найкраще стверджує діялектику. Природа це

пробний камінь діялектики, і сучасне природознавство являє собою для

цієї проби надзвичайно багатий, що день то багатший, матеріял ; це

само собою доводить, що в природі, кінець кінцем, все відбувається
діялектично, а не метафізично, що вона рухається не у вічно

однопільному, постійно знову повторюваному колі, а переживає' справжню
історію" (Ф. Енгельс Лнти - Дюрінґ"). Ці слова чи не найкраще
характеризують і сучасний стан наукових досягнень у природознавстві
і підтвердження матеріялістичної діялектики. Щоправда, здебільшого
представники природознавства ще стоять на засадах механістичности

або лише хитаються між матеріялізмом і ідеалізмом, але й у них, проти
їхньої волі, діялектика випирає на світ, однаково бажають вони

цього, чи ні.

Зведення це є викриття причинного зв язку явищ в їхньому
русі та взаємного зв язку на засадах категорії якости.

Питання про зведення в Марксовій політичній економії посідає

досить поважне місце, як зразок блискучої матеріялістичної
діялектики. Особливо в перших розділах першого тому його Капіталу", а

також і в останніх його працях. Візьмімо, наприклад, його яскраві
приклади про закон зведення, зведення складної праці до простої.
В цьому питанні Маркс довів, що зведення взагалі є спосіб виявлення

багатобічного в загальному, і що це діялектичне зведення відбиває
в собі дійсний процес у товарно

- капіталістичному суспільстві, в

данім разі, і взагалі в теорії про розвиток матеріялістичного світу. Що
власне значить звести складну працю до простої? Це значить різної
якости індивідуальні праці, якими утворюється споживна вартість,
звести до кількісного виявлення людської праці взагалі, абстрактної
праці як творця вартости. Бо: Складна праця це тільки

піднесена до ступеня або ж, краще, помножена проста праця, так

що менша кількість складної праці є рівна більшій кількості поостої

праці. Що таке зведення складної праці до простої відбувається
постійно, це показує досвід. Один товар може бути продуктом якнай-

складнішої праці, його вартість ставить його нарівні з продуктом
простої праці, і тим то вона сама стає висловом лише певної

кількости простої праці" (К. Маркс Капітал", т. І, укр. видання, ст. 19).
Хай, наприклад, праця ювеліра, складна праця, уречівлена в каблучці,
що дорівнює 4 годинам, обмінюється на продукт тесляра, просту працю,
уречівлену в столі, що дорівнює 16 годинам. Лбо інакше: праця
ювеліра набрала вислову 42 = 16; в данім разі ми тут маємо лише

кількісне дорівнення, кількісне зведення, різні види праці нині кількісно

урівнялися: 16 = 16. І це саме дає можливість товар складної праці
поставити поруч до товару простої праці зробити їх рівними. Та,
власне, не це урівняння нас цікавить, тут справа ясна, а нас цікавить
якісний бік цих двох відмін праці. Коли ми зводимо до кількісної

єдности ці два види праці, чи зводимо одночасно і якість складної

праці до простої, чи ні? Ось, власне кажучи, основа питання і

найскладніший бік справи. Не розв язавши його або розв язавши невірно^
ми 3 такого кількісно однобокого, суто механічного зведення нічого не

одержуємо, а тому сама проблема втрачає будь-яку наукову вартість
і на неї не варто витрачати й уваги. Ллє, очевидячки, справа не в

цім однобокім зведенні, кількіснім, а й у якіснім, бо інакше Маркс не

працював би над ним, цим питанням. Та й Ленін не раз у своєму
конспекті гегелівської Логіки посилається на Маркса з приводу зведення,
як всебічного виявлення єдиного у многому.
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Та зараз же стає ясно, що це перекручування речей, і що

пізнання, яке воліє речі брати так, як вони є, впадає при цьому в

протиріччя з самим собою . Наприклад, хемік бере до операції шмат

м яса й винаходить азот, углець etc. Та оці абстрактні речі вже не є

більше м ясо .
/А збоку, на берегах, Ленін підкреслив і написав: Очень верно.

Ср. замечания Маркса в Капитале І, (Див. Ленінський збірник
IX; стор. 303, 1929 року).

І справді, і Маркс, і Ленін у своїх працях блискуче подтверджують
велике значіння для науки діялектичного зведення; це є найкращий,
один з багатьох, приклад проти механістів як у природознавстві, так

і в суспільствознавстві. Бо й справді, коли буржуазна політична

економія констатує, що один товар обмінюється на інший, без аналізи

діялектичного зведення, то вона своїм твердженням впадає в

суперечність, власне нічого не доводить, крім своїх улюблених банальностей.

Бере речі на зверхності, такими, які вони на перший погляд.

Зупинімося на Леніновій виписці цитати з Гегеля. Коли виділити
азот і вуглець із м яса, то самого м яса як такого вже не буде. /Азот і

вуглець як окремі кількісні одиниці зі своєю якістю, бувши
відокремлені, не можуть самі собою творити м ясо. /А через зведення цих

двох елементів можна знову утворити м ясо. /Але ці обидва елементи,
бувши зведені в одно ціле, утворюють нове тіло і нову якість, якість

м яса, і в той же час залишають у собі свої якості, що були в них до

того, коли вони існували окремішно. Попередні якісні ознаки при
зведенні цілком не розчиняються в новім тілі, м ясі. Річ (явище etc.) як

сума і єдність протилежностей (Н. Лені н Конспект Логіки Гегеля ).
Ще приклад з тілом -

водою Н2О. Шляхом хемічної аналізи

розкладаємо воду, відокремлюємо кисень і водень. Кисень і водень, існуючи
окремішно, мають окремі якості, а, бувши зведені в належній

пропорції, вони творять воду, яка набуває нової якости; одночасно вони

залишають свої власні якості, як кисень і водень. Від зведення

утворюється нова кількість і з відповідною новою якістю, де не зникають

цілком якості тих елементів, що з них утворено цю кількість.

Ф. Енгельс у своїй праці Діялектика природи дає досить
переконливий приклад до зведення: Causa finalis матерія і властивий

її рух. Ця матерія зовсім не абстракція. Вже на сонці окремі речі
дисоційовані й не розпізнані щодо своєї дії. /Але, хоч у газовому
шарі туманної плями всі речі й існують окремішно, вони

розчиняються в чистій матерії, як такій, діючи тільки як

матерія, а не відповідно своїм специфічним властивостям . /А далі

зразок діялектичного зведення, що б є не в брову, а в око механі-

ністів усіх відмін і підвідмін, напрямків і напрямочків: Просте й

складне. Категорії, які теж втрачають свій сенс уже в органічній
природі і не вжиті тут. (Справа йшла вище про неорганічну
природу Г. X.). Ні механістичне складання кісток, крови, хрящів, м язів,
тканини й т. д , ні хемічне елементів не утворюють ще живого (Нед.
Enz. І, стор. 256). Організм ні простий, ні складовий, хоч

який би був він складний 1) (Ф. Енгельс Діялектика

природи . /Архів Маркса - Енгельса, кн. II, стор. 11 і 17).
Ці приклади з природознавства являють собою найкращі зразки

підтвердження діялектичного зведення.

Повернімося знову до політичної економії. /Аналіза, що її

проробив Маркс над поняттям товару, якраз доводить важливість зведення

) Підкреслення моє. Г. X.
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для діялектичного розроблення методології в суспільствознавстві.
В понятті вартости, ріжниці споживних вартостей залишаються на

боці, а, значить, також залишаються на боці й ріжниці корисних праць,
витрачених на утворення товарів, що обмінюються. Різні види праць
зводяться до однієї праці, що творить вартість. Як споживні

вартості, сурдут" і полотно" являють собою сполуки доцільних
продуктивних операцій із сукном і пряжою, а вартості сурдут" і полотно"
являють собою тільки згустки однопільної праці; так само і вміщені

в цих вартостях праці мають значіння не з боку їхнього продуктивного
відношення до сукна і пряжі, а тільки як витрати людської робочої
сили" (Маркс Капітал", т. І). Зводячи різні праці до праці
людської, суспільно - потрібної, що творить вартість, ми зводимо їх до однієї
кількости одноманітної праці, а це дає можливість робити порівняння
при виміні вартостей. Якості ж складної й простої праці залишаються

на боці і одночасно зведення їх до людської праці взагалі утворює

сущу кількість і сущу якість. А тому саме зведення є ніщо іншого,
як зведення протилежностей до ототожнення. Субстанція вартости є

і кількість, і якість праці, але ні. кількість, ні якість індивідуальних
праць не розчиняється повнотою в цім новім понятті, що утворилося
шляхом зведення. Що наше розуміння цього правильне, це доводить

погляд самого Маркса: Елементами, що творять споживні вартості
сурдут" і полотно", кравецтво й ткацтво стають у наслідок їхніх

різних якостей; але субстанціями вартостей сурдута й полотна стають

вони аж тоді, коли їхні осібні якості залишаються на боці й обидва
мають однакову якість якість людської праці" (Ibidem). Тут Маркс
має на увазі, що зведення складної праці до простої це не є

надання складній праці якости простої праці. І складна, і проста праця,
бувши зведені до субстанції вартости, залишають свої якості на боці,
не повнотою входять у нову кількість, а субстанція, як чиста кількість

вартости, товари, набуває характеру абстрактної праці, праці взагалі.

Сама вартість не є лише безхребетне уявлення, а означена кількість,
себто кількісний вираз двох якісних сторін.

Коли вартість сурдута в два рази більша від 10 аршин полотна,

то це саме й свідчить про те, що кількість вартости в сурдуті в два

рази більша, ніж у полотні. І сурдут =10 аршин полотна; щоб міг

відбутися процес обміну, треба, щоб сурдут = 20 аршин полотна. Хоч

у праці кравця було 10 годин, а в праці ткача, скажімо, 18 годин,
а суспільно - потрібна праця на данім ступені розвитку продукційних
сил у полотні буде, припустімо, 20 годин, то й праця ткача

зводиться до 20 годин. Як субстанції вартости, і в сурдуті, і в полотні
є по 20 годин, себто 1 сурдут = 20 арш. полотна, або ж 20

годин =20 год.

Отже, каже Маркс, коли щодо споживчої вартости має вагу
лише якість уміщеної в товарі праці, то щодо величини має

значіння лише кількість праці, зведеної на людську працю без
особливої якости" (К. Маркс Ibidem). Звичайно, це не значить, що
кількість у Маркса без якісна. Вислів без особливої якости"

говорить про те, що субстанція вартости не має тієї якости, що нею була
праця кравця й ткача у вищендведеному прикладі; субстанція
вартости має якість лише абстрактної праці, уречівленої й урівненої. Саме
так розуміє Маркс цей вислів, а не інакше.

t

Провести ріжницю між фізіологічною й абстрактною працею стає

можливо лише шляхом зведення. Це вже видно з попереднього
викладу. Треба ^зазначити, що в цім питанні серед економістів -

марксистів панує найбільша плутанина, і механістичні погляди на зведення
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тут мають найвдячніший ґрунт. І та палка дискусія, що відбувається
друковано й устно серед економістів у нашому Радянському Союзі
останніми роками, безперечно має під собою здорову підвалину.
Фізіологічна версія, що намагається себе виставляти як справжнє
марксистське твердження в цім питанні, безумовно стоїть на засадах

механістичного світогляду. 1 тому в цім питанні в політичній економії

войовничий матеріялізм повинен завдати цілковитої поразки
механістам. За знаряддя для викриття механістів саме і є діялектичне
зведення. Те, що Маркс ставить поруч фізіологічну й абстрактну працю,
свідчить саме про те, що він діялектично, шляхом протилежностей,
теоретично виводить абстрактну працю, яка є зведена до означеного

кількісного вислову й до Означеної якости.

Всяка праця є, з одного боку, затрата людської робочої сили

в фізіологічному розумінні, і, як така однакова людська або абстрактно
людська праця, вона творить вартість товарів. Всяка праця є, з

другого боку, затрата людської робочої сили в осібній доцільній формі,
і, як така конкретна корисна праця, вона творить споживні вартості"
(Маркс Капітал", т. І, стор. 10). Індивідуальні праці зі своїми

певними якостями і в кількісному вислові вони творять споживні вартості.
Це фізіологічна праця, властива всім формам суспільства, і розглядові
політичною економією вона не підлягає, як і самі споживні вартості.
Над цим працюють природничі науки фізіологія, товарознавство тощо.
Політична ж економія має справу лише з абстрактною працею, як

творцем категорії вартости, що явлйє собою вияв суспільно -

продуктивних відносин лише в товарно
- капіталістичному суспільстві.

Абстрактна праця утворюється шляхом діялектичного зведення різних
видів конкретної праці з їхніми якісними ознаками й кількісними

висловами до загальної людської праці, суспільно - потрібної праці, без
особливої якости". Та це зведення не є просто механічне складання
до купи всіх відмін конкретних праць. Конкретні відміни праці, хоч і

не втрачають своїх якостей, але в той самий час вони їх не

розчиняють цілком в абстрактній праці.
Абстрактна праця кількісна суть, потрібна для обліку

товарних вартостей, вона є категорія, для виявлення суспільнопродукційних
відносин, і при тім лише на певному ступені історичного розвитку
людства. Абстрактна праця байдужа до будьяких якісних і

кількісних ознак конкретної праці. І Маркс цей бік абстрактної праці
підкреслює, відрізняє її від логічної категорії фізіологічної праці.
Байдужість до якогось певного роду праці передбачає дуже розвинену
сукупність дійсних родів праці, з яких ні один не опановує все. Так,
найзагальніші абстракції виникають взагалі тільки в найбагатшому
конкретному розвиткові, де одне стає спільним для багатьох, спільних

для всіх елементів. Тоді вони перестають мислитися лише в осібній

формі. З другого боку, ця абстракція праці взагалі є лишень

результатом конкретної сукупности праць. Ця байдужість до якоїсь певної

праці відповідає тій суспільній формі, коли індивіди легко переходять
від однієї праці до другої і коли певний рід праці є для них

випадковим, а тому й байдужим. Тут праця не тільки категорія, але і в

дійсності зробилася засобом творения багатства взагалі й перестала
бути такою працею, що, як означення, зрослася з індивідом у певній
осібності. Такий стан є найбільш розвинутим у найсучаснішій формі
буття буржуазного суспільства, в Сполучених Державах. Отже, тут
абстракція категорії праця", праця взагалі'1, праця Sans phrase
вихідна точка сучасної політичної економії, вперше стає практичною
правдою. Отже, найпростіша абстракція, яку сучасна економія ставить
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на чолі, і яка висловлює прадавнє й дійсне для всіх суспільних форм
відношення, являється, однак, тільки в цій абстракції практичною

правдою, як категорія найсучаснішого суспільства" (К. Маркс До
критики політичної економії". Укр. вид., стор. 33).

Ми навмисне навели цю велику цитату, бо тут більше, ніж в

інших місцях у Маркса, найсконцентрованіше викладено розуміння
абстрактної праці. Зведення різних якостей товарів знаходить

конкретне своє виявлення в грошах, у золоті, як кількіснім вислові

абстрактної праці. Золото-гроші це абстрактний вислів

багатства капіталістичного суспільства. В грошах ніяк уже не можна

пізнати конкретної праці, її якісні властивості залишилися далеко на

боці. І Маркс цю метаморфозу товарів яскраво відзначив у понятті

перетворення товару на гроші. З приводу цього він каже: Трудність
перетворення товарів особливого продукту індивідуальної праці
на гроші, на їхню протилежність, на» абстрактно загальну суспільну
працю, полягає в тім, що гроші не існують як осібний продукт

індивідуальної праці, що той, хто продав, себто у кого товар уже в формі
грошей, не змушений зараз же купувати, знову перетворювати гроші
на осібний продукт індивідуальної праці" (К. Маркс. Теорії
надвартости, т. II).

Саме через те, що гроші являють собою вислів абстрактної праці,
їх що разу можна перетворити на товар. Бути загальним

еквівалентом усього світу товарів ось призначення грошей. Вони це
призначення мають тому, що в них зведена товарна вартість.

Цікаво відзначити ще один момент про зведення складної праці до

простої, до абстрактної праці. В якій саме сфері відбувається цей
процес зведення чи в продукції, чи в обміні, чи, може, і там, і тут?

Фізіологісти в цьому питанні про абстрактну працю намагаються

довести, нібито Маркс скрізь у своїх економічних творах доводив,
що абстрактна праця цілком виявляється лише в обміні, що до

обміну її нібито не існує. Рубін, хоч і не додержується погляду фізіологістів
або, вірніше, посідає в цім питанні не зовсім виразну позицію,

доводить, що абстрактна праця утворюється в процесі обігу товарів.
Оскільки мова йде про обмін, як про форму продукційного процесу,
Маркс рішуче заявляє, що без обміну не існує ні абстрактної праці,
ні вартости, що лише в міру розвитку обміну праця набуває характеру
абстрактної праці" (И. И. Рубин Очерки по теории стоимости Маркса.
Стор. 167, третє вид. 1928). Рубін бере на себе велику сміливість
робити такі твердження, приховати свої фалшиві погляди під авторитет
Маркса. Мджеж усякому, бодай трохи обізнаному з марксистською
політекономією, відомо, що абстрактна праця є категорія історична,
властива лише товарово

- капіталістичному суспільству, і що процес

продукції й процес обігу товару можна розрізняти лише умовно, для

зручности теоретичного досліду, а на ділі це один економічний

процес. М тому Рубінів погляд на вияв абстрактної праці в обміні

це механістичний погляд. Бо й справді, за Рубіном виходить так, що
всі товари викидається на ринок, перемішується там, як різні сорти
гороху, й утворюється взагалі відміна бобових рослин горох.
Діялектики тут нема ані сліду. Спочатку за Рубіном виходить, що на

підприємстві утворюється лише зміст товару, проєктовна вартість, вартість
у потенції, а в обміні починає виявлятися форма товару. Це абсурд.
Бо зміст і форма поняття, а, значить, і матерії, одно від одного

віддільні. Форма є рух змісту. Форма доводить, що зміст зі стану
становлення перейшов до стану буття. Зміст і форма вартости за

капіталізму збігаються.
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Отже, абстрактна праця вже на підприємстві була, де з

закінченням процесу продукування відбувся й процес зведення різних праць
до абстрактної праці, до кількісного виявлення. Рубін справді має

хист: заперечувати своїм супротивникам способами підтвердження,
обстоювання своїх старих поглядів. Та такому хистові не варт заздрити.

Товариш А. Кон вважає за доцільне і зручніше абстрактну
працю розглядати в теорії заробітної плати. Важко відгадати, з яких

таких теоретичних" міркувань він виходить. Очевидячки виявляти

невідомим невідоме. Бо раз залишилося невиявленим, що власне є

абстрактна праця, то як же тоді виявляти категорію заробітної плати

х виявляти через х. Відкриття цього могло б, справді, утворити славу
винахідця, але такий винахід нічого не має спільного з Марксовою
політичною економією.

В теорії Маркса про ціни продукції так само знаходимо яскраві
приклади про зведення. Дійсно, коли три капітали за різної
органічної будови дають одну пересічну норму прибутку, то це сталося тому,
що різні норми додаткової вартости зведені до одного кількісного

вислову.
20v-
40v
60v

20m
40m
60m

80 с

60 с

40 с-

A пересічна норма прибутку буде .
= 4О°/о

(180+120)

У даному разі ми маємо збіг пересічної норми прибутку з

нормою прибутку II розділу капіталу. Але це тільки підтверджує, що

реалізація товарів, вартости й надвартости є форма вартости,
реалізація абстрактної праці. Ціна виявлення вартости в русі. Щоб
товари змогли обмінятися, вони наперед повинні мати кількісне

виявлення вартости, інакше не буде до чого дорівнювати. А обмін це

оформлений уже процес зведених різних виДів праці до абстрактної.
Таких прикладів з політичної економії можна навести чимало, та й

цих уже досить, щоб показати, що в політичній економії категорія
діялектичного зведення являє собою досить важливий спосіб до

вивчення економічних категорій.
Отще, зведення, як категорія діялектики, має за своє завдання

знайти на підставі принципу єдности протилежностей єдиний
кількісний вислів для якісно різних продуктів, стає за вихідний пункт до
поняття всього цілого, складного: шляхом абстрактного пізнається

конкретне ціле, але вже зведене в особливе.
, Так само як для біології за вихідний пункт пізнання живого

організму є кількісна і якісна сторона клітини, так для пізнання

капіталістичного суспільства є за цей вихідний пункт вартість. Вислів зведення різних
відмін праці до абстрактної, до кількісної міри праці. Лише через
діялектичне зведення ми можемо пізнати категорії політичної економії,
як виявлення суспільно - продукційних відносин.

Механісти доводять, що можна зводити тільки складне до

простого, і заперечують, що й просте можна й треба за певних умов
також зводити до простого. Діялектичний матеріялізм, за певних умов,
доводить, що зводити можна й варт якість до кількости, кількість до

якости, якість до якости і кількість до кількости. Бо тільки таким

способом можна пізнати розвиток багатобічних процесів як у суспільстві,
так і в природі. Що до чого зводити підказує конкретна дійсність,
конкретний процес розвитку явищ.
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Г. ОЛЕКСИН

Капіталістичні монополії та коньюнктура

(Закінчення)

III

Особливість руху виробництв за умов монополістичного

капіталізму полягає в більш повільному темпі його зростання. Це
пояснюється впливом політики монополії. Поперше встановлення високих

монопольних цін дає можливість одержувати високий прибуток і без

поширення виробництва та удосконалення техніки. Капіталістові,
членові монопольної організації, нема чого боятися, що може статися

зниження цін на ринку й що це болюче вдарить по ньому, змусивши
його пристосувати своє власне виробництво до низьких цін. Тут нема у
нього стимулів, щоб дбати про зниження собівартости продукції. Крім
того, наявність високих цін у монополізованих галузях, а саме в

галузях сировини у важкій промисловості, значить для всіх інших

галузей, що вживають цю сировину, здорожчення елементів їхнього

виробництва, здорожчення витрат на виробництво, а це зменшує
кошти, потрібні в цих галузях на поширення та удосконалення
виробництва. Одночасно високі ціни на товари призводять до того, що

зменшується темп зросту споживання широкими масами населення, а це
зменшення вже само собою впливає на зменшення темпу зросту
загального виробництва. Для пролетаріяту високі ціни визначають

відставання зросту реальної заробітної плати від зросту продукційности
праці, а взагалі це все веде до зменшення темпу зростання місткости

ринку. Але зменшення місткости ринку, а, значить, і попиту на товари,
за всіх тих' умов діє в напрямі зниження цін. 1 от, щоб паралізувати
цей вплив, монополії відповідно до зменшення попиту зменшують і

постачання, себто зменшують темп зросту виробництва. За високої

коньюнктури це зменшення відносне, а за кризового стану й абсолютне.
Само виникнення монополій походить не тільки з бажання

капіталістів підвищити норми прибутку, а також і з потреби зменшити

ризикування основним капіталом при загостренні конкуренції, з потреби
цілком амортизувати основний капітал своїх підприємств велетнів.

А це більше можливим буде не лише за зменшення конкуренції, а

також і тоді, коли вдастся запобігти моральному зношуванню
основного капіталу. Тому то монополії затримують застосування технічного

прогресу в промисловості. Це виявляється в тому, що вони затримують
з явлення нових конкурентів із передовою технікою. 1 тепер монополії

набрали такої сили, що це їм уже добре вдається. Проти нових

підприємств, що стоять поза монополією, вживається найрізноманітніших
метод економічного й фінансового нагніту. Це виявляється також у
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тому, що монополії часто скуповують патенти на технічні

удосконалення лише для того, щоб не дати застосовувати їх своїм

конкурентам.

Про значіння цього моменту Р. Ліфман пише: .., це явище по

суті тільки бажане, бо воно перешкоджає надмірній капіталізації.
Технічний прогрес із господарського погляду може йти занадто швидко

в тому разі, коли старі підприємства недостатньо амортизовані" *)
Далі Ліфман каже, що все значіння цієї політики союзів капіталістів

полягає не в тому, що вони затримують технічний прогрес, а в тому,
що вони прагнуть зробити перехід від старої до нової техніки тільки

більш м яким, але, по суті кажучи, ця м якість" переходу до нової

техніки відбувається через гальмування застосування удосконалень, до
обмеження кола підприємств, що вживають цих удосконалень. Бо

інакше прогрес техніки відбувався б набагато швидше. Крім того,,

м якість" переходу до нової техніки корисна для даного картеля, для

даного підприємства, а не для народнього господарства загалом, бо

затримання технічного прогресу має за мету продовжити життя мало-

працездатних підприємств картеля й забезпечити їм певний прибуток.
/А за більш вільного застосування цих удосконалень у виробництві ці
відсталі підприємства швидко загинули б. Для народнього
господарства це мало б лише позитивне значіння : не було б такого

монопольного застою монопольного загнивання продукційности праці.
Щоб вияснити, як монополії гальмують темп зростання

виробництва, для порівнення треба брати не лише дані про зростання важкої

промисловости, а дані багатьох галузей. Тут бо треба мати на увазі,
що в дев ятнадцятому сторіччі базисні галузі промисловости вугілля,
залізо швидше зростали не лише рівняючи з добою монополій, а

також і проти всіх інших галузей своєї доби вільної конкуренції. Це
мало місце тому, що народне господарство європейських країн щойно
індустріялізувалося. В той час залізниче будівництво, наприклад,

забирало більшу частину суспільної праці, ніж будівництво нових галузей
тепер, от як автомобільна, штучного шовку, авіяційна, а це значить,

що при закінченні індустріялізації, навіть наприкінці дев ятнадцятого
сторіччя, коли не було ще монополій, спостерігалося вже зниження

темпу зростання важких галузей промисловости. Це повільніше

зростання загального виробництва за монополістичного капіталізму
визначає менший темп його зростання за піднесення коньюнктури. Через
це й ціни зростають меншим темпом, ніж це бувало підчас піднесення
за клясичного капіталізму, коли темп зростання виробництва й цін був
значно більший.

Підчас кризи за монополістичного капіталізму скорочення1
виробництва мусить бути більше, а зниження цін менше, ніж це було раніше.
Зниження цін тут менше саме через те, що їхнє піднесення підчас
сприятливої коньюнктури було менше, але в основному тут діє політика
монополій вони дуже скорочують виробництво й зберігають високі

ціни. /А це значить, що нині не може бути такого масового краху
підприємств, як то було раніше. Тоді через зниження цін починалося

велике знецінення товарів і капіталу. Вихід із кризового стану
можливий був тільки за значного піднесення продукційности праці. Себто
залишалися існувати ті підприємства, що могли піднести свою техніку
остільки, що зменшували собівартість продукції й пристосовували її

до низьких цін у цьому полягало єдине позитивне значіння колішніх

криз. Підприємства з низькою продукційністю праці, що зросли зав-

Ц R. Li efm a n п. Цитований твір, стор. 107.
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дяки високим цінам піднесення, виходили в тираж. /А тепер вони під
захистом високих монопольних цін пересиджують кризу, уникають

краху й своїм існуванням, своїм функціонуванням ці відсталі

підприємства затримують зріст продукційности праці й дуже шкодять усьому

народньому господарству.
Депресія за сучасного капіталізму має характеризуватися високими

цінами й дуже скороченим виробництвом. Це.значить, що нині не

повинно було б бути такого дедалі більшого поширення товарових
запасів по низьких цінах, як це було раніш. /Але тут діють інші фактори,
що допомагають виходові народнього господарства із стану депресії.
Це, поперше, активна економічна політика капіталістичного уряду

щодо сприяння збутові за кордон зайвини товарів, потім тут мають

значіння сучасні кредитові та фінансові заходи, і це все позбавляє

сили основну тенденцію до загаяння депресії до її більш значного

строку, ніж це було можливе раніш.
Розходження рівня цін між галузями засобів виробництва та

засобів споживання за нинішнього капіталізму теж має свої особливості.

Раніше підчас піднесення це розходження було дуже значне; перші
ціни зростали дуже значно через швидкий темп поширення старих

підприємств і будівництва нових, а це викликало збільшений попит

на основний капітал та сировину й підносило ціни. Ціни на засоби

споживання в своєму зростанні відставали. Нині теж спостерігається
значне розходження між цінами на засоби виробництва та засоби

споживання, але це розходження доповнюється ще політикою монополії.

Перша галузь, як більш монополізована, має вищий рівень цін. Ця
значна ріжниця цін залишається й за кризи, і за депресії. Навіть ціни
на засоби споживання можуть знизитися, бо тут нема таких монополій,
що могли б обмежити виробництво й зниження цін товарів.

Для підприємств, що об єднуються в монополії, найкорисніше
було б мати рівномірний рух цін, бо вони самі прагнуть рівномірного
збуту товарів. Особливо це стосується до галузей важкої індустрії
гірничої, рудної, вугільної, чавунно

- ливарної. Тут скорочення
виробництва тяжко відбивається на економіці всього підприємства. /Але не

можна погодитися з тим положенням, що монополії на практиці більше

застосовують політику постійного середнього рівня цін, аніж можливо

найбільш високі ціни як підчас піднесення, так і підчас депресії, бо
політика монополій скерована на досягнення стабільних цін на

середньому рівні і означає потребу трохи знизити їх підчас . високої

коньюнктури й підвищити підчас депресії. /Але чи проводиться це
зниження? /Адже зниження цін у монополістичних галузях
промисловости за сприятливої коньюнктури не може стримати зростання цін у
немонополізованій промисловості, наприклад оброблювальній. /А
вони ж використовуватимуть всі вигоди низьких цін, встановлюваних

монополізованою великою промисловістю, і, поширюючи виробництво,
будуть швидше нагромаджувати. /А це зрештою спричиниться до

збільшення попиту, а далі й цін на продукти монополізованої важкої

промисловости. Тому то утримати ціни від підвищення за високої

коньюнктури можливо лише за тих умов, що монополії охоплюють

усе народне господарство, а цього нема, бо плянове капіталістичне

господарство неможливе.

Щодо аналізи конкретного руху цін за умов монополій, ,то не

можна провести межу й сказати, де саме справедлива" ціна, а де
вже монопольна надвишка. Це неможливо саме тому, що ріжниця у
витратах виробництва в різних підприємствах дуже значна. Тому то

тут не може бути однієї ціни, обов язкової для всіх підприємств. /Але
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навіть у кожному окремому випадкові надзвичайно важко визнати, що

ціна перевищує рівень, відповідний нормальним господарським умовам.
Ллє, щоб роз язати питання про рівень цін, слід зважити на динаміку
цін на світовому ринкові й, подруге, на динаміку цін до встановлення

монополії й після встановлення. Така статистика цін може показати,
чи наступила рівномірність цін, порівнюючи з попереднім часом.

Звичайно, тим більш правильні висновки можна зробити, що більше у
нас даних і за більш довгий час. Ллє, звичайно, в кожному випадкові

треба вміти відрізняти причини, що постійно діють у напрямі
піднесення цін, от як монополії, що підтримують високі ціни, й тимчасові,
коньюнктурні причини. Ці останні на деякий час можуть надати
особливого характеру рухові цін. Так, нині в європейських капіталістичних

країнах важливіший рух цін полягає в тому, що чим на вищому
ступені від промисловости сировини до перероблювальної стоїть дане

підприємство, то вищий рівень цін. У галузях сировини ціни відносно
низькі, а в галузях готових фабрикатів відносно високі. Чим
пояснюється це становище?

Г. Кассель1), погоджуючись із фактом високих цін сучасного

капіталізму, заперечує, що причиною цьому є капіталістичні монополії.

Нічого подібного. Картелі, трести й концерни тут мали найменший
вплив. Найбільше значіння він визнає за фактом нібито значного

підвищення заробітної плати. Це значне штучне підвищення заробітної
плати, на його думку, цілком обумовлює сучасне піднесення товарових
цін. Ллє він нічим не доводить свого твердження. Він просто як

представник буржуазії намагається показати, що чинником дорожнечі
є висока зарплата, а не політика цін монополістичних об єднань. Він

при цьому забуває, мабуть, що реальна заробітна плата за ввесь

післявоєнний період не переганяє зростання продукційности п'раці,
а значно від нього відстає. І це має місце рішуче в усіх
капіталістичних країнах. Дійсним чинником, що впливає на рух.сучасних цін,
є капіталістичні монополії, вони підвищили й зберігають високий рівень
цін сучасного капіталізму, хоч продукційність праці значно зростає
через застосування нових технічних удосконалень.

Монопольна ціна значно перевищує вартість товару. Всі
неорганізовані галузі промисловости сплачують податок' монополіям. Крім
того, монополії нині підпорядкували собі митну систему, що з 1913 року
дуже розвинулась. За допомогою її монополіям удається міцніше

тримати й підвищувати монопольні ціни. Не висока заробітна плата,
а митна система підвищує ціни готових фабрикатів і що вища якість

готових фабрикатів, то вищі митні ставки кожна країна хоче мати

обов язково своє власне виробництво в усіх галузях промисловости,
і ці тенденції митної системи, підпорядковані монополіям, пояснюють

нам високі ціни сучасности.
В цьому відношенні більше рації має К. Прібрам Q, визнаючи

монополії та їхній вплив на митну систему за основну причину
підвищення цін. Так, він встановлює, що монопольна митна ставка

підвищила середні ціни на фабрикати в Німеччині, Італії та в Югославії
на 20 35°/о, у Польщі на ЗО 35°/0, у Чехо - Словаччині та Угорщині
на 25 ЗО°/о, у Бельгії та Швеції на 15 2О°/о. Проф. Юнг на підставі
своєї методології теж встановлює, що митний рівень цін 1925 року
перевищив довоєнний рівень цін по всіх європейських країнах на 5 25°/0.

) G. Kassel. Neuere Monopolistische Tendenzen in Industrie und Handel",

стор. 75.

J) Karl Pribram. Die Wirtschaftliche Lage im Spiegel des Schriftums der
Weltwirtschdfts - konferenz" у Weltwirtsch. Hrch"; Жовтень 1927 p., стор.387.
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Загальна відміна в русі цін за криз монополістичного капіталізму
і за капіталізму вільної конкуренції полягає в тому, що монополії
нині пристосовують до наявного попиту виробництво, а не ціни:

скоротився попит скорочується й виробництво, а ціни залишаються

стабільні. А за вільної конкуренції до зниженого попиту
пристосовувалися ціни, а не виробництво. Звичайно, через знижені ціни

пристосовувалось і виробництво, але це вже був процес посередній.

IV

За домонополістичного капіталізму рівень реальної заробітної
плати міняється різно за рухом коньюнктури. Підчас піднесення
зростає темп виробництва, збільшується попит на елементи виробництва
і в тому числі на робочу силу, через що підвищується рівень і

номінальної, і реальної заробітної плати. Що значніше піднесення, що

інтенсивніше зростає виробництво, то швидше підвищується рівень
заробітної плати. Номінальна плата підвищується швидше, ніж реальна,
це пояснюється тим, що одночасно підвищується загальний рівень цін
і в тому числі ціни речей особистого споживання робітників.

Коли б ціни на товар робочу силу підчас піднесення
підвищувалися таким самим темпом, як і ціни на речі особистого споживання,

то ніякого підвищення реальної заробітної плати не було б. Уся суть
зростання плати полягає в тому, що ціни на речі особистого

споживання підчас піднесення в своєму підвищенні відстають від зростання
номінальної заробітної плати. Цей переважний темп зростання
заробітної плати має місце тому, що, поперше, за піднесення, завдяки

новому промисловому будівництву й будівництву взагалі, значно

збільшується попит на елементи засобів виробництва і на робочу силу,
і ціна робочої сили заробітна плата значно підвищується. Мало б

здаватися, що раз підвищується заробітна плата, то таким самим темпом

мусять підвищуватись ціни засобів особистого споживання робітників,
на що витрачається заробітну плату. Але на ділі це не так. Ці два

рівня не йдуть паралельно. Рівень особистих потреб робітників має

меншу еластичність до поширення, ніж вживання робочої сили у
виробництві підчас піднесення. Подруге, тут має значіння й те, що ціни
на речі споживання визначаються не лише попитом промислових
робітників, а також і решти населення, що являє собою більшість і що
забезпечення матеріяльного стану його не завжди йде одночасно зі

зростанням заробітної плати промислових робітників, себто його
попит на продукти споживання в своєму темпі не йде пропорційно
з попитом промислових робітників. Ось чому за піднесення має місце
відставання цін на речі споживання від зросту номінальної заробітної
плати, а через це збільшується реальна заробітна плата.

Підчас кризи, за раптового зниження виробництва, так само

раптово знижується заробітна плата. Це є наслідок скорочення попиту на

робочу силу. За доби монополій темп зростання загального виробництва
менший, ніж у домонополістичному капіталізмі, а тому зростання
заробітної плати підчас піднесення значно менше. Крім того, тому що

промислове піднесення закінчуєтеся швидше, зростання заробітної
плати продовжується теж менший термін. Але зате нині підчас кризи
заробітна плата знижується не з такого значного рівня, як то було
за капіталізму вільної конкуренції. А саме зниження заробітної
плати мусило б бути меншим, ніж раніще, бо попереднє
підвищення не мало такого значного темпу. Але тут за монополістичного

капіталізму є своєрідні явища, що виникають із його органічних
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особливостей. Вони полягають у монопольній політиці регулювання-

виробництва.
Нині підчас кризи, як ми бачили вище, розмір виробництва

скорочується більше, ніж то бувало раніше. Тому, хоч попереднє піднесення
не мало значного темпу, але провал загального виробництва більш

глибокий, а звідси й більше безробіття, ніж за домонополістичного

капіталізму.
А коли ще взяти на увагу високі ціни на речі споживання, то

стане ясно, наскільки більше мусить знижуватися реальна заробітна
плата підчас кризи за доби монополії, ніж раніше.

Післявоєнний капіталізм має тут ще й ті особливості, що значне

піднесення продукційности праці там, де воно є, не дає підвищення

заробітної плати, а знижує її, бо одночасно збільшується безробіття.
Щодо цього, то характерними є зміни кількости робочої сили та

кількости вироблення товарів для Сполучених Штатів за п ять останніх

років. Це видно з цієї-о таблиці1)^
'

Галузі народнього
Число робітників у Індекс для 1925 року (1919 р. = 100)

виробництві в тисячах:

Число
Продукція

Продукцій-
господарства

1919 1925 робітників
ність на

одного робітн.

Сільське

господарство 11300 10500 93 108 118

Гірниче вироби. 1065 1065 100 133 133

Промисловість . . 10689 9772 91,5 128 140

Залізниці . . . 1915 1744 91 104 115

24969 23081 93 120 129

Як бачимо, за п ять років скорочення робочої сили досягло 7°/Ог
продукція зросла на 20%, а продуктивність праці на 29%. Число

робітників у виробництві абсолютно зменшилося майже на два

мільйона душ вони доповнили резервну безробітну армію капіталізму.
1 це безробіття посилюється щороку через природний прирост населення.

Таку саму картину маємо ми й в Англії, де число робітників, що

працюють у промисловості та транспорті, становило в тисячах]):

Початок

1923 р.

Початок

1928 р.
Ріжниця

&

Застраховані . . . 9701 8992 / 809

Ті, що працюють . 8368 7898 470

Індекс продукції

(річний) .... 88,7 96,3
♦

+ 7,6

Як бачимо, число робітників, що працюють, зменшилося на 470
тисяч чоловіка, себто на 6%. Продукція зросла за той' самий час

) Е. Варга. Экономика капитализма в период упадка" 1928, стор. 24.
) Там же таки, стор. 27,
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на 7,6%. І тут, в Англії, ясна тенденція до утворення органічного
безробіття. Тут, крім того, щорічно приростає ще 200 тисяч нових

робітників, а також кілька десятків тисяч викидає сільське господарство.

Наростає суперечність між технічним прогресом та організацією
виробництва в р'ямцях капіталізму. Наростає суперечність між значним

зростом суспільного багатства, що концентрується в небагатьох руках,
і, з другого боку, з дедалі більшим органічним безробіттям. Соціяльно -

економічне значіння цього моменту полягає в наростанні нестійкости
економіки монополістичного капіталізму.

Важливо відзначити, що принцип розподілу праці, що особливо

розвинувся завдяки конвеєрній системі, призводить до того, що

промислова праця вимагає нині від робітника меншої кваліфікації, а це

посилює конкуренцію серед робітників через приплив дешевої робочої
сили із сільського господарства й ще більше знижує заробітну плату.
Ось чому не має рації Гільфердінг ). вважаючи, що нині посилюється

порядок та свідоме керівництво господарським життям... Зменшується
несталість умов капіталістичного виробництва й пом якшуються кризи
або принаймні їхній вплив на робітників". Свідоме керівництво
господарським життям посилюється, але керівництво це є буржуазне і діє
воно проти інтересів робітників, що для них вплив криз, як ми бачили,
не пом якшується, а посилюється. Нині бо за кризового стану, крім
безробіття, робітники мусять виносити на собі ще й тягар дорожнечі.
Утруднюється також повернення розквіту промисловости, бо високі

ціни перешкоджають поширенню споживання.

Важливо також відзначити ріжницю між капіталізмом доби вільної

конкуренції і монополістичним щодо зміни заробітної плати, як частки

в національному продукті. Раніше за високої коньюнктури заробітна
плата, як частина національного продукту, знижувалась, а підчас
депресій зростала. Це мало місце тому, що за піднесення ціни на

товари основний капітал і всі засоби виробництва зростали швидше

від заробітної плати, а це значить, що й прибуток зростав швидше.
А підчас кризи ціни, особливо на сировину та основний капітал, а,

значить, і прибуток, падали шзидше від заробітної плати. Доба
монополій усуває це коливання тим, що тепер підчас кризи частка

робітничої кляси в національному продукті не підвищується, бо ціни на

продукти тепер не знижуються через політику монополії. Тут, як

бачимо, монополістичний капіталізм має ритм господарського життя,
що є більш корисний для капіталістів, ніж для робітників. Але таке

вирівнення коливань прибутку, як частки в національному прибуткові
в порядкові одержання монопольного прибутку також і коштом

робітників, значить і відносне скорочення частки змінного капіталу у
вартості щорічного продукту. Це спричиняє відносне зменшення попиту
від робітничої кляси на фабрикати ; тут наростають елементи кризи збуту.

V

Нагромадження монопольних прибутків у картелях, трестах і

концернах відбувається коштом немонополізованих галузей, а також

) Die Gesellschaft" 1924 р. № 1 ст. Probleme der Zeit". Спід підкреслити, що

буржуазно - економічна наука, якою керується буржуазія в своїй політиці, цілком

вороже ставиться до пролетаріяту навіть за його сучасного тяжкого становища.
Так Г. Кассель ( Neuere monopoiistische Tendenzen in Industrie und Handel",

стор. 67, 70) сучасні професійні організації робітників вважає за монополії, більш

шкідливі, ніж капіталістичні монополії, і висловлюється проти них. Допомогу
держави безробітним він вважає за безпідставну й нераціональну, глибокодумно
аргументуючи проти неї.
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коштом споживачів. Немонополізована оброблювальна промисловість,
як менш організована в монополістичні союзи, не може поставити

ніякого опіру й примушена добувати потрібні їй сировину й вугілля
за підвищені ціни у важкої монополізованої промисловости. Це
переливання прибутку з галузей немонополізованих у галузі монополізовані

відбувається за піднесення й особливо за несприятливої коньюнктури
підчас депресії, коли монополії спроможні тримати ціни та виробництво
на рівні, їм потрібному, а неорганізовані галузі змушені самі знизити

ціни (бо тут існує конкуренція), а купувати за високу ціну.
Переливання прибутку з немонополізованих галузей відбувається ще через

скуповування їхніх акцій та облігацій за низьким курсом підчас депресії.
Правда, оброблювальна промисловість, що купує сировину сама у себе,

переводить відповідну переорганізацію, що зводиться до економії на

сировині, і, таким чином, зменшує свій попит на ці монополізовані

продукти. Ці заходи полягають, поперше, в раціональному викори;
станні покидьків, вживанні удосконалених машин, що дають зменшення

покидьків за оброблення сировини.

Крім того, здорожчення сировини найбільш важливого

елементу виробництва для оброблювання промисловости спонукає до

неминучої потреби раціоналізувати виробництво загалом, до кращого

розташування підприємства, до раціоналізації транспорту, що дозво-

лялоб зменшити запаси сировини та готових товарів і т. д. і т. д.

Коли потрібних капіталів на ці заходи нема, і кредит особливо

дорогий, то оброблювальна промисловість змушена буває скоротити
розмір виробництва. Крім того, прикладається також методу

підвищення цін на свої готові фабрикати, правда в пропорції, що не

викликає значного скорочення попиту. Потім є ще нагніт на заробітну
плату. Всіх цих заходів оброблювальна промисловість вживає для

того, щоб компенсувати себе від переплати на здорожченні сировини
монополіями. Але все це неминуче приводить до зменшення збуту
в монополізованих галузях. Ось через що монополії, що мають

можливість підвищувати ціни до дуже значного рівня, мусять брати до

уваги явища скорочення попиту й утруднення збуту, що виникають

через надмірне підвищення цін. Тому то монополії емпірично,
навпомацки, знаходять той не надмірно підвищений рівень цін, що не дуже
значно знижує попит на продукти, але разом із тим дає

додатковий прибуток,' вищий за пересічний. Така політика щодо рівня цін

разом із політикою обмеження виробництва й утворює монопольний

прибуток, що прискорює капіталонагромадження в монополіях. Правда,
тут діють і протилежні тенденції, що стримують це нагромадження.
Це, поперше, тенденція норми прибутку до зниження, а в сучасних
підприємствах - велетнях вона має значіння, і, подруге, обмеження

(відносне) споживання населення, що веде до труднощів збуту.
Коли для монополій неможливе вкладання прибутків у самих

монополізованих галузях і неможливий експорт капіталу, то

нагромадження монополізованих галузей вкладається в інші галузі
промисловости через скуповування їхніх акцій. За високого курсу акцій
монополії переплачують і цим повертають частину монопольного прибутку
назад неорганізованим галузям. Себто те, що монополії взяли раніш,
як додатковий прибуток, тепер повертають назад. Це пом якшує в цей
момент напруженість кредиту, бо затримує попит на кредит. Але ця
можливість вкладати нагромадження в інші галузі практично відограє
незначну ролю. Лишки нагромаджень вкладається у свою ж таки

монопольну промисловість і цим викликається ще більшу
диспропорційність у народньому господарстві.
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Тут важливо розглянути, куди саме йде це нагромадження і як

воно впливає на хід коньюнктури.
Це збільшене нагромадження монопольного прибутку підчас

піднесення дає монополіям додаткові фонди для поширення виробництва.
Це особливо вигідне тим, що немонополізовані галузі змушені,
наприклад, надто енергійно боротися за кредити, а кредит у цей період
особливо дорогий. А монополії мають своє нагромадження, мають,

таким чином, перевагу над немонополізованими галузями й спроможні
цілком використати високу коньюнктуру для форсованого промислового
будівництва. Тепер, за піднесення, промислове будівництво фінансується
дуже щедро. Своє піднесення виробництво мусить починати з дуже
низького рівня, бо перед цим підчас кризи монополії значно

скоротили розмір виробництва, отже з цього боку піднесення мусить

проходити більш швидко. Крім того, високі монопольні ціни швидше

утворюють насиченість ринку товарами, а потім і його переповнення.
Швидше також наступає значне розходження цін між засобами

виробництва та засобами споживання. Тому то загальне зниження цін і

прибутку наступає також швидше і мусить скорочувати час піднесення

промисловости.
Особливість депресії за монополістичного капіталізму полягає

в тому, що тепер трестам і картелям вдається тримати ціни й прибуток
на високому рівні. За вільної конкуренції зниження цін підчас кризи
було дуже значне, і підчас депресії непродані запаси товарів
поступово розходилися серед населення за низьку ціну. Що швидше

розходилися товари, що швидше перемагалося депресію, то швидше

наступало нове піднесення коньюнктури. А тепер високі монопольні ціни

перешкоджають реалізації товарових запасів і перешкоджають

швидкому виходові народнього господарства із депресії. У тому самому
напрямі діє політика монополій щодо заробітної плати. Картельовані
і трестовані галузі тепер багато легше запроваджують зниження рівня
заробітної плати підчас кризи і депресії, ніж неорганізована
промисловість.

довження депресії.
Отже, вплив монополій на проходження фаз коньюнктури полягає

в тому, що вони мають тенденцію прискорювати піднесення

скорочувати його та продовжувати депресію. Але тепер діють фактори і в

протилежному напрямі, що мають тенденцію скорочувати депресію й

швидше виводити народне господарство із стану депресії. Ці фактори
такі:

а) активна кредитова політика банків,
б) великі технічні удосконалення,

в) економічна політика монополій, їхній нагніт на свій уряд, щоб
допомогти опанувати нові ринки.

Звичайно, що й за капіталізму вільної конкуренції депресія сама

собою автоматично не переходила в піднесення. Потрібні були умови,
що збуджували піднесення, але тепер ці побудники діють уже не самі

собою, а їх свідомо запроваджується в економічній політиці. Тому
то вони тепер раніше можуть виявляти свій вплив, і депресія не

повинна затягуватись на дуже довго. Крім того, народне господарство

окремих країн уже більше перетворюється на єдине світове
господарство всупереч автаркичним тенденціям. Тому то підчас депресії за

такої інтернаціоналізації економічного життя є дуже багато побудників
піднесення.
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Оці особливості економіки монополістичного капіталізму
переборюють тенденцію депресії до її продовження діють у
протилежному напрямі. Тому то не можна погодитися із твердженням, ніби

депресія за монополістичного капіталізму мусить бути більш
довгочасна ніж раніше 9- Для перевірки цього висновку на фактах можна

було б скористуватись даними А. Шпітгофа* 2) про
довгочасність періодів піднесення та депресії за капіталізму клясичного й

монополістичного щодо Німеччини :

Піднесення:

1843 47 = 5 років
1852 57 =-6
1862 66 = 5
1869 73 = 5
1880 82 = 3
1888 90 = 3
1895 1900 = 6
1903 - 1907 = 5
1910 1913 = 4

Депресія:

1848 51 = 4 роки
1858 61 =4
1867 68 = 2
1874 79 = 6
1883 87 = 5
1891 94 = 4
1901 02 = 2 .

1908 909 = 2

Як бачимо, з 1895 по 1913 рік було 3 піднесення з довгочасністю
на б, 5, 4 роки тенденція до скррочення; скоротилася й депресія.
Довгочасність циклів з 1843 по 1913 рік становила 9, 10, 7, 11,8,7, 8,
7 років теж тенденція до скорочення. Гарвардська школа встановлює

грубо довгочасність циклів до 1900 року в 10 років, а після 1900 року
в 7 років, пояснюючи це коротшим терміном депресії з 1900 р. р.

У зв язку з цим ми гадаємо, що не мають рації ні Р. Гільфедрінг,
ні інший теоретик німецької соціял-демократії Рудольф Абрамс, що

констатують пом якшення як криз, так і коньюнктури сучасного

капіталізму. Р. Абрамс каже, що окремі частини науки Маркса зовсім

не справдились у багатьох відношеннях і що це стосується, головним

чином, теорії крахування або катастрофи, того великого краху , що на

нього чекав Маркс у наслідок того, що економічні кризи
стають частіші й більш загострюються. В цій формі велика

катастрофа не наступила й не наступить, бо не справдилась її

передумова частішання й загостренняекономічних
криз" 3).

Оскільки, криза являє собою лише одну з фаз у русі коньюнктури
та торговельно

-

промислового циклу й оскільки скорочується увесь
цикл, себто за певний час повторюється все частіше, остільки частіше

повторюються й кризи. Щодо загострення, то слід зауважити, що для

капіталістів це загострення дійсно зменшилось. Усі господарські
взаємовідносини для них стали яснішими, монополії скороченням
виробництва і затриманням високих цін забезпечують їм одержання високого

прибутку. Але для робітників і взагалі для широкої маси трудящих
вплив криз загострився, бо тут є збільшені ціни та збільшене безробіття.

Ми встановили, що однією з причин, що впливають на зміну
довгочасности циклу, є посилене нагромадження монопольних

прибутків. І тут важливо вияснити, як надалі піде розвиток у цьому від-

0 Я таке саме твердження є в статті С. Губермана (Вестник Коммунист.
Академии Ъ1а 28 стор. 74). Помилка автора в тому, що він зовсім ігнорує факти й
й тенденцію, що діють у напрямі проти продовження депресії. Помилкове це
твердження також і відносно перевірки його на конкретному матеріялі, що його ми

далі наводимо.
2) Я. Spiethoff. Стаття ,,Krisen у Handwdrterbuch der Staatswissenschaften'*

VI том, видання четверте, стор. 60.

3) Die Theorie des modernen Socialismus", стор. 128.
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ношенні чи зростатиме монопольний прибуток і надалі, чи можлива

якась зміна.

Зі зростом монопольних організацій чимраз більшу кількість

товарів продається по монопольних цінах, в наслідок цього і йде
нагромадження надприбутків. Ллє, оскільки цей надприбуток отримується
коштом його переливання із немонополізованих галузей, а цих

останніх стає дедалі менше, бо всі вони поступово вступають у монопольні

організації, значить зменшується джерело монопольних прибутків.
Це виявляється в тому, що немонопольні й монопольні ціни мусять
чимраз більше взаємно невтралізуватися вирівнюватися. Тут має місце
той закон, що загальний розмір прибутку не може бути більший за

кількість додаткової вартости, і монопольний прибуток надалі мас

нагромаджуватись лише коштом споживачів і капіталу необ єднаного
в монополістичні організації сільського господарства. Коли б можна

було припустити таке дальше зростання монополій, що охоплюють

усі галузі народнього господарства, то монопольних прибутків коштом

неорганізованих галузей уже не було б і знову встановилася б для всіх

галузей пересічна норма прибутку. Але чи визначало б це зниження

загального рівня цін? Можливо, що ні. Високі монопольні ціни
існували б. Вони перевищували б вартість товарів і це відбувалося б

коштом усіх споживачів промислових товарів і в основному робітничої
кляси. Тому то повна організація промисловости в монополії значитиме

цілковиту підлеглість інтересів споживачів монополізованій

промисловості. Таким чином, і надалі мусять залишитися підвищені монопольні

ціни коштом споживача.

VI

Доба монополій характеризується звуженням кола діяння
економічних законів, що функціонують стихійно, і надзвичайно поширюється
коло свідомого регулювання картелів і трестів. У зв язку з цим дуже

зростає вплив окремих осіб, що керують господарством. І нині
за допомогою об єднань підприємців, а також усіх допоміжних засобів

сучасної системи кредиту, фінансової техніки й акціонерної справи,
фінансові діловики мають можливість тримати під своєю контролею
капітали в 200 разів більші за ті, що ними вони володіють самі.

Через таке злиття в їхніх руках перебуває нині більша частина

капіталу високорозвинених капіталістичних націй. Це страшелезне
нагромадження в небагатьох руках великих капіталів дає
можливість вживати цю силу для особистої користи. Невелике число

великих капіталістів трестовських магнатів надзвичайно збагачується.
Спекулятивно настроєні, ці керівники трестів зацікавлені в значних

коливаннях курсу своїх паперів і вживають усіх заходів спекуляції
для досягання особистої користи. Тому то нині об єднання
підприємців утворюються не лише з економічних міркувань, не для скорочення
витрат на виробництво, а також і для спекуляції. Такі об єднання
підприємств трестами утворюються лише для. того, щоб винести на

биржу нові вартості й щоб заробити на самому злитті й на спекуляції
новими паперами. Приваблюючи публіку обіцянками високих прибутків,
трестовики та фінансисти збирають багато вільних капіталів, а публіка,
що скуповує акції, потім мусить терпіти великі збитки від їхніх
зловживань.

Такі фінансові зловживання в Сполучених Штатах, зв язані з

організацією великих трестів, заподіяли американському господарському
життю більше збитків, ніж трестівська шкідлива політика цін. Тому то

суспільство там так вороже ставиться до трестів.
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Отже, процес концентраційного руху промисловости за сучасного

капіталізму керується прагненням до особистої користи. Це та мета,

що стоїть на передньому плані, і для її досягнення служать усі різно
манітні форми концентраційного руху. За таких умов звуження впливу
стихійного регулювання і збільшення значіння особистого фактора
через монополії неспроможне зміцнити стійкість коньюнктури. Навіть

навпаки. Коли б' монополіям удалося цілком усунути конкуренцію в

господарському житті, вони б надзвичайно послабили стійкість

коньюнктури. Ллє конкуренція дуже міцно володіє системою капіталізму,,
прориваючись у наймогутніших союзах підприємців, і лише сама вона

спроможна внести бодай деякий порядок у анархічне капіталістичне

господарство.
Що могутніші монополії, що менше конкурентної боротьби на

поверхні економічного життя в монополіях, то більше нагромаджується
елементів економічної кризи й нестійкости коньюнктури. Бо суть
економічної політики буржуазії полягає в тому, що всі суперечності
економічного життя, замість радикального розв язання їх, лише відкладається
надалі, заганяється їх усередину. А економічний принцип монополій

прагнення до особистого прибутку надає рухові коньюнктури значних

коливань.

Капіталістичні монополії, зменшуючи конкуренту боротьбу на вну-

рішньому ринкові, ще більше її загострюють на світовому ринкові.
Тут загострюється боротьба між окремими країнами, що виступають

одна проти одної, як організоване економічне ціле. Утворення
інтернаціональних картелів для того, щоб запобігти цій боротьбі, ні до

чого не приводить. А союзи підприємців підпорядковують державну
владу своїм інтересам і виступають за -

кордоном із озброєною
силою.

Отже, за новітніх часів до численних старих" мотивів войовничої

політики капіталізму приєдналися ще кілька нових: боротьба за ринки

збуту, боротьба за ринки сировини та боротьба за сфери прикладання,
експортованого капіталу. Боротьба за ринки збуту загострилась; це.

виходить із надзвичайного зростання продукційних сил сучасної
промисловости, що веде до переповнення внутрішнього ринку. А митна

політика закордонних країн утруднює збут товарів поза межами країни.
Політика картелів і трестів лише загострює це становище., Вони

підвищують ціни на внутрішньому ринкові, щоб компенсувати себе за

зниження цін на зовнішньому ринкові, де вони провадять запеклу
боротьбу проти низьких цін.

Загострення боротьби за сировину обумовлюється особливістю
нинішньої фази фінансового капіталу: прискорення нагромадження
прискорює індустріялізацію країн і тим ще більше порушує рівновагу
між промисловістю та сільським господарством, що постачає сировину
й дуже відстає від промисловости. Тому то старі капіталістичні країни
втягуються в боротьбу між собою також і за сільсько - господарські
країни. Це неминуче приводить до одвертих воєнних сутичок. Крім.,
того, перемога над конкурентом зміцнюється тоді, коли захоплюється

в одні руки всі джерела сировини. Монопольне володіння являє тут
собою кращий захист проти молодого конкурента.

Боротьба на світовому ринкові в зв язку з експортом капіталу
нині збільшується саме тому, що збільшився самий вивіз капіталу.
Причинами збільшеного експорту капіталу є, поперше, дуже
збільшене нагромадження капіталів у капіталістичних передових країнах.
Це сталося через технічний і економічний прогрес великого

капіталістичного виробництва, що стало можливим за великої сучасної кой-
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центрації виробництва. Картелі й трести, що встановлюють певні межі

поширення виробництва, спричинюються тут до збільшення вільного

капіталу в країні. Крім того, тут діють ще й інші причини, от як

установчий прибуток банків, митні утруднення для вивозу товарів
тощо.

Все це приводить до того, що нагромаджений капітал, що не

знаходить прибуткового вміщення у себе дома, прагнучи до

найвищого прибутку, експортується за кордон. Цей експорт капіталу
відрізняється від колишнього експорту товарів тим, що раніш екс-

спортовики ризикували лише своїми товарами, себто оборотним
капіталом, а експортовики капіталу ризикують своїм основним капіталом,
оскільки експортований капітал вкладається в нові підприємства. Тому
то цей кредитор капіталу міцніше зв язується з боржником, ніж

продавець із покупцем. А оскільки окремі капіталісти, як і монополії,

зацікавлені в охороні свого майна, то вони через свій уряд вживають

усіх заходів до його охорони і тут знову на сцену виступають воєнні

заходи.

Експорт капіталу дуже поширює закордонний ринок для
промисловости тієї країни, що вивозить, бо тепер за вивозу капіталу, що

вкладається в чужій країні, сума грошей або товарів, що їх раніше
сплачувалося за це, як еквівалент за імпортований товар, тепер
сплачується лише як проценти за імпортований капітал. Тому то експорт
капіталу нині зменшує надмірну продукцію капіталу всередині країни,
а через це й надмірну продукцію товарів тих країн, що вивозять, і саме

тому, що надмірна продукція капіталу ніколи не визначає щось іншого,
як надмірну продукцію засобі^ виробництва, засобів праці, засобів

існування, що можуть функціонувати, як капітал" J).
З цього погляду можна сказати, що експорт капіталу

тимчасово пом якшує характер нестійкости капіталістичної системи, бо тут
на деякий час зменшується загостреність становища на внутрішньому
ринкові збуту.

Але разом із тим експорт капіталу надзвичайною мірою
послаблює стійкість коньюнктури і спокійний розвиток старих капіталістичних

країн, бо швидкий економічний розвиток молодих неевропейських
країн і колоній призводить до зростання їхньої власної промисловости,

збуджує національну свідомість, а через це посилює антагонізм. А це

призводить до загостреної боротьби проти закордонного капіталу.
Тому то експорт капіталу з його колоніяльною політикою та її

насильством і війнами збільшує нестійкість коньюнктурного руху
економіки капіталізму. Загострюються взаємовідносини між чвеликими

державами.

Загальний характер сучасної господарської боротьби полягає

в тому, що тепер усі капіталісти -

продуценти організувалися між

собою, борються із покупцем
- споживачем за високі ціни. А раніше, за

доби вільної конкуренції, всі продуценти боролися між собою за покупця
-

споживача. Підприємці, що раніше були розпорошені, тепер
об єдналися в союзи підприємців і тому зміцнилися їхні позиції щодо проле-

таріяту.
Сучасні великі картелі й трести, монополісти вугілля, заліза,

електричної енергії і хемічних продуктів, ставлять у залежність від
себе всіх безпосередніх і побічних покупців їхніх продуктів. Вони
ставлять у залежність від себе саме існування і волю споживачів.

Тому то робітнича кляса особливо багато зазнає лиха від заходів

9 К. Маркс. Капитал". 1920 р., том III, стор. 231,232.
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картелів і трестів. її подвійно експлуатується і як споживача, і як

продуцента!).
Ллє інакше діяти монополії не можуть. Ця політика подвійної

експлуатації цілком відповідає їхній суті, і їхні вчинки це втілення

волі капіталу. Капітал завжди залишається капіталом. Насильство,
одверте чи замасковане, завжди було його методою. За старих часів

методою первісного капіталістичного нагромадження було безпосереднє
грабування колоній і заморських країн. Тепер за методу насильства

править комерційна й фінансова політика трестів і картелів. Звичайно,
за таких умов як пролетаріат, так і буржуазія, дедалі більше зміцнюють
-свої клясові організації, дедалі більше загострюється клясова боротьба,
дужчає її зворотний вплив на економічне життя. І тут наростають
елементи нестійкости коньюнктури капіталістичної системи загалом. За
таких умов і економічні кризи мусять бути частіші й гостріші.

Як бачимо, еволюція сучасного капіталізму приводить в рух сили,
що згладжують хід коньюнктури для'підприємців, зменшують
ризикування капіталами й охороняють їх проти зниження норми прибутку.
Це є умовою дальнішого існування капіталізму. Ллє усунути
коливання коньюнктури для всього народнього господарства, для широких
мас населення капіталізмові ніколи не вдасться і це відповідає його

внутрішній суті. Це для капіталізму неможливо не тому, як гадає

Кассель2), що коньюнктурні хитання цілком усунути не вдасться, бо

вони нібито властиві матеріяльному виробництву взагалі, і не тому,
як гадає В. Репке3), що коньюнктурні хитання не можна усунути,
бо неможливо урегулювати відразу все світове господарство й не

можна урегулювати потреб, а, отже, й виробництва.
Коньюнктурих рухів не можна усунути й не тому, що вони

залежать від природних умов і технічних переворотів, як гадає Ліфман.
Уся справа в тому, щоці природні й технічні умови
спричиняються до великих коливань коньюнктури не

самі собою, а тому, що вони діють у капіталістичному
господарстві з його приватним привласненням і

прибутком єдиним рушійним стимулом усієї
господарської д і я л ь н о с т и.

) 3 приводу цього Вальтер Грелінґ, німецький економіст, пише (Der
Deutsche Montanindustrie):

Залізна промисловість устатковує всі галузі народнього господарства, будує
міста. Припинення її підприємств визначає параліч народнього господарства. Вона
своїми загрозами впливає на склад Райхстагу, урядові кола і політичні партії також

їй служать. Обробна промисловість перебуває під її цілковитим впливом. Хід
коньюнктури теж визначається металюргійною промисловістю. Розмір річної продукції,
а також число робітників у виробництві залежить від неї. Що безробіття більшає,
це теж є наслідки політики залізної промисловости. Напрям потоку грошових
капіталів визначає також вона. М це значить, що вона керує всіма новими

спорудженнями, будовою нових підприємств, заснуванням нових виробництв і галузей
промисловости. Де панує залізна промисловість, там панує знаряддя машина, а не

людина. Вона упідлеглює природу так, як ніколи не було цього раніш, і

затверджує вищу височінь продуктових сил, але людина стає тут рабом машини. Вік
заліза є прокляття людськости . Так із почуттям великої пригнічености В. Грелінг
характеризує силу монопольної промисловости й закріпаченйя робітників.

2) Г. Кассель. Теорія конъюнктур". 1925 р., стор. 115.

3) В. Репке. Конъюнктура". 1927 р., стор. 81, 82.
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К. ДОБРОЛЮБСЬКИЙ

Проблема постачання та боротьби з

дорожнечею по великих містах Франції за світової війни

(Histoire economique et sociale de la guerre mondiale. Serie fran^aise.
Publications de la dotation Carnegie pour la paix internationale. 1) M. Fon-
tai n e, L industrie frangaise pendant la guerre ; 2) H. S a 11 і e г, А. В г u g-

geman et M. Poete, Paris pendant la guerre; 3) E. Herriot, Lion

pendant la guerre; 4) P. Masson, Marseille pendant la guerre;5) 1.
Leva in vi lie, Rouen pendant la guerre; 6) G. I. Gignoux, Bourges
pendant la guerre; 7) M. Lheritier et C. Chau temps, Tours et la

guerre. Etude economique et sociale; 8) Charles GideetDaude-
B a n с e I, La lutte contre la cherte par les organisatios privees.).

Серед величезної літератури, присвяченої світовій війні та її

наслідкам, видатне місце посідають публікації американського філіялу
економіки та історії, видавані на дотацію Карнеджі. Згаданий філіял
організував у низці країн, починаючи з 1919 року, комітети в справі
видання літератури, що освітлює вплив війни на різні сторони життя

тієї чи іншої країни. До комітетів входять видатні представники

буржуазної науки економісти та історики, а також і державні діячі. На

чолі французького комітету стоїть відомий економіст Шарль Жід. Не
маючи доступу до всіх офіціяльних джерел, їх часто замінюється у

працях на ті дані, що їх мали в своєму розпорядженні особи, що були
за часів війни державними або муніципальними діячами чи мали змогу

зібрати потрібні дані. Так, працю про Ліон за часів війни написав Ер-
ріо, що був тоді мером Ліону, а пізніше лідером лівої та головою

міністерства, що визнало 1924 року Радянський Союз.
У виданні французької серії вийшло кілька досліджень,

присвячених промисловості та хліборобству, а також низка книжок із

місцевої історії, з історії окремих місць за часів війни: Парижу, Ліону,
Марселю, Руану, Буржа та Тура. Характер останніх праць не цілком

однорідний ; це пояснюється як різними умовами того чи іншого міста за

часів війни, так і особливостями авторів. В економічному відношенні
в цих працях освітлено вплив війни на промисловість, хліборобство,
торгівлю та транспорт, а в соціяльному питання постачання та

харчування людности великих міст, дорожнечі та втручання держави й

муніципалітетів в економічне життя.

Проблема постачання та боротьби з дорожнечею по великих

містах Франції за часів світової війни цікава тим, що показує, як за
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часів війни буржуазні уряди та муніципалітети мусили проти своєї волі

взяти на себе функції постачання для людности, фіксації та контролі
цін і розподіл речей першої потреби серед населення. Щодо цього,
то найбільший інтерес має діяльність Паризького муніципалітету.
Відомо, що, коли почалася війна, нікому не спадало на думку, що вона

зможе тривати більше за кілька місяців. Довголітня війна, коли було
закликано на військову службу мільйони працеспроможного
чоловічого населення, до надзвичайної міри розгорнуто військову
промисловість, замінено в тилу чоловічу працю на жіночу, війна на

виснаження, що її провадилося, а надто у Франції, з величезним

напруженням усіх сил країни, така війна не могла не зрушити все

господарське життя. Це дало себе відчути головним чином в останні два роки
війни та в перші роки після неї. Скорочення виробництва,
промисловости та хліборобства, зменшення довозу з - за кордону, збільшення
постачання для армії, окупація низки північно - східніх промислових
департаментів німецьким військом, утруднений й дезорганізація
транспорту, все це викликало великі труднощі в справі постачання для

міст та зріст цін на речі першої потреби. Це почувається не тільки в

Парижі, розташованому до того ж недалеко від фронту і

переповненому втікачами, а й по таких містах, як Бурж і Тур, у глибокому тилу
та в хліборобському районі, або Марсель, дуже далекий від театру
веєнних дій, де підтримувалося безпосередні зносини з - за кордоном.
Бурж, наприклад, у першу половину війни не тільки не відчував
недостачі на харчові припаси, ба навіть зі збитком ліквідував на весні

1915 року зроблені попервах запаси. Проте, вже 1916 року з явилися

перші ознаки недостачі борошна, а 1917 року навіть у Буржі ця

недостача зробилася помітноір. З усіх великих міст Франції найтяжче

було постачати для Парижу, тимчасом як він вимагав до себе
особливої уваги від уряду та муніципалітету, як центр країни. Отже, в Парижі
втручання уряду та муніципалітету до справи постачання харчових
припасів для населення було найпомітніше.

Головним чином бракувало хліба, м яса, цукру, молока та

вугілля, і на одержання їх у низці міст було заведено індивідуальні
картки. За декретом відв-го вересня 1914 року було утворено
Міністерство Постачання й доручено йому купувати коштом уряду харчові
припаси та розподіляти їх, зважаючи на потреби, між департаментами.

Міністерство Постачання закуповувало за кордоном хліб, морожене
м ясо та цукор, встановлювало обмеження в справі споживання й

контролювало ціни. Всередині 1917 року при Міністерстві Постачання було
утворено особливий Технічний Комітету справі постачання для Парижу
та Сенського департаменту. Комітет мав стати посередником між

адміністрацією та приватною ініціятивою, погоджуючи їхні зусилля.
Встановлена ціна за кіло хліба, що коштував у серпні 1914 року 0,40 франка,
на кінець війни не перевищувала 0,55 франка. Форму й вагу хліба

було регляментовано, особливі сорти хліба заборонено, кількість

борошна для кондиторських скорочено, продаж кондиторських виробі?
заборонено два дні на тиждень. За декретом від ЗО листопадгі 1917 року
було заведено індивідуальні картки на хліб у містах із населенням над

20 тис. чоловіка. Основну порцію було визначено в 300 грамів на день,

додаткові порції по 100 і 200 грамів дозволялося для осіб

фізичної або ночної праці.
В Парижі перед війною (1911 року) було біля 2,9 мільйона

мешканців та 1.265.000 у передмістях (разом 4.165.000). До 1921 року
населення Парижу зросло до 4.400.000 (у місті на 18.367, а в передмістях
на 239.287). Картки на хліб було заведено в Парижі напочатку 1918 р~
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Основну порцію в 300 грамів видавалося особам від 13 до 60 років
віком. Діти від 3 до 13 років та старі понад 60 років одержували
200 грамів, а діти до 3-х років 100 грамів; нарешті, дорослі, що жили

з фізичної праці, 400 грамів. За декретом від 10-го жовтня 1918 р.,
коли Німеччину було вже розбито, ці порції було дещо змінено :

дітям від 3-х до 13 років і старим вже не понад 60, а понад 70
років з 200 на 300 грамів, дорослим від 13 до 70 років, що жили з

фізичної праці, та хліборобам з 400 до 500 грамів. Зменшене
споживання хліба через обмеження заощадило 22, а по деяких

департаментах ЗО і навіть 4О°/о хліба.
У Ліоні, що мав 1911 року 523.000 мешканців, 1917 року картки

на вугілля було роздано вже 723.000, а разом із сусідніми містами, що
складали з Ліоном одне ціле, треба було постачати приблизно 1.000.000

люду. Кіло хліба було таксовано в Ліоні всередині серпня 1914 року
по 0,42 франка, але таксу через кожні 4, а потім 6 місяців

підвищувалось, досягши 0,50 франка 1915 16 р. р., 0,52 франка 1917 року
і 0,65 франка 1918 року. Ще значніше зросли таксовані ціни на хліб
після війни через знецінення франка: 1920 року вони підвищились до

1,05 франка і досягали 1,30 франка, 1921 року хиталися між 0,80 франка
і 1,05 франка, 1922 року між 1,0 і 1,15 фр., а 1923 року знов

підвищились до 1,25 фр. Хлібні картки існували в Ліоні з середини січня
1918 року до кінця травня 1919 року.

У Марселі 1911 року було 554.000 мешканців, а на момент

проголошення війни 572.000 (з передмістями). Підчас війни через
Марсель проходило сила чужоземного й колоніяльного війська, і число

мешканців зросло до 750 800 тыс. 1920 року було зареєстровано не

менше від 680.000 постійного і 20.000 поточного населення (префектура
рахувала не 700, а 735 тисяч). 1921 року за переписом, що його
вважається за неповний, вийшло всього 586.000; цю цифру побільшується
до 650.000. Особливої недостачі хліба в Марселі, куди за мирних
часів приставлялося силу харчових припасів морським шляхом, не було
й підчас війни, але до заведення хлібних карток у кінці 1918 року
черги перед хлібнями були.

Бурж належить до тих середніх міст, що їхнє населення дуже

зросло підчас війни, через розвиток військової промисловости.
Населення Буржа з 45.700 збільшилося протягом року до 110.000. Вже
1917 року муніципалітетові доводилось турбуватися про постачання

борошна для пекарів. Хлібні картки було заведено з березня 1918 року
(у травні було видано 60.000 карток). Встановлена ціна за кіло хліба

становила 0,39 фр. 1915лроку і 0,51 фр. в кінці війни.
Недостача харчових припасів підчас війни давалася в знаки і в

іншому центрі багатого хліборобського району Турі. Місто туристів за

мирного часу та військова база й місце евакуації втікачів підчас

війни, Тур, мавши 1911 року 73.398 мешканців, мав на початку 1918 року
до 100.000 населення, а 1921 року повернувся до цифри 75.096. Площа
оброблюваної землі в Турені через мобілізацію 25.000 чоловіка,
скоротилася з 113.850 гектарів 1913 року до 71.700 гектарів 1917 року, а

продукційність одного гектару знизилася на J/s. Мер, що мав спочатку
війни право таксувати хліб і м ясо, вважав за краще обмежитися

попервах урегулюванням цін через особливі комісії. Таксу на хліб було
заведено тільки 8 грудня 1915 року. Кіло хліба, коштувавши 1914 року
0,40 фр., подорожчало до 0,45 фр. 1916 року, до 0,60 фр. 1918 року і
до 0,70 фр. 1919 року.

Харчова криза у Франції за часів війни була наслідком
мобілізації 21 °/о населення (7.935.000 із 39,5 мільйонів). Із мобізізованих 45,30%
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припадало на хліборобське населення, 29,49% на робітників індустрії,.
10,60% торгівлі й 6,85% транспорту. Збільшене споживання м яса

армією призвело до зменшення числа худоби й до недостачі м яса для
населення. М ясна порція в армії становила 500 грамів на чоловіка на

день. У зв язку з недостачею свіжого м яса почали довозити багато

замороженого м яса та консервів із закордону. Консервів було довезено

до Франції: 1913 року 2.967 тонн, 1914 року 3.893 тонни, 1915 року 9.555

гонн, 1916 року 18.537 тонн, 1917 року 15.325 тонн, 1918 року 32.831 тонну
й 1919 року 49.977 тонн. Одночасно збільшився й довіз рибних консервів
(з 10.555 тонн 1914 року до 32.723 тонн 1919 року). Споживання
мороженого м яса збільшилося в Парижі з 15 тонн на місяць до 55 6

тисяч тонн. До 1920 року морожене м ясо коштувало значно дешевше

від свіжого, але потім через знецінення курсу франка довіз його
зробився невигідним. Крім того, в Парижі було організовано муніципальні
різниці (в середині січня 1918 року). Спочатку їх було 12, а . в січні

1921 року стало вже 61. Одночасно робилося спроби обмежити
споживання м яса: за декретом від 26-го квітня 1918 року споживання

його було заборонено протягом 3-х день на тиждень і це скоротило
споживання принаймні на 25%.

У низці інших міст (наприклад, у Турі, Бордо тощо) і

департаментів (наприклад, Вістя Рони) було так само з успіхом організовано
муніципальні та департаментські різниці. В Ліоні муніципалітет
провадив дешевий продаж м яса й інших продуктів, при чім мороженого-
м яса було продано 2.063.350 кілограмів по 3,65 фр., тимчасом як його

риночна ціна хиталася від 7 до 11 фр. У Турі було встановлено таксу
на м ясо, а так само й на низку інших харчових продуктів (молоко,
масло, сир, яйця, цукор, олію, конину тощо). Ці такси підвищувалося
разом із зростанням дорожнечі, а такси на м ясо не завжди

додержувалися. Кіло воловини, що коштувало 1914 року 1,40 фр., 1917 року
подорожчало до 3,5 фр., а 1919 року понад 4 фр. У Буржі продаж
і споживання м яса було заборонено протягом 2-х днів на тиждень.

Дуже відчувалась у Франції підчас війни й цукрова криза.
Світове виробництво цукру підчас війни взагалі знизилося, зменшившися

з 18,5 мільйонів тонн перед війною до 16,5 мільйонів тонн 1915 16 р. р.
У Франції виробництво цукру за останнє 10 - річчя перед війною майже
не поширювалось і становило 786.000 тонн 1913 14 року при 700.000
тонн споживання. Із 206 цукроварень більшість перебували в північних

департаментах, окупованих німцями, а решта заводів (65) ледве змогли

збільшити поволі своє виробництво до 200.000 тонн, тобто до 2/7
норми. Довіз до Франції цукрового піску, а надто цукру

- рафінаду,
підчас війни дуже збільшився: цукрового піску, замість 113.972 тонн

1913 року, було довезено 1919 року 267.385 тонн, а цукру
- рафінаду,

замість 894 тонн 1913 року, до 359.745 тонн 1919 року. Року 1917 було-
вжито заходів, щоб скоротити споживання цукру: з січня до серпня
1917 року населення могло одержувати* по 750 грамів на душу на

місяць (тобто 9 кіло на рік), а пізніше по 500 грамів, тимчасом як

пересічне споживання до війни становило 323 грама на тиждень (тобто-
17 кіло на рік). Так само менше почали видавати цукру кондитор-
ським, що замість цукру стали вживати сахарин. Ресторанам
видавалося щонайбільше по 10 грамів на порцію. Через зазначені заходи
споживання цукру було зменшено з 610.000 квінталів до 484.000 квін-
талів у січні 1917 року, а 1918 року до 374.000 квінталів на місяць.

Дуже відчувалася й недостача молока, а надто в Парижі. Париж
до війни споживав щодня по 800.000 900.000 літрів, а під час війни

мусив задовольнятися 410.000 літрів. До молочної кризи призвела
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недостача фуражу, зменшення числа корів та хвороба ящур. З вересня
1917 року в Парижі було заведено картки на молоко, заборонено
споживати молоко та крем у кафе, ресторанах і інших подібних
закладах та обмежено кількість молока, перероблюваного на сир. Довелося
довозити великі партії конденсованого молока : так, 1913 року його було
довезено 1.287 тонн, 1914 року 6.613 тонн, 1917 року 10.941 тонну,
а 1918 року 17.747 тонн. Таксація молока, масла та сиру в Буржі
призвела попервах до бурхливих сцен на базарах. У Турі молоко було-
таксовано раніше, ніж масло та сир, а тому його й почали переробляти
на ці продукти. Після таксації масла його почали вивозити до Парижу.
В Марселі було побудовано 1918 року муніципальні молочні фармй,-
де число корів з 12 збільшилося на 1921 рік до 108.

Обмеження споживання харчових продуктів поширилося в Парижі
й на ресторани: за постановою від 25-го січня 1917 року було
заборонено подавати одній особі більше від двох страв, з них тільки одну
м ясну. Карту меню було зведено до двох супів і дев яти страв (3 м ясні,.
2 рибні, 1 з яєць і 3 з городини).

Питання про практичні нестатки стало головним об єктом розмов:
у трамваях, садках, салонах тільки й говорили про дорожнечу життя,

порівнюючи видатки на кухню. Журнали були переповнені
міркуваннями про споживні речовини. Треба братися до ощадности" чулося
по всіх усюдах. Міські школярі компанували афіші, що закликали

населення до ощадности: Бережіть хліб, споживайте картоплю"
говорила одна афіша; їжте рибу, щоб зберегти нашу худобу" писала

інша; Поділи сьогодні твій цукор на дві частини, щоб мати його й на

завтра" писала третя; Курії, бережіть тютюн, щоб наші салдати не

мали недостачі в ньому" закликала четверта і т. д. Статті, підписані
видатними лікарями, намагалися довести, що м ясні страви шкодять

здоров ю, що корисніше замінити м ясо на городину або крохмалі, що
чорний хліб корисніший від білого. Масло замінялося маргарином,
молоко конденсованим молоком, цукор сахарином. Перед
крамницями, як і за часів великої революції, стояли хвости" за цукром,
молоком, вугіллям, гасом, тютюном. Хвости ці стояли й лютої зими. Так
само чути було нарікання на скупщиків та спекулянтів. У додаток до
всього, почалася криза із дрібною монетою.

Найгірше було з вугіллям. Перед війною у Франції споживалося

65 мільйонів тонн вугілля на рік, з них 40 мільйонів Франція добувала
сама, а 25 мільйонів довозила. Через те що дві третини здобичі
вугілля припадало на вугільні басейни півночі, звідки підчас війни
нічого не надходило, та Па-де-/<але, де здобич зменшилась

наполовину, у Франції в другій половині 1914 року було добуто всього 7.440.000
тонн проти 20 мільйонів. За наступні роки до 1921 здобич вугілля
хиталася між 20 28 мільйонами тонн ; довіз не збільшився, а навіть дещо

зменшився, знизившись до 17 19 мільйонів тонн на рік. Отже,
споживання вугілля зменшилося з 65 до 40 мільйонів тонн, тобто приблизно
на при чім вугілля потрібне було передовсім на військові потреби.
Вугільна криза дуже давалася в знаки навіть у Марселі, куди до війни

довозилося багато закордонного, переважно англійського, вугілля.
Фрахт 1916 року збільшився вдесятеро проти 1913 року. В січні
1917 року в Марселі стан був такий, коли газова компанія мала в

запасі вугілля всього на три дні. Така сама скрута на вугілля була й на

заводах та вокзалах.

Подібної кризи в інших портах Руані, Бордо та Гаврі не

відчувалося. В Турі тонна вугілля, що коштувала перед війною 33 франка,
подорожчала 1915 16 року до 100 120 франків, а 1918 19 року
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до 120 150 франків. У Марселі картки на вугілля було заведено ще

в жовтні 1915 року. Скорочено було освітлення вулиць, магазинів та

театрів. Намагалися замінити вугілля на інше паливо дрова, дерев яне
вугілля, мазут тощо. В Парижі, Ліоні, Буржі й інших містах

муніципалітети заводили картки на вугілля, відкривали склади вугілля й

організували продаж його за тарифом деяким категоріям населення, а

в Парижі й безплатну роздачу для бідних. У Ліоні муніципалітет
обмежився тим, що полегшив постачання палива населенню та

стабілізував курс на нього, не бажаючи, як признався сам мер Ерріо,
конкурувати з приватною торговлею. Аналогічну тенденцію спостерігається
і в інших муніципалітетах (наприклад, у Марселі).

Дорожнечу життя підчас війни та перших років після неї у Фран-
;ції, Англії, Італії та С. Штатах можна подати в такій таблиці :

Рік Франція Ннглія Італія Є. Штати

1914 червень 100 100 100 100
1915 143 128 142 101
1916 188 164 210 120
1917 273 218 331 187
1918 344 239 467 198
1919 356 251 395 219
1920 506 307 658 262
1921 337 187 558 148

З таблиці видно, що підчас війни життя подорожчало в Італії
в 4,67 раза, у Франції в 3,5 раза, в Англії 2,4 і в С. Штатах у 2 рази,
але кульмінаційного пункту дорожнеча досягла не в останній рік
війни, а 1920, року, коли в Італії ціни зросли в 6,5 раза, у Франції
в 5 разів, в Англії в 3 рази і в С. Штатах 2,6 раза. 1921 року ціни
по всіх країнах стали знижуватися. Франція щодо дорожнечі ввесь

час стоїть на другому місці після Італії.

Було вираховано, що щоденний раціон для середньої людини

вагою на 70 кіло, що працювала 8 годин, раціон на 3.300 калорій,
що складався з хліба, м яса, жиру, картоплі, сухої городини, цукру
та конденсованого, молока, коштував у лютому 1919 року в Парижі
3,25 фр., у Нью-Йорці 2,08 фр., у Лондоні 1,75 фр. У Буржі
утримання робітничої родини з 3 душ коштувало 1915 року 9 фр. на день,
а на кінець війни вартість утримання подорожчала в 2 2 /2 раза.
В Турі прожитний мінімум на 3 місяці для сім ї з 4 душ становив

1914 року 812 фр., 1918 року 1.400 фр., а 1920 року 2.226 фр.
З недостачею продуктів уряд та муніципалітети боролися тим

способом, що заводили карткову систему та скорочували споживання,
а з дорожнечею через таксацію та безпосередній продаж
продуктів населенню за здешевленими цінами. До останнього способу стали

братися переважно перед кінцем війни. Найбільше щодо цього
зроблено було в Парижі. За пропозицією Міністерства Постачання

Паризький муніципалітет у травні 1918 року розпочав продаж
продуктів за таксованими цінами спочатку через роздрібних торговців, але

скоро залишив цей спосіб, бо спостерігалося зловживання і торговці
продавали продукти кому самі хотіли. В кінці 1918 року
муніципалітет ухвалив відкрити бакалійні підконтрольні крамниці, поставивши

на чолі їх інвалідів та салдатських удів. На весні 1919 року було
відкрито ще муніципальні кухні їдальні, що відпускали по 8.000
100.000 порцій щодня. Потім муніципалітет скуповував рибу в

портах (Булоні, Дієппі тощо, по 10.000 клгр. щодня) і сам дбав про
постачання їх для рибних муніципальних крамниць. Завдяки цьому,
ціни на рибу знижувалися іноді процентів на 40 50.
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Уряд передавав закуплені ним продукти муніципалітетам,
кооперативам, синдикатові рестораторів, або ж, нарешті, сам

організував 1914 року безпосередній продаж їх населенню в колишніх

військових бараках. Раніше, підчас війни, транспортні труднощі заважали

організувати цю справу. 6-го березня 1919 року було відкрито
спочатку 9 бараків, а в жовтні число їх було доведено до 162. Крім 162

бараків у самому Парижі, було відкрито ще 60 у передмістях, при чім

загальне число службовців у цих бараках досягло 2.700 чоловіка, а

обороти збільшилися до 175.203.071 фр. 1921 року починається вже

ступнева ліквідація бараків, що закінчується всередині 1922 року.
Разом із бараками було ліквідовано 105 різниць та м ясних крамниць
і 32 рибні муніципальні крамниці. Приватні торговці ввесь час

ставилися до бараків дуже вороже. На них нападали 1920 року і в пресі.
Загальний дефіцит у справі постачання товарів для муніципальних
установ становив понад 149 мільйонів франків.

Бараки було організовано за вимогою уряду, а надто Клемансо;
їх вважалося, за словами доповідача в справі бюджету, за гарантію
проти соціяльних заколотів". Муніципалітети взагалі не ставили собі

завдання конкурувати з приватною торговлею, а дбали тільки про
те, щоб обмежити апетити спекулянтів, знизити ціни та послабити не-

статки. Аналогічні установи для продажу продуктів було
організовано й у Ліоні. В Буржі та Турі муніципалітети відкривали склади

харчових припасів і обмежувались ролею посередника між торговцями
та населенням у справі продажу речей першої потреби.

У Парижі 1919 року було організовано також народні ресторани,
де обіди відпускалося на талони й коштували вони по 2 фр. Всього

було 7 ресторанів, з них кожний, розрахований на 360 приборів і

відкритий з 11 до 14 і з 18 до 20 годин, міг дати 1.000 обідів на день.

Алькогольних напоїв тут не продавалося. Продукти вони одержували
почасти від Комітету- Постачання, почасти через приватну торговлю.
Рівняючи з приватними ресторанами, вони мали привілеї головним

чином щодо помешкань. Для авторів книги про Париж підчас війни

характерні прагнення довести, що народні ресторани не можна

обвинувачувати в нелояльній конкуренції" з приватними ресторанами.
У боротьбі проти дорожнечі брали участь і кооперативи, що

часто об єднували до половини населення, а по деяких містах майже

все населення. 1913 року у Франції було 2980 кооперативів із 865.000

членів, а 1920 року 4.043 кооператива з 2.498.000 членів, тобто разом
із родинами до 10 мільйонів або '/і усього населення. Обороти
кооперативів становили 1913 р. 317.000фр., а 1920 року 1.839.000.000фр.
Діяльність кооперативів ступнево зменшувала ріжницю між цінами у

приватних торговців і в кооперативах, наприклад з 31 на 100 1919 р.,
до 11 1920 року. Де кооперативи не регулювали цін, там приватні
торговці торгували на 14 18% дорожче. Держава давала

кооперативам позики по 2% (1917 року).
Найбільше розвинений був кооперативний рух підчас війни в

Парижі та в Паризькій окрузі. В Парижі ролю посередника між урядом
і муніципалітетом, з одного боку, та населенням, з другого, відо-

гравало головним чином Об єднання Кооперативів, що складалося

з 23 товариств і утворилося, як могутній Союз, 1915 року. 1.919 року
об єднання мало 57 крамниць і 13.537 членів. Зргіст його оборотів
характеризують такі-о цифри: 1916 року 3.600.000 фр., 1917 року
10.000.000 фр., 1918 року 30.000.000 фр. і 1919 року 53.000.000 фр.
Це об єднання продавало за дорученнями муніципалітету вугілля, м ясо,
молоко, риж та сушену городину. Через нього провадилося взимку
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1916 17 і 1917 18 років безплатну роздачу картоплі незаможному
населенню. Об єднання організувало 17 кооперативних ресторанів для

робітників військових заводів (1916 року).
Підчас війни та перших років після неї велику діяльність

розвинув ще Гуртовий магазин кооперативів Франції", що мав велике

значіння в справі постачання для персоналу військових заводів. Його

діяльність поширювалась аж до фронту. Обороти зростали таким

порядком : 1914 року 11.365.000 фр., 1915 року 9.885.000 фр., 1916 р.
19.906.000 фр., 1917 року 31.467.000 фр., 1918 року 59.510.000 фр.
1919 року 121.406.000 *фр., і 1920 року 165.930.000 фр.

У Буржі до війни було 14 кооперативів із 4.000 членів. Число

останніх підчас війни зросло на 1.200. Уряд допомагав військовим

кооперативам, що постачали для робітників військових заводів. Ці
кооперативи об єднали 1917 року 2.350 членів і мали оборот на

1.472.000 фр. Оборот цивільних кооперативів зріс із 1.500.000 до

5.900.000 фр. Усі кооперативи в Буржі об єднували до 7.000 8.000

родин і до 30.000 35.000 споживачів. Число членів Кооперативного
Об єднання в Турі збільшилося з 1.767 1914 року до 1.983 1918 року
і до 2.226 1923 року.
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НАЦІОНАЛЬНЕ

В. ГЛУХЕНКО

До питання про націю та її генезу

Якщо де й треба діялектично
розв язувати справу це власне тут,

у національному питанні".

Сталін

1. ПРОЛЕТАРІЯТ І НАЦІОНАЛЬНА СПРАВА

Ще в Маніфесті Комуністичної Партії" Маркс та Енгельс

зазначали, що комуністи тим відрізняються від інших пролетарських партій,
що в боротьбі пролетарів різних націй вони висувають та обстоюють

загальні інтереси цілого пролетаріяту, незалежні від нації. Інакше

кажучи, вони обстоюють не національні, а інтернаціональні інтереси
пролетаріяту. Там же читаємо: У робітників нема батьківщини. У них

не можна забрати те, чого у них нема". Це значить, що кляса

найманих робітників у жадній країні не прив язана національно -

буржуазними інтересами до певної країни; навпаки, її загальні пролетарські
інтереси лежать в інтернаціональній клясовщ боротьбі. Хоч далі там же

таки сказано: Пролетаріят поки ще сам є національним, хоч, звичайно,
в іншому значінні, ніж це розуміє буржуазія".

У Леніна в Критических заметках по национальному вопросу"
маємо: Марксизм не можна погодити з націоналізмом, хоч би це був
найсправедливіший", чистенький", витончений і цивілізований.

Марксизм висуває замість усякого націоналізму інтернаціоналізм, злиття

всіх націй у випрій єдності" (т. XIX, стор. 48). Це твердження ми

розуміємо діялектично: вища єдність протилежна окремому, нації, і

одночасно вона тотожна з нею. Окреме не існує в собі самому
ізольовано, поза всяким зв язком з усім іншим. Загальне зі свого боку
не існує інакше, як через окреме. Ленін каже: Окреме не існує
інакше, як у тому зв язку, що веде до загального, загальне існує лише
в окремому, через окреме. Кожне окреме є (так або інакше) загальне.

Кожне загальне це частина, або сторона, або суть окремого. Кожне

загальне лише приблизно охоплює всі окремі предмети. Кожне окреме
цілком увіходить у загальне" ( К вопросу о диалектике" Под Знам.
Марксизма", 1925, № 5 б, стор. 16). Тому нема інтернаціоналізму
там, де нема самих націй. З цим цілком сходиться ленінське розуміння

Від редакції: Стаття дискусійна.
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національного, за яким він бере з національного лише

інтернаціональне, бо, як каже Ленін, у кожній національній культурі є, бодай
нерозвинені, елементи демократичної та соціялістичної культури
(т. XIX, стор. 40). У полеміці з Бундом" Ленін пояснює це так:

Інтернаціональна культура не є позанаціональна. Ніхто цього не казав. Ніхто

чистої" культури ні польської, ні єврейської, ні російської та іншої

не виголошував" (там-же). Сказане про національну культуру стосується
також і до нації загалом, бо нема частини (культури) без цілого (нації).

Далі там таки у Леніна читаємо: Принципу національности

історично не можна уникнути в буржуазному суспільстві. Беручи це

на увагу, марксист цілком визнає історичну законність національних

рухів. Але, щоб це визнання не стало за апологію націоналізму, треба
гостро обмежитися лише тим, що є поступового в цих рухах, щоб

це визнання не спричинялося до затемнення пролетарської свідомости
буржуазною ідеологією. Поступове це те, коли маси прокидаються

від февдальної сплячки, борються проти всякого національного
гноблення за суверенність народу, за суверенність нації. Звідси безумовний
обов язок марксиста обстоювати найрішучіший та найпослідовніший
демократизм в усіх частинах національної справи. Це завдання

здебільшого негативне. А далі йти, підтримуючи націоналізм,
пролетаріят не може, бо далі починається позитивна діяльність буржуазії,
що намагається зміцнити націоналізм. Повалити всякий февдальний
гніт, усяке гноблення нації, усякі привілеї однієї нації або однієї мови

це безумовний обов язок пролетаріяту, як демократичної сили,
безумовний інтерес пролетарської клясової боротьби, яку затемнюють та

затримують національні чвари. Але допомагати буржуазному
націоналізмові поза цими гостро окресленими, в певні історичні рямці
поставленими межами це значить зрадити пролетаріят і стати на бік

буржуазії. Тут межа, що буває дуже тонка. Боротися проти всякого

національного гноблення безумовно треба. Боротися за всякий

національний розвиток, за національну культуру" взагалі безумовно
не можна" (стор. 49).

В цьому уступі бачимо один із моментів діялектичного розуміння
ролі пролетаріяту в національному рухові: позитивне завдання

буржуазії й негативна роля пролетаріяту це дві протилежності одного

явища. Однак за умов пролетарської диктатури негативна позиція

пролетаріяту в національній культурі і взагалі в національній справі
переходить у свою протилежність, і боротися за розвиток
національних культур стає невідкладним завданням пролетарської влади (дарма
що проти цього повстає тов. Ваганян в О национальной культуре"
та інші його однодумці). З приводу цього тов. Сталін каже, що:

Гасло національної культури було гаслом буржуазним, поки влада

була в руках буржуазії, а консолідація нації відбувалась під егідою
буржуазних порядків. Гасло національної культури стало гаслом

пролетарським, коли владу взяв у свої руки пролетаріят, а

консолідація націй відбувається під егідою радянської влади" (промова на

зборах студентів КУТВ). І це цілком послідовно, бо, як каже Ленін,
значіння гасла національної культури визначає об єктивне

співвідношення всіх кляс певної країни та всіх країн світу" (т. XIX, стор. 41).
Ось чому стане зрозумілим Сталінів афоризм: Пролетарська своїм

змістом, національна формою ось та загальнолюдська культура, до
якої йде соціялізм" (та сама промова). І далі: Пролетарська
загальнолюдська культура не виключає, а передбачає та живить національну
культуру, так само як національна культура не відкидає, а доповнює
та збагачує загальнолюдську пролетарську культуру".
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Ленін продовжує: Принцип буржуазного націоналізму
розвиток національности взагалі; звідси окремішність буржуазного
націоналізму та неуникнені національні чвари. Пролетаріят не тільки не

обстоює національного розвитку кожної нації (за часів

капіталізму В. Г.), а, навпаки, застерігає маси проти таких ілюзій, вітає

всяку національну асиміляцію, за винятком примусової асиміляції або

такої, що спирається на привілеї" (стор. 49). Ми де повстаємо проти
асиміляції, оскільки вона являє собою цілком натуральне явище як

наслідок розвитку продукційних сил та відносин. Наприклад, діти

емігранів у Сполучених Штатах Америки значною мірою засвоюють

англійську мову та культуру, а наступні покоління часом цілком

американізуються. Це відбувається там, де нема такого яскравого

національного пригноблення, як це було в царській Росії. Розуміється, і в

Америці є національне панування, а, значить, і національне

пригноблення, хоч і малою мірою, бо за капіталізму його цілком усунути не

можна в такій державі, де живе не одна, а кілька націй. Отже,
американська економіка спричиняється до національної асиміляції. Інакше
ми мусимо поставитися до агресивної асиміляторської політики напів-

февдальних держав, як от царська Росія або юнкерська Прусія.
Особливо цим уславились російські обрусителі" та пруські гака-

тисти". Але наслідки цього були якраз протилежні: замість природної
асиміляції ми спостерігали національну консервацію", себто штучне
затримання національних особливостей. Отже, життя нації в одних

зв язках та опосереднюваннях" давало одні наслідки, а в інших

інші. Виходячи з ленінських думок, скажемо: ми не проти асиміляції,
оскільки вона являє собою природний процес, ми проти асиміляторів,
примусової асиміляції.

Зприводу цього читаємо в Комуністичному Маніфесті":
Національна окремішність народів та противенство між ними дедалі більше
зникають уже з розвитком буржуазії, з вільною торгівлею, зі світовим

ринком, з одноманітністю промислового виробництва та відповідними
до нього умовинами життя. Коли запанує пролетаріят, вони ще

швидше зникнуть... У міру того, як зникатиме експлуатація одного

індивіда іншим, зникатиме також і експлуатація однієї нації іншою.
Разом з протилежністю всередині нації впаде і ворожнеча поміж

націями". У цьому уступі дано глибоку аналізу того, як у міру розвитку
капіталізму зникає національна окремішність нації. Тут подано

діялектичний процес: що далі розвивається нація, то більше вона

наближається до своєї діялектичної протилежности вона тратить свою

національну окремішність і стає.частиною загальнолюдського лише колективу.
У Готській програмі німецької соціял - демократії 1875 року, на

складання якої впливав Ф. Ляссаль, сказано : Робітнича кляса бореться
за своє звільнення насамперед у межах сучасної національної
держави", і через цю боротьбу вона ввійде до міжнароднього,
інтернаціонального братерства народів. Маркс гостро засудив цей погляд,
підкреслюючи, що Ляссаль розглядає робітничий рух з вузько

-

націоналістичного погляду. Як бачимо, справжній інтернаціоналізм тут замінено

націоналізмом", бо раніш рекомендується пролетаріятові організуватися
в клясу для себе" в своїй національній державі, не координуючи
своєї клясової боротьби з пролетаріятом інших країн, а тоді вже

через цей етап має він дійти до інтернаціонального братерства. Декому
може видатися незрозумілою така позиція Маркса, бо, прецінь,
конкретна пролетарська боротьба обмежена насамперед межами своєї

держави. Це так, але це не значить, що пролетаріят має ізольовувати
себе від пролетаріяту інших країн.
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Вище ми подали Ленінову думку про негативне завдання

пролетаріяту в національній справі; але це аж ніяк не значить, що

пролетаріят повинен ігнорувати цей рух, нехтувати ним. У своїй статті

О праве наций на самоопределение" Ленін зазначає, як Маркс 1866

року критикував погляди в національному питанні Прудонівської
кліки" і навіть Ляфарга та Льонге, представників так званої Молрдої
Франції" в І Інтернаціоналі, які заявляли, що всяка національність і

сама нація безглуздя, нісенітниця". Ленін щодо цього пише :

Висновок з усіх цих критичних Марксових уваг ясний: робітнича кляса аж

ніяк не може створювати собі фетиша з національного питання, бо від

розвитку капіталізму не доконче всі нації прокидаються до
самостійного життя. Ллє, якщо постали масові національні рухи, нехтувати
ними, зректися підтримувати поступове в них це значить насправді
піти за націоналістичними поглядами, а саме визнати свою" націю
за зразкову націю" або, додамо від себе, націю, що має виключний

привілей на державне будівництво" (т. XIX, стор. 125). Як бачимо,
нехтування національною справою переходить у свою діялектичну
протилежність у націоналізм або національний шовінізм.

Маркс, аналізуючи той чи інший національний рух, умів
послідовно діялектично до нього поставитись; він зміцнював свій погляд,
якщо зв язки та опосередкування" ставали інші. Наприклад, у своєму
листі до Енгельса від 2 листопада 1867 року, кажучи про ірляндський
національний рух, він зазначає: Раніш я був тієї думки, що відокремити
Ірляндію від Англії неможливо. Тепер я це вважаю за потрібне". 10

грудня 1869 року Маркс знову пише Енгельсові про ірляндські справи
й зазначає, що Звичайний, абсолютний інтерес англійської робітничої
кляси полягає в тому, щоб розірвати її теперішню сполуку з Ірлян-
дією. У цьомі< я щиро переконався... /Англійська робітнича кляса

нічого не вдіє, коли не позбудеться Ірляндії... Англійську реакцію
в Англії збу'довано на пригнобленні Ірляндії". Останнє

речення підкреслив сам Маркс. Кажучи про Ірляндію, тієї самої думки

додержувався й Енгельс. У листі від 24 квітня 1869 року він пише:

На прикладі ірляндської історії можна бачити, що то за нещастя для

народу, коли він пригнобив інший народ. Усі англійські підлі вчинки

походять із ірляндської сфери".
Спочатку Маркс гадав, що визволить Ірляндію від англійського

панування не ірляндський національний визвольний рух, а англійський

робітничий рух. Але тому, що англійська робітнича кляса опинилася

в лабетах буржуазного англійського руху, що надприбутки
англійської буржуазії з її колоніяльною політикою почасти просякали й до
англійських робітничих організацій, і великобританський робітник
тому діставав вищу заробітну плату, Маркс змінив свою думку, тим

більше, що в самій Ірляндії зміцнився революційний національний рух.
І Маркс пише тоді майже дослівно, як і Енгельс: Лихо народові,
коли він пригнобив інший народ", англійська робітнича кляса в

Англії не звільнить себе, поки не позбудеться Ірляндія англійського

гніту: реакція в Англії зміцнює й підтримує пригноблення Ірляндії.
На метафізичний погляд таке твердження може здаватися

парадоксальним, якщо розглядати англійський визвольний рух
пролетаріяту і пригноблення Ірляндії ізольовано, без внутрішнього між ними

зв язку. Маркс дає діалектичну аналізу, і перед нами один

суцільний процес, де є дві тенденції панування і пригноблення, панування
саме стає в позицію пригнобленого, поки це останнє не перейде в

стан панування *й тим самим не звільнить першого (перехід у
протилежне). Такою метафізичною в енгельсівському розумінні цього слова
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є думка Рози Люксембург про визнання права гГацій на

самовизначення. Р. Люксембург проти визнавання цього права, бо це, на її

погляд, означає підтримувати націоналізм пригноблених націй. /Але

тут вона не бачить протилежного становища ; борючися проти права
націй на самовизначення, Р. Люксембург саме цим сприяє
націоналізмові гнобительської нації, прикладаючи це до царської Росії,
великоросійської нації. Цю помилку саме й відзначає Ленін (т. XIX,
стор. 105).

Отже, тепер спробуймо відповісти на те, чи байдуже проле-
таріятові до того, яким способом розв язується національну справу,
чи ні?

Націог|рльне питання чи національна справа є наслідок
національного пригноблення.. Це значить, що, коли б нації цілком вільно

розвивались за часів капіталізму (мова йде лише про капіталізм, бо

нація, як така, як це ми побачимо далі, сконструювалася тільки за

часів капіталізму), не було б і ніякісінького національного питання, бо
не було б що розв язувати. Ленін пише: Капіталізм, що розвивається,
має дві історичні тенденції в національній справі. Перше коли

прокидається національне життя та національні рухи, коли йде боротьба
проти всякого національного пригноблення, коли створюються
національні держави. Друга коли розвиваються нації та частіше

починають зноситися між собою, коли створюється інтернаціональна
єдність капіталу, економічного життя взагалі, політики, науки тощо.

Обидві ці тенденції світовий закон капіталізму. Перша переважає
на початку його розвитку, друга характеризує дозрілий капіталізм, що
йде до свого перетворення на соціялістичне суспільство. Ці обидві
тенденції має на увазі національна програма марксистів, обстоюючи,
поперше, рівноправність націй та мов, недопустимість будьяких
привілеїв щодо цього (а також право націй на самовизначення, про що
мова буде далі), а подруге принцип інтернаціоналізму та завзятої

боротьби проти того, щоб пролетаріят не заражався на ^буржуазний
націоналізм, хоч би й найвитонченіший (т. XIX, стор. 43).

Обидві зазначені тенденції являють собою світовий закон

капіталізму; національне питання це наслідок розвитку цього

капіталізму, бо він поділяє в державах націй'* окремі нації на упривілейо-
вані й пригноблені. Із цього потреба для пролетаріяту боротися за

рівноправність націй, обстоюючи разом із тим за принципом
інтернаціоналізму. Ясно, що пролетаріятові не байдуже, яким способом

розв язується національну справу.
На це все нам можуть закинути, що воно має рацію в

капіталістичній державі, а не в нас у державі пролетарської диктатури, бо
в нас, мовляв, національну справу вже розв язано й тому пролетаріят
повинен ставитися до неї цілком байдужно. /Але це не так: засадничо,

принципіяльно ми розв язали національну проблему; її ще

заздалегідь, перед соціялістичною революцією, геніяльно розв язав тов. Ленін

у полеміці з Р. Люксембург, але це все теоретичний бік справи.
Тепер теорію сполучено з революційною практикою, однією
нерозривною частиною якої є розв язання національної справи. Російський

царат лишив нам у спадщину цілу низку країн СРСР, які перебувають
не в однаковому стані щодо свого економічного та культурного розвитку.
Цим ускладняється процес соціялістичного будівництва, будівництва
матеріяльної та розумової культури тих націй*, що населюють

Радянський Союз. Ми допіру почали розв язувати національну справу на

практиці, розвиваючи національну культуру окремих націй (проти
чого повстає тов. Ваганян). Тимчасом це процес дуже складний і
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забарний. Коли буде зрівнено остаточно нації щодо їхньої матеріяльної
та розумової культури, це буде кінцем і національної справи чи

питання в нашому Союзі. Цю рівність треба брати відносно: 1) одні
нації мають і матимуть кращі географічні дані для розвитку
матеріяльної культури, чого не мають і не матимуть інші нації; 2) деякі
нації мають велику спадщину в галузі розумової культури, чого не

мають інші. Напр., російська література має таку спадщину, якої не

мають українська чи білоруська нації; 3) деякі нації більші своєю

численністю, а тому відносно нечисленні нації ніколи не матимуть такої

суми певного надбання, хоч би в галузі розумової культури, за

іншими рівними умовинами, як перші. Проте, ці міркування не мають

істотного значіння, бо справа йде зовсім не про те, щоб механічно

зрівняти економічно й розумово всі нації (це неможливо), а суть

справи в тому, щоб кожна нація розвинула до можливого ступеня
розвитку всі ті евентуальні, матеріяльні й розумові добра , які вона

має. Це й означає рівність націй або рівність можливого для них

ступеня розвитку.
Отже, розвиваючись, нація переходить у своє протилежне в

заперечення нації через економічну та культурну єдність націй, яка

дедалі зростає та спричиняється до процесу асиміляції націй. Усі ці
явища суть неподільні частини єдиного об єктивного діялектичного

процесу розвитку з переходами в протилежне, незалежно від наших

суб єктивних поглядів, наших симпатій чи антипатій. Пролетаріят є

складовою частиною нації, і том/ він не може негативно ставитися

до того руху, який об єктивно відбувається і в тій чи іншій формі
зачіпає інтереси пролетаріяту ( справа в тому, щоб змінити світ XI
теза про Фоєрбаха). Нехтуючи національною справою, не

усвідомлюючи її гаразд, пролетаріят може опинитися на налигачі в буржуазії
(хоч би й непманської, дрібнобуржуазної ідеології), а не в лавах борців
за інтернаціональну єдність пролетаріяту. Національна справа
пролетаріяту це складова частина його клясової боротьби, чому
пролетаріят повинен обстоювати правильний свій клясовий погляд на суть
цієї справи, а тому на поставлене вище запитання пролетаріят мусить
відповісти позитивно: національна бо справа є пролетарська справа.

II. ОЗНАЧЕННЯ НАЦІЇ

Вияснивши значіння національного питання для пролетаріяту,
вияснімо тепер, що то за явище нація: що її витворювало, які

причини або чинники спричинилася до того, що постала нація, як певна

соціяльна категорія, та якими ознаками або прикметами вона

відрізняється від інших соціяльних явищ.

Щодо цього, то ми насамперед скажемо за О. Бауера, теорія
якого в національній справі до певної міри являє собою синтезу
поглядів багатьох буржуазних соціологічних шкіл, а з другого боку він,
бувши еклектиком, часом подає й правильні марксистські думки. Да
того всього слід додати, що Бауерів твір Національне питання і

соціял - демократія є майже одинокий соціологічний твір з теорії
національного питання.

Бауер каже: Ми уявляємо собі націю не як щось скам яніле,
що існує нерухомо, а як невпинний процес творення; в основі цього

процесу є ті умовини, за яких люди борються за існування та за

продовження людського роду. Але в той час ще нема нації, коли

люди вживають ті дари природи, що нікому не належать, щоб

було з чого жити, бо нація постає тільки на тому щаблі розвитку
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людства, коли людина мусить працею виборювати від природи потрібні
їй для життя речі; нація та її властивості постають від способу
виробництва, знарядь праці, що їх вживає людина, продукційних сил, що

їх мають люди, відносин, у яких люди перебувають одне до одного

у виробничому процесі. З ясувати, як постала нація взагалі і як

кожна з них зокрема від боротьби людини з природою, це велике

завдання, яке можна тепер розв язати лише завдяки історичній методі

Карла Маркса" ( Нациоинальный вопрос и социал-демократия", вид.

Серп", 1909 р., стор. 124 125). Це цілком правильна думка: націю
можна зрозуміти тільки в- її становленні", себто в розвитку. Нація
постає на певному щаблі людського розвитку, являючи собою нову якість

проти попередніх формацій, які від кількісних змін дали нову якість.

Означення нації має в собі два моменти: з одного боку, треба
розглянути ті причини або чинники, що витворюють самий національний

колектив, а, з другого наслідки цих причин, що правлять за ознаки

або прикмети нацїї. Причину не можна відокремлювати від наслідків

і навпаки, бо це дві частини одного моністичного процесу. Бауер не

так ставиться до цього, і на ньому значно відбивається кантівський

дуалізм : він часом намагається відрізняти ознаки нації те, чим певна

нація відрізняється від інших націй і інших явищ взагалі, від
чинників нації тих причин, що витворили націю, але часом він цього
не дотримується, і ознаки у нього є одночасно й чинниками.

Своє означення Бауер подає не відразу, розглядаючи спочатку
окремі його складові частини, а згодом тільки наводить повне
означення поняття нації", як він сам каже. Насамперед Бауер зазначає,

що нація це відносна спільність характеру" ( Национальный вопрос
и социал - демократія", вид. Серп", 1909 р., стор. 6.), і тут ще пояснює:

Нація не абсолютна, а тільки відносна спільність характеру, бо

окремі її члени, дарма що вони схожі один на одного, мають ще й

індивідуальні властивості (місцевого, клясового, професійного
характеру), якими вони відрізняються один від одного. Нація має

національний характер. Але цей національний характер означає лише

відносну спільність ознак, що їх спостерігається у вчинках окремих
членів нації, і зовсім він не пояснює характеру вчинків кожного з них.

Національний характер нічого, не вияснює, його самого ще треба
вияснити. Встановлюючи ріжницю в національних характерах, наука
не розв язала, а тільки висунула проблему нації" (стор. 6).

З наведеного означення можна погодитися тільки з частиною

його, а саме, що нація це відносна спільність", але не характеру,
а людей. Відносна вона в тому значінні, що є ще й інша спільність

людей, наприклад клясова спільність. Це відзначає й сам Бауер (хоч
в іншому місці він відкидає цей термін, змінюючи його на термін
клясова однорідність" стор. 116).

Що ж таке національний характер ? Бауер подає різноманітні
означення:

Національний характер це сума ознак, що відрізняють людей
однієї нації від людей іншої нації; комплекс фізичних та розумових
якостей, що відрізняє одну націю від іншої" (стор. 2). Далі він пояснює,
що до національного характеру безперечно належить особливий стан

(Bestimmtheit) волі.. . Воля ця виявляється ще безпосередньо в усякій
ухвалі, в усякому вчинку людини: німець і англієць різно виявляють

себе в однакових обставинах" (стор. 113), і все це безперечно
відрізняє німецький і англійський національні характери" (стор. 114). Ще
докладніше каже Бауер, що за національний характер ми беремо
насамперед не сукупність усіх фізичних та розумових якостей, властивих
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нації, а тільки особливості щодо волі; той факт, що однакові речі
спричиняють різні реакції, однакове зовнішнє становище (або явище

В. Г.) спричиняється до неоднакових вольових вчинків. Те, що різні
нації характеризуються неоднаковим напрямком національної волі,
сталося через те, що нації набули різних уявлень або нації придбали
в боротьбі за існування різні фізичні властивості" (стор. 115).

У цьому місці Бауер пояснює національний характер з погляду
якоїсь своєрідної, мовляв, національної рефлексології", що повинна

встановити якісь національні рефлекси ( неоднакові вольові вчинки"),
що Бауер зовсім не обгрунтовує. Проте, він пояснює ці неоднакові
вольові вчинки" правильно з нашого погляду, бо їх витворили.ті
фізичні якості та уявлення, що їх нації набули в боротьбі за існування,
інакше кажучи в своїй виробничій діяльності. З другого боку,
національний характер, за Бауером, є не що інше, як осад історії
певної нації" (стор. 24), а він є спадковими національними якостями,
що їх витворюють ті умовини, в яких предки здобували собі засоби

до життя" (стор. 21 2). Це цілком матеріялістичний погляд, але від
цього не стає зрозуміліший сам національний характер, бо, напр., у
богемських німців та чехів були однакові умови їхнього життя, проте
ми маємо дві нації, але, за Бауером, один національний характер.
Отже, національний характер перестав бути сам собою: однакові

умови життя предків, за Бауером, створюють один національний
характер, а ним не може бути однаковий характер двох націй. Чехи й
богемські німці, що живуть в однакових умовах, дарма що творять

дві нації, мають однаковий характер, а німці, що живуть в Мльпах,
і німці, що живуть на узбережжі Північного чи Балтицького моря, не

мають однакового характеру, так само як і німці Познані або

Мекленбургу і промислових центрів Саксонії або Руру (див. К. Кавтський

Національність і міжнародність" у збірнику Марксизм и

национальная проблема", 1923, стор. 162 4). Отже, національний характер
став поняттям ще заплутанішим.

Бауер каже, що національний характер змінюється. Спільність

характеру зв язує членів однієї нації тільки на протязі певного

періоду, але в усякому разі не націю нашого часу з її предками за два

або три тисячоліття. Коли ми говоримо про німецький національний

характер, ми маємо на увазі загальні відмінні риси німців певного

століття або десятиліття" (стор. 3). Як бачимо, національний характер
у Бауера є діялектична категорія, і його цілком здіймає" категорія
продукційних сил та відносин, бо ніякі психічні особливості, придбані
від предків, не можуть бути причинами або чинниками створення
нації або її ознаками на протязі десятка років. Через те національний
характер, хоч і в діялектичному його розумінні, не життєздатний і

являє собою тільки порожню абстракцію.
Як ми вже знаємо, в одному місці Бауер означає національний

характер як суму ознак, що відрізняють людей однієї нації від людей
іншої нації". Такі ознаки є у кожній нації, але їхня сума зовсім не

творить бауерівського національного характеру.
Нація тотожна з категорією суспільства (іноді й держави), але

ця тотожність діялектичного порядку, бо має в' собі й ріжниці.
З цього боку можна зрозуміти й бауерівський національний характер,
але раніш треба відкинути самий цей термін і ввесь той конкретний
зміст, що його вкладає Бауер.

Далі Бауер дає такё означення нації: Нація є не що інше, як

спільність долі (Schicksalsgemeinschaft). Але ця спільність долі діє
в двох напрямках: з одного боку, через природну спадковість пере-
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даються якості, що їх нація засвоїла на грунті спільности долі, а, з

другого передаються культурні вартості, що їх нація витворює на

грунті тієї саме спільности долі... Ми вважаємо націю за природну й

культурну спільність" (стор. 25). Бауер застерігає, що не слід
змішувати однорідність із спільністю долі. Спільність долі є, коли разом

переживають ту саму долю через постійні зносини та невпинне

взаємодіяння" (стор. 115 116). Не однорідність долі, а колективно

пережита й разом вистраждана доля, спільність долі створює націю"

(стор. 116), і далі: Те, що нація це продукт не однорідности, а

спільности долі, те, що вона постає й живе тільки на ґрунті
постійного взаємодіяння товаришів з однаковою долею, відрізняє її від усяких
інших спільностей характеру. Спільність характеру являє собою,
наприклад, також і клясу. Пролетарі всіх країн відрізняються
однорідними рисами характеру. Ллє цю спільність характеру створила не

спільність, а однорідність долі. Бо, дарма що між німецькими й
англійськими робітниками є певні зносини, проте вони не такі щільні,
як зв язок між англійськими робітниками й англійськими буржуа"
(стор. 116).

Бауер підкреслює, що його спільність долі відрізняється від
однорідности долі. З кінця наведеної цитати видно, що ця ріжниця
кількісна, себто щільніший зв язок ічіж англійським робітником і

англійським буржуа, ніж між англійським і німецьким робітником. Далі
він пояснює, що спільність означає постійне взаємодіяння" (стор. 117).
Насправді ріжниця тут якісного порядку: дарма що у відносинах
англійського робітника й капіталіста є постійне взаємодіяння, однак

воно відбувається по лінії клясової боротьби, а у відносинах до

німецьких робітників по лінії клясової солідарности. Через те

правильніше було б спільністю назвати бауерівську однорідність і навпаки.

Що таке спільність природна й культурна?
На первісних стадіях свого розвитку, поки ще не постала сама

нація, як громадська категорія, інакше нація в своїй
ембріональній стадії, коли вона являла собою тільки родовий або
племінний колектив, була ця природна й культурна спільність. Природна
спільність позначалася расовими ознаками, культурна релігійними
переважно. Спочатку расовий елемент був досить сильний у нації,
і, як це зазначає Ф. Енгельс, раса є сама економічним чинником"

(див. лист Енгельса до Штаркенбурга від 25 січня 1894 року). /Але в

процесі свого розвитку племена поволі втрачали свої первісні расові
особливості, на місці яких утворювалися нові, мовляв, секундарні"
расові ознаки, інші щодо якости, ніж попередні. Цей процес у своєму
діялектичному розвитку мав тенденцію до нівелювання расових
особливостей, які тепер меншою мірою стають чинниками розвитку нації,
ніж раніш. У сучасній нації расові ознаки є тільки залишками або

пережитками, і жадної майже ваги в розвитку націй не мають. Ще
більшою мірою зростає релігійна нівеляція.

Лишається ще вияснити, що таке культурна спільність долі. Ця
спільність не належить лише нації. Німців, французів та італійців
Швайцарії сполучує щільніша спільність долі й культури, ніж

швейцарського німця з прусаком, швейцарського француза з парижанином
або швайцарського італійця з тосканцем чи неаполітанцем. Це видно

хоч би з того, що у швайцарців зовсім нема відбіжних національних
змагань і жадна з швайцарських націй не має гадки приєднуватися
до своїх закордонних земляків.

За найкращий приклад може бути Україна. До імперіялістичної
війни її було покраяно між Росією, /Австрією й Угорщиною (фактично
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Угорщина була майже самостійною державою). Усі ці три частини

України мали зовсім різні спільності долі й культури (див. В. Старо-
сельський Теорія нації", 1922, Відень, стор. 21).

Усередині однієї нації створюються клясові межі, всередині яких

витворюються значно глибші культурні ріжниці, ніж деякі культурні
ріжниці між націями. Напр., значно глибші культурні ріжниці між

бельгійськими капіталістом і робітником, ніж між валонським і фля-
мандським робітником; німецький і данський селянин у Шлезвігу
(Німеччина) перебувають у щільнішій спільності, ніж німецький, цей
селянин і пруський юнкер

- поміщик.

Бауер вважав за потрібне окремо розглядати чинники нації, хоч,
як це видно з усього сказаного, він уже подав декілька таких

чинників. За чинники нації він бере: 1) природну спадковість, 2)
передавання культурних вартостей (стор. 117 118). Ці обидва явища ми

вже розглядали в зв язку із спільністю долі; нового тут Бауер нічого

не додає. Ллє перед тим, як розглядати ці чинники, Бауер зазначає:

Ми знайшли два чинники, через які причини, що діють умови
боротьби за існування, злютовують людей у спільність національної
долі (стор. 117). Тут Бауер вживає своєрідної термінології: чинник

у нього є щось інше, ніж причина. І в згаданій цитаті, і в інших

місцях він вважає за остаточну причину (primus agens) створення
націй умови боротьби за існування", інакше кажучи цей дарвінів-
ський термін означає умови господарської діяльности, а чинники у
нього мають місце надбудови соціяльного, біологічного,
психологічного й ідеологічного характеру (спільність, природна спадковість,
національний характер, культурні вартості).

Найголовніше означення нації у Бауера це нація, як спільність,
себто нація, як суспільство або частина його. Суспільство це

сукупність продукційних відносин" (Ленін). Таке означення нації ми

приймаємо цілком. Тут Бауер стоїть на матеріялістичному грунті.
В іншому місці Бауер висловлюється ще ясніше, як матеріяліст -

діялектик. Він каже, що нація це продукт процесу, що ніколи не

закінчується, що невпинно розвивається, остання рушійна сила якого

є умови боротьби людини з природою, розвиток продукційних сил,
зміна у відносинах праці. З цього погляду нація є історичне в нас"

(стор. 126).
Ллє який зв язок і взаємодіяння між цією причиною й чинником

за Бауером?
Із зазначеного видно, що чинники нації у Бауера є не що інше,

як проміжні причини або надбудови над продукційними силами (за
термінологією Плеханова навпаки: чинники це остання причина

явища. К вопросу о развитии", 1923, стор. 73, т. VTI творів). Ллє,
з другого боку, виходить ще й так, що продукційні сили

безпосередньо формують націю. Цю частину бауерівської теорії зовсім не

розроблено. Маючи величезний фактичний матеріял, Бауер міг би

вияснити це взаємодіяння.
Найголовнішою частиною всієї бауерівської теорії є так звана

національна аперцепція", докладну критику якої подав С. Семков-

$ький у своїй статті К философии национальной проблемы" (збірник
Марксизм и национальная проблема"). Ми обмежимось тільки

загальним оглядом цієї теорії й подамо деякі наші зауваження.

Бауерівська наука про національну аперцепцію являє собою

дальший логічний розвиток його думок про національний характер.
Пригадаймо одне з його означень національного характеру, де

особливий спосіб національної волі спричиняється до того, що німець
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1 англієць різно діють в однакових обставинах (стор. 113). Згідно з

національною аперцепцією, ціла нація нічого не набуває механічно, а

пристосовує його до свого буття, змінює, переробляє його в процесі
набування мільйонами голів** (стор. 111). В іншому місці Бауер каже :

Жадна нація не набуває іншонаціональних елементів у
незмінному вигляді: кожна пристосовує їх до свого буття, перероблюючи їх

внутрішньо в процесі набування**'(стор. 163). Як наслідок цього, є ди-

ференціяція духовної (розумової) культури серед націй, що все

зростає: нації дедалі більше різняться між собою, дарма що матеріяльна
суть різних національних культур зрівнюється... Ніколи ще так

яскраво не виявлялася ріжниця між націями, як тепер, за наших часів

(себто за капіталізму, за його імперіялістичної стадії В. Г.), дарма
що саме тепер кожна нація вчиться у інших націй і запозичає у них

значно більше, ніж колись раніше** (стор. 163). Ця розумова дифе-
ренціяція націй за соціялістичного ладу ще зміцніє, бо тоді вся

людність, а не самі тільки кляси, що панують (як тепер), братиме участь
у національному будівництві** (стор. 112).

Отже, що далі розвивається та поступає наперед уся людність, то

окремі її нації мають більше диференціюватися з боку національної

культури, дарма що, з слів самого Бауера, спостерігається й інша

тенденція зрівнення матеріяльного змісту різних національних культур
(стор. 112, 163).

Насамперед мусимо зазначити, що бауерівська думка про
зростання диференціяції розумової культури серед націй є твердження
апріорне, позадосвідне, трансцендентальне. Тут найяскравіше відбився
бауерівський дуалізм відрив інтернаціонального змісту культури від
її форми. Бауер виходить не з дійсности, хоч і тут знов з являються

англійці й німці, що ніби національно** засвоюють та перероблюють
розумові вартості, але взагалі все це цілком безпідставне. Невже

англієць інакше перейматиметься музикою Бетговена або Шопена, як

німець? /Або невже маляр
- англієць інакше розумітиме картини Ра-

фаеля або Рубенса, ніж німець? Навпаки, в межах однієї нації особи
без музичної або малярської освіти інакше засвоюватимуть та

перероблятимуть (здебільшого) ці культурні вартості, ніж музики або

малярі. Бауер кожне своє твердження завжди обґрунтовує на багатому
фактичному матеріялі, а таку кардинальну частину своє) теорії, як

національна аперцепція, він залишає, зовсім не обґрунтовуючи.
Бауерівська національна аперцепція так відірвана від дійсности, хоч і здається,
ніби її взято з практики, як і наука Гегеля про /Абсолютну Ідею, яку
кожна нація зокрема має засвоювати по-своєму, теж свого роду
національна аперцепція; тоді гегелівська /Абсолютна Ідея в певній

нації є вже ідея цієї нації, свого роду національна ідея (Плеханов
К вопросу о развитии...**, стор. 150).

Подруге, коли б навіть національну аперцепцію й було гаразд
обґрунтовано, постає запитання: в якому відношенні вона перебуває
щодо протилежної тенденції зрівнення матеріяльного змісту різних
національних культур** ? Невідомо чому саме ця остання тенденція має

поступитися на користь першої. Отже, й це твердження безпідставне.
Одним словом, Бауер вважає за доведене те, що ще. треба довести,

припускаючи ту помилку, що її логіка називає petitio ргіпсіріі.
Потрете, Бауер тут кидає свій діялектичний погляд і стає на

метафізичний грунт, розбиваючи штучно те, що його можна

зрозуміти тільки як єдність протилежностей, відкидаючи матеріялістичний
погляд, бо розумова культура, за Бауером, розвивається незалежно

.від матеріяльної.
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Далі Бауер надає великого значіння мові. Він каже, що без
спільности мови нема спільности культури, отже нема й нації. /Але
спільність мови не створює ще нації там, де є інші ріжниці" (стор. 136).
Проте, мова, за Бауером, є цілком зовнішній зв язок (стор. 131),
вона тільки знаряддя взаємодіяння родичів (стор. 132), але те, що

всі говорять однією мовою, ще не значить, що вони творять одну
націю; з другого боку безперечно, Що не може бути без мови нації"
(стор. 130).

З наведеного видно, що Бауер розв язує справу з мовою, як із

чинником нації та її ознакою, діялектично: мова не абсолютна,
категорична умова національного буття, але вона одна з відносних його
причин. Діялектично він розв язує й справу з територією, як причиною
й ознакою нації. Територіяльне відокремлення роз єднує націю"

(стор. 136), але спільність території являє собою безперечно одну
з умов існування нації, але лише остільки, оскільки вона є умовою
спільности долі. Оскільки культура й навіть природна спільність може

бути, можна її уявити без територіяльного розділення, остільки вона не

може перешкодити спільності національного характеру" (стор.136 137).
Спільність території лише остільки є умовою існування нації, оскільки

вона потрібна для спільности культури" (стор. 137). І ще далі: Те
твердження, що його часто висувають, що спільність території є

неодмінна умова існування нації, має тільки відносне значіння" (стор. 137).
Бауер діялектично розв язує справу з мовою та територією:

вони причини й ознаки нації, проте в інших сполученнях вони

можуть і не бути ними. Спільність культури це специфічне бауерівське
додавання", помилковість якого вище вже вияснено.

Теоретик II Інтернаціоналу К. Кавтський не дає такої докладної

аналізи національного питання, як Бауер; він лише побіжно

розглядає причини, що витворювали національні колективи. Проте, націю
Кавтський розуміє цілком діялектично, кажучи, що надія є
історичний продукт різноманітних чинників" (стаття Национальность и между-
народность", збірник Марксизм и нац. проблема", стор. 170). Він

відзначає засоби пересування", що створили сучасну націю (стаття
Освобождение наций", збірник Марксизм и нац. вопрос", стор. 128).

/Але найголовнішу причину, що витворила націю, він знаходить у мові

(там же, стор. 118), яку він бере в багатьох зв язках: ріжниця між

природними межами й мовними межами, роздрібненість країн,
поширення мови, мовні острови, мовна мішанина в прикордонних
національних країнах (стор. 132 133). Проте, Кавтський бере мову
не як самовизначену категорію біологічного порядку, а як явище

економічного життя та співжиття людських колективів. Цю свою

думку він так пояснює: Щодо мови, то однакові умови спричиняють
однакові наслідки, а схожі обставини схожі наслідки" ( Нац. и между-
нар.", стор. 172). Він висловлює навіть таку надзвичайно цінну думку,
яку він, на жаль, не обґрунтовує: Мови, що поставали в різних
ордах незалежно одна від одної, але в однакових умовинах, в однаковій
місцевості, виявляли певну споріднену схожість між собою" (там же).
Взагалі Кавтський діялектично сприймає природу мови й каже, що

спочатку сфери окремих мов либонь були надзвичайно маленькі, але

в ході економічного розвитку вони все поширювались і все більше
число мов зникало" (стор. 168). Мова, за Кавтським, не постійна

категорія, вона завжди перебуває в становленні" (розвитку), одні
мови заперечують" інші, з мішанини та зникання деяких мов постає

нова якість.

Отже, Кавтський означає націю переважно як мовну спільність.
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У Леніна спеціяльного твору, присвяченого аналізі нації та її ознак,

нема, але в одному місці своїх Критических заметок по

национальному вопросу" він каже дослівно так: Національність тотожність
мови" (стор. 61). Однак більшість марксистських письменників

виявляють у цьому деяку неясність у поглядах, чому правильні зерна"
доводиться вишукувати під усяким намулом. Ми подамо тут думки

Сталіна, Сафарова та Бройдо, які спеціяльно досліджували національне
питання.

Сталін означає націю так: Нація це сталість спільности мови,

яка склалася історично, території, економічного життя, психічної

натури, яка виявляється в спільності культури" ( Марксизм и нац.

вопрос". Збірник тієї ж назви, стор. 269). Сталін додає, що, коли взяти

окремо якусь із цих ознак, цього ще замало, щоб означити націю...
Коли ж бодай однієї з цих ознак бракує, нація перестане бути
нацією ... Лише наявність усіх ознак, узятих разом, дає нам націю" (ib.).

У наведеному означенні поруч із мовою та психікою стоїть

економічне життя та територія ознаки поруч із чинниками, бо Сталін

об єднує їх в одному понятті риси нації. Це означення своєю суттю
наближається до Ленінового, за винятком моменту психічного

складу". Ми теж маємо на увазі цей історизм, але означаємо його

конкретніше : нація це витвір певної історичної доби, а саме

промислового капіталізму. Отже, ми приймаємо Сталінове означення. Сталін
пояснює на прикладах, чому певна ознака зокрема не може правити
за ознаку нації загалом. Напр., він посилається на те, що англійці,
північно - американці та ірляндці говорять однаковою, англійською

мовою, проте це три різні нації; або норвезці та данці говорять
данською мовою, однак вони творять дві різні нації. Це сталося, на думку
Сталіна, тому, що ці нації живуть на різних територіях (стор. 268). Звідси
висновок у Сталіна такий, що одна ознака нації, у даному разі мова,
не може цілком пояснити явища нації, а треба додати всі інші ознаки,

Щодо наведених прикладів із англійською,північно-американською
та ірлянською націями і норвезцями та данцями, то ми скажемо, що в

нації слід розрізняти об єктивний і суб єктивний бік або моменти. Нація
з об єктивного погляду це людський колектив за мовними ознаками ; а

цього погляду англійці, північно - американські янкі" та ірляндці
безперечно творять одну націю англійську, бо вони говорять і думають
англійською мовою, читають англійську літературу. Правда, сюжети

літературних творів можуть бути різні, і кожне з цих народніх
угруповань може витворювати певні твори, пристосовані до місцевих

продукційних відносин, що надає одній літературі місцевого забарвлення,
але за різною формою лишається одна англійська суть. З другого
боку, в нації є й суб єктивний момент самовиявлення нації, коли

нація вважає себе загалом або за цілком окремий організм, колектив,
або за частину іншого, значно ширшого колективу. Причини цього

явища різні, які виходять з тих або інших продукційних умовин життя.

Напр., колоніяльна політика англійських лендлордів в Ірляндії, яка не

раз призводила до масового голоду ірляндців та масової еміграції,
спричинялася значною мірою до того, що в ірляндців із суб'єктивного
боку витворилась певна відпорна психологія проти наскоків

англійської буржуазії, чому про суб єктивну національну єдність не могло

бути й мови (ми застерігаємось, що релігійна й расова ріжниця це

мають значіння лише для нації, а не для її ембріональних форм). Те

саме і з Північно -/Американськими Сполученими Штатами, які до

177^ року були англійською колонією, яку метрополія визискувала.
Як загальне правило, об єктивний і суб єктивний моменти в нації творять
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діялектичну'єдність; якщо спостерігаються іноді ухили від цього, то це

пояснюється певними причинами, і коли ці причини усунути, ми

матимемо знов згадану єдність. За іншої економічної коньюнктури англійці
та ірляндцї безперечно і з суб єктивного боку творили б одну націю.

Наприкінці свого означення Сталін говорить про психічну
натуру, що . виявляється в спільності культури". Це місце він пояснює

так: Треба взяти на увагу властивості або особливості духовної
подоби, образу людей, що їх сполучено в націю. Нації відрізняються
одна від одної не тільки умовами їхнього життя, а також і своєю

духовною подобою, що виявляється в особливостях національної

культури" (стор. 269). Ми докладніше скажемо, що таке являє собою

національна культура взагалі.
Ленін з приводу цього каже таке: У кожній національній

культурі є, хоч і нерозвинені, елементи демократичної та соціялістичної
культури, бо в кожній нації є маса, яка працює і яку визискують,4
умовини життя

,
якої неминуче породжують ідеологію демократичну

та соціялістичну. Ллє в кожній нації є також культура буржуазна і до
того не в формі лише елементів, а в формі культури панівної. Тому
національна культура" взагалі є культурою поміщиків, попів,

буржуазії" (т. XIX, стор. 40). Ллє буржуазна культура, що домінує в

національній культурі, як це ми вияснимо далі, є за капіталістичного

устрою скрізь однакова, чому вона не може правити за ознаку нації,
а ті, як каже Ленін, елементи демократичної та соціялістичної

культури і поготів є скрізь однакові". Отже, національна культура"
загалом не може правити за ознаку нації. Однак в іншому місці Сталін
зазначає, що пролетарська щодо свого змісту, національна щодо

форми така та загальнолюдська культура, до якої йде соціялізм"

(промова на зборах студентів КУТС 18 травня 1925 року). І це має

цілковиту рацію.
За Сафаровим, нація є таке об єднання людей, що посіли одну

територію та (звичайно) говорять однією мовою, яке витворює
розвиток капіталістичного способу виробництва та обміну і яке

виявляється в спільності їхнього економічного, політичного та культурного
розвитку" (його книга Национальный вопрос и пролетариат", 1923,
стор. 55). Як бачимо, за Сафаровим, чинниками нації є розвиток
капіталістичного способу виробництва та обміну", а ознакою нації є

спільність мови (не завжди) та території, спільний економічний,
політичний і культурний розвиток". У цьому означенні є певна неясність

і непотрібні домішки, як от культурний розвиток" (очевидно, мова

йде про національну культуру). Ллє трохи згодом Сафаров
висловлюється цілком ясно, а саме: Мова кінець - кінцем являє собою корінь
усіх національних ріжнииь" (ibid. стор. 71). Отже, мова є, за

Сафаровим, найголовнішою ознакою нації.
Третій досліджувач, Бройдо, дає означення нації майже однакове

із Сталіновим. Щоб це стало ясним, ми подамо його дослівно:
Нація це сполучення людей, що постало від того, що постав та

розвинувся капіталізм; воно характеризується тим, що всередині цього

сполучення є певні економічні зв язки, а також спільність території,
мови та культури. Жадна з цих ознак, узята окремо, не творить
нації, бо тільки за сумою цих ознак можна урахувати реальний
історичний процес як постала й розвивалася нація" ( Национальный
и колониальный вопрос", 1924, стор. 13).

(Закінчення в наступному номері)
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БІБАЮГРАфІЯ
75 Лі

Credo" й wademecum" німецького фашизму
(З приводу книжки Адольфа Гітлера .Mein Kampf")

Двотомова праця проводиря однієї з відмін німецького фашизму Адольфа
Гітлера, що вийшла 1927 року в Мюнхені під бойовим заголовком Mein Kampf",
являє собою вельми цікавий/ документ, характерний для настроїв певних шарів
сучасного німецького буржуазного суспільства". Обминути цього документа,
не розглянувши, було б помилкою. Претендуючи подекуди на звання

фашистського вадемекума і кредо, книжка загалом написана в мемуарному стилі

автобіографії й читати її досить легко, тим паче, що автор не забарився і тут
послідовно провести один зі своїх пропагандистських принципів, а саме не

оповідати, а розмовляти з читачем. Забористе словечко та казармового типу дотеп
і лайка, на превелике авторові задоволення, роблять його працю зовсім не схожою

на звичну рицинову писанину" буржуазних університетських професорів та

присяжних борзописців. Коротко кажучи, книга взяла курс на вхожість до мас"

і своєю формою наближається до ідеалу друкованого твору, що його автор
з німецькою старанністю і військовою точністю окреслив на десяткові сторінок
своєї книжки.

Ця стаття має розглянути по суті другий том Гітлерової праці, бо, бувши
багатим на теоретичні викладки, цей том в автобіографічній своїй частині

стосується до післявоєнного або властиво фашистського періоду політичної авторової
діяльности і щодо цього має для нашого читача ближчий інтерес проти першого
тому, де оповідання починається з перебування під батьківським дахом за

щасливої пори дитинства і закінчується разом з імперіялістичною війною. Трафаретне
рецензійне зауваження про те, що книга має стільки - то сторінок, оправлена
так-то і виглядить так і так, у даному разі має певну рацію, бо яскраво

-

червона
оправа, як ми довідуємось від самого автора, це не випадковий наслідок
майстрової примхи, а цілком свідомий тактичний маневр, розрахований на те, щоб
зацікавити пролетарського читача. Ми, каже автор на великий жаль і

роздратовання соціял - демократів та комуністів, з успіхом почали користуватися
червоними плякатами і декоруванням агітаційних авто, щоб залучити пролетарів
на свої збори". Щодо цього, то Гітлер подає дійсно гідний наслідування приклад,
як треба вчитися і запозичати корисні тактичні методи не тільки у ненависних

більшовиків і любих сердцеві католицьких патерів, що на них він між іншим досить
часто посилається, а й, як він любить висловлюватися, у чорта та його бабусі",
звичайно, коли б цей чорт та його бабуся існували. Всі засоби, хоч які б вони

були і хоч би звідки походили, придатні, якщо тільки можуть хоть будьчим посо-

бити дійти поставленої мети такий основний принцип сучасного макіявелізму -

фашизму.
Цікаво, що, йдучи з цим принципом, автор точнісінько списує у ненависних

йому марксистів* їхню критику буржуазного суспільства та парляментаризму,
не забуваючи, звичайно, відповідно змінити її цільове настановлення. Важко уявити
собі щось лютіше за сторінки його книжки, присвячені цій критиці
парляментаризму та чиновно- професорської м якотілости" буржуазії; вони дійсно
заслуговують на те, щоб перекласти їх нашою мовою для широких мас, тим паче, що

й мовою, і іншими ознаками їх розраховано саме на ці маси. Загалом a priori
треба відзначити, що книжка ця розрахована на рядового читача, більше агітує,
ніж аналізує та обґрунтовує, і взагалі не відзначається науковою глибиною
регляментації. Проте, усе цене зменшує її цінности та інтересу, як певного, надзви-
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чайно цікавого, своєрідного явища в сучасній агітаційній .Аполітичній літературі-
Досить сказати, що повторювання, досить таки часті в Гітлеровій книжці, тут
не розхолоджують зацікавлення книжкою, як це найчастіше буває в таких

випадках, бо автор майстерно вміє подати це старе щоразу в новій, цікавій формі.
Проте, ходімо за автором і розгляньмо окремі проблеми теорії та практики
німецького фашизму, розвинуті автором тією чи іншою мірою в 15 розділах його
другого тому.

Перший розділ має заголовок Weltanschauung und Partei", що значить

Світогляд і партія". Проте, було б помилкою сподіватися відповідно до цього

на більш - менш глибоке філософське та соціологічне обгрунтовання взаємоза-

лежности цих двох категорій ; автор навіть тут залишається вірним собі
утилітаристом - агітатором і уникає небезпечної для німця спокуси вдатися до абстрактного
філософського розглагольствування. Всупереч сподіванкам і логіці, філософії
фашизму чи навіть самого нарису фашистської соціології у властивому значінні

цього слова тут так само нема чого шукати, бо автор ухитряється підкорити їх

і розчинити в політиці та агітаційній фразі. Місце й місію німецького фашизму
або, що однаково, націонал - соціялізму в буржуазному суспільстві автор визначає

такими-о словами, що визначають і ввесь дальший виклад його книги: ,,Jn die
faule und feige burgerliche Welt sollte eine neue Machterscheinung treten, urn den Wagen>
des Verhandnisses in letzter Stunde zum stehen zu bringen" що в українському
перекладі значить: У гнилому й легкодухому капіталістичному світі повинна була,
з явитися нова сила, що в останню хвилину зупинила б колесницю фатуму".
Тут не можна не погодитися з ним, як щодо того, що гнилий і легкодухий буржуазний
світ на колесниці фатуму" наближається до свого загину,до соціяльної революції, так

і щодо того, що фашизм являє собою силу, яка ставить собі завдання відвернути
це лихо" ; адже саме це мав на увазі автор своєю вищенаведеною цитатою. Проте,
хоч він, на превелику йому славу, і не є тут фаталістом, вважаючи за можливе

зупинити неминуче", він і не детерменіст абощо і не бачить, і не може бачити

історичної закономірности та неминучости цього явища, такої ясної для нас,

марксистів. Одначе, залишмо його в щасливому незнанні, констатувавши дуже істотний

факт, що сучасний фашизм в особі Гітлера правильно оцінив тенденцію дальшого

розвитку прогнилого легкодухого буржуазного світу й клясово - свідомо визначив

своє завдання протидіяти переможному пролетарському рухові та соціяльній
революції. Тут найцікавіше саме те, що все це повинна здійснити націонал - соціялі-
стична робітнича партія, тобто самі робітники. Саме ця тенденція, саме ця умова
мають стати для нас пересторогою і примусити вчасно викрити справжню суть,
думки й тактику цього буржуазного по суті політичного руху, бо Гітлерова надія
не зовсім безпідставна, вважаючи на багатолітню розкладницьку для робітничої
кляси діяльність соціял - демократії. Відоме одрібнобуржуазнення верхівки
робітничої кляси, якщо можна так висловитися, являс собою безперечний факт і заслугу/
західньої соціял - демократії, отже розрахунки на робітничу аристократію мають

підстави. Проте, даймо переповнене люттю слово самому Геітлерові для критики
його супротивників.

Цілком резонно відзначивши, що в буржуазно -

демократичних країнах
напередодні парлямёнтських виборів починається гарячкове чищення, причепурення,.
перегляд партійних програм, позицій, плятформ, деклярацій тощо, цих засобів

виборної боротьби та шахрайства, Гітлер каже :

Отже, збираються комісії, ревізують" стару програму й компанують нову,
де кожному Дається своє. Ці панове змінюють при цьому свої переконання, мов

салдат сорочку на фронті, тобто завжди тоді, коли вона занужавіла. Селянинові

забезпечується оборону сільського господарства, промисловцеві оборону його-

товарів, а споживачеві Купівель; учителям збільшується плату, урядовцям
підвищується пенсію, а удів і сиріт повинна найширшою мірою забезпечити держава;
тарифи належить знизити, а податки, коли не цілком, то значною мірою
скасувати.'Іноді все ж таки буває, що забудуть про той чи інший стан або довідаються

про вимогу, до того незнану, що циркулює в народі. Тоді притьма вкраюється
все, що знаходить собі місце, аж доки з чистим сумлінням переконаються, що юрба
нормальних легковір, разом із їхніми жінками, не заспокоїлася знову. Таким
способом внутрішньо озброївшись, можна, покладаючи надію на милосердного бога
та непохитну дурість громадян, що мають право голосу, почати боротьбу за пеие

Gestaltung" держави. Я коли мине виборна кампанія і парляментарі на найближчі
п ять років провели свої останні народні збори, щоб надалі, замість муштрування
плебсу, взятися за більш приємні завдання, програмну комісію розпускається
і боротьба за Neugestaltung der Dinge знов набирає форми боротьби за

прохарчування, що в розумінні парляментарів значить дієту: Щоранку пан народній
представник їде до великого будинку", а, коли не зовсім до нього, то принаймні
до передпокою, де лежить реєстраційний список. У зворушливому служінні
народові парляментарі реєструються й одержують за періодичне напруження сил,

що розм якшує їх, невелику компенсацію, як цілком заслужену плату. КоЬи минуть.
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чотири роки або в інші критичні моменти, коли наближається розпуск парляменту,
на цих добродіїв раптом нападає нестримна охота до діяльности. Подібно до того,
як лялечка не може не перетворитися на жука, і ця парляментська гусінь залишає

das grosse gemeinsame Puppenhaus і, обдарована крилами, летить до свого

улюбленого народу.
Тут парляментарі знову виступають перед своїми виборцями й розповідають

їм про свою величезну роботу та про злосливу зіпсованість інших, але, замість
подяки, мають від цієї нерозумної маси сувору й навіть злісну догану. В тому
разі, коли ця народня невдячність підноситься до певного рівня, залишається

єдиний засіб блиск партії треба поновити, програму треба виправити; комісія

воскресає і шахрайство починається знову. Буржуазна" й пролетарська"
виборна худобка Stimmvieh, керована пресою й посліплена новою привабливою
програмою, повертається до загальної стайні й обирає своТх старих шахраїв. Таким
способом масовик і кандидат трудящих станів знов обертається на парляментську
гусінь і до не-схочу об їдається на гілках державного життя, щоб через чотири
роки знов перетворитися на строкатого метелика. Ледве чи можна знайти щось
більш депринізаційне, як неминучість спостерігати цей процес у тверезій дійсності
і бачити це систематичне шахрайство. З такого духовно

- поживного ґрунту,
звичайно, в буржуазному таборі не можна знайти потрібної для боротьби з

організованим марксизмом сили" (стор. 2 4).
Цілком природно й щиро звучить після такої дефініції суті парляментаризму

авторова фраза: Яке це, одначе, божевілля гадати, ніби можна протипоста-
вити засоби західньої демократії єврейським (єврейство синонім інтернаціоналізму
В. Б.) прагненням заволодіти світом" (стор. 5). Та хоч як би там було, а Гітлер по-

своєму правильно змалював і оцінив парляментаризм, як засіб дурити масу виборців.
Під цією нарочито по змозі повно наведеною цитатою, як бачить читач,

можна цілком спокійно підписатися, зауваживши, що автор не зовсім згідно з

фактичним станом речей залічив і буржуазних" виборців до числа обдурених, бо

буржуазна демократія, як учив В. І. Ленін, являє собою демократію меншости,
а парляментаризм відповідний сучасному рівневі розвитку буржуазного
суспільства та державности апарат примусу цієї меншости над трудящою більшістю.

Отже, виходить, що обдуреними стають тільки пролетарські, а зовсім не буржуазні
виборці, про яких саме й турбується автор. Проте, з погляду послідовної оборони
інтересів останніх, з погляду, що його дотримується автор, парляментаризм являє

собою вимушену поступку, і одверта 100% диктатура була б йому більше до
вподоби. Саме з цього погляду і слід розцінювати кип ячу люттю Гітлерову критику
парляментаризму, бо, на його думку, на думку передового рубаки своєї кляси,

парляментаризм є ніщо іншого, як пута, що зв язують рух і маневрування у
наступі. Відповідно своєму клясовому станові, перед лицем небезпеки, що примушує
втрачати здоровий розум, небезпеки наступної пролетарської революції та

більшовизму, Гітлер, певна річ, не може як слід тверезо оцінити позитивну для
буржуазії містифікаційиу ролю парляментаризму, а коли, можливо, внутрішньо й розуміє
її, то вважає за вже пройдений ступінь. Що це не зовсім не так, свідчить
агресивний характер фашистського руху, що за гасло своє проголошує : Від оборони до

сміливого одвертого нападу". Цю думку автор подає своїм читачам такими-о

словами, надрукованими до того ж курсивом : Тимчасом як одна зі сторін, озброєна,
всіма засобами хоч би й тисячократ злочинного світогляду, переходить на штурм
сущого ладу, інша сторона може протистояти їй тільки в тому разі, коли

переодягнеться в нову форму (у даному разі політичного кредо) й замінить нікчемний,

пароль боязливої оборони на бойове гасло сміливого брутального наступу" (стор. 6).
Отже, на ґрунті безпардонної критики парляментаризму зростає нове

розуміння держави та її призначення, що складає, за авторовими словами, частину
нового світогляду. Ця держава, що розглядові її він присвячує спеціяльного розділа,
таким чином зовсім не повинна бути парляментарною, бо парляментаризм і тільки

парляментаризм був, на його думку, тією Лхілесовою п ятою, що дала можливість

хитромудрому інтернаціонально - іудейському" марксизмові повалити Німеччину
в безодню юдолі та смутку. Що це не так, ми не маємо жадного сумніву, бо нам

добре відомі справжні причини німецької революції, яку має на. увазі Гітлер.
Вона постала зовсім з інших причин, ніж ті, що на них посилається Гітлер. Проте,
залишмо Гітлера з його поглядом і звернімо свою увагу на дальший хід його думок.

Протилежно матеріялістичній основі марксистського світогляду, автор цілком

резонно, хоч, правда, і не зовсім науково обґрунтовано, висуває основу

ідеалістичну, тобто абстрактний етичний ідеал", що потребує для свого здійснення, за

його ж таки словами, патосу віри, бо за аналогією з релігією бЬз виразно
обмеженої віри, релігійність з її невиразною багатогранністю була б Для
людського життя не тільки безкорисна, а й напевне призвела б до загального

безладдя" (стор. 9).
Такий висновок цілком логічно - послідовний, оскільки автор виходить з того

погляду, що: Найвищі ідеали завжди відповідають будьякій найглибшій житть-
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овій потребі, точнісінько так само, як і шляхетність краси кінець - кінцем грунтується
на логічно - найдоцільнішому" (стор. 8). Віра, сліпа стадна віра, потрібна йому для

здійснення свого найвищого ідеалу, бо без неї його дернова майбутнього не

тільки не зможе здійснитися, а й не зможе бодай будь-скільки довгий час

існувати: відсутність віри може призвести тільки до розхитування її. Яле, щоб забезпечити
собі цю віру від мас, він передбачливо вказує їм на те, що кожному ідеалові
відповідає певна життьова потреба, і що людина живе не тільки на те, щоб
служити вищим ідеалам, а що, навпаки, і ці вищі ідеали являють собою передумову
її існування як людини" (стор. 8). Тут автор немов би інстинктовно відчуває
недостатність ідеалістичної основи всього світогляду і неможливість оборонити її перед

матеріялістичною логікою робітничих мас, що до них він власне й звертається.
Єдино можливий для нього вихід із цього скрутного стану це шлях улюблених
ним патерів, шлях віри, бо вона, хоч і вивітрилась із голів німецького робітництва,
але ще не зовсім.

Ми обминаємо властиво філософську критику Гітлерових позицій,бо він і сам не

намагається будь - скільки серйозно стати на цей грунт, обмежившись голою

агітацією. Вимагаючи від свого читача віри, він, звичайно, вимагає її не для неї самої,
а для чогось конкретнішого, реальнішого й матеріяльнішого. Це безперечно, та

він і сам не намагається затаїти це, підсумовуючи свої не дуже переконливі
міркування на цю тему. Ядже здійснення світоглядницьких ідеалів і виведених із
них вимог, каже він, гак само мало являє собою наслідок внутрішнього почуття
або бажання людей, як і завоювання волі загального прагнення до неї... Ні,
тільки тоді, коли ідеальне прагнення до незалежности бойовим чином

організується в формі військової сили, тільки тоді палке бажання народу може

перетворитися на чудову дійсність. Кожний найкорисніший світогляд, хай він буде навіть

тисячу разів правильний, аж доти не матиме практичного значіння, доки його
основні положення не стануть основою бойового руху, який зі свого боку доти
залишиться тільки партійним, доки його домагання не закінчаться перемогою,
а партійні догмати не перетвориться на основні державні закони даного народу"
(стор. 9).

Загальне право до таких дій автор вбачає у його конечній уіотребі", так

само, як персональне право в успіхові", або. кажучи просто, успішне
здійснення мети виправдує засоби. На мою думку, важко краще висловити анархічну
суть макіявелізму в сучасному фашизмі, як це робить Гітлер у своїй книзі, беручи
за основу наведене положення. Часом, коли спустити з ока наведений момент,

здається, що свої організаційні принципи він безсоромно краде у своїх найнена-
висніших супротивників більшовиків, такою бо мірою нагадують вони зовнішньо
наш принцип демократичного централізму. Проте, безперечний плягіят фашизм
учинив не у більшовиків, а у святого отця католицької церкви Лойолли, що з

дивовижним організаційним хистом домігся гармонійного поєднання анархічних дій
кожного члена ордену, скерованих до єдиної мети, з нічим не обмеженою

диктатурою однієї особи. Тут, на мою думку, полягає секрет того виключного

становища, що його посідає в своїй партії Муссоліні, домагається Гітлер, ніколи'не мав,
не хотів і не міг мати навіть В. І. Ленін у нас, не зважаючи на його колосальний

авторитет. У цьому полягає приниипіяльна відміна лойоллянського анархо
-

макіявелізму та фашистського індивідуалізму від більшовицького колективістського

принципу демократичного централізму. Ця відміна ще не раз якнайнаочніше стане

перед нами далі.
Виключний інтерес має оце

-

р, щоправда, досить розтягнуте місце, де автор

протиставить марксистському і буржуазному світоглядам свій расово-народницький.
Наводимо його повнотою :

Наше сьогоднішнє найпоширеніше світорозуміння ґрунтується на уявленні,
що, хоч державі й слід приписати культуро-творчу силу, але вона не має, проте,
нічого спільного з расовими передумовами, являючи собою продукт господарської
потреби або, в кращому разі, природний наслідок політичного прагнення до
влади. Цей основний погляд у своєму послідовному логічному розвиткові
приводить не тільки до недооцінювання расових первісних сил Ghrkrafte, а й особи,, бо

заперечування відмінности окремих рас, щодо їхніхч загальних культуро
-

творчих
сил, має неминуче перенести цю найбільшу помилку і на оцінку окремої особи.

Прийняття одноцільности рас стає тоді за основу однакового способу розглядати
народи і далі окрему людину. З цього виходить, що марксизм являє собою
розпочате євреєм Карлом Марксом перенесення в дійсність давнього світоглядницького
настановлення та уявлення в форму певного політичного кредо-GIaubenbekenntnisses
інтернаціонального марксизму. Без такого загального отруїння гідний подиву по-

літичний"успіх цього вчення ніколи б не був можливий. Карл Маркс був єдиним
із мільйонів, що в болоті світу, який помалу гине, гострим поглядом пророка
розпізнав істотні отруйні речовини, узяв їх звідти і, мов той чорнокнижник,
виготував концентрований розчин для якнайшвидшого знищення незалежного буття
вільних націй земної кулі. І все це він робив, тільки служивши своїй расі. Його
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марксистське вчення являє собою концентрований духовний екстракт нині всюди

поширеного і загально - значного світогляду. Вже вважаючи на саме це, боротьба
нашого так званого буржуазного світу проти нього неможлива, навіть більше

безглузда, бо сам цей буржуазний світ в основному просякнутий усіма цими
отруйними речовинами і сприймає світогляд, що тільки ступенями та особами

відрізняється від марксистського. Буржуазний світ це світ марксистський, але він вірить
у можливість панування певних людських груп (буржуазії), тимчасом як марксизм
прагне планово передати світ до рук іудейства. Супроти цього народницький
світогляд розпізнає значіння людства за первісними расовими елементами Ghrelemente
і бачить у державі принципіяльно тільки засіб до мети, що під нею розуміється
збереження расового людського буття. При цім він зовсім не передбачає.рівности рас, а,
навпаки, поруч із відмінністю визнає і їхню вищу чи то нижчу цінність і, отже,
визнає себе за зобов язаного, відповідно одвічному законові, що панує над універсумом,
сприяти перемозі кращої, сильнішої, і вимагати підкорення гіршої, слабшої. Цим він

принципіяльно схвалює аристократичний основний принцип природи і вірить у вагу
цього закону для всього, аж до поодинокої істоти ... Цим народницький світогляд
відповідає найглибшому бажанню природи, відновлюючи вільну гру сил, що

повинна привести до сталого взаємного ошляхетнення HoherzucHtung, доки, кінець-

кінцем, кращому людству набуті скарби цієї землі не дадуть можливости прикласти
свої сили в царинах, що частково перебувають поза нею і над нею. Усі ми

навіть і гадки не маємо, що в далекому майбутньому перед людьми стануть
проблеми, що оволодіти ними закликане тільки краще людство, як панівний нарід,
що спирається на засоби і можливості всієї земної кулі4' (стор. 11 13).

Короткий сенс цієї довгої тиради такий: гнилий, буржуазний,
марксистський44 (?) світ, що умілою рукою єврея Маркса отруюється своїми власними

концентрованими отрутами, і завдання фашистсько -

народницького світогляду
врятувати й розвинути потенціяльні сили кращої раси (очевидячки німецької), щоб,
поширивши її панування над усіма народами та засобами земної кулі, розв язати
якісь, самому авторові відомі, над44 і поза земні44 проблеми, що про них ми
навіть гадки не маємо44. Пуризм націонал - шовінізму та імперіялізму, присмачений
прикрашеним біологією анархо - індивідуалізмом та божественним одвічним
законом, без особливих коментарів впадає в очі і розв язує нам руки для дальшого

викладу немудрих, але клясично - безґрунтовних Гітлерових тверджень, звідки не

важко повисмикувати білі нитки грубого шитва.

В наведеній цитаті звертає на себе увагу протиставлення народницького
індивідуалізму буржуазній і пролетарській клясовості, тобто, як висловлюється Гітлер,
прагненню до групового панування. Тут він цілком погоджується з поглядами

свого південного старшого брата щодо духу, Муссоліні, який на місце кляс

висуває корпорації, що дають широке поле діяльності індивідуалізму, і не від того,

щоб денаціоналізувати чисто все, аж до пошти й телеграфу, не кажучи вже про
залізниці. Між іншим, як ми побачимо далі, ідея корпорацій має вельми почесне

місце у Гітлера в його утопічній теорії держави, що надзвичайно нагадує вчення

перевищених Марксом предтеч наукового соціялізму, зокрема Сен - Сімона. Проте,
за всіх своїх науково

-

теоретичних і політичних хиб, він часом-аж вражає своєю

практичною далекобачністю та чуттям, що підказують йому досить цікаві речі.
Так, наприклад, він каже про неодмінну потребу проти поставити марксистському
інтернаціоналізмові, як світоглядові, так само організовану й озброєну всіма

засобами боротьби партію, як організований і озброєний марксизм. Ця партія, на його

думку, повинна, здійснюючи свої завдання, якнайбільше зважати на конкретну
дійсність в умовах даного часу44 за допомогою наявного людського матеріялу
з усіма його хибами44. Це надзвичайно нагадує В. І. Ленінові слова про будівництво
соціялізму з того зараженого на дрібнобуржуазність людського матеріялу, що ми

дістали в спадок від капіталістичного суспільства.
Не можна, каже Ленін нема з чого будувати комунізм інакше, як із

людського матеріялу, створеного капіталізмом; не можна вигонити й винищити

буржуазну інтелігенцію, треба перемогти, переробити, переварити, перевиховати
її, так само як треба перевиховувати в довгій боротьбі на ґрунті диктатури
пролетаріяту і самих пролетарів, що своїх власних дрібнобуржуазних забобонів

позбудуться не відразу, не чудом, не з наказу божої матері, на волею гасла, резолюції,
декрету, а тільки в довгій і тяжкій боротьбі з масовими дрібнобуржуазними
впливами44 (Дитяча хороба лівизни. Т. XVII, стор. 197).

Згаданий, найцікавіший з усієї книжки розділ автор завершує запевненням,
що за однакових сил інтернаціоналізму й народництва одвічна правда44 стане на

бік останнього.

У не менш цікавому для нас розділі Про дернову44 Гітлер якнайдоклад-
ніше аналізує три теперішні розуміння держави, нагромаджуючи дану тріяду на

щойно розглянуту тріяду світоглядів. Вона надзвичайно цікава тим, що Гітлер
заперечує будьяку тінь доцільности монстру людського механізму, званого нині

державою44, буржуазного світу, що доживає свого віку44. Характерними для даних
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розумінь держави є, на авторову думку, те, що ці розуміння, репрезентовані
ліберальними, консервативними й націоналістськими партіями, вбачають у державі
самомету, а не спосіб зберегти чистоту раси та її культурно

-

творчу потенцію.
Отже, Гітлер проти ідеї германізації", вважаючи її за можливу тільки щодо

території, але за неможливо шкідливу щодо, людей, оскільки вона не йде далі від
поверхового засвоєння мови, а коли й іде далі лінією кровозмішення, то стає

шкідлива й неприпустима.
Держава, каже Гітлер, це тільки засіб до мети, що грунтується на

підтриманні та розвиткові товариства фізично й психічно одноцільних живих істот. Я це

підтримання охоплює насамперед расовий склад і цим дає змогу вільно

розвиватися всім силам, захованим у даній расі. З останніх одна частина завжди служитиме

підтриманню фізичного життя, а друга дальшому духовному розвиткові. Я

фактично одна частина створює передумову для другої. Держави, що не відповідають
цій меті, являють собою явища помилкові (Fehlerscheinungen), навіть більше

потворні (Missgeburten) (стор. 224). інакше кажучи, він вважає за потрібне суворо
розрізняти державу, як сосуд, і расу, як його зміст'*, бо .цей сосуд має рацію
тільки тоді, коли він може зберегти те, що в ньому міститься, тобто свій зміст,
а інакше він не має жадної вартости" (стор. 24). Це положення дає Гітлерові, на

його думку, право заявити: Ми, націонал-соціялісти, знаємо, що з такою

концепцією стоїмо в цьому світі як революціонери і що нас тавровано їхнірі тавром"
(X, стор. 25).

Щоб у суто гегелівському дусі виставити наперед світове історичне
значіння німецької раси (арійців), автор по-дитячому наївно заявляє, що за критерій
якости держави не може бути Machtbedeutung цієї держави в рямцях решти світу"
і що для цього існують два критерії релятивний, що виходить з оцінки
культурно-політичного рівня та значіння держави для народности, і абсолютний,
застосовуваний з погляду світового значіння даної раси. Принагідно він не від того,

щоб пролити сльозу, шкодуючи, що брак стадного інстинкту чистокровної раси
у німців спричинився до того, що Німеччина не зробилася володаркою земної

кулі" і тепер не пишається бажаним миром, миром, здобутим переможним мечем

владущого народу, що ставить світ до послуг вищій культурі, а не Palmwedel

щедрих на сльози пацифістських плакальниць" (стор. 28). Беззмістовні міркування
про чистоту раси, скеровані одним своїм кінцем проти бастардизації та

різноплемінних шлюбів, що дають не подобу господню, а потвори, середні між людиною
та малпою", а другим своїм кінцем приводять його до висновку, що .ту частину,
яка зберегла непорушною чистоту своєї крови, треба зробити володарем громади",
бо ствітову історію робить не більшість, а меншість".

Тут ми маємо характерний для італійського фашизму аристократизм, що
не соромиться, наприклад, у даному разі, одверто визнати соціяльну перворід-
ність дворянства. Щоправда, тут домінантну ролю відогравали, можливо, не так

світоглядницькі міркування, як міркування політичні про потребу зафіксувати
союз із синьосорочниками Д Ннунціо, але це зовсім не суперечить і першим
міркуванням.

Цікавий і знаменний Гетлерів випад проти церкви, що за релігійною ознакою
благословляє різноплеменні шлюби, зовсім не турбуючись про стан здоров я осіб,
які беруть шлюб, часто хорих на сифіліс і інші спадкові хороби, що потім дають

нації дегенеративних нащадків. Коли десятки й сотні тисяч із вас могли присвятити
себе целібатові, каже Гітлер, то чому ж ви не вимагаєте здержливости від тих, хто

за станом свого здоров я не повинен мати діти, і ганьбите перелюб здорових людей" ?
Оскільки реальний целібат католицького духівництва, говорити нема чого. Та справа,
кінець - кінцем, і не в цьому, а в яскраво виявленому бажанні використати церкву
для своєї мети зберегти й культивувати чисту, здорову расу. Характерно, що цей
принцип, як заявляє Міхельс, широко реалізує фашистська молодь Італії, раніше,
ніж узяти шлюб, добровільно проходячи через лікарський огляд. Отже, Гітлерів
девіз це клясичні грецькГ слова: в здоровому тілі здоровий дух", бо ледарське
тіло не стає естетичніше, маючи блискучий дух". Із цього виходить, що в
народницькій державі школі треба дати незрівняно більше вільного часу для фізичного
розвитку", бо тільки він міг би зберегти в свій час німецьку армію від
дезертирства та легкодухости, а країну від революції. Коротко кажучи, ГІтлеровій державі
потрібне міцне гарматне м ясо для імперіялістичних анексіоністських війн.

У цьому аспекті політиканській, легкодухій, нездібній до боротьби
буржуазній гільдії" він прописує добру фельдфебельську чубанину за те, що ця

буржуазія забула приказку спокійне береться іржою". Усі ці і до них подібні медичні,
а надто біологічні міркування, що єдиним принципом просякають Гітлерові праці,
мимоволі асоціюються з біологізмом Кавтського, що дав такий буйний розквіт
ревізіонізму в його останній капітальній праці. Цей момент цікавий переважно тим,
що показує, куди хилиться процес ідеологічної дегенерації соціял-демократії, яка

не гидує, за словами програми Комінтерну, братися на політичному полі до
фашистських метод боротьби.
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Коли щодо раси держава, як ми бачили, не є самомета, то для держави
чистота раси так само не самомета, а тільки засіб германізації новоздобутих
земель. Колонізацію цих земель Гітлер на радить віддавати на волю випадку,
а радить узяти в певні руки, щоб навколо корінної території створити захисний

суто расовий бар єр. Чи не нагадує це вам, любий читачу, земельної реформи
пана Пілсудського та його політику на кресах"? На мою думку, кращого
прикладу з живої безпосередньої конкретної дійсности авторові нема чого й бажати,
щоб на практиці. перевірити безпідставність своїх теоретичних положень.

Теоретично це немов би й добре, бо такий бар єр, разом із армією, вихованою

в дусі безоглядного, сліпого послуху справедливим і несправедливим вимогам

начальства , справді буде найкращою гарантією непорушности кордонів і запорукою
дальшого поширення їх. Яле вся справа в тому, як зробити це, не звернувши собі

карку. Цікаво, що історія з Яльзасом та Льотарінгією, де щось подібне робилося
і що їх автор не втомлюється згадувати з різних приводів, нічогісінько його не

навчила. Так, треба одверто сказати, не зважаючи на ввесь свій 100%
націоналізм, а вірніше, мабуть, саме через це, автор рішуче нічого не розуміє та й не

може зрозуміти в національному питанні і це являє собою Яхілесову п яту всієї
його концепції.

Ке шкодуючи ні сил, ані атраменту, Гітлер у своєму нестримному
патріотичному запалі компанує й подає до нашої уваги докладно розроблену програму
шовіністичного виховання молоді, з обов язкової школи починаючи і кінчаючи

університетом та армією, як своєрідною академією фашистського виховання.

Значіння армії він особливо підкреслює, мусивши визнати, що вона не дуже охоче

вмирала за своїх королів та царів, а ще менше здатна буде це робити задля

республіки. Отже, єдине, що може її до цього заохотити разом із дітьми та жінками,

це фанатичний національний запал".

Боятися шовінізму за наших часів це ознака імпотентности нашого часу"
(стор. 53), і її треба перемогти разом із становістю та клясовістю, бо нема

націоналізму, що охоплює тільки кляси", а підстава пишатися своїм народом є тільки

тоді, коли нема чого соромитися належности до якого-хоч стану" (стор. 62). Через
це. каже Гітлер далі, у взаємній конкуренції переможе той народ, що у нього

загальне духовне керовництво не буде яслами для певних станів або кляс" (стор. 63).
.а подібно на прочуд по -

юнацькому міцній і гнучкій" католицькій церкві з її целі-
батним духівництвом, поповнюватиметься найталановитішими елементами з народу.

Знищивши таким способом одним рухом пера стани та кляси, Гітлер
переходить до того, щоб кожного з них віднагородити у майбутньому по заслузі,
і вдається для цього до такого-о цікавого міркування: Матеріяльну плату хай

-призначається тому, чия праця дає певну користь громаді, а ідеальна плата

повинна полягати в оцінці, що на неї може претендувати всякий, хто присвячує
дані йому природою і розвинені народньою громадою си^и служінню своїй народ-
-ності. Тоді не буде соромно бути порядним ремесником, а соромно буде, нездатним

урядовцем бувши, красти у милостивого бога день, а у доброго народу хліб. Тоді
вважатиметься за просте й зрозуміле, що людині не можна доручати завдань, що
їм вона не відповідає" (стор. 72).

Відчуваючи сам фалш свого положення, автор перелічує можливі заперечення
від робітника і закінчує розгляд цих заперечень словами : В цьому багато правди,
і саме через це в майбутньому побояться дозволити занадто велику диференціяцію
заробітної плати" (стор. 75). В такий урівняльності, разом із розгляненим вище
пляном колонізації територіяльних надбань, досить виразно виступають ослячі вуха

дрібного буржуа, до истерики наляканого розвалом буржуазного суспільства,
такого любого буржуазному серцеві своїми широкими перспективами для його

індивідуалізму. Проте, для самого автора такі і їм подібні міркування мають значіння
лише як принада. Це видно з того, як старанно ув язує він свій індивідуалізм та

персоналізм із принципом аристократизму, всюди до речі й не до речі його

наперед виставляючи. Робить він це досить орігінально, і є певна рація простежити
хід його думок, коли він виводить останнє із першого.

Так, виходячи з того, що Не маса винаходить і не більшість організує або

думає, а завжди й в усьому поодинока людина, особа. ^Сукупність людської
культури являє собою наслідок творчої діяльности особи. Йдучи за аристократичним
принципом, понаставити голови над масами й підкорити останні першим... бо...

для людства благословення ніколи не походило від маси, а ґрунтовалося в його

творчих головах" (стор. 76 84), Гітлер несподівано радить : ft марксизм являє собою

рафіновону спробу єврея" в усіх царинах людського життя замінити масою особу,
-що переважає її своїм значінням. Політично цьому відповідає парляментарна форма
урядування, що так шкідливо впливає на все, з найдрібніших осередків суспільства
почавши й вищими органами урядування державою кінчаючи, а господарсько
система професійного руху, що служить не справжнім інтересам робітників, а

виключно руїнницьким намірам інтернаціонального одвічного єврея. Такою самою

мірою, як господарство звільняється з-під впливу принципу персоналізму і пере-
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дається впливові маси, воно мусить поволі втратити свої загально-корисні Zeistugsfa-
higkeiten і деградувати. Різні виробничі організації, що, замість пильнувати інтересів
своїх Mngestellten, самі намагаються набути впливу на виробництво, служать тій
самій руїнницькій меті. Вони шкодять загальному керівницву й, отже, і поодинокій
особі, бо задовольнити членів народнього організму самими тільки теоретичними
фразами на довгий час не можливо; це роблять блага повсякденного життя, що

припадають кожному зокрема, і переконання, яке з цього виходить, що народне
господарство пильнує інтересів кожного зокрема" (стор. 86).

Натякнувши на нашу концесійну політику як на повернення до
індивідуалістичного принципу, і не маючи змоги заперечувати той факт, що промисловість
і народне господарство розвиваються далі й під нашим марксистським
керівництвом, Гітлер не знайшов нічого розумнішого, як додати, що марксизм
застосовуючи свій принцип, не спроможний створити сам те, що він сьогодні бере як

готове" (стор. 87).
Поставивши собі завдання захопити й використати для будівництва

соціялізму всі досягнення матеріяльної культури капіталістичного суспільства, ми

можемо не перешкоджати його маніловським мріям про те, що було б" своєю

критикою. Значно істотніша й цікавіша для нас висунута ним супроти так вдало

розкритикованого законодавчого парляментаризму ідея корпоративного
політичного й професійного закон одо радного парляментаризму", що його

основним принципом є єдиноособове, засноване на авторитеті знизу і відповідальності

вгорі", командування, що спирається на компетентні ради спеціяльних дорадчих
органів..Таким чином виходить, що на чолі держави повинен стояти ніким не

обмежений обраний вождь". Це, лагідно висловлюючись, звучить трохи нелогічно,
бо ідея виборности неподільно зв язана з відповідальністю перед виборцями
і, отже, обмежує обраного. Справді необмеженим самодержцем може бути тільки

спадковий монарх, а його автор не насмілюється радити свіжій пам яті німецького

народу. Проте, це стосується до царини теоретичних неув язок і таємних бажань,
а те, чого він домагається тут, це апологія диктатури типу Муссоліні, що
знайшла таке багате наслідування в особі пана Пілсудського.

Я чому б і собі не спробувати перебудувати за цим рецептом оте наскрізь
прогниле буржуазно -

марксистське суспільство з його Hirnverbranteste цивільним

правом, що поділяє населення держави, не зважаючи на расові ознаки, на

громадян і чужоземців, тимчасом як. на Гітлерову думку, слід було б поділити їх на

чужоземців, підданих і повноправних громадян господарів країни, при чім
останніми можуть бути тільки чоловіки, що служили на військовій службі, та заміжні

жінки.

Ця думка являє собою основний ляйтмотив його книжки і найактуальніше
питання його політичної та практичної діяльности; навколо цього питання він

розвиває буйну енергію, але менш удало, ніж його прототипи Муссоліні та

Пілсудський. Побажавши йому цього і надалі, перейдімо до аналізи досить цікавої
думки, що звідси випливає, про буржуазно - марксистський" характер
парляментаризму та сущого в капіталістичному суспільстві державного правного ладу.
Спочатку цей протиприродний альянс вражає нас дикістю авторової примхи, що

поєднує один з одним непримиренні крайні противенства, не зважаючи не тільки

на жадні закони логіки, ба на звичайнісіньку пошану до здорового читачевого

розуму. Яле далі, поміркувавши докладніше, з туману сумбурних слів та думок
поволі починає вимальовуватися загальновизнане у нас положення, що соціял-
демократія на даній стадії свого ревізіоністського розкладу гуртом і в роздріб
продає інтереси робітничої кляси. Довести це, з цілком зрозумілих мотивів, не

розмежовуючи комуністів та соціял - реформістів, і намагається Гітлер, беручи їх

загалом під назвою марксистів, бо тільки таким способом він сподівається одним

ударом убити двох зайців. Отже, його думка досить проста й зводиться в

загальних рисах ось до чого : намалювавши яскраву картину безсоромного обдурювання
робітничих виборців парляментом, що за нього так міцно тримаються соціял -

реформісти, і пославшись на наш нібито відступ від марксизму в питанні про
концесію, він усе це подає читачеві, як єдиний послуговий список марксизму"
та документ його нестійности й нежиттьовости. Таким чином він, всупереч бажанню

зацікавлених сторін, мудро встановлює взаємну відповідальність і кругову поруку
між комуністами та соціял-демократами, щоб легше відвоювати у них робітничі
маси, що йдуть за ними.

Тут слід нагадати, що партія, де на чолі стоїть Гітлер, зветься Націонал -

Соціялістична Німецька Робітнича Партія". Як про це раз-у-раз нагадує сам

автор, він цілком і повнотою орієнтується на робітників, тим паче, що вони разом
із тим являють собою найактивніший елемент сучасного суспільства. Це видно

бодай із того, що, всіляко критикуючи марксизм, він усе ж таки згоджується
визнати його силу, в тому, що він спирається на неосвічену, а тому й сліпо

дисципліновану масу", з одного боку, та що, являючи собою послідовний
іудейський світогляд і діючи за правилом ніякого пардону" протягом 70 років критики
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та опозиції проти буржуазного ладу, він добре цей лад розхитав. Усім

опозиціонерам, фракціонерам та ухильникам усеньких мастей і відтінків, що залишаються

глухі до слів свого вчителя і, мов іржа залізо, роз їдають здорове тіло нашої

партії, не завадило б прислухатися хай хоч до думки цього найлютішого нашого

супротивника. Партії, каже він, можуть іти на компроміси, але світогляди не

можуть робити цього ніколи, а через це вони повинні бути непорушні, і

програму, де викладено світогляд, можливо не досить повно й точно, не можна

з головою видати дискусії з її найшкідливішими наслідками" (стор. 98). Ми не

,буквоїди і це догматики, а твердокам яні марксисти, і, звичайно, зовсім не маємо

на думці, як от Гітлер, за всяку ціну триматися положень, що відходять разом із

умовами, які їх породили, в Лету. Ллє разом із тим ми якнайрішучіше боремось
і боротимемось із різними опозиційно -

ухилистськими маскарадами, що їх нам

пропонується і від правих і від лівих, разом з їхнім невідмінним супутником
дискусією.

Беручи настановлення на робітничі маси, націонал - соціялістична партія хоч-

не-хоч мусила висловитися в питанні про профспілки, як органи оборони їхніх

інтересів. Отже, Гітлер у коротенькому розділі намагається викласти свій
практичний погляд у даному питанні, починаючи його з теоретичного резюме говореного
щодо цього в першому томі його праці. Наведімо це місце цілком, оскільки воно

якнййконспективніше переказує суть питання, не хвораючи на властиву Гітлеро-
вому перу водянку.

Уже в першому томі я висловився про суть, мету та потребу профспілок,
ставши таким способом на той погляд, що, доки, завдяки державним заходам
(найчастіше безплідним), або через загальне, нове виховання, не зміняться відносини

працедавця до робітника, цьому останньому не залишається нічого іншого, як,
посилаючись на своє право рівноважного контр-агента господарського життя,

самому боронити свої інтереси. Далі я підкреслюю, що такий висновок цілком
відповідає духові Volksgemeinschaft, якщо за його допомогою чиниться неможливі

соціяльні несправедливості, що призводять до тяжких пошкоджень для всього

суспільного життя народу! Я вияснив також, що цю неминучу потребу слід
розглядати, як дане, аж доки серед підприємців існуватимуть люди, що не тільки не

мають почуття соціяльних зобов язань, а й чужі примітивній людській
справедливості. З усього цього я зробив висновок, що, коли таку самооборону (sic!)
визнається за конче потрібну, її формою відповідно має бути об'єднання робітників
у профспілці. В цій концепції у мене нічого не змінилось і на 1920 рік. хоч у цей
момент уже треба було ясно й певно формулювати свою позицію щодо даної
проблеми. Далі не можна було більше задовольнятися визнанням Erkenntnisse, а треба
було зробити з них відповідні практичні висновки. Справа йшла про відповідь
на такі-о питання: 1) чи потрібні профспілки? 2) чи повинна німецька
націонал - соціялістична робітнича партія братися до профспілкових справ оба залучити
своїх членів до однієї з форм такої діяльности ? 3) яким має бути націонал -

соціялістична профспілка та які наші завдання і їхня мета? 4) яким способом
дійдемо ми до такого роду профспілок?" (стор. £49 250).

Отже, маємо тут одночасно і теоретичне настановлення, і практичне ставлення

питання про профспілки німецьким фашизмом. Пёрше, лагідно висловлюючись,
не зовсім розроблено, а друге зовсім недвозначно має на увазі традиційну
політику ловити в свої сіті наївних робітничих йоржів. Від першого питання автор
намагається обійтися посиланням на те, що за сьогоднішнього стану речей без

профспілок бути не можна" і що потребу їхнього існування він досить освітлив

наведеним резюме з відповідних міст першого тому. Візьмімо це як дане, тим

паче, що Гітлер тут же таки додає: Профспілки в першу чергу потрібні як

будівельний матеріял для майбутнього господарського парляменту, тобто станових

камер" (стор. 250). Цю цікаву думку він обґрунтовує в такім-о не менш цікавім
міркуванні загального характеру : Найбільшою помилкою було б гадати, що можна

раптом, з нічого, маючи тільки владу, взятися до певної реорганізації без кадру
відповідним чином підготовлених людей. І тут залишається в силі положення, що

дух, який наповнює форму, важливіший за цю останню, бо її можна механічно

швидко створити ... Отже, не можна уявляти справу таким чином, що раптом
витягається з портфелю на божий світ проекти нової конституції і за декретом

згори здійснюється їх. Спробувати зробити так можна, але наслідок напевне буде
нежиттєздатний, найчастіше це буде мертвонароджена дитина... І націонал -

соціялістична держава повинна берегтися таких експериментів. Це може вирости із

сущої вже давно організації, що своєю чергою повинна носити в собі націонал
-

соціялістичне життя, з тим, щоб з неї утворити живу націонал - соціялістичну
державу" (стор. 251).

Тут читач йапевне помітив деяку неув язку з тим, що висловлював Гітлер
з приводу принципу аристократичної, ієрархічної диктатури, бо твереза реальність
цитованих слів ніяк не хоче укластися на одне ліжко з тими буйно -

безпардонними тенденціями, і мимоволі постає питання, яким же саме способом він хоче їх
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примирити? Відповідь на це почасти дано вже там, де Гіїлер захоплюється уявною

безкрайою дурістю робітників, що «робить їх сліподисциплінованими, а почасти цю

відповідь ми повинні шукати в Гітлеровій системі виховання в народницькій
державі. взятій у наведеному тут контексті, бо легальні можливості агітувати,
пропагувати й організовувати мають для партії таке саме значіння. Другий гідний на

увагу момент, це сполучення диктатури та авторитетности, що випливає з цього.

Цей момент автор у відповідному місті відзначив, як невідмінну рису його

держави майбутнього.
Щодо профспілок, то всі ці загального принципіяльного характеру

міркування набирають у Гітлеровім виображенні такого вигляду: Як уже
підкреслювалось, зародок Keimzellen господарських камер ми маємо в різних профпредстав-
ництвах Berufsvertretungen і, отже, в першу чергу в профспілках. Я коли це майбутнє
станове представництво Standevertretung і господарський парлямент мають

репрезентувати собою націонал - соціялістгічні інституції, то треба, щоб ці важливі
зародкові клітини були носіями націонал - соціялістичної концепції Auffassung. Інституції
руху повинні бути переведені в державу, але держава не може раптом, закляттям,
дати життя відповідним установам, якщо вони самі не хотять залишитися зовсім

нежиттьовими утвореннями. Вже виходячи з цього найвищого погляду, націонал -

соціялістичний рух повинен визнати потрібність професійного руху. Крім того, він

повинен зробити це ще й тому, що справжнє націонал - соціялістичне виховання

як робітників, так і працедавців, у розумінні обопільного прищеплення Eingliede-
rung у загальні рямці народньої громади Volksgemeinschaft не може бути наслідком
теоретичних навчань, відозв або закликів, а тільки повсякденної боротьби за

життя" (стор. 252).
Відповідаючи на третє з поставлених запитань, Гітлер у безпосередньому

логічному зв язку, з наведеними міркуваннями так визначає націонал - соціялістичні

профспілки: Націонал - соціялістичні профспілки не являють собою органів
клясової боротьби, а органи професійної оборони Berufsfertretung. Націонал -

соціялістична держава не знає кляс", а тільки (в політичному відношенні) громадян
з абсолютно однаковими правами і відповідно однаковими обов язками і, поруч
з ними, підданих Staatsangehdrige, в державно

- політичному відношенні зовсім

безправних... Профспілки щодо характеру свого зовсім не є клясово-бороть-
бистські" і тільки марксизм зробив із них знаряддя для своєї клясової боротьби"
(стор. 253).

Звідси з усією послідовністю виходять такі-о обов язки націонал -

соціялістичних профспілок, працедавця та робітника (для більшої переконливости автор

скрізь підкреслює їх курсивом): Націонал-соціялістичні профспілки повинні,
всупереч згаданому, організуючи об'єднання різних учасників національного
господарського процесу, піднести сталість народнього господарства й зміцнити його

міць через корективне усунення непогодженостей, що кінець - кінцем деструктивно
впливають на народній організм, шкодять живій силі Volksgemeinschaft та

держави І не в останню чергу самому господарству, ведучи його до загину...
Націонал - соціялістичний робітник повинен знати, що розквіт національного

господарства визначає його власний матеріяльний добробут. Націонал - соціялістичний
працедавець мусить знати, що щастя й достатки його робітників являють собою

передумову існування й розвитку його власної господарської моці. Націонал -

соціялістичні працедавець і робітник, обидва уповноважені й керовники Sach-

valter сукупної народньої громади. Для націонал - соціялістичних профспілок страйк,
отже, являє собою засіб, що його можна й слід вживати лише доти, доки нема

націонал-соціялістичної народницької держави (стор. 254).
Виходячи з переконання, що небезпечно передчасно зв язувати велику

політичну світоглядницьку боротьбу з господарськими речами , бо вони у німців
легко можуть, через конкуренцію із соціял-демократичними профспілками,
перевести рух на марксистські рейки", Гітлер вважає існування націонал -

соціялістичних профспілок поруч із іншими за безгзузде" і відкладає організацію їх до
того моменту, wenn wir bereits in der Lagesind, die offentliche Macht in den Dienst

dieser Gedanken zu stellen". В українському перекладі це значить тоді, коли ми

зможемо легальну міць повернути на служіння цим ідеям", або, беручи з його ж

таки лексикону відому народню приказку, на морковчине заговіння", бо історія
призначила капіталістичному суспільству зовсім інший шлях розвитку, аніж той,
що про нього мріє Гітлер. Цей шлях провадить через революційне захоплення

влади пролетаріятом до диктатури пролетаріяту, соціялізму, комунізму. Фашистська
диктатура в Італії та Польщі, що живим образом стоїть перед духовними Гітлеро-
вими очима, як виняток, тільки підтверджує правило. Я за нинішнього стану

речей він вважає себе за поставленого перед дилемою або вийти з профспілок,
або, залишаючись тут, провадити деструктивну роботу, й тому заявляє: я загалом

радив цей останній шлях" (стор. 259). Це не може бути для нас за несподіванку,
оскільки Гітлер ніяк не може пробачити національному" канцлерові Куно
його геніяльної Ruhraction", бо, завдяки їй, марксистські профспілки, одержавши
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мільйони, врятувалися від розгрому. Щождо ступневого завоювання профспілок
через агітацію та виховання робітників, то Гітлер про це цілком резонно і не мріє.

Короткий сенс усього говореного сам собою зрозумілий і його можна вкласти

в кілька невеликих пунктів. Профспілки, на Гітлерову думку, річ конче потрібна,
але тому, що до їхньої компетенції належить оборона економічних інтересів
робітників, не зовсім безпечна у відношенні завоювання та збереження потрібного
для перевороту авторитету в масах, з одного боку, і серед фінансових та

промислових магнатів, з іншого боку. Отже, цілком розумно відмовитися від них, аж доки

в особі державної влади, поліції, армії та фашистських банд буде створено

потрібну для них узду. Те, що це не зовсім погоджується з його міркуваннями про
зародкові клітини" майбутніх державних і теперішніх суспільних фашистських
інституцій, його менше турбує, ніж факт існування марксистських профспілок.
Останнє не слід, звичайно, розуміти так, ніби соціял - демократичні амстердамські
профспілки щиро виконують своє пролетарське завдання і тому завдають

Гелерові такого жаху. Причина не тут, а в тому, що навіть через грубу шкаралущу
профбюрократичного зрадництва часом візьме та й прорветься організована
пролетарська воля, як це вже не раз траплялося в історії робітничого руху.

Усі ці міркування про те, що різні установи фашистської диктатури мають

вирости з націонал - соціялістичного руху, являють собою ніщо іншого, як спробу
теоретично обґрунтувати здійснюване Муссоліні зрощування профспілок і партії
з державою, як органом, що регулює політичне й економічне життя країни. Спе-
ціялістові ці практичні заходи, безперечно, значно цікавіші, аніж наведені
Гелерові міркування. Проте, оскільки вони являють собою оригінальні висновки з

конкретних умов сучасної Німеччини, з її, щоправда, короткою історією державного
капіталізму, обминути їх мовчки не слід.

Щоб певною мірою відтінити як своєрідність Гітлерівської концепції, так і

загально - фашистські її елементи особливо, вважаємо за потрібне навести кілька
витягів із найзнаменніших промов дуче Муссоліні, що мають безпосереднє
відношення до порушених Гітлером питань. Так, наприклад, пославшися на те, що

італійці належать до індивідуалістичної нації", і відзначивши свій

антидемократизм" та антипарляментаризм", Муссоліні з властивою йому брутальністю та

лаконічністю викладає вже знайомий нам свій погляд на маси :

Друга величина, що на неї покладають надії наші супротивники, це маси.

Ви знаєте, що я не прихильник цього нового божества. Воно являє собою витвір
демократії та соціялістів. Тільки тому, що ця маса численна, вважається, ніби вона

справедлива. Це не так, бо досить часто доводилося противне, а саме що маси

були проти правди (Rechf). В усякому разі, ми маємо історичні докази, що
глибокі зміни в людському суспільстві завжди спочатку здійснювала меншість,
невелика купка, людей. Ми не обожуємо масу навіть тоді, коли вона має мозолясті

zerarbeitete руки та голови" (стор. 103. Промови Муссоліні", вид. Макса Маєра,
Ляйпціг, 1925 р.).

Ми заперечуємо існування тільки двох кляс, бо їх значно більше. Ми

заперечуємо можливість пояснювати людську історію господарськими гаслами. Ми

заперечуємо цінність інтернаціоналізму, бо це розкіш, що її можуть дозволити собі

тільки вищі кляси, бо трудящий люд безнадійно прив язаний до своєї тачки. І не

тільки це. Ґрунтуючись на найновішій соціялістичній літературі, ми проголошуємо,
що справжня історія капіталізму починається тільки тепер, бо капіталізм являє

собою не тільки систему гніту, а, навпаки, добір найціннішого, урівнення най-

доброчинніших, дужче розвинене розуміння індивідуальної відповідальности ...

(стор. 96 97. Там же таки).
Цілком зрозуміло, що в таких заявах нема нічогісінько радісного для

робітників, і робітництво співчувати їм не може. Через це Муссоліні в інших промовах
і в трохи іншому зв язку поспішає їх заспокоїти, запевняючи, що: Ми, фашисти,
маємо найщирішу любов до трудящого населення ... і ... першою чергою визнали

права трудящих кляс за священні... Коли ви запропонуєте закона про
восьмигодинний робочий день, ми за нього голосуватимемо... Отже, ми не хочемо, щоб,
нас вважалося за ляйбґвардію буржуазії, що відзначається великим боягузством
не маючи жадних заслуг, особливо там, де вона перебуває під впливом нових

багатіїв". Якщо ці люди не знають, як боронитися, то їм нема чого сподіватися
на нашу допомогу. Ми боронимо тільки народ та націю. Ми прагнемо до
матеріяльного й морального добробуту народу" (стор. 67, 82, 83, 95. Там же таки).

Із цього цілком логічно випливає заява, що ми, фашисти, прагнемо
збудити в кожному місті щиро шляхетне почуття пишатися належністю до шляхетної

італійської раси, що дала світові Данте, Галілея і найвеличніші витвори
мистецтва". Не менш послідовна Муссолініна заява про те, що ми, фашисти, являємо

собою синдикалістів, бо віримо в можливість за допомогою мас здійснити народньо-
господарську реформу". Але, поспішає він додати в іншому місці: Наш
синдикалізм відрізняється від інших відомих форм тим, що ми не дозволяємо в жадному
разі страйку, як засобу легальної боротьби. Ми підтримуємо співробітництво кляс,
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особливо тепер, коли перебуваємо в стані господарської кризи, і домагаємось,,

щоб ці наші вимоги розуміли наші синдикати. Проте, індустріяльним робітникам
і їхнім підприємцям слід пояснити, що вони ні до чого нас не примусять.
Робітники і їхні працедавці (коротко кажучи буржуазія) мусять подумати про те, що

нація включає в себе й народ, масу випадкових робітників, і що нема чого
сподіватися добробуту нації, доки ця складова частина живе через неї в бездіяльності
та в неспокої. Фашизм хоче органічно з єднати народ із нацією ...

Називаючи себе, так само як і Гітлер, революціонером, і послідовно
висуваючи проект денаціоналізації транспорту тощо та адміністративної
децентралізації державного апарату, Муссоліні так визначає свою державу: Ми повинні
мати таку державу, що каже просто: держава не репрезентує жадної партії, а

націю як ціле ; вона об'єднує всіх у собі, стоїть над усіма, охороняє всіх і бореться
з усяким почином, скерованим проти її зверхности" (стор. 108). За обов язковий
додаток до такої держави Муссоліні вважає спадкового короля, бо скасування
монархії могло б справити на народ вражіння ніби все розвалилося і треба
починати знову".

Коли в Гітлеровому світогляді помітно знайомі риси молодого Гегеля, і

німецький фашизм в особі інших своїх представників дійсно намагається використати
Гегеля, щоб обгрунтувати своє вчення, то Муссоліні одверто хвалиться тим, що

перший прищепив італійському соціялізмові трохи бергсоніянства, змішаного зі

значною пайкою бланкізму" (стор. 94).
Цим екскурсом до скарбниці думок великого дуче" ми можемо цілком

обмежитися з тим, щоб, повернувшися до предмету нашого обговорення, підсумувати
сказане. Решта Гітлерової книжки, присвячена конкретним питанням партійної
боротьби та політики, трактує про організаційні принципи, тактику та стратегію
партії, віддаючи якнайбільше уваги питанням словесної та друкованої агітації й

пропаганди. Щодо тактики та стратегії, то їхній характер певною мірою визначає

заголовок присвяченого їм розділу: Дужий найдужчий тоді, коли він сам". Треба
сказати, що в цьому відношенні Муссоліні випередив Гітлера, заявивши це

самісіньке на першій сесії парляменту 1921 року, звертаючись до представників усіх
репрезентованих там партій.

Розділ, присвячений викладові організаційних принципів партії,
перевантажено міркуваннями про три кити" авторитету популярність, силу та традицію,
не маючи нічого оригінального й особливо цікавого, крім місця, де Гітлер досить

тверезо говорить про чистку та приймання до партії. В надзвичайно багатому на

матеріял і оригінальні думки розділові про агітацію та пропаганду він особливо

висуває наперед питання організації та проведення масових зборів, давши перед
цим ґрунтовну критику буржуазних, комуністичних і соціял - демократичних масових

зборів. Не менше, якщо не бідьше, ніж Муссоліні, віддає Гітлер уваги питанням

зовнішньої, звичайно, агресивної, політики, докладно аналізуючи міжнародню
ситуацію на різних етапах післявоєнної історії Европи й Ямерики. Так, Версаль,
Льокарно, Раппало тощо правлять йому за ті віхи, що за ними він визначає

орієнтацію Німеччини на союз із Янглією та Італією і на експансію на ,Схід.
Маючи таким чином перед собою хоч тільки схематично охоплену концепцію

Гітлера, ми можемо відповідно її духові, поділити книжку, як це ми зробили
в заголовкові, на Credo" і Vademecum". залічивши до першого все те, що він

говорив з приводу світогляду, держави, народу тощо, а до другого все, де

трактується про конкретні питання партійної роботи, боротьби та політики.

В. Бон

С. Я. Оранский Основные вопросы марксистской
социологи и". Т. I. Прибой". Л. 1929. Стор. 245. Ц. 2 крб. 50 коп.

У марксистській літературі дуже небагато таких праць, що давали б суцільний
науковий виклад основних проблем марксистської соціології. Крім книги Бухаріна,
що, не вважаючи на свій характер популярного підручника", все ж являє собою

першу працю з марксистської соціології, ми маємо лише окремі твори, що або

присвячені якійсь одній чи двом проблемам (праці Кавтського, Кунова, Солнцева,
Удальцова), або являють собою полемічні твори, зв язані з періодом боротьби за

теоретичне самоутверждение" марксизму (праці Плеханова та Леніна).
Вже перша книжка (Бухаріна) викликала в нашій пресі чимало заперечень,

які показали, що в галузі марксистської теоретичної соціології є багато спірних і

нерозв язаних проблем.
Тому треба всіляко вітати кожну працю, що хоче внести ясність у питання

марксистської соціології або, принаймні, .методологічно правильно ставити питання.

Книжка Оранського заслуговує на велику увагу від кожного марксиста як з

погляду методологічної постанови питань, так і з погляду розв язання деяких

проблем. Перед нами лише перший том з великої праці, запроектованої автором
на три томи, і через те важко дати остаточну оцінку цієї книжки, бо, можливо,
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багато питань, що виникають з приводу першого тому, буде розв язано в

дальших томах.

У першому томі автор розбирає два основні питання :

1) загальні проблеми соціології, як науки, проблема соціяльних законів
і поняття суспільства (І IV розділи) і

2) економічна структура суспільства та вчення про кляси (V VIII розділи).
У вступному розділі С. Оранський в основному правильно розв язує питання

про предмет і завдання соціології. Відкидаючи однобокі визначення соціології, як

лише методології соціяльних наук (а не окремої науки), або заперечення
самої можливости такої науки (деякі буржуазні теорії), автор виявляє правильне
діялектичне розуміння соціології, як окремої теорії науки про соціяльне,
.самой общей теории социального" (13), що одночасно має давати керівничі
методологічні принципи історії та іншим соціяльним наукам, а історичний матеріялізм
як марксистський напрямок цієї науки.

Як соціологія взагалі вивчає причинное соотношение всех сторон общества"

(15), так одной из основних задач марксистской сициологии становится изучение

причинного соотношения между экономическим базисом и всей совокупностью

надстроек" (14), а кожна конкретна соціяльна наука изучает прежде всего ту
особую внутреннюю закономерность, которая присуща развитию какой-либо

надстройки" (14). Останнє авторове твердження сумнівне. Чому конкретна
соціяльна наука має діло лише з явищами надбудови, коли існує така соціяльна
наука, як політична економія, що вивчає явища базисного" типу, а не

надбудовного"? Висунуте автором обмеження явно не обґрунтоване.
Перші два розділи книжки подають огляд зародження соціології та головних

напрямків сучасної соціології. Давши стислий, але методологічно вичерпний виклад

і критику механістичної теорії суспільства XVII ст., поглядів французьких матерія-
лістів XVIII ст. та системи О. Конта, С. Оранський головну увагу віддав викладові
й критиці сучасних соціологічних теорій (психологічних, біологічних,
теоретичних, ідеалістичних).

, Позитивним моментом цих розділів книжки є те, що автор відійшов від

старого трафарету давати виклад конспект різних соціологічних теорій, дбаючи
лише про повноту"; натомість автор цілком слушно подає свій виклад виключно

з методологічного погляду, вияснюючи основні методологічні засади та їхнє

значіння для побудування наукової соціології, і критикує ці теорії з позицій д і я-

лектики. Так, виклад психологічної соціології С. Оранський підсумовує як

наближення її до поняття соціяльного єднання і соціяльного явища {Зіммель, Ельвуд),
а органічної школи як потребу розглядати суспільство як ціле, а не як суму
окремих індивідів. Після такого викладу стає логічно ясною та переконливою і

критика натуралістичної соціології за нерозуміння нею нових якісних особливостей

цілого, порівнюючи з властивостями складових елементів цілого (63), або критика
психологічної й біологічної школи за перенесення чужих" понять до суспільної
сфери, бо ці школи аналізують лише статистику суспільства.

Стоячи на позиції діялектичної методології, іранському вдалося підкреслити
й те борсання між крайніми поглядами, що характеризує сучасне методологічне
безсилля буржуазних теорій: коли натуралістична соціологія шукає незмінних
законів суспільства і заходить у безвихідь, то історики (Ед. Майєр), бажаючи
визволити себе з-під впливу метафізичної соціології, не хочуть знати ніяких законів

історичного процесу,
Після такої критики методологічних засад буржуазних соціологічних шкіл,

поданої з погляду діялектичної методології, з достатньою переконливою
аргументацією викладено проблему соціяльних і природних законів (III-й розділ).
Марксистське розв язання цієї проблеми базується на розумінні діялектичного взаємц-
відношення загальних і окремих законів: окремі закони являють собою

специфічні форми, специфічні виявлення загальних законів, при чому ці
*загальні закони самі є лише теоретична абстракція і існують лише в формі отих

окремих законів різних галузей дійсности (104). Так, загальний закон боротьби за

існування існує в формі окремого закону органічного пристосування тварин до

умов матеріяльного оточення або в формі окремого закону розвитку продуктивних
сил людського суспільства. Загальні абстрактні закони можуть виявлятися в формі
окремих специфічних законів лише за наявности певних конкретних передумов.
Саме через те ці специфічні закони не можна вивести логічно із законів

загальних, а треба їх знайти через аналізу конкретних умов. Абсолютних,
абстрактних законів нема, існують лише закони конкретні (108).

На основі такого розуміння соціяльних законів дано і марксистське поняття

суспільства (розділ IV), як передумови людської взаємодії, як цілого, що
його внутрішню природу становить трудовий з в я з о к, і де рушійною силою

є суспільна людина. Поняття суспільної людини це основне діялектичне поняття

в історичному матеріялізмі, що відрізняє марксистське розуміння суспільства від

усіх інших. Общество иначе не существует, как в виде связанных между собой
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конкретних общественных индивидов, и отдельно человек немыслим, иначе как

социальный индивид данного конкретного общества". Так марксизм підіймається
на вищому синтезі як над однобоко - механістичним поглядом на суспільство, так

і над абстрактним метафізичним універсалізмом. З приводу цієї частини праці
С. Оранського можна зробити лише одне зауваження.

Цілком слушно надаючи першорядної ваги питанням методологічним, автор
обминув таких соціологів, як Гумплович і Боєр, що саме ці питання висунули як

першочергові в буржуазній соціології. Адже вони не менш сучасні, ніж Спенсер,.
Бокль, Ворд, Тард та інші, що знайшли собі місце в огляді сучасної соціології, а

їхня роля саме в поставленні методологічних питань соціології також не менша.

Розділ V книжки Оранського присвячено будові суспільства, аналізі
основних понять економічної формації. Про перше поняття поняття продуктивности
праці Оранський каже, що про нього .до сих пор еще в марксистской литературе нет

полной ясности" (132). Це певною мірою слушне зауваження залишається в силі

і після праці Оранського. бо не можна сказати, щоб автор вніс повну ясність до

цього питання. Констатувавши, що Маркс установив два поняття продуктивної
праці (з погляду певного історичного способу виробництва і з погляду процесу
праці взагалі), Оранський зосереджує свою увагу виключно на другому понятті,
що тотожне з поняттям виробництва.

За найістотнішу ознаку продуктивної праці Оранський вважає уречівлення :

результат существует в виде вещи, имеющей потребительную ценность, т. е.

способной служить для удовлетворения человеческих потребностей" (134), при чому не

лише матеріяльних, а й всех его потребностей без исключения" (137). Давши
такі дві ознаки, Оранський не може знайти тієї межі, що потрібна для
відокремлення продуктивної праці від ідеологічної, бо ж праця скульптора теж дає в

наслідок матеріяльну річ (статую), що задовольняє певні потреби суспільної
людини. Уречівлення, на нашу думку, не може правити за істотну ознаку
продуктивної праці, бо, як слушно це підкреслив Бухарін, вся культура суспільства
матеріялізується", вона завжди існує в певних матеріяльних формах, уречівлена.

Правда, Оранський дає ще й іншу формулу для визначення поняття

продуктивної праці: В производительном труде находит своє выражение отношение

общественного человека к природе" (135). Ця формула більш відповідає Марксо-
вому розумінню виробництва, але, подана ізольовано, інтерпретована за згаданими

вище ознаками, вона все ж таки не вносить повної ясности і викликає низку
заперечень. Я тимчасом у статті про Фоєрбаха (Архів, кн. І), Що її в дальшому
тексті цитує сам Оранський, Маркс і Енгельс дали, на нашу думку, досить ясний

критерій для розуміння виробництва і продуктивної праці: До сих пор мы раз-
сматривали только одну сторону человеческой деятельности, обработку
природы людьми1). Другая сторона обработка людей людьми" (Архів,
кн. I, ст. 224). Отже, обработка природы" і обработка людей" ось що відрізняє
продуктивну працю від непродуктивної, хоч би й суспільно корисної. Взявши

такий критерій, не буде потреби спеціяльно підкреслювати речевий" характер
продуктивної праці в протилежність, очевидячки, неречевому характерові
надбудовної праці. Справа не в матеріяльній формі, а в суспільному призначенні,
в тій соціяльній функції, що її виконує людська праця та її продукт. Помилка

Оранського в тому, що він забув зв язати ці дві форми людської праці, а тим

самим і діялектично протиставити їх. Свою теорію уречівлення" автор висунув
супроти психологічної теорії Богданова, але ж Богданова треба критикувати не

по лінії розмежування відмін праці, а по лінії його загальнофілософських засад.

Сам автор зауважує (135), що Богданов у своїй теорії цілком послідовний; як же

тоді можна критикувати теорію продуктивної праці Богданова незалежно від його

ірілософії ?

Краще і, на нашу думку, цілком правильно дано аналізу другого поняття

марксистської соціологічної теорії поняття продуктивних сил. Заслугою Оранського
є те, що він тут відійшов від традиційного змішування двох різних понять:

процесу праці та продуктивних сил. Із., розуміння цих двох понять, як ідентичних,,
випливала й плутанина в питанні про складові частини продуктивних сил :

природа, людина й знаряддя праці.
Під продуктивними силами, на правильну думку Оранського, Маркс

розумів лише робочу силу людини (трудовий досвід, навички та зміни) і знаряддя

праці, як субєктивні і об єктирні елементи продуктивних сил (142). Щождо природи,
як предмету праці, то вона не є продуктивна сила, бо сила природи стає законом

лише за тієї умови, що люди зроблять її своїм знаряддям праці. Отже, природа є

лише передумова суспільного виробництва, але цього висновку чомусь автор
книги спеціяльно не підкреслив, а, навпаки, заплутав через змішування двох

інших понять: знаряддя праці" і засоби виробництва". Так, визначивши

об'єктивний елемент продуктивних сил через поняття средств труда" (142),.

) На берегах рукою Маркса : Зносини й продуктивна сила".
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Оранський потім дає таку формулу продуктивних сил: Производительными силами'

являются рабочая сцла и материальные средства производства" (143).
Адже самому Оранському відомо (134), що поняття средства производства" у

Маркса включає два елементи предмет труда" и орудіе труда", себто природу
( загальний предмет праці") і знаряддя. На превеликий жаль, нову правильну
думку Оранський формулював старими традиційними термінами, що не сприяють
ясному розумінню такого основного поняття історичного матеріялізму та поняття

продуктивних сил. Крім того, зовсім не вияснено і ту ролю. що її має природа

для самого процесу суспільного виробництва та його зросту. Тимчасом, тільки у

Маркса ми маємо правильне висвітлення цієї ролі саме з погляду виробництва, як

способу боротьби суспільної людини за своє існування. Слід було докладніше
розглянути Марксів поділ на два роди природних багатств : багатство на засоби

споживання і бататство на засоби праці. Адже розглянуто з

методологічно-діялектичного погляду заперечення критиків проти Марксової теорії продуктивних сил

і вияснено суть філософської синтези Маркса, як філософії діяльної
суспільної людини, що й знайшла свій вислів в основному понятті
марксистської соціології понятті продуктивних сил. Останні явлють собою той простіший
елемент, що безпосередньо зумовлює структуру суспільства, а все інше може

впливати на нього лише через продуктивні сили.

Віддавши досить уваги критиці буржуазних тлумачень теорії продуктивних
сил, Оранський одночасно жадним словом не згадав про маркситські праці з цього

питання (напр., статті Єфімова та ін.). Щодо теорії продукційних взаємин, то,

дарма що про них, як каже Оранський, у викладах історичного матеріялізму
говорено найменше, проте й сам автор не сказав багато (7 сторінок), обмежившись

викладом і поясненням поглядів Плеханова на дві відміни продукційних відносин
(технічні і соціяльно - продукційні, або майнові). Заслуговує на прихильну увагу
спеціяльно підкреслена автором Марксова думка про те, що для правильного
розуміння зв язку між продуктивними силами та соціяльно - продукційними
взаєминами слід вважати на проміжну л а н к у розподіл засобів виробництва,,
виявлений у певних формах власности. Те саме треба сказати й про підкреслення
характерних ознак поняття способу виробництва": 1) розподіл засобів

виробництва І 2) ті взаємини, що через них здійснюється з єднання продуктивних сил

(робочої сили і засобів виробництва). Наприклад, акт продажу робочої сили робітника
капіталістові здійснює можливість такого з'єднання і цим визначає собою

капіталістичний спосіб суспільного виробництва. Таке пояснення поняття соціяльно-
продукційних взаємин дає авторові змогу виявити діялектику взаємовідношення
продуктивних сил та технічних і соціяльно - продукційних взаємин у такій формулі:
Технические отношения представляют собой обратную сторону самих

производительных сил они суть взаимоотношения людей, поскольку они сами

непосредственно выступают как производительные силы в процесе труда... Второй вид

производственного отношения (социально - производственные) мы можем теперь

характеризовать как те общественные отношения, через посредство которых

осуществляется с о ё д и н е н и е производительных сил (166). Ця формула
визначає діялектичну єдність тих окремих і в своїй відокремленості абстрактних
елементів суспільної праці,.яка (конкретна єдність) тільки і є справжнім вихідним
пунктом усієї соціологічної теорії Маркса. Наприкінці цього розділу Оранський дає

влучну критику теорій насильства (Дюрінґ, Оппенгаймер) і норм права, як основи

економічних стосунків (Штамлер). Як нгсильство, справедливо зауважує автор,
було завжди лише зовнішнім способом зміни способів суспільного виробництва,
а не його причиною, так і норми права не створюють, а лише закріплюють,
фіксують ті фактичні відносини, шо вже склалися.

Останні розділи книжки (VI VIII) дають виклад марксистської теорії кляси

Автор правильно формулює основну ознаку суспільної кляси відношення до
засобів виробництва, додаючи до цього другу Істотну ознаку особливу функцію
в процесі суспільного виробництва. Разом із тим ми гадаємо, що не було потреби
давати своє визначення суспільної кляси після того, як автор навів Ленінове

визначення, що містить у собі всю суму істотних ознак, потрібних і достатніх для

вияснення змісту цього питання Крім того, вражає те, що ім я Леніна, як автора'
визначення поняття кляси, стоїть у Оранського поруч з іменами Фінн-Єнота-
євського та Удальцова, а залічення творів Туган - Барановського до марксистської
літератури (171) вже й поготів викликає цілковите здивовання.

Добре вияснено зв язок кляс Із способом виробництва і шляхом
розмежування таких різних понять, як спосіб виробництва" і конкретне клясове

суспільство", правильно розв язано питання про число кляс суспільства. Це
розмежування тим потрібніше, що в марксистській літературі і досі нема повної ясности в

цьому питанні. Так само влучно зформульовано відношення кляс у процесі
розвитку способів суспільного виробництва: Господствующий класс старою способа

производства по самому своєму положению является охранителем существующих
производственных отношений. Ему противостоит другой класс, связаный
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с новыми производительными силами и выступающий как борец за

новый способ производства" (ст. 184).
Цілком слушно вважаючи дрібну буржуазію за окрему клясу, а не частину

кляси буржуазії, Оранський правильно характеризує соціяльні тенденції ціє/ї кляси,
як бажання стояти на місці, не йти ні вперед, ні назад". Вияснивши досить
докладно різні осередклясові групи буржуазії, Оранський питанню про групову
диференціяцію робітничої кляси приділив лише кілька слів; а цьому питанню,
такому актуальному для пролетарського руху за кордоном і у нас, слід би було
віддати більше уваги.

Розділ про міжклясову групу (становище й роля інтелігенції та деклясованих

елементів суспільства) і вчення про процес конституювання кляс (про клясу в

собі" і клясу для себе") написано добре, і ніяких заперечень він не викликає;

особливо докладно вияснено питання про інтелігенцію і про зв язок суспільного
становища людини з індивідуальними мотивами її поведінки (критика поглядів
Гумпловича та Зіммеля).

Нарешті, треба зауважити, що в роботі Оранського зовсім замало уваги
віддано висвітленню сучасних актуальних проблем соціяльного життя СРСР та

їхньому зв язкові з теоретичними проблемами марксистськоїсоціології. Так, питання

про стан продуктивних сил СРСР та будівництво на основі їхніх соціялістичних

продукційних взаємин, питання про боротьбу різних господарських форм, різних
способів виробництва, питання про основні кляси нашого суспільства, про структуру
робітничої кляси та взаємини з селянством усі ці питання або зовсім не

порушено або порушено їх дуже побіжно і до того ж порядком популярної ілюстрації.
Крім того, автор припустив, на нашу думку, одну методологічну помилку,

що її можна пояснити структурою цілої праці. Виділивши в окремий розділ
другого тому теорію суспільного розвитку (як сказано в передмові), Оранському
довелось розглядати основні проблеми марксистської теорії суспільно - економічної

формації в статичному, а не Динамічному розрізі. Цим автор значно послабив

діялектичні позиції своєї методології і позбавив себе можливости подати

докладнішу аналізу діялектичної взаємодії продуктивних сил і продукційних взаємин.

А це призвело автора до неможливости подати належну критику заперечень
Алексеева, Делевського, а надто Альтшума та Брайнталя проти Марксової теорії
продуктивних сил заперечень, що виходили від поняття першопричини (149).

Поза цими зауваженнями ми все. ж вважаємо книгу Оранського за цінний
вклад до нашої, ще не дуже багатої, літератури з поля марксистської соціології.
Книгу написано ясною мовою, виклад легкий і приступний.

Цю працю з великою для себе користю прочитає як освічений марксист,
так і середній читач з кола вишівської молоді та робітничого активу.

Книгу видано старанно й уважно. Ми зауважили тільки дві помилки : 1) на

стор. 103 замість Конт набрано Кант , 2) на стор. 234 рядок б знизу замість

организованной класовой борьбы" (як видно зі змісту цілого речення) набрано
неорганизованной". Проф R Б()Пк0

Губерман С. К теории капиталистического рынка и

кризиса. Видавництво Комуністичної Академії, стор. 235, ціна 2 крб. 50 коп.

Книга тов. Губермана складена з статтей, надрукованих протягом 1925 28 p.p.
у часописах Социалистическое Хозяйство" та Вестник Комакадемии". Але, не

вважаючи на це. вона являє собою єдине ціле, бо, як про це зазначає автор у
передмові, самі ці статті писалося як розділи майбутньої книжки". Книга К теории"
містить у собі такі розділи: 1) методологічні моменти проблеми ринку, 2)
методологічні моменти проблеми кризи, 3) малі та великі цикли коньюнктури, 4) до

питання про причиновості криз, 5) кредитово - грошові питання коньюнктури, б) до

характеристики сучасної структури капіталізму, 7) особливості коньюнктури за

монополістичного капіталізму. Перелік розділів студії тов. Губермана показує, що

автор у своїй книжці охопив усі основні проблеми теорії ринку та кризи.
Проблемам капіталістичного ринку та кризи марксисти віддавали чимало

уваги, але острах перед грубим емпіризмом відбився на вивченні цих проблем
в такому напрямку, що ці проблеми трактувалося та студіювалося без жадного

зв язку з проблемою коньюнктури.' Таким чином теоретичне розроблення
проблеми коньюнктури на довгий час залишалося монополією буржуазних дослідників.

Поява за останній час з боку марксистів низки статтей і доповідей,
присвячених розробленню питань коньюнктури, свідчить про те, що марксистська думка
починає цікавитися цими проблемами і що острах грубого емпіризму подолано.

Однак, усі ці праці занадто мало ув язані із загальною теорією ринку та криз,
і з цього боку студія тов. Губермана цінна тим, що охоплює питання теорії ринку
та кризи, ув язуючи їх з проблемою коньюнктури. Нема сумніву, що студія тов.

Губермана, не вважаючи на важкий стиль, має відогравати ролю великої підмоги
для кожного, хто вивчає та цікавиться питанням коньюнктури.
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Дарма що основна концепція автора вірна і що книжка тов. Губермана
Заслуговує на позитивну оцінку, ми все ж мусимо зазначити, що не всі частини

студії тов. Губермана бездоганні. На цих місцях, які, на нашу думку, є спірні, і слід

у першу чергу зосередити увагу.
Розділ, присвячений проблемі великих і малих циклів, цікавий тим, що

автор один із перших, що свого часу виступили з критикою теорії великих циклів
буржуазного професора Кондратьева. Раніше ніж підійти до критики теорії
великих та малих циклів Кондратьева, тов. Губерман зупиняється на визначенні
поняття коньюнктури, формулюючи його ось як: Поняття коньюнктури має діло не

з абстрактними явищами капіталістичного господарства, а з конкретним рухом та

станом цієї господарської системи : поняття коньюнктури характеризує раніш за

все прояв закономірности реального капіталізму".
Далі автор пише: Значить, цим і визначається відношення цього поняття

до поняття абстрактного ринку та кризи. Поняття коньюнктури охопаює ці обидва
поняття в їхньому зв язку та конкретному вияві в реальному капіталізмі. Між
першим поняттям та останніми таке саме відношення, як, наприклад, між додатковою
вартістю та зиском" (стор. 79). Характеристика відношення між коньюнктурою та

абстрактним ринком та кризою, як відношення між категоріями додаткова
вартість та зиск, невірна. Невірна тому, що коньюнктура має діло, як це стверджує
сам автор, з конкретним рухом капіталістичного господарства, а теоретична
аналіза закономірностей руху капіталістичного господарства має діло з теорією циклу,
Категорія ж зиску затемнена форма категорії додаткової вартости. Але ж

категорія зиску може й має бути аналізована в умовах чистого капіталізму. Краще
характеризувати відношення між коньюнктурою та циклом як відношення між

категорією цін виробництва та ринковими цінами!
Ми не зупиняємось на суті самої критики тов. Губермана кондратьєвської

теорії великих циклів; тут ми лише відзначимо, що основні положення, висунеиі
тов. Губерманом проти Кондратьева, безумовно вірні, але ми не пристаємо на

його тлумачення та розуміння механізму взаємовпливу цін і купівельної сили

золота. Цілком вірне перше твердження тов. Губермана, що ціна, абстрактно
міркуючи, може змінюватися залежно від зміни вартости золота, як грошового
матеріялу, або вартости самих товарів" (ст. 110).

І далі автор з ясовує ті чинники, відкидаючи явища конкуренції, які

обумовлюють таке відхилення, і таким чинником, на думку автора, є вплив золота.

Тов. Губерман має, мабуть, на увазі відхилення ціни золота від його варто-
сги; останнє наше припущення цілком стверджується його дальшими міркуваннями,
що витікають з досить довгої цитати, яку ми наводимо, щоб не було ніяких

непорозумінь, повнотою. В основному, каже тов. Губерман, на протязі XIX - XX

сторіч такими факторами були війни та революції, з одного боку, і зміни в структурі
капіталістичного господарства з другого боку".

Довге відхилення купівельної сили золота від його вартости можливе тому,
що пропозиція золота, відмінно від пропозиції всіх інших товарів, визначається не

тільки продукцією цього року, а головним чином наявним золотим запасом,

випродукованим раніш, що перебуває в різних формах. Це відхилення купівельної
сили золота від його вартости полегшується в епоху воєн ще тим, що випуск
паперових грошей скорочує потребу на золото, як грошевий матеріял (? !! Я. Л ). З
другого боку, війни змінюють пропорцію розподілу золота по окремих країнах, і тим

самим утворюється лишок пропозиції золота в країнах із сталою

розмінною валютою" (стор. 10, підкреслення наше Я. Л.). Невірне
твердження, що підчас війни потреба на золото в країні з паперовою валютою

зменшується, невірне тому, що на світовому ринку лише золото (або срібло)
залишається грішми, і, оскільки країна, що воює, не виключена з системи світового

господарства, остільки потреба на золото не зменшується. Можна, каже Маркс,
прийняти за постійний закон, що перетворення золотих і срібних грошей у речі
розкошів має місце головним чином підчас миру, а зворотне перетворення їх у
злитки чи монети підчас бурхливих періодів" ( До критики", стор. 127, вид. ДВУ,
Одеса, 1923 року). Отже, за Марксом, підчас війни збільшується потреба на золото,

як грошовий метал, а не навпаки, як це стверджує тов. Губерман. Далі, тов.

Губерман не пояснює, що власне він розуміє під поняттям купівельної сили золота.

Тут до речі буде, коли ми нагадаємо, що в статті в часописі Соціялістичне
Господарство" № 1 за 1927 р., стор. 50 тов. Губерман говорить не про купівельну силу
золота, а про ціну. Справа не в тому, що тов. Губерман слово ціна" замінив

словом купівельна сила", а в тому, що в контексті, де цим терміном користується
тов. Губерман, ясно, що мову мовиться про відхилення ціни золота від його
вартости. Яджеж Маркс учив, що ціна це грошовий вияв вартости, і тому грошовий
вияв вартости грошей це тавтологія. ... Гроші, каже Маркс, не мають ціни.
Вони взяли б участь у цій єдиній відносній формі вартости всіх інших товарів
лише в тому разі, коли б змогли відноситися до самих себе як до свого

еквіваленту" ( Капітал", т. І, стор. 51, вид-во Пролетарий", 1923 р.). Коли навіть
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припустити, що тов. Губерман має иа уізазі купівблЬну силу золота, як поняття. щО
являє собою зворотний бік медалі: ціна товарів, що визначається вартістю товарів,
з одного боку, та вартістю золота з другого. Купівельна сила золота ніколи
не розбігається з його вартістю з причин, що викликаються чинниками, які лежать

на боці золота. Розбіжність ця може мати місце остільки, оскільки ціна товарів
розбігається з вартістю з причин, викликуваних чинниками, що лежать на4 боці
самих товарів. Купівельна сила золота це те саме, що Маркс назвав відносною
величиною вартости золота, яке встановлюється на місці його продукування.
Таке, каже Маркс, встановлення відносної величини вартости золота фактично
здійснюється на місці його продукування в безпосередній міновій торговлі. Коли
воно вступає в обіг як гроші, його вартість уже дана" ( Капітал", т. І, стор. 50).
В другому місці Маркс каже ось що: Ця вартість (золота А. Л.) припускається,
як дана для того, щоб гроші могли функціонувати як мірило вартости, яке

визначає ціни. Коли знижується, наприклад, вартість самого мірила вартости, то це

виявляється насамперед у зміні цін товарів, які безпосередньо навколо джерел
продукції благородного металу вимінюються на нього як на товар" (там же, стор. 70).
Отже, говорити про розбіжність купівельної сили золота та його вартість у такому
розумінні, в якому це має місце в студії тов. Губермана, не можна. Це має рацію
лише в тому разі, коли припустити, що кількісний чинник відограє ролю, яка

визначає ці відхилення. Ми звертаємо читачеву увагу на твердження тов. Губермана,
що купівельна сила відхиляється від їхньої вартости тому, що утворюється
лишок пропозиції золота в країнах із сталою розмінною валютою". Таке

твердження не потребує довгих міркувань, щоб довести, що воно, принаймні, утворює
прогалини для кількісної теорії.

Щоб. пояснювати рух цін? зовсім не потрібно конструювати якусь теорію
відхилення купівельної сили від вартости. Абстрактно рух цін може бути
обгрунтований тим, що продукційність праці у виробництві золота не йде поруч і

однаковою мірою з рухом продукційности праці у виробництві товарів, так само як

продукційність праці в різних галузях виробництва взагалі не рухається рівномірно.
Тому розбіжність руху продукційности праці у виробництві золота та інших товарів,
як наслідок, відбивається на рухові цін: вони знижуються, бо продукційні сили у
виробництві товарів підвищились більшою мірою, аніж продукційні сили у
виробництві золота, себто вартість золота відносно вартости товарів збільшилась.

Зворотну картину спостерігатимемо тоді, коли ціни підвищуються. Це буде як

наслідок того, що вартість золота відносно вартости товарів зменшилася. Цей абстрактний
закон має лягти в основу дослідження конкретного руху цін на який завгодно
період часу, коли абстрагуватися від недовгочасних коливань, які викликаються

коньюнктурними умовинами, себто чинниками, що лежать на боці товарів,
У розділі До питання про причииовість криз", відкидаючи диспропорційність,

як безпосередню причину криз, автор пояснює причину криз тим, що закон тенденції
норми зиску знижуватися підчас розквіту стає реальним фактом, і цей факт утворює
межу для поширеної репродукції. Причина кризи, каже тов. Губерман,
закладена, поперше, в історичних умовах розвитку капіталізму, а подруге розвивається
та здійснюється, як дійсна причина, тільки в зв язку з розвитком самого піднесення.
Вона полягає в законі тенденції норми зиску знижуватись, сущою постійно в

умовах капіталізму, саме як тенденція, але перетворюється в дійсний закон падіння
норми зиску тільки підчас розквіту і в зв язку з ним, через загальну розбіжність
цін на елементи постійного капіталу і товарами, що випродуковуються в обробній
промисловості (головним чином тій, що продукує засоби споживання)" (стор. 151).

Цей погляд про причиновість криз розвинув Гільфердінг в усім відомій студії
Фінансовий капітал" ; у тов. Губермана цей погляд розроблено послідовніше. Слід,

однак, відзначити, що, оскільки проблема причиновости криз одночасно є й
проблемою періодичпости і тому мусить відповідати на питання про причиновість
циклічного руху капіталістичного процесу репродукції, остільки причина кризи
має одночасно пояснювати й вихід із депресії. Тому ми вважаємо, що таке

пояснення причиновости криз недостатнє; на нашу думку, вірніше буде, коли

причиновість криз пояснювати внутрішнім рухом суперечностей закону тенденції норми
зиску знижуватись. Таке пояснення причиновости криз різниться від формулювання,
яке ми навели з книжки тов. Губермана, тим, що дає відповідь на причину ци-
клічности капіталістичного процесу репродукції. Підчас депресії тенденція норми
зиску знижуватися невтралізується протилежною тенденцією тенденцією норми
зиску гіідвіщуватись (що відзначає й тов. Губерман), і цей факт приводить до

виходу з депресії. Навпаки, підчас розквіту тенденція норми зиску знижуватися стає

реальним фактом, суспільний характер виробництва приходить у сутичку з

приватним характером привласнення виникає криза.
Далі ми хочемо зупинитися ще на одному моменті, де ми не згодні з тов.

Губерманом. Відкидаючи теорію, що пояснює причину криз умовинами репродукції
основного капіталу, автор каже: ... тому реорганізація виробництва підчас
депресії проходить, головним чином, в інших, аніж технічні, формах; цим власне
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встановлюється обмежене значіння репродукції основного капіталу як чинника

піднесення'* (стор. 134).
Вірно, що репродукція основного капіталу не є чинник піднесення, бо

репродукція основного капіталу вже свідчить про те, що капіталістичний процес
репродукції починає підноситися, це є констатація факту. Але невірно, що підчас
депресії не відбувається технічна реорганізація, і невірно, коли це твердження
висовується як один з аргументів проти теорії, що пояснює кризу умовами
репродукції основного капіталу. Ми вважаємо, що в циклі більшість технічних

реорганізацій припадає на депресійну фазу, в зв язку з тим, що моральне знецінення
основного капіталу відбувається саме підчас кризи ; менш технічно устатковані під-
приємтва стають нежиттєздатними за сущих низьких цін; і зовсім незрозуміло,
чим може тов. Губерман пояснити такий факт, що після кризи рівень продукції
(в натуральних покажчиках) досягає рівня, досягнутого на вершині піднесення
попереднього циклу раніш, аніж це має місце в рухові рівня цін.

Треба відзначити й те, що деякі місця в книжці не досить розвинені, і автор
тут обмежується лише критичною аналізою, не розв язуючи позитивно питання.

Наприклад: у розділі про методологію вивчення проблеми кризи центральне місце
посідає питання рівноваги, але досить виразного визначення поняття рівноваги
ми у тов. Губермана не знаходимо. Далі, розділ про кредитово - грошові теорії
коньюнктури має цінність тим, що там охоплено всі буржуазні кредитово

- грошові
теорії коньюнктури й наведено досить вдалу критику, але в цьому розділі бракує
аналізи позитивної. Якщо кредитово - грошові феномени не відограють основної

ролі, що визначає рух коньюнктури, а підлеглу ролю, то все ж потрібно було б
висвітлити цю ролю, себто дати позитивну аналізу руху кредитово -

грошових
феноменів у коньюнктурі.

Наостанку хотілося б відзначити форму викладу. В книжці тов. Губермана
позитивна аналіза переплетена з критичною аналізою. Цим книжка, з одного

боку, виграє повнотою досліду, а з другого боку для менш кваліфікованого
читача, який починає лише знайомитися з питаннями коньюнктури, така форма
викладу робить цю книжку важкою. . _

А. Ландесман

Weltwirtschaftliches Arch і v. Zeitschrift des Instituts fiirWelt-
wirischaftund Seeverkehr an der (Jniversitat Kiel. Herausgegeben
von prof. Bernhardt Harms. Verlag von Gustav Fischer, Jena. 27 28 Band. 1928 p.

Архів світового господарства. Журнал Інституту Світового Господарства й

Мореплавства при Нільському університеті. Керівник професор Бернгард Гармс.
Накладом Г. Фішера, Ієна, 27, 28 том, 1928 року.

Журнал Нільського інституту зі світового господарства та мореплавства, на

чолі якого стоїть відомий проф. Бернгардт Гармс, являє собою, безперечно,
найповажніший орган у країнах капіталістичного Заходу, на сторінках якого висвітлюється
як теоретичного, так і практично-утилітарного змісту питання світової економіки.

На це є чимало підстав. Одмінні риси цього видатного орТгаиу світової
економіки є в тому, що порушені питання висвітлюється теоретично всебічно, а також

теоретична частина Архіву" не хибує на академізм тверджень, висновків, на

прагнення абстрактно розглядати світові проблеми. Навпаки, відмінно від інших
деяких періодичних німецьких видань, теорія щільно ув язана з конкретними
'завданнями, що ними цікавляться відповідні кола буржуазного суспільства. Крім
того, Архів", маючи в числі своїх співробітників представників науки й ділових кіл
мало не всіх країн світу, провадить свою дослідчу роботу не тільки по лінії

загальносвітових проблем, а й спеціяльно віддає чимало уваги окремим країнам,
навіть з незначною в світовій економіці питомою вагою (Греція, Болгарія тощо).
Відповідно до згаданого загального цілевого наставления Архіву" маємо й

архітектоніку журналу. Саме поділено його в основному на 3 розділи.
Перший розділ центральний (має 300 400 сторінок тексту) змістом

своїм загальнотеоретичний. У другому розділі, що має назву С h г о п і k
und Archivalien" (300 400 стор. тексту), висвітлюється окремі питання

світового господарства, переважно описового й прикладного характеру, по окремих
здебільшого країнах. Так, висвітлюється питання структури й коньюнктури
світового господарства, історії світового господарства, світової економ, політики, історії
господарства й екон. політики окремих країн, сільського господарства,
промислового господарства, ринки товарів, грошей і капіталів та проблеми мореплавства,
міжнародньої заборгованости, фінансів, репарацій і міжнароднього права. Нарешті,
третій розділ Literatur" (80 100 ст. тексту) містить у собі бібліографічні
нариси, рецензії та реферати авторитетних фахівців на поточну всесвітню

економічну, соціологічну й правничу літературу.
Якщо другий розділ Архіву" відбиває ділові інтереси буржуазного

суспільства, то в 3 -

му розділі маємо своєрідну фотографію динаміки поточної буржуазно -

економічної думки, що, до речі, виконується дуже добре й сумлінно.
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Отака загальна характеристика цього журналу. Не маючи змоги & Нашому
реферативному огляді розглянути зміст усього багатства журналу за 1928 р.,
спинимось лише на головних теоретичних актуальних студіях Архіву" та рівно ж на

таких, що мають спеціяльний інтерес для читача СРСР. До них належать: Одер-
жавлення кредиту в Росії" Вальтера Гана, Історія ідей в аграрній науці Росії"

проф. Чірковича (Москва), Проблема зовнішньої торговельної політики у Фрідріха
Ліста та у Карла Маркса" проф. Альфреда Маселя, Відбудова організації
німецького банківського капіталу в світовому господарстві" Віллі Штравса, До
проблематики нової науки про гроші" Макса Мусса, Продуктивність" та Перетворювання
капіталізму" проф. Вернера Зомбарта, Історія Світових Економічних

Конференцій" прив.-доц. Луїз Зоммер, Про систему теорет. ^економії Касселя" проф.
Карла Діля.

Розгляньмо проблему кредиту й банків за студіями В. Гана, В. Штравса та

М. Муса.
Студія В. Гана Одержавлення кредиту в Росії" являє собою

досить цікавий, об єктивно написаний нарис розвитку економ, політики радвлади
в галузі історії кредиту та почасти грошевої системи за пореволюційні часи. Нарис
цей має такі розділи : далекосяжний зріст одержавлення кредиту підчас воєнного

комунізму, взаємини між загальними засадами НЕП у й засадами роздержавлення
кредиту", а також розділ про кредитову політику царського уряду. Критикуючи
кредитові заходи царуряду, обізнаний достатньою мірою з відповідною партійною
й загальною літературою, Ган на ґрунті цих документів характеризує добу
воєнного комунізму яко добу Bruttoprincip y", добу, коли die Wirtschaft zu einem

immanenten Lebensproces des Staates umzuwandeln ..." (341 стр.), та що die mate-
rielle Kreditpolitik der ersten bolschewistischen Periode von dem Motiv des Klassen-

kampfes geleitet... (342 стор).
Далі змальовує кредитово

-

грошеву організацію господарства. Наслідком
економполітики воєнного комунізму, закінчує Ган, було те, що кредит, яко

капіталістична категорія, був Verdrangt und durch die rein okonomische Kategorie der

Komplementierung von Kapital und Unternehmertatigkeit ersetzt worden .(350 стор.).
Нову екон. політику автор вважає за політику економічної доцільности, політику
Nettoprincip y", збудовану на засаді господарського розрахунку.

Змальовано досить вичерпно питання поновлення правових і економічних

підвалин приватного кредиту, підвалин успішної грошової реформи (проблему
якої він слушно ділить на дві частини : на ліквідацію наслідків інфляції та на

перемогу її причин), а також проблему відбудови внутрішнього, зовнішнього

кредиту, концесії, та підкреслюється вагу кредиту в капітальному будівництві СРСР.
Автор віддає справедливість, що Die bisher vercielte Konsdliedierung der

russischen Wirtschaft aus eigener Kraft gelungen ist..." (373 4 стор.). F\ надалі як?

Сподіванка, на його думку, на допомогу чужоземного капіталу є infolgedessen
gering" (374), і тому єдиним виходом є національна акумуляція. Нарис цей,
оминаючи авторові компліменти на адресу більшовиків", таким чином є покажчиком

тверезої, ба навіть оптимістичної оцінки діловими колами в німецькому суспільстві
економічного дальшого розвитку СРСР (СРСР німецькі автори звуть ще Росією,
подібно до того, як у нас українофоби звуть УССР або Малоросією або просто.
Росією).

Далі маємо статтю В. Штравса Відродження німецького
банківського капіталу в світовому господарстві" (Band 27, 1928 р.).
Назва й суть цієї статті нарису досить знаменні, бо свідчать про теоретичне осві-

домлення факту інтенсивної відбудови господарства Німеччини по війні; особливо
про піднесення його на щабель нового німецького імперіялізму,' як по лінії

відродження колоніяльної політики взагалі (дивись Правду" за 26/1 28 р., про
вимогу Німеччини до Ліги Націй не міняти без її відома юрисдикцію
африканських колоній), як і по лінії зміцнення експансії банківського капіталу німецького
в світовому господарстві. Це відбуваєтеся на ґрунті паралельних процесів
відбудовчої" централізації продукції, а саме стіннесації німецької економіки. Ці процеси
в площині клясової зради німецьких робітників є для німецької соц.-демократії добою
господарської демократії та організованого господарства з соціялістичним

принципом плянової продукції" (див. Гільфердінг Капіталізм, соціялізм і соціял -

демократія", ст. 120 127, а також виступ Гільфердінга на Нільському партз їзді в 1927 р.,
див. Більшовик України", № 8,1927 р.), а для німецьких професорів Зомбартовської
школи є початковим щаблем соціялізму Spatkapitalismus y" (див. В. Зомбарт
Господарське життя за доби розвиненого капіталізму*).

Штравс у згаданому нарисі сумлінно систематизує факти передвоєнного
стану організації й концентрації німецької банківської справи за кордоном, подає
чинники занепаду її підчас війни та інфляції, а також докладно змальовує шляхи

теперішньої експансії німецького банківського капіталу. Ця відбудова почалася

поряд із стабілізацією німецької марки і відбудовою внутр. банківської системи

з 1921 до 1924 року.
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Перший етап це поновлення старих комерційних торговельних і кредитових
взаємин з різними країнами (Південна Америка, Далекий Схід і Близький, Південь
Европи, Африка, тощо).

Другий етап це 1925-26 рік, коли німецькі банки беруть участь у
численних Investment Trusts" Америки та Англії, коли поглиблювались erheblich"

американські впливи. Це є пасивна форма експансії банківського капіталу
зрощування з американськими індустріяльними підприємствами (81 стор.). Остання,
теперішня, стадія міжнароднього німецького просякнення починається з осени 1926 року,
часу політичного й економічного заспокоєння Европи. Це є активна вже форма
зміцнення банківського капіталу, бо вперше 1926-27 р. німецький капітал стає

позичкодавцем. Ознакою її є нове повторювальне зближення німецького
фінансового капіталу з великими банками Франції, Бельгії та Англії, з організацією
Німецько - Французько - Бельгійських Трестованих Монополій тощо.

Автор, звичайно, дуже жалкує про втрату Італії та Росії, яко булих ринків
довоєнного експорту німецьких капіталів, сподівається надолужити цю втрату в

майбутньому поступовим завойовуванням російського ринку.
Закінчується цикл студій на цю тему студією М. Муса До

проблематики нової науки про гроші" (Band 27, 1928 р.). Автор подає стислий

нарис розвитку повоєнної науки про гроші, переважно німецької, а також

висвітлює
.
основні твердження різних варіянтів у теорії грошей. Що істотно відрізняє

модерні" грошові теорії від панівних довоєнних? запитує автор. На його думку,
водорозділ між цими двома щаблями по часу в теоріях грошей є те, як Geld Ond
Kredit in die Bewegung der Giiterwelt eingekniipft sind" (2 стор.). Стисло накресливши
суть та відміни металістичних теорій Кніса й Вагнера від школи

номіналістичної з її як юридичним варіянтом (К н а п), як і новим економічним (В. Бен-

діксен, Owesny, Ельстер, Зінбер), Мус досить докладно подає основні

твердження Шумпетера, оригінального німецького економіста, автора «Нової
динамічної теорії кредиту" (див. його Theorie der wirtschaftlichen Entwiclung). За цією

теорією кредит є важливим чинником господарського розвитку капіталізму, бо

створює він нову купівельну силу й спирається не тільки иа гроші, але й на

товарову базу. (Див. про це саме уЗ.омбарта, Маклоода, Бана і Кацелен-
бавма та .Трахтенберга, його Теорія кредиту"). Автор не показує все ж

суперечности між теоретичною, абстрактною частиною науки Шумпетера та

практично конкретною частиною про кредитово
-

грошову політику. Ця неув язка
викриває невитриманість основної тези Шумпетера про позитивний і
безперечний вплив кредитової експансії на динаміку господарства і зріст продукції. Потім
висвітлено загальні засади теоретич. системи Касселя. Саме його погляди на

золото, гроші й кредит, що щільно злучені й випливають з його центрального Вгеп-

npunkt y" функціональної науки про ціннотворення, які були запропоновані для

побудови відповідної кредитово
- фінансової політики на світовій економ,

конференції у Женеві в 1927 р. Закінчує автор свій нарис висвітленням змісту творів
Гана, Маршаля, Мізеса, Hawtrey, Юста, Меллера, В е 11 е г b у. Слід

зауважити, що своїм змістом теорія" Bellerby всупереч авторові, власне кажучи,
є нарисомсвітової грошової і кредитової політики, яка, не бувши оригінальною й
збігаючися з проектом Касселя, має на меті опанувати господарство", усунути
стихійність капіталістичного господарства, забезпечити стабільність капіталістичній
системі з боку грошової системи. Для цього треба запровадити інтернаціональні
органи, які повинні регулювати, поперше світове виробництво золота,

подруге стабілізувати вартість золота й потрете знищити будь-які коливання

товарових світових цін. Студія Меллера ( Наука про гроші") є собою сполучення
історії ^розвитку грошей з малоцікавим викладом відомого механістичного варі-
янту кількісників. Не кажучи про деякі оригінальні й цікаві твори, теоретична
повоєнна продукція буржуазної економії на цю тему загалом пережовує старі",
довоєнного часу, істини, кількісної школи переважно. Яко огляд згаданий
нарис М. Муса може допомогти читачеві зорієнтуватися у повоєнній літературі
про гроші.

Другий цикл є праці Чірко'вича, Майселя, Зоммер і Студен-
ського. Це праці про історію повоєнної стабілізації капіталізму, про економ-

політику та сільське господарство.
Сільсько - господарську науку репрезентує студія проф. Ч і р к о в и ч а

Історія ідей аграрної науки Росії" (Band 27, 1928 р.) та проф. Студенського
Економічна природа селянського господарства".

Проф. Ч і р к о в и ч (співробітник коньюнктурного інституту в м. Москві)
подає характеристику різних течій в теорії та і сторії на у к и

про сільське господарство. До них належать марксисти й народники
в минулому, представники селянсько-трудової теорії (емпірики), представники
статистичного варіянту (аграрні статистики) та представники абстрактно -

теоретичної систематизації аграрної науки. .Теоретиків" ділить Чіркович на

напрямок клясично-дедуктивний і природно-історичний. Не розглядаючи суттю своєю,
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чи слушно встановляти зазначену вище клясифікацію на підставі суто формальних
ознак, відзначимо ось що:

Автор явно невірно інформує німецького читача, коли заявляє, що зміст,
прим., Ленінових творів з аграрних проблем полягає нібито в розробці хоч би
питання впливу ринку на внутрішню структуру сільського господарства" (105 стр.).
Ці твори (а також Маслова й Суханова) не мали ніякого значіння на

розвиток теоретичної аграрної науки". Чому? Бо в них є bewust politischen Grundten-
denzen" (стор. 104). І це не дає патента на науковість Леніновим поглядам у
сільсько - господар, економії!! Позатим автор навіть не вважає за потрібне
згадати про велетенську глибоко наукову роботу, яку провадять співробітники
аграрної секції Комуністичної Академії з моменту її організації.

Очевидячки, для автора не існує наукових інституцій, що їх утворила
робітнича революція. Що ж було рушійною силою в розвитку аграрних ідей у булій
Росії? Які перспективи її тепер? Як це не дивно причиною всенькому цьому
є німецький дух", вплив німецької аграрної школи на розвиток сільсько -

господарської економії (122 стор.).
Добре, що хоч теорія селянського господарства на чолі з проф.

Макаровим, Чаяновим, Челінцевим є еіп vollstandig russischez Originalerzeugnis"
(стор. 105) та що споріднена вона лише формально з Давідом і Лауром.

З другого боку, автор обмежується суто формальною, а тому невірною,
характеристикою виникнення, розвитку і змісту споживчо - трудової (сімейної) теорії
селянського господарства Бруцкуса, Чаянова, Макарова. Нічого не говорить про ту
вичерпливу критику цієї куркулівської" школи, якої вона зазнала й зазнає від
марксівських теоретиків аграрно! науки в СРСР. Читач не годен виявити будь -

якого зв язку між динамікою економічних і клясових взаємин та розвитком рос.

аграрної науки; читач має вражіння, що нарис написано за дореволюційні часи,

якщо не звертати уваги на сучасне датування.
Загалом праця проф. Ч і р к о в и ч а, тенденційна, поверхова, не висвітлює

об єктивно стан і перспективу подальшого розвитку наукової аграрної думки СРСР.
Друга праця проф. Студенського студія Економічна природа

селянського господарства" (Band 28,1928 р.) являє собою змістовну працю.
Проте його істотні методологічні твердження ми вже подибуємо в його іншій

попередній праці Проблеми економії й географії сільського господарства".
Такими твердженнями є : проблема виміру сільсько -

господарських явищ, проблема
утворювання категорій сільсько - господарської економії, сільсько -

господарського
типу, систему господарства, проблема інтенсивности, штандорту (А. В е б е р). При
цьому проблему штандорту в хліборобстві автор висвітлює на ґрунті потреби
взаємно злучувати продукційні чинники та відкидає однобічний, і тому помилковий
на це, погляд природників" (Скворцов), транспортовиків" (Брінкман) і

демографічної школи Челінцева.
Якщо додати ще статтю проф. Л я н д а (Київ) про Економічну природу

цукрової промисловости в Сполучених Штатах Північної Америки", то цими

згаданими студіями й репрезентовано інтереси сільського господарства в Архіві".
Звертає на себе увагу далі студія проф. Майселя Проблема

зовнішньої торговельної політики" у Фр. Ліста і К. Маркса"
(Band 27-й 1928 р.), в якій автор дає спробу аналізувати погляди Ліста й Маркса
на зовнішню економполітику. Автор, як це видко з його статті, гаразд обізнаний
з літературою цього питання, докладно аналізує теоретичні системи Ліста й Маркса,
їхні теоретичні погляди на суть і розвиток міжнародньої виміни, міжнароднього
розподілу праці та- принципи зовнішн. торгу в теоретичних системах обох Den-
kern". В буржуазній економії минулого сторіччя погляди на теорію міжнародніх
економ, взаємин можна поділити на дві основні групи. Поперше, це клясична

англійська школа на чолі з Рікардо і Міллєм, трубадурами гармонійного,
природного господарського ладу й відповідного космополітизму в міжнародніх
економічних взаєминах.

Це фридредери. Рушійну силу розвитку світової торговлі вони вбачали
в матеріяльних продукційних умовинах, а не в суспільній формі,
яку вони посідають за капіталізму. Міжнародня торговля розсуває межі розподілу
праці т е х н і ч н о г о й природного чинника, що збільшує продуктивність
кожної нації. На перешкоді проявитись цим природним законам стає штучна,

неправильна політика держави, яку перемогти й мали клясики своєю теорією фрид-
редерства".

На чолі другої, протилежної, теорії стояв на континенті Европи Ф. Ліст,
а тепер Грахам і Шюллер (див. спец, книжку проф. М. Папошнікова

Протекционизм и свобода торговли". 1924 р., вид. Эконом. Жизнь"). Ліст виходив
з тих же природних законів і вимог людської природи, як і англійська

буржуазна школа. Але він вважав, що найбільшу вигоду матиме кожна нація не від
розподілу праці, а від сполучення праці в межах однієї ж країни, зокрема від
сполучення праці індустріяльної та хліборобської. Звідси і протекціонізм!
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Спільне між цими двома буржуазними теоріями є те, що ці природні закони

висловлюють там і тут категорію буржуазного способу продукції лише на

різних щаблях економічного розвитку Янглії та Німеччини з Европою кінця першої
половини XIX сторіччя. Чинники розвитку міжнароднього ринку, як і засади
зовнішньої торгівлі, обидві школи також виводили незалежно від будь - якої

історично обумовленої суспільної організації господарства. Тільки К. Маркс, а за

ним і Енгельс поставили на науковий ґрунт проблему світового ринку, зовніш.

торговлі і розподілу праці. Саме К. Маркс доказав, що й утворення світового

ринку, і поступ у розподілі праці відбувався не яко функція спонтатейних" (Шарль
Ж ід і Історія екон. науки) законів природи, а яко функція капіталу,
буржуазного способу продукції. І кожна історична доба має свою систему розподілу
праці, свою суспільну форму зовн. торговлі. Що таке воля торгувати за сучасних
суспільних взаємин питає Маркс у Промові про волю торгувати". Воля для

капіталу... Усуньте ті нечисленні перешкоди, що затамовують вільний розвиток
капіталу і ви лише відкриєте вільне поле діяти ...

Явтор вважає, що центральним і вихідним пунктом, з якого виросли й
теоретичні системи, була у Ліста його протекціоністичиа торговельна політика та

прагнення пересилити нею die zuriicksetzung seiner Nation... особливо gegen
England" (77 стор.), а для К. Маркса Proletarierelend der fruhkapitalistischen Яга"

(78 crop.). Слушно підкреслює, що для Маркса будь-якої істотної одміни між

протекціонізмом і системою вільної торговлі не існувало (стор. 102). Автор зазначає

вірну думку всупереч традиції, що Ліст, цей батько" протекціонізму, енергійно
боровся супроти аграрного мита; згадані раніш теперешні економісти Грахам і

Шюллер обстоюють рівно ж тепер ті самі погляди. Явтор, проте, не спиняється на

причинах такого ворожого ставлення Ліста до аграрного мита. Я втім, Майсель,
як це покладено по штату діяльности буржуазним письменникам, хоче конче

знайти напруженість і ріжницю поміж поглядами Маркса й Енгельса". Для цього
він посилається на Енгельсову Промову про захисні мита" перед
фабрикантами м. Еберфельда, хоч ця промова ніякою мірою не може обґрунтувати сумнівні
Differenzen" поглядів на підвалини торгполітики у Маркса та Енгельса.

Загальна хиба цієї безперечно змістовної студії є те, що автор достатньою

мірою не виявляє плясового змісту і клясових імпульсів у трактовці теоретичних
проблем зовн. торговлі у Ліста та в Маркса.

Нарешті, розглянемо студію історичного характеру Л. Зоммер І с т о р і я
світових економі ч н их конференцій" (том 28, 1928 р.). Студія ця своїм

розміром досить велика. Її цінність у тому, що містить багато цікавої інформації
про характер, економ, політичні умовини підготовки до світових конференцій, а

також подає зміст проробленої на цих конференціях роботи, починаючи з Вашінґ-
тонської конференції 1919 р. і кінчаючи Женевською світовою економ,

конференцією 1927 р.
На висновки авторові можна подекуди й не пристати, бо вони є здебільша

звичайнісінька апологетика капіталізму. Проте чимало повчального читач матиме

від неї. Явтор насамперед аналізує вплив світової імпер. війни на світове

господарство, і в тому числі європейського ; змальовує, які тенденції подальшого
господарського майбутнього розвитку Европи та заокеанських країн викрила
світова війна.

Так, говорить Зоммер, світова війна виявила й практично розв язала
прагнення (?) окремих народів задовольнити свої національно

- політичні ідеали. Яле

з національно - політичною автаркією виникла автаркія господарська. Наслідком
цього збільшилися політичні ускладненя й конфлікти, агресивна митна політика,

господарський сепаратизм, послабішало, словом, Eingliederuug" у світовий

господарський організм. Яле поряд з цим світова війна викликала грандіозний процес
демократизації широких потреб, попиту й подання, зменшила кількість трудового
населення, посилила убозтво, злидні. Наочним доказом отаких великих зрушень
наслідком світової війни є, прим., перехід убогого китайського населення з

бавовняного одягу на шовкові та вовняні тканини або дуже збільшений імпорт по

війні в Індії та Явстралії електричного устаткування. А втім, найістотніше це те:

1) що світові економічні тенденції обмежують національні сепаратистичиі
тенденції і прагнуть інтегрувати окремі розпорошені теж через війну ринкові області
в єдиний світовий ринок; 2) що світовий господарський центр перейшов від

Европи до Північної Ямерики й збільшилась питома вага позаєвропейських країн
в балянсі світової економіки; 3) що політика протекціонізму в різних формах по

різних країнах гальму^ нормальний розвиток світових економічних тенденцій
до утворення єдиного нормованого світового господарства й світового права.

Які ж завдання ставила собі Женевська конференція й взагалі світові

конференції в світлі наведених вище фактів? Розв'язати, каже автор, проблему
правильної економполітики! Такою може бути лише вільна торговля, зформульовапа
ще Сміттом, Рікардо і Міллем, себто така політика, за якою міжнародній
розподіл праці сприятиме найпродуктивніше використати національні витворчі
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сили, допоможе усунути господарський сепаратизм європейських держав 1 тим то

політичні конфлікти.
Коли така економполітика переможе, до чого прагнуть і світові економ-

конференції, і Ліга Націй, то тоді плавко, гаразд функціонуватиме апарат міжна-

родньої виміни, утвориться справді потрібна світова господарська атмосфера,
основними ознаками якої будуть: захист світових спільних інтересів, інтернаціоналізу-
вання, покищо національно обмеженої, соціяльної політики та соціяльного права.

Яку ж ролю має Ліга Націй в утворенні щойно схарактеризованої
атмосфери"? Насамперед, змінився характер праці світових економічних конференцій.
Тепер вже дискутують не питання соціяльно - політичного народньо

-

господарського значіння, не виправлювання кордонів чи територіяльні сперечання, не

гарантії зберегти політичне та господарське status quo, а питання всезагального

культурного поступу! (86 стор.). Завдяки Лізі Націй активна робота націй прямує
по лінії дійти ідеалу гуманности, уперто пацифізувати всесвіт, наближувати
переможців до переможених тощо.

Оце й є ті висновки, що їх автор, подібно до Касселя, рекомендує для
стабілізації капіталізму.

Звичайно, це все мало в яжеться з фактами жорстокої клясової боротьби
за доби занепаду капіталізму. Як ми вже казали, цінність студії Зоммера не в

ідеологічній принципіяльній стороні, яка нічого нового не дає. Читача цікавитиме
насамперед багатющий статистично - інформаційний матеріял про роботу світових

економічних конференцій у Вашінґтоні 1919 року, у Брюсселі 1920 р., у Барселоні
і Порторізі 1921 р., Каннах і Генуї 1922 р., у Женеві 1923 р., 1927 року.

Нарешті, розглянемо в Архіві" студії типу Grossmalerei", а саме праці
Зомбарта і Діля.

Вельми цікавими й змістовними працями є 2 студії проф. Зомбарта:
Перетворювання капіталізму" (Band 28, 1928 р.) та

Продуктивність" (Band 27, 1928 р.). Ім'я автора проф. Вернера Зомбарта набуло великої

популярности в широких наукових колах не тільки Німеччини, але й за кордоном,
завдяки, насамперед, його фундаментальним творам з поля генетики та еволюції
капіталістичного ладу і з поля теоретичної систематики господарських форм.
Найголовніші твори його: Сучасний капіталізм", Господарське життя за доби
розвиненого капіталізму", Організація праці та працюючих", Історія господарства
Німеччини XIX сторіччя", Пролетарський соціялізм" (що є пасквіль на марксизм і

робітничу клясу), Буржуа" тощо. Заслуговує також на велику увагу його логічно

блискучий стиль, популярний, ясний і художній виклад трудних питань, здатність

до аналітично - синтетичної методи вивчати факти і процеси складного
суспільного життя та вміння орудувати марксистською фразеологією. Остання прикмета
особливо стає у пригоді Зомбартові, коли він прагне пригладити, стерти глибокі

суперечності сучасного капіталізму й довести неминучість мирного співжиття
капіталізму з соціялізмом.

Перша згадана праця Перетворювання капіталізму" являє собою доповідь, яку
Зомбарт зачитав у Швайцарії (в Цюріху) на засіданні Verein fiir Socialpoltik.3MicTOM
своїм праця Зомбарта трактує вельми поважні проблеми: яких істотних і

характерних змінювань зазнала капіталістична суспільна система не тільки взагалі
протягом сучасної нам (XX ст.) доби, але й протягом повоєнної доби та які

можливі перспективи подальшого майбутнього для капіталізму. Основні ідеї, таким

чином, у даній студії. Зомбарта не є щось нове і своєю суттю повторюють уже
висловлене в попередніх його творах, особливо в його Сучасний капіталізм" і

Господарське життя за доби розвиненого капіталізму".
Отже, розглянувши теперішні його праці в Архіві", ми матимемо деяку уяву

про ці основні ідеї, які разом з цим характеризують наукову й клясову
фізіономію цього корифея буржуазної економії й соціології, яко глибокого знавця
сучасного капіт. роду Европи та Америки. В чому ж основні фрагменти концепції
Зомбарта? Що день грядущий" капіталізмові готує?

Які ж дотеперішні й прийдешні тенденції капіталізму на підставі
довгорічного (40 років) вивчання економ, історії Европи та Америки? Визнаючи, як і

Маркс, своєрідність капіт. системи господарства, історичну обмеженість законів

буржуазного способу продукції, Зомбарт зближується з Марксом також і тоді, коли

розглядає економічні явища з погляду їхньої динаміки та змінювань. Однак, у
Зомбарта ця динаміка суто еволюційного змісту. Це видно спеціяльно на його теорії
занепаду (згасання) капіталізму та на теорії симбіозу економічних форм. Своєю

теорією занепаду капіталізму Зомбарт висвітлює проблему взаємин між капіталіст,

формою господарювання, докапіталіст. формою і покапіталіст. формою
господарства. Це є теорія збереження всіх господарських укладів (Bereichswandlungen
Kapitalismus y) і межі впливу капіт. на інші форми та безтурботного мирного
вростання капіталізму на вищий щабель еволюції господарських форм. Хоч
економічні форми не є нерухомі, хоч вони підлягають законові інтеграції й

диференціації соціяльних функцій (див. Г. Стенсер, його Соціологія"), проте цілковитого
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змінювання й зникнення економ, форм раніш не було, та й надалі ніколи не

буде. Справді, подібно до того, як за доби розвинутого капіталізму Hochkapita-
lismus y" існують поряд з ним докапіталістичні екон. форми (ремество, хатня

промисловість). так і в добу майбутньої соц. системи збережуться значні елементи

капіталізму поряд з елементами інших економ, форм. Ніщо не зникає в процесі
економ, еволюції, так і капіталізм залишиться на майбутнє. Вростання
капіталізму в нове суспільство, чого ми якраз є тепер свідками, простуватиме трьома
шляхами: 1) залишиться стара капіт. форма підприємства, хоч царина дій, волі для

виявлення капітал, законів щодалі, то більше обмежуватиме свідома плянівна
воля; 2) зрослі елементи нової економ, системи ґрунтуватимуться на тих же

засадах, що й капіт. форма, на засадах економ, раціоналізму, стандартизації, реглямен-
тації суспільних взаємин і процесів; 3) майбутня економ, структура ніяк не буде
однорідна, а являтиме гармонійне сплетіння різноманітних укладів тощо. Це І є

та нова економ, структура, початок якої виявився рельєфно по світовій війні
1914 1918 р. Не маємо тут змоги вияснити невідповідність Зомбартової теорії
співіснування різних економ, систем і мирного вростання капіталізму в соціалізм
фактам минулого й фактам сучасної дійсности. Тут відзначимо, що така, вельми

втішна для буржуазії, картина прийдешнього майбутнього можлива тільки тоді,
коли в першу чергу модифікувати" фактами розвиненого седеющего"
капіталізму зазстарілий" Марксів закон концентрації, що його він дав в добу нероз-
виненого ще капіталізму, коли заперечувати також Марксову теорію зростання І

загострювання клясових суперечностей, теорію криз, розподілу нац. доходу та

цілком заплющувати очі на імперіялізм і факти соц. революції. Усе це, звичайно,
аж ніяк не свідчить про продовжування роботи Маркса Зомбартом. Отакі основні

тенденції в еволюції капіталізму що їх розвиває Зомбарт у рецензованій праці.
Спеціяльно повоєнні тенденції сучасного (змінювання) капіталізму, які Зомбарт у
ній змальовує, це: 1) тенденції до територіяльного поширювання
й о г о, 2) ц і л о к у п н і с т ь змінювань як зовнішніх, я к і в н у т р і ш-
н і х у самій господарській системі сучасних країн, 3) цілокуп-
ність змінювання правного ладу.

Щодо перспектив територіяльного поширення капіталізму,
то він, поступовно охоплюючи Африку, Азію, продовжує й там свій das Zerstorun-

gswerke". Цей кольоровий" капіталізм нас цікавить в активному й

пасивному розумінні; активно тому, що ми братимемо активну участь
утворюванні його, пасивно бо впливатиме на економічні процеси нашої Европи.
Щодо пасивних впливів молодих капіт. країн на старокапіт. країни, то вони

спиратимуться на поступовиу індустріялізацію аграрних країн. Наслідком цього
виявлятимуться процеси відворотного порядку перерозподілу витворних сил між

промислов. і сільгосподарством, які приблизно мали місце в Німеччині кінця XIX ст.,
саме коли 40% населення жило з праці в сільському господарстві. Це буде
процес, з другого боку, деіндустріялізації старих країн, процес перетворення міських

пролетарів на аграрних, оскільки без сировинної бази не існуватимуть старо-
капітал. країни. Симптоми цього є: поступовне зменшення, ба навіть цілковите
припинення, експорту с,-г. продуктів з аграрних країн, ціни на с.-г. продукти
ростуть, загаюється темп індустріялізації, зокрема через хемічні депресії в збуті
товарів.

Щодо змінювань у самій системі капіт. країнах, то

помітно: довершення процесів централізації капіталу, концентрації виробництва,
утворення нового февдалізму", зріст залежностей: робітників від капіталістів,
споживачів від продуцентів, визиск дрібного виробництва, зріст плутократії й залежність

від неї державних мужів". Але помітні й паралельні процеси демократизації через
кредитову систему капіталізму, стандартизації форм споживання тощо. Та не

тільки ці зовнішні симптоми свідчать про наростання нових структурних Wan-
dungen" доби Spatkapitalismus a". Маємо також і Wandlungen" суб єктивного
порядку. Саме перетворюються самий дух" капіталізму. У сьогоднішній діяльності
і Fachmann a, і Kaiifmann a, і Financmann a, цих трьох типів Geschaftsmann a" все

інтуїтивне, спекулятивне й іраціональне дає місце щодалі, то більше елементам

раціональним, точного розрахунку; підприємство ґрунтується на цілій системі нау
ковихданих: приміром, бюджетування господарства в Америці. Але закони

діялектики тут саме й виявляються : керівник підприємства набуває характеру урядової
особи, діяльність його підлягає зовні даній системі процесів фактів; дивіденди
нормуються, лишки капіталів інвенстуються у власному підприємстві, утворюються
резерви, слабішає прагнення до зиску. Це все, вкупі взявши, випливає із закону
збільшення розмірів виробничих одиниць, наслідком концентрації продукції та

збуту її. Останнім комплексом Wandlungenn y повоєиниому капіталізмі є

змінювання заведеного юридичного ладу. Колишній
індивідуалістичний лад адекватний добі вільної конкуренції заступає лад з в я з а н и й.

Бюрократизація й аристократизація господарства свідчать про самообмеження

фабриканта. Взаємини між ні^ім і робітником характеризуються зрослим нормованим
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впливом профспілкових монополій, держави, яка, опріч того, пенсіонує інвалідів,
робітників, оскільки вони вже є урядовці надіндивідуальної, надклясової інституції
держави., Замість старої системи зарплати, рухомої шкали, виступає
стандартизована зарплата регулювання зиску тощо. Не трудно зрозуміти, що всі згадані
вище змінювання повоєнного капіталізму свідчать якраз про послаблення клясових

суперечностей, що не буде ніякого Zusammenbruch y", про який Маркс колись

пророкував на підставі нечисленних фактів, але вже триває лагідний,
еволюційний Durchbruch" в гармонійну економічну систему переходового
бюрократизованого господарства".

Отакі досить ідилічні контури буржуазного дня грядущего", що їх Зомбарт
малює у своїй праці. Не даючи тут критичного розгляду концепції Зомбарта, що
може бути предметом спеціяльної розвідки, зауважимо, що твердження Зомбарта
в принциповій площині є собою звичайнісінька апологетика кап. системи.

Апологія ця найяскравіш відзеркалена в його теоріях коньюнктури, концентрації,
розподілі додаткової вартости теорії зарплати, теорії вростання капіталізму в соція-
лізм та у цілковитій ліквідації проблеми імперіялізму. Свої заперечення супроти
Маркса грунтує він або на навмисному перекручуванні поглядів Маркса (прим.,
проблема концентрації), або на ігноруванні фактів дійсности (прим., в теор. стабілізації

коньюнктури, теорії криз, теорії нагромадження капіталу, їх збереження). А втім,

окремі питання, як закони народоселення, ролю кредитової системи і взаємини між

банками й промисловістю, ролю неорганічних речовин у коньюнктурних
коливаннях, а також описування організаційних явищ нового часу, Зомбарт ставить

і освітлює по-новому.
Друга навчальна праця Зомбарта це його стаття про Продуктивніст ь".

Ця студія, кількісно всього 32 стор., безперечно, глибока своєю аналізою і пародо-
ксональна своїми висновками. Яка мета його досліду? Автор насамперед констатує,
що досі проблему уяснити собі суть, межі та об єм поняття продуктивність"
ніяк ще не пощастило в науці. Навіть спеціяльні дебати з приводу цього на

Віденському засіданні Verein y fiir Socialpolitik, 1909 р. закінчилися mit einem gros-
sen Fragezeichnen". Зайвий раз доведено було різнобіжність думок на це, неясність

суті цього поняття, ба навіть запропоновано було від Макса Вебера (див. його

Наука о Хозяйстве". Москва, 1927 г.) цей термін in den Orkus werfen, wohiner

gehort". Зомбарт за те, щоб його залишити в науковому лексиконі. Але треба
покласти край хаосові думок та глибоко продумати значіння понять Продуктивний"
і Продуктивність" та межі і площини їхнього права громадянства гаразд
визначити. Щоб поставити на науковий і вірний грунт дослідження внутрішньої
природи цього слова, треба відокремити різні значіння поняття продуктивність" на

З групові поняття :

1) поняття, яке висловлює вартість (Wertbegriff),
2) поняття, яке висловлює якість, особливість будь - чого (тільки економ,

природи) (Eigenschaftbegriff),
3) поняття, яке висловлює міру (Massbegriff).
Це і є ті три основні значіння суті поняття продуктивність", що їх Зомбарт

роздільно і досліджує. За браком місця, не маючи змоги подати весь хід міркувань
Зомбарта, підкреслимо, що Зомбарт і тут хвалить Маркса (сторінка 16, 25, 26) за те,

що він розмежував поняття продуктивність" продуктивний" на історичну
категорію кап. господарства і на логічну категорію. Але це не вадить Зомбартові, як

це він майже завжди робить, критикувати Маркса за те, що він нібито змішує
поняття продуктивність" яко історичну категорію з поняттям загальноекономічним,
поза виробництвом.

Нарешті, маємо критичну студію пров. Карла Діля Про теор.
систему с о ц. е к о н о м і ї К а с с е л я" (Band 28, 1928 р.) Проф. К. Діль, відомий критик
економ, систем Рікардо, Сміта, Бендіксена й Кнапа, Маклеода й Гана, останнім
часом подав критику Касселя. Праці Діля, що з них деякі перекладено на рос.
мову, визначаються досить рідкою прикметою писати про трудні питання ясною

й популярною мовою. Критику Касселя Діль дає як по лінії загальних

методологічних засад, як і по лінії окремих проблем політичної економії.

Теоретична система Касселя являє собою четвертий напрям в сучасній
буржуазній економ, науці. Саме поряд із течією неоклясикій на чолі з Опенгаймером,
течією соціологізації політекономії на чолі з Амоном і Штольцманом та школою

Шумпетера й Ліфмана, яка реформує психологічні передумови в досліджуванні
економічних явищ, система Касселя являє собою електичну, хоч вельми

гармонійну, течію відродження математичної методи в політекономії; складові елементи

його науки взято: 1) від Австрійської школи (момент споживання і господарство
є система задоволення потреб), 2) від школи вульгарної політ, економії засаду
попиту й подання. Ці елементи цементує верховна засада нестачі (рідкости)
засобів виробництва, продуктів, в одну суттю своєю еелектично-суперечливу
систему, хоч формою своєю імпозантну й гармонійну моністичну теорію
господарства.
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Діль слушно підкреслює внутрішню суперечливість тверджень Касселя, коли

він засаду der Knappheit виставляє за конститутивну ознаку: бо і ступінь
раціоналізації виробництва, і ступінь особисгої продуктивности праці є доконечними

також ознаками господарювання, як і доцільно правильний розподіл потреб у міру
їхньої важливости. Запроваджуючи цю засаду й засаду Kosten, Кассель у свою

теорію ціни фактично запроваджує теорію вартости, від якої він же відхрищу-
ється. Цим його теорія, справді губить свою вартість. Також слушно Діль
вказує. що його теорія нав язує історично обумовленим явищам цін о-

утворювання й розподілу вічну незмінність, закостенілість (стор. 194).
Абстрагування від соціяльних і Machtfactoren допроваджує до тверджень про
абсолютизм і непорушність т. з. господарських засад., затушковує й приховує das ..

Relative" явищ і процесів господарського життя. З другого боку, його економ,
система не є справжньою теор. системою ( vollstandiges System), оскільки всі
економічні феномени розглядає він з погляду механізму ціноутворювання та грошевих
взаємин і опускає примат ( das Kapitel der Production") виробництва і
продуктивности праці. Теорія без вартости, яка не потребує ніяких категорій, крім ціни, не

може творити епоху, бути правильним дороговказом для розвитку економ, думки.
Діль з тих же причин і з причини, що ціна не вичерпує всіх складних взаємин

господарського життя, також заперечує його теорію розподілу й теорію грошей.
Ділеві, звичайно, легко щастить викрити невитриманість теорії зарплати
Касселя, де ця засада нестачі явно банкротує; він зв язує Каселеву явно буржуазну
побудову з теорією фонду зарплати, підкреслює цілковите ігнорування фактів
життя: клясову боротьбу, Machtfactoren тощо у визначуванні рівнів зарплати.
При цьому Діль наводить приклад з Ноймана про різке підвищення зарплати всіх

категорій робітників наслідком політичного перевороту 1848 року. Діль підкреслює
також цілковиту непридатність засади der Knappheit з ясувати безробіття
серед робітників високої кваліфікації ). Далі Діль спиняється на теорії
процента. І тут, подібно до зарплати, Кассель трактує процент як категорію,
властиву кожній господарській системі незалежно від тої чи іншої соц. форми
господарства. Суть процента, є в тому, що це ціна нового елементарного
чинника виробництва Kapitaldisposition", потрібного задовольнити споживання, яке

обмежує загальна засада ber Knappheit. Процент визначається в загальному
процесі цінноутворювання. Оскільки випливає з колізії між попитом на нагромаджені
капітали з боку дедалі збільшуваного культурно й численно населення та

обмеженою кількістю добра розпорядження капіталу", подання якого є завжди даним,
то він звичайно матиме місце, як і зарплата, в соціяліст. господарстві, що має ті ж

конститутивні ознаки, як і мінове господарство. Корінь хибности теорії процента
Діль вбачає у неісторичності та елімінації політично - соціяльних Machtfactoren.
Якщо розпорядження капіталу є чинником виробництва, то з неменшим правом
і розпорядження землею", розпорядження праці", треба вважаїи за чинники

виробництва поряд з землею та працею. Проте цього Кассель не робить. Отже, по

аналогії з працею й землею не може бути поряд з капіталом ще й 2-й

додатковий, тривалий чинник виробництва, а саме розпорядження капіталу", і те, що за

Касселем є особливістю цього нового виробничого чинника, саме очікування",
є справді не що інше, як сам капітал, яко технічний засіб продукції, і

процент є ціна цього саме капіталу.
Легко бачити, що Діль не дає ніякої позитивної вичерпної критики Касселів-

ської концепції процента,яка посідає вельми важливе місце в загальній науці Касселя.

Щодо зв язків теорії процентів з попередніми теоріями, то Діль підкреслює
лише те, що вона є тільки варіянт старої теорії продуктивности й користування"
по лінії реставрації Бем Баверка, ажіотеорії, згідно з якою процент треба
з ясувати ріжницею між вртістю теперішніх дібр і прийдешніх. Процент же в соц.

суспільстві є немислима цілком категорія, оскільки в соц. суспільстві немає

приватної власности-на багатство, доход тощо. Те, що Кассель розуміє під
процентом в соц. суспільстві, є цілком інше явище: це допоміжний, технічний засіб

підрахувати, калькулювати результати соц. продукції" (ст. 148). .

Загалом Діль не викриває внутрішньої суперечности, що роз їдає теорію
процента з її синтетичною з очікування" і користування" категорією
розпорядження" капіталу".

Щодо теорії грошей, то Кассель дає теорію грошей лише в загальних

рисах; спеціяльно розроблено тільки деякі питання: походження грошей, яко

Standardgut", питання про суть поняття грошей та питання валютно -

фінансової політики як внутрішньої, як і зовнішньої (теорія паритету купівельної сили).

) Цікаво, що Діль навіть не згадує про ті причини, які заважають, на

думку Касселя, хуткому оздоровленню (стабілізації) європейського капіталізму.
Основна причина цьому це, на думку Касселя, надмірне зростання зарплати, 8 - ми-

годинний робочий день та монополізація" робітничої сили професійними
організаціями робітничої кляси.
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Для Касселя гроші не виконують функції мірила вартости, засобу порівняннк
вартости. Гроші є тільки (Iedeglich) певна числова математична величина, потрібна
вимірювати змінювання цін. Під вартістю грошей розуміє Кассель не що інше, як

зовнішню купівельну силу. Поняття вартости має право на існування
остільки, оскільки цим можна порівнювати між собою гроші в різних країнах.
А взагалі поняття вартости грошей має заступити категорія ціни" (168 стор).
У підвищуванні чи знижуванні загального рівня цін виявимо вартість грошей.
І тому вартість грошей визначається, als den reciproken Wirt" загального рівня цін.
Словом, номіналістична кількісна теорія грошей! Гроші
звичайно, будуть в соц. суспільстві, оскільки воно є мінове суспільство. Діль, бувши
вульгарним металістом, для якого суть вартости грошей лежить у матеріяльно-
технічній субстанції металу

- золота, у своїй критиці повторює загалом свої

міркування, висловлені у критиці екеномічного варіянту номіналістичної шкали в особі

Бендіксена, Ельстера, яка, подібно до Касселя, ігнорує будь-яку субстанціональну
вартість грошей (див. Bendixen: Geld und Kapital).

Діль, поперше, слушно підкреслює, що Standardgut" гроші розвинулися
з товару і стали втіленням вартости цілого товарового світу лише тому, що самі
мають самостійну вартість. Будь-які види грошових знаків обігають як гроші
тільки тому, що за ними стоїть товар

- золото. Щодо соц. суспільства, то Кассель

слідом за М. Вебером, Мізесом тощо не розуміє продукції і розподілу в ньому,
які виключають виміну, ринок. І тому нема місця феноменові цін та механізмові

ціноутворювания, або, як каже Маркс: продуценти можуть одержувати паперові
свідоцтва, маючи які, вони отримуватимуть з громадських запасів споживчих дібр
кількість їх, відповідну до робітного їхнього часу. Ці свідоцтва не гроші. Вони
не обігають". (К. Маркс Капітал, том II, 342 стор.). Якщо вартість грошей
ідентифікується з поняттям ціни, і тому з купівельною силою грошового знаку, то

1) це неприпустимо робити, оскільки взагалі піднесення чи підвищування
загального рівня цін одиочасово є неможливе, оскільки змінювання товарових цін є

явище надзвичайно складне. Опріч цього, індекси товарових цін не можуть
відбивати змінювань купівельної сили (вартість) грошей, бо грошам протистоїть
безліч рядів товарів, ціни яких змінюються різними, часто-густо діяметрально
протилежними напрямками. Товарові індекси можуть тільки показати, як

змінюються ціни, яким темпом, але з них ніяк не можна бачити, що є причиною тих

змінювань: чи чинники товарового походження, чи грошевого. Джерелом
змінювань, слушно говорить Діль, є коливання попиту й подання (непропорційність
і анархія продукції), змінювання або в перерозподілі витворчих сил, або
постійного змінювання продуктивности праці в різних галузях продукції, і 2) з другого
боку, маємо вплив грошей. І з цього погляду кожний конкретний факт змінюваня

цін треба досліджувати як з боку грошей, як і збоку товарів, а не тільки з боку
грошей, явищ попиту й подання їх на грошовому ринкові. Проект Касселя
регулювати виробництво золота, нагромадити золоті запаси, щоб стабілізувати
товарові індекси, ціни і цим купівельну силу грошей (і паперових і золота) та

добитися стабілізації капіталізму, Діль хоч і не розкриває до кінця (саме його клясово -

монопольний характер і мету), проте досить влучно зве романтизмом і відкидає
можливість тривало здійснити це в приватному капіталістичному господарстві",
(див. Проблеми денежного обращения". Москва, 1922 год). Далі Діль робить
досить слушне зауваження, що повоєнні стабілізовані паперові валюти (чиїм коштом

Діль, розумно, не каже.) є тимчасовими переходовими грошовими
системами. Міркування Діля, висловлені з приводу цього також в інших його

творах, подібно до міркувань другого видатного представника металістичної школи

Лянсбурґа, свідчать про можливість перемоги металістів в царині практики
грошової політики. В такому разі цей поворот до добрих золотих часів" визначав би

нездатність капіталістичного суспільства" бодай частково раціоналізувати частину
свого організму механізм грошевого обігу і краще зутилізувати золоті запаси

на інші потреби. Таким чином, ідея номіналістів (спеціяльно німецьких) по війні
в зв язку з мільярдами? auscfrais від Німеччини Антанті, про Entrohnung des goldes"
в капіт. господарстві лише мрія, що її здійснити можна тільки за соц. господарювання.
На цьому мий закінчимо розгляд багатющого змісту обох томів Архіву за 1928 рік.

За браком місця лише підкреслимо статті: Про американське поняття націо-
нальности" Проф. Роберта Міхельса, де автор дає, між іншим, аналізу походження
і соціологічного освітлення доктрини Монрое", Міжнародні промислові картелі
та їхнє значіння для структури світових господарських взаємин" доцента П. Бер-
кеикопфа, Структурні змінювання в міжнародньому цукровому господарстві"
докт. Рудольфа Фрейнда, Визначення збільшування вартости у продукційній
статистиці" Я. Герчука (співробітника Московського коньюнктурного інституту),
Зауваження до ст. Я. Герчука", доктора Г. Кольмана та інші.

Архів" Проф. Гармса, що й казати, заслуговує на серйозну увагу всіх

тих, хто цікавиться не лише з практики світового господарства, але також з

економічної теорії взагалі. //. Мушастий
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М. йворський. н а р И с и з історії ревблюційної боротьби на

Україні. Том II, част. і. Український Інститут Марксизму. ДВУ, 1828 р. стор. 167.
Нова праця проф. м. |. Яворського, що оце її рецензуємо, і темою

своєю, і методологічним поставленням відповідних проблем є, без сумніву, цікава
новина в українській історичній літературі. Адже в загальних рямцях історії
революційної боротьби на Україні автор досліджує генезу робітничого руху на Україні,
вивчає його початок, організаційне й ідеологічне зростання й оформлення за

першої половини 70-х років XIX ст., Зародки марксистської думки на Україні в

діяльності Зібера та Подолинського, змагання марксизму з народництвом в

українському революційному русі 70-х років і перемогу марксистських течій, нарешті
кризу другої половини 70-х років перед навалою народницької ідеології.

Так.'Повелося в українській історичній науці, що історію робітничого руху
на Україні на провесні його відірвано було від української революційної
ідеології. Наслідком того ідеологічне формулювання того руху відокремилося від
його соціяльно - економічної бази, робітничий рух на Україні, опинився геть

далеко поза межами української історіографії, а фундатори марксистської думки
на Україні Зібер і Полонинський мало не цілком зникли з поля історичної
науки. За дореволюційної історіографії з цим легко мирилися, бо легковажили й

самий об єкт дослідження-. Перші зусилля революційної історіографії української
(а подекуди й неукраїнської) скеровано було на те,' щоб зібрати, скупчити яко

мога більше відповідних матеріялів, чи то визбируючи старі матеріяли, чи то

шукаючи нові, дотепер невідомі. І тут зроблено вже чимало. Поруч із тим були
спроби систематизувати бодай частину цього матеріялу, навіть його синтезувати.
Не завжди їм щастило. Не пощастило й М. І. Яворському свого часу в його

науково-популярних виданнях з історії України та історії революційної боротьби
на Україні тую проблему розв язати. Поодинокі ескізи інших дослідників не могли
змінити цілої картини. Виповнити тую прогалину історіографічну, органічно
поєднати оті membra disjecta історичного процесу революційної боротьби на Україні
в умовах промислового капіталізму, і взявся проф. М. І. Яворськийв першій
частині II тому Нарисів з історії революційної боротьби на Україні".

Перша частина 11 тому Нарисів" містить лише один роздгл (IX) цілої праці.
Але то розділ великої ваги й інтересу, бо присвячено його провесні робітничого
руху*. Книгу поділено на 5 розділів: І Соціяльні основи з'явлення робітничої
кляси иа політичній арені 70-х років" (стор. 7 37); II Організаційний процес
оформлення робітничої кляси як кляси для себе" (стор. 38 69); III Шляхи
ідеологічного оформлення робітничої кляси иа Подніпровській Україні першої
половини 70-х років" (стор. 70 100); IV Южно - Російський Союз Робочих"
та його паростки" (стор. 101 124); V Шляхи галицького робітничого виросту"
(стор. 125 167). Оглядаючи розподіл матеріялу по відповідних розділах книги,

констатуємо, що його не скрізь додержано. Тематичні межі розділів не цілком
збігаються з їхніми формальними рямцями (див. особливо початок V розділу). Це,
безперечно, спричинилося до деяких недоладностей. З другого боку, автор,
продовжуючи в цьому томі історію революційного руху на Україні, воліє не

повторювати того, що вже подано було в І томі; тим то загальний огляд економічно -

соціального розвитку України за 60 70-х років залишився поза межами даної книги.

Працю складено на підставі джерел архівних, друкованих, нарешті усних
переказів. Автор користувався з архівних матеріялів насамперед одеських (архів
новоросійського генерал-губернатора, архів жандармського управління, архів
Судової Палати тощо), далі харківських (архів губернатора, Архів Революції, архів
губерніяльного правління) і київських (архів жандармського управління).
Переважають одеські архівні-матеріяли; харківських і київських лише поодинокі справи.
Почасти це зрозуміло, бо ж історично - революційні архіви за той час недуже
добре збереглися (наприклад, у Київському Центральному Історичному Архіві є

великі прогалини саме за 70-ті роки). Але, безперечно, тих матеріялів можна

було б знайти більше і в Одесі, і в Києві, і в Харкові (не кажемо вже за інші

центри України, зокрема Галичини). Гадаємо, що авторові чимало допомогли б

архіви ленінградські (хоча б архів НІ Отделения"), що їх він, иа превеликий жаль,
не використав для даної книги (деякі матеріяли, здобуті з тих архівів, подано в

І томі wHapHCiBh). Ще цікавіші були б матеріяли з архівів революційних
організацій того часу, що їх, мабуть, слід було пошукати в Москві або за кордоном
(обминаємо тут болюче питання про закордонні архівні матеріяли взагалі). Тоді,
безперечно, авторові відомості про таких велетнів українського революційного
руху 70-х років, як Зібер і Подолииський, були б значно докладніші. Ширше й
повніше використовує автор джерела друковані й літературу, зокрема періодичні
видання (журнали, газети, збірники) тогочасні. Звичайно, каталог видань, що їх

використав був автор, можна було б збільшити (особливо коштом тогочасних

періодичних видань, зокрема революційних, і сучасної журнальної літератури). Усних

джерел у автора було, зрозуміла річ, небагато. Адже поволі сходять із життя

останні ветерани тієї славної епохи. Авторові пощастило скористати з цінних ука-
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зівок декого 3 учасників революційного руху 70-х років (наприклад, С. Ліона і
П. Владиченка, організаторів робітничих гуртків в Одесі 70-х років; стор. 103).
Саме оці перекази й освітлюють надзвичайно важливе питання про зв язок

Громади" (власне, Зібера й Подолинського) з робітничим рухом в Одесі за 70-х
років. Отже, матеріял, що його зібрав автор, є і численний, і різноманітний, але

далеко ще неповний Ц.
Короткі, надто короткі уваги авторові щодо економічно - соціяльного ґрунту

робітничого руху на Україні за 60 70 роки XIX ст. Почасти це зрозуміло: адже

авторові довелося вже говорити про це в 1 томі Нарисів". Ллє чимало є неясних

тверджень (наприклад, про специфічно - аграрний характер" України проти
Росії; стор. 11), чимало загальноімперських узагальнень (наприклад, про общину";
стор. 12). З ясовуючи джерела робітничої кляси, автор недооцінює того, що на

Україні, вже з першої чверти XVIII ст. починаючи, утворюються певні кадри
робітництва (а втім, автор каже, трохи неясно, що робітнича кляса народилася на

Україні вже за час революції 1648 року" ст. 22. Чому не раніш?). Реформа
1861 року спершу дещо припинила ... зріст пролетаріяту" не тільки тому, що
чимало робітників одержали землю, стали кидати фабрики" (стор. 23), а й тому, що
ліквідовано було багато дворянських фабрик і заводів (про це див. Оглобл і н

Предкапиталистическая фабрика", стор. 231, пр. 3).
Дуже важлива вказівка М. І. Яворського про те, що організаційно -

клясовий рух нашого пролетаріяту починався у нас не в Донбасі, не в Дрогобицькому
районі, а у Львові, в Одесі, в Києві" (стор. 55). Слушно пояснює це автор тим, що
ці перші прояви в першу чергу мали місце в тих робітничих районах і серед тих

робітничих мас, що в них було вже досить старих робітничих кадрів, досвідчених
у клясовій боротьбі з підприємцями, загартованих у нерівних змаганнях за

поліпшення свого становища, та ще й обізнаних хоч деякою мірою з

сучасними політичними питаннями" (стор. 54. Розбивка скрізь наша).
Цілком справедливо автор перше місце приділяє Одесі, що не тільки дала початок ...

робітничому рухові на Україні взагалі, але вона ще й перша почала оформляти цей
рух у політично - соціяльні гасла" (стор. 55), і пояснює це тим, що з Одеси було
в 70-х роках велике торговельне й промислове місто, де скупчено було чимало

робітництва, і додамо місто, де сильно й скорше відчувалися впливи західньо -

європейські. Оповідаючи про робітничі гуртки 70-х років, автор полемізує з

М. Балабановим, що вважав ті гуртки лише за осередки взаємодопомоги та

самоосвіти й випускав з ока, що для цих гуртків вже був готовий організаційний
центр Молода Громада" з Зібером та Подолинським на чолі" (стор. 64). /Автор
правдиво підкреслює, що панівна кляса, приймаючи виклик на боротьбу з

робітничою клясою, вже в першій бойовій зустрічі з нею, мимохіть, всупереч своїм
та народницьким бажанням, легалізувала цю клясу .,. першою спробою оформлення
робітничого законодавства" (стор. 65). Уряд чудово розумів інтернаціональний
характер робітничого руху на Україні й шукав происков международной" і

відповідних зв язків (ст. 65). /Але даремно автор без застережень приймає офіціяльне
тлумачення, чому поховано року 1880 усі проекти врегулювання стосунків
підприємців і робітників. Не тільки страх перед революційним зрушенням другої
половини 70- х років" (стор. 68) тут сковував урядові заходи й проекти, а ще більше,
ще реальніше побоювання, щоб не дратувати буржуазії, що її опозиційний
настрій і без того турбував уряду напруженій атмосфері тогочасної політичної

боротьби й революційного терору. /Автор вияснює ролю народництва в організації
та ідеології робітничого руху 70-х років. Цілком справедлива думка про те, що

відразу народницка ідеологія позбавлена була доброго грунту в робітничих
гуртках, але, здається нам, автор, визнаючи організаційний вплив народництва на

робітничий рух та особливо його політичне оформлення (наприклад, докладне

оповідання про харківську революцію" 1872 року, що, на думку авторову, виникла

під вгїливом звісток про Паризьку Комуну; стор. 74 77), трохи недооцінює його
вплив на ідеологічне оформлення робітничих гуртків того часу. Зате зовсім

справедливо автор шукає такого ідеологічного штабу робітничого руху на Україні за

першої половини 70-х років в першому марксистському гурткові на Україні
(в Києві) гурткові М. І. Зібера наприкінці 60-х і на початку 70-х років, що з

нього згодом утворюється нова й міцна фортеця Молода Громада" на чолі

з Зібером та Подолинським. Можливо, що це не цілком доведено. /Але, безумовно,
це перше кільце, що єднало організацію нашої робітничої кляси вже в той час

з революційним марксизмом... і само виросло на грунті тогочасного нашого

робітничого життя" (стор. 80). Методологічне поставлення цілком правдиве. Зібер,
цей глибокий теоретик

-

марксист, знавець, з одного боку, українського робітничого
руху, а з другого західньо - європейського (це, на жаль, мало освітлено в праці
М. І. Яворського), справді посіяв на українських степах насіння Марксової теорії.

*) Іноді автор посилається на якісь зібрані (ним) дані", точніше їх не

зазначаючи (напр., ст. 104, пр. 2).
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Центральне місце в історії розвитку марксистської думки на Україні й
марксистської ідеології робітничого руху на Україні за 70-х років XIX ст., безперечно,
належить київському марксистському осередкові Молодій Громаді" на чолі з

Зібером та Подолинським. З великою увагою й пошаною до фундаторів марксизму
на Україні ставиться М. І. Яворський. Адже й книгу його присвячено пам'яті
Миколи Івановича Зібера, основоположника марксизму на Україні, на сорокову
річницю його смерти" (присвята), що її року 1928 українська наука так неуважно
обминула. І справедливо каже автор, що Зібер це не тільки справжній
велетень взагалі на ґрунті тогочасного громадського життя... це перший на той час

не тільки на Україні, а й на всенькому Сході Европи, ідеологічний паросток
нашого робітничого буття, що виріс на грунті росту нашої робітничої кляси на

апостола марксизму, на блискучого та невтомного пропагандиста Марксової теорії"
(стор. 80 81).

Три основні проблеми намічає автор: економічна концепція Зіберова, його

революційна діяльність, його зв язок з робітничим рухом на Україні. Щодо
економічної концепції Зіберової, то тут автор мав попередника в особі молодого
українського економіста Д. Є. Бованенка, автора цінної праці про Зібера ( До історії
політичної економії на Україні" в Юбіл. 36. УМН на пошану акад. Д. І. Баталія"),
що ца неї й посилається М. І. Яворський. Зіберові в історії української
економічної науки належить вельми поважне місце. Він перший порвав з традицією
вульгарної школи" в політичній економії на Україні, що дуже тяжіла, зокрема, над

учителем Зібера Бунге, і, спираючися на теорію вартости й капіталу Рікардо ...

шукав дальшого її роз яснення в теорії Маркса" (стор. 82). Зіберова праця Д.
Рікардо и К. Маркс", щоправда, не подбала виявити специфічності Марксової
теорії в порівнянні з Рікардовою системою" (стор. 84), але ж Зібер, що писав свою

працю ще перед виходом у світ третього тому Капіталу..." не міг дати вечерп-
ної аналізи хоча б тому, що Марксову теорію вартости він не міг знати цілком"
(Бованенко, op. cit. 1091). Звичайно, Зібер головну увагу звернув на

економічний бік теорії Маркса, але після праць Д. Бованенка й М. І. Яворського ясно,

що Зібер, оцей, за висловом Плеханова, один из талантливейших учеников и

популяризаторов Маркса", знав і засвоїв собі й теорію Маркса про боротьбу кляс

та про ролю пролетаріяту в цій боротьбі" (crop. 85). Роля Зібера в теоретичній
пропаганді соціяльно - економічних та соціологічних основ Марксового вчення"

цілком безперечна.
Але найцінніше в студіях М. І. Яворського, Зіберові присвячених, це

твердження про те, що Зібер не менше послідовно, не тільки принагідно, брався
й за практичну пропаганду цього (Марксового) вчення" (стор. 86). Чималий

матеріял, що його зібрав був автор, і слушні його міркування, хоч дещо з них

вимагає ще спеціяльних дослідів, доводять, що Зібер активно зв язаний був із

робітничим рухом України першої половини 70-х років, був не тільки його ідейним

керівником, а й одним із проводирів того руху. Ця думка нова й сильна. Адже
ще недавнечко панувала думка про те, що Зібер осторонь стояв практичної
революційної роботи, що він нібито близький був не до громадського руху
українського, а лише до окремих керманичів того руху. Протилежні думки й факти,
що їх останнього часу рясно скупчено було в книзі М. Г рушевського З
починів українського соціялістичного руху", в статті проф. М. Є. Слабченка

(передмова до нового видання Очерков первобытной экономической культуры"
Зібера) про зв язок Зібера з робітничими колами якось зникали з ока (див.
слушні заперечення Д. Бованенка проти такого теоретизування" Зібера, op. cit., 1088;
його ж таки М. І. Зібер" Наукові Записки Київського Інституту
Народнього Господарства", IX, 10 11, 13). Якщо тезу М. І. Яворського про те, що

марксизм Зібера з явився на ґрунті українського робітничого руху, і не цілком
доведено (хоч зрештою це можливо), то вплив Зібера на робітничий рух на

Україні за 70-х років і безпосередній зв язок Зібера з ним встановлено остаточно.

Участь Зібера або його київського гуртка в пропаганді серед робітників київських

залізничих майстерень та Городищенських цукрових заводів дуже цікава.

Перебуваючи за кордоном, Зібер, як слушно каже автор, цікавився питанням не тільки

політики та законодавства в робітничій справі, а й організацією робітничої
кляси за власне визволення". 1 тут, так само як і в діяльності своїй на полі

української кооперації, Зібер спочатку перебував під впливом Лассаля, до речі, дуже
поширеним тоді серед робітничих гуртків на Україні та ідеологів робітничого
руху (також, у Галичині). Справедливо констатує автор вплив Зібера та його гуртка
й на фундаторів Южно - Российского Союза Рабочих".в Одесі, і тих, що врешті
спричинилися до появи Южно - Русского Рабочего Союза" в Києві.

Гадаємо, що М. І. Яворському пощастило з ясувати тії зміни в житті Зібера,
що сталися року 1876,-- його відставку та еміграцію. Даремно намагалися деякі
дослідники не добачати тут громадського протесту з приводу звільнення Драго-
манова. Цей момент, безперечно, чимало важив у рішенні Зібера, хоч, звичайно,
справедливо пов язує проф. М. Є. Слабченко демісію Зіберову з неможливістю
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легально тоді провадити навіть культурницьку роботу. Але все ж еміграцію Зібе-

рову (до того ще нібито добровільну) не можна цим пояснити. М. І. Яворський
подає цікаву думку про це, думку, що логічно зростає на грунті його твердження
про зв язок Зібера з робітничим рухом 70-х років. Року 1876 погромлено було
Южно - Российский Союз Рабочих", а Зібер каже автор за висланням Дра-

гоманова (це, звісно, неточно О.) і собі виїхав за кордон, рятуючися перед

загрозою арешту за одеську справу" (стор. 110 111). Цікаве, до речі, оповідання
Овсянико - Куликовського про те, що Зібер (р. 1882) передбачав з боку російського
уряду великі репресії, коли б він повернувся додому ( Воспоминания", 148). Отже,
хоч думку М. І. Яворського й не підперто документальними даними, але, вважаючи

на всі обставини справи й всю революційну діяльність Зібера за київський період
його життя, треба визнати твердження автора за ймовірне (цьому не заперечує,
мабуть, і те, що Зібер пізніше приїздив до Росії наприклад, р. 1878. Див.
Кляйн борт, Н. И. Зибер (Птр., 1923, стор. 62).

Якщо Зібер був мозком. київського марксистського гуртка, то серцем його

був, безперечно, С. Я. Подолинський. Його діяльності М. І. Яворський присвячує
багато уваги. На жаль, біографічні відомості про цього визначного діяча
українського революційного руху вельми неповні. їх, з а даними М. Грушевського
( З починів укр. соц. руху"), і наводить автор. Звичайно. їх можна й зараз дещо
збільшити. М. І. Яворському, приміром, невідома дата смерти Подолинського
За написом на надгробкові Подолинського (у Києві на Мскольдовій могилі),
він помер 30/VI 1891 року. Дата народження Подолинського у автора неточна:

він народився 19/VII 1850 року ( Україна", 1927, IV, стор. 155 156). Складне
й цікаве питання про теоретичні погляди Подолинського автор не розв язав
до кінця. Хоч він слушно зауважує, що Подолинський в першу чергу людина

практики, а не теорії", і через те й важко інколи розібратися навіть у
програмових міркуваннях" Подолинського (стор. 90), аджеж він, будучи марксистом,
у своїй пропагандистській праці деколи збивався в гасла федеративного
анархізму, а навіть у бунтарі" (до речі, сам автор правильно розв язує це питання

на стор. 94 95), а проте Подолинський приймав революційний
марксизм у повній його тогочасній послідовності" (а втім, далі
у автора знов береться сумнів щодо послідовносги Подолинського в його
засвоєнні основ наукового соціялізму" (стор. 92).

М. І. Яворському слід було б звернути увагу на економічну концепцію
Подолинського. В своїх економічних працях Подолинський виступає як послідовник

революційного марксизму, але з чималою ще домішкою клясиків" (Рікардо),
можливо, через Зібера та особливо Лассаля, зокрема в питанні про залізний
закон заробітної плати" (про це див. цікаву студію Д. Бованенка Економічна
концепція С. Подолинського". Прапор Марксизму", 1928, № 2 (3).

М. І. Яворський не розв язав важливе питання про лавризм" Подолин-
ського. Тут маємо безперечну плутанину у автора. Він каже, що Подолинський
став піддаватися в практичній праці народницьким впливам, що й відбилося на

його видавництві 1874 76 років"; що він зв язаний був з Лавровим до 1877 року
й доти ж матеріяльно підтримував видавництво Вперед"; що року 1877 він

одхрищувався в своїй анонімній брошурі." ( Записки южно -

русского
социалиста", Женева, 1877) від народницьких впливів, від лавризму. Насамперед тут
неточна хронологія. Зв язок Подолинського з Лавровим припадає на 1872 1874 роки,
і до року 1877 він не міг підтримувати видавництво Вперед". Дивної помилки

допустився М. І. Яворський, кажучи, що Подолинський, безперечно, був автор тієї

анонімної брошури (стор. 94, 111, пр. 1). Яле ж давно відомо, що автор тієї

брошури Овсянико - Куликовський. Ось що пише той у своїх спогадах
( Воспоминания", стор. 36 37, див. ibid, стор. 148): Захотелось мне и самому
попробовать изложить свой взгляд и нечто", и я издал (у Женеві О.) брошюрку
Записки южно -

русского социалиста" (1877 г.), удостоившуюся одобрения Драго-
манова, но вызвавшую некоторые, возражения со стороны русских эмигрантов за

несправедливую, по их мнению, критику революционного движения того времени.
Помнится, кое-какие оговорки пришлось мне сделать. С другой стороны, резкий
(кажется, даже ругательний) отзыв был напечатан в Набате". Формальне одме-

жування" автора Записок" від Лаврова цілком зрозуміле. Про це теж говорить
у своїх спогадах Овсянико - Куликовський (op. cif., стор. 149 150), так само як

про те, що на захист його супроти різних опонентів виступив був Драгоманов
(що годі саме про це говорить і М. І. Яворський стоячи осторонь Подолинського,
див. стор. 113). Помилка М. І. Яворського (аджеж він ніде не згадує про авторство
Овсянико - Куликовського й не аргументує думки про авторство Подолинського)
тим дивніша, що праця Овсянико - Куликовського йому, здається, відома (див.
стор. 82).

Складне й надзвичайно важливе питання про безпосередні зв язки Зібера
та Подолинського з робітничими організаціями. Основна думка М. І. Яворського
така: Цей осередок (гурток Зібера та Подолинського) мусів неминуче бути
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в ті часи саме оцим джерелом, що з нього в ,першу чергу, поруч інших відомих
уже даних, нестримно випливала нова живуча течія" (стор. 103), і обґрунтовує
він це тим, що Зібер і (почасти) Подолииський мали великий вплив на одеські
революційні кола, що пожвавлення робітничої пропаганди та організації
робітничих гуртків К їхні об єднання в федеративну спілку під назвою

Южно-Российский Союз Рабочих" зв язано з поверненням Зібера та Подолинського (ще
з Терлецьким) на Україну" ; нарешті, що ідеологічний бік тогочасного робітничого
руху на Україні щільно зв язаний з програмою Зібера та Подолинського. Докази
авторові на це часто-густо більш дотепні, аніж слушні й переконливі (див.
приміром, стор.

'

104). Автор справедливо підкреслює принцип міжнаціональної
територіяльности", що характерний був для єднання одеського робітництва, ба

навіть знайшов своє визнання в назвиську Южно - Российского Рабочего Союза",
і що, безумовно, властивий був Полонинському (стор. 107). Але автор, з одного

боку, недооцінює оті інші відомі вже дані" в історії одеського робітничого руху
70-х років, безперечний вплив народництва українського та територіяльного,
а з другого боку чіткий український характер діяльности Подолинського
(згадати хоча б мову мало не всіх його науково-популярних праць і агітаційних
брошур та листівок). Зате автор має рацію підкреслювати великий вплив

української течії на робітничий рух 70-х років і в умовах спаду робітничого руху
на Україні, за середини й другої половини 70-х років та кризи марксистської
думки на Україні, нову навалу народницької ідеології, до того ще часто-густо
російської, на український робітничий рух кінця 70 80-х років. Автор
правильно поставив питання, але не довів його й не розв язав.

Криза марксистської ідеології робітничого руху на Україні припадає на

другу половину 70-х років. Автор подає уривкові відомості про стан робітничого
руху за другої половини 70-х років. За одну з причин, що внесла зміни в життя

українського робітництва, які повернули назад напрямок ідеологічного вишко-

лення пролетарської ідеології, зневоливши його знов блукати по народницьких
бездоріжжях" (стор. 109), автор вважає російсько-турецьку війну 1877 1878 років
та новий промисловий ріст за 1877 1879 роки ( часи найвищого промислового

росту у нас за другу половину 70-х років" ibid.). В наслідок цього було
затишшя робітничого руху за той час". Зростає народницька пропаганда;

київський марксистський осередок було розбито, й ліквідовано було одеський Союз.

Створюються сприятливі умови для драгомановщини". Ані журнал Громада",
ані обидві організації Молодої Громади" не могли стати за керівничий осередок

f)o6iTHH4oro руху на Україні" (стор. 117). Останні зусилля Подолинського року 1880

всупереч думці Зібера) реорганізувати Громаду" перервано було хворобою
Подолинського. Скоро, важкою хворобою знеможений, уступився й Зібер. Поле
битви лишилося за Драгомановим, але далекими від нього шляхами пішов

робітничий рух. Лише з половини 80-х років починаючи, виросли з посіяного Зібером
та Полонинським Марксового насіння нові сили, що взялися знову допомагати

нашому пролетаріятові вийти на битий шлях його клясової боротьби" (стор. 118 120).
Автор присвячує певну, увагу взаєминам Зібера та Подолинського з

Драгомановим, констатує деякий вплив Зібера на Драгоманова, але визначає драгоманов-
щину", як паросток ліберально -

культурницького народництва, що,
акліматизувавшись після 1873 року при зіберовському посіві в самостійну течію, за гаслом

анархо
- федералізму, зразу клином вбився проміж наше революційне народництво

та наш початковий марксизм" (стор. 127). Не можна цілком погодитися з

характеристикою Драгоманова у М. І. Яворського, але можна визнати, що драгоманов-
щиною підсилено було серед тогочасної революційно - народницької інтелігенції
зіберівсько - подолииський прорив" (стор. 134). Складніше, ніж гадає автор

(стор. 133), є питання про видання Вольного Слова" та участь Драгоманова
в цьому виданні.

Треба відзначити, що М. І. Яворський цілком слушно поруч досліджує
процес розвитку робітничого руху на Україні і в Галичині. Бо вже час українським
дослідникам дивитися й на той бік Збручу, і студіюючи історичний процес Великої

України XIX ст., рівнобіжно вивчати відповідні процеси і, інститути на терені
галицько

- українському. Така потреба доконче відчувається в царині історії
українського господарства. Безперечно, це належить так само й історії революційного
руху. Досліди останніх років накопичили величезний матеріял, що переконливо

стверджує органічний контакту країнської громадської думки на всенькому просторі
землі Української. Але, визнаючи глибоку потребу цього контакту в дослідженні

української минувшини, мусимо застерегти й певну відмінність у маштабі,
загальних умовах, ґрунті й темпі відповідних процесів на Великій Україні і в Галичині.

Передовсім визначає це зв язок східньо - українського терену зі с х і д н ь о -

європейськими економічними й політичними центрами, а галицького з центрами
захід н ь о - європейськими. Цього не слід було б випускати з ока й авторові. Мусимо
визнати, що його джерела до історії робітництва й робітничого руху в Галичині

занадто обмежені. Тим то нарис, присвячений у книзі галицькому робітництву
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70-х років, навряд чи можна визнати за задовільний, хоч поодинокі зауваження
й висновки авторові цілком слушні, а матеріял подано цікавий. Докладніше й
цікавіше розроблено питання про шляхи галицького робітничого виросту". Тут
і матеріял ширший, і твердження авторові мають досить добрий ґрунт. Правдиво
каже автор про те, що з оцими двома течіями (марксистською в особі Зібера
та Подолинського, і драгоманівською)... не менше (ніж на Наддніпрянщині О.)
зв язаний... галицький робітничий рух, хоч і гам довелося йому чималими

йти зворотами та поворотами на шляху шукання першої власної клясової

програми" (стор. 137). Чимале значіння мали й особисті стосунки Зібера й

Подолинського з галицькими політичними діячами. Зокрема, Подолинський велике вражіння
справив на галичан ( людина дуже охоча і симпатична" характеризував його

М. Будинський. За сто літ", III, 255 256). Мвтор згадує за проводирів
галицького робітничого руху за 70-х років (Б. Лімановського, О. Данилюка та інших),
особливу увагу приділяючи О. Терлецькому, Л. Варинському та І. Франкові.
Мабуть, занадто легко спекався автор питання про те, чи утворено було Галицьку
Соціялістичну Партію, чи ні. Тут потрібні ще спеціяльні досліди.

У книзі М. І. Яворського подекуди переважає сирий матеріял ; іноді автор
занадто багато місця приділяє описовим моментам. Зредаговано книгу не дуже

уважно. Подекуди трапляються прикрі редакційні недогляди. Ось, наприклад, на

стор. 22 є таблиця кількости робітників на Україні за першої половини XIX стор.,
запозичена з праці О. П. Оглобліна Предкапиталистическая фабрика". Яле,
наводячи її в своїй книзі, М. І. Яворський допустився кількох помилок: загальна

кількість робітників (звісно, неповна) по всіх губернях України складала року 1825

15.014 (а не 14.994), року 1853 61.676 (а не 61.176), року 1860 81.807 (а не

81.307); року 1846 на Полтавщині робітників лічилося 8.905 (а не 8.405), а року I860

на Поділлі 3.907 (а не 3.407) (див. Предкап. фабр. , стор. 89 і). До того ще автор
не зазначив був, що сюди не ввійшли деякі групи українського робітництва :

робітники на ґуральнях, броварнях і медоварнях (див. Предкап. фабр.", стор. 89,

пр. 1 на стор. 90). Так само неточно говорить автор, що поміщицьких... фабрик
на Україні було 1861 року лише 89 (крім горілчаних, що їх сюди, не враховано)
з 37.161 робітником, що давали 15 /,, всенької кількости робітництва" (стор. 23).
Посилання: пор. Ярхив Труда в России" (sic! О.), Ill, стор. 148 150" (стор.
23, пр. 1). Тут усе неточне. Вотчинних" фабрик на Україні року 1861 було (за тим

реестром) не 89, а 92; робітників (кріпаків) там було (за тими ж матеріялами) не

37.161, а 7.161. Далі, сюди не ввійшли не тільки ґуральні, а й цукроварні, броварні,
медоварні, цегельні, салітрарні, тощо (див. Предкап. фабр.", 204 205). Нарешті,
ані 37.161 робітників, ані 7.161 не складали 15'/,, всенької кількости робітництва,
бо за даними Предкапиталистической фабрики" (ст. 208), що ними, безперечно
(це видно з посилання), користувався М І. Яворський, це (7.161 робітник) складало

29,2°/ загальної кількости робітництва (звичайно, відповідних галузей
промисловости, на відповідній території). Слід зазначити, що відсоток вільнонайманих
робітників у різних галузях промисловости за 40-х років, поданий у книзі

М. І. Яворського на підставі даних Предкапиталистической фабрики" (див прим. 2,

стор. 23), характеризує лише робітництво на Київщині. Чимало в книзі

ще неясних тверджень. Так, автор говорить за те, що закон 24 травня 1835 року

було поширено на Чернігівські фабрики та цукроварні Київщини та Поділля
(посилання на Семьонова II 339; неточно: ст. 338). За Семьоновим, закон той
лише згодом був (він мав місцеве російське значіння) поширений на фабрики
пос. Клинців (на Чернігівщині) та на київські й подільські цукроварні. Не доведено

також думку авторову про те, що за селянською серією" видань, що її

запроектував був Драгоманов, мала начебто піти серія за рецептом
Подолинського, серія, призначена для робітництва" (стор. 112 113). Явтор визнає, що

той проект не було здійснено, але даремно вважає він видання праці
Подолинського Ремесла й фабрики на Україні" (що вийшла в світ року 1880) за частину
того пляну видавничого. Мджеж ця праця Подолинського зовсім іншого типу.
Є неточні посилання 2). Рясно й друкарських помилок що їх, на жаль, не

застережено 3).
Найважливіше й цінне в праці проф. М. І. Яворського це схема історії

революційного руху на Україні за 70-х років XIX ст., на
провесні робітничого руху". Той чималий, хоч далеко ще не повний і недостатній

матеріял, що його зібрано було працею й доробком попередніх дослідників і

збагачено власними розшуками автора, М. І. Яворський вперше систематизував,

') 3 тими ж помилками (плюс нові) передруковано ту таблицю в книзі

М. 1. Яворського Історія України в стислому нарисі" (Харків, 1928), стор. 185.
3) Наприклад, на стор. 99 (пр. 3): замість стор. 184 треба 183.

3) Див., напр., стор. II Подольский", замість Подолинський" ; стор. 25

Лільпольд" замість Лільпоп" ; стор. 79 Фроловський" замість Флеровський";
стор. 80 (пр. 3) Цехановський" замість Ціхановецький".
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заналізував за марксистською методою, синтезував у новій марксистській схемі

історії робітничого руху на Україні. Факти, раніш відомі, але розірвані, уривкові,
неясні, в концепції авторовій знайшли собі належне місце й тлумачення.
Постаті керманичів і діячів українського робітничого руху 70-х років, що здебільша
раніш були відірвані, ізольовані від міцного й родючого ґрунту українського
пролетаріяту, відтепер посядуть належне їм почесне місце в історії українського
революцийного руху й марксизму на Україні. Багато нових, дотепер невідомих,
борців того часу згадав автор у своїй праці. Ллє найголовніше те, що в праці
М. І. Яворського маємо цілком правдивий методологічний підхід до питання про

характер і початок робітничого руху на Україні, до проблеми історії марксизму на

Україні. Він бо органічно пов язує діяльність українських революційних громад
і гуртків того часу з розвитком робітничого руху, справедливо вважає їх за паростки
цього руху, джерела українського марксизму 70-х років шукає не в головах

і книжках окремих українських теоретиків
- марксистів, а в розвиткові робітничого

руху, що живим струменням збуджував теоретичну марксистську думку на Україні,
підносив її на щаблі і чіткого науково

- теоретичного досліду, і чіткої соціяльно-
політичної програми. З другого боку, вплив української національної стихії на

ідеологію робітничого руху (хоч і не завжди переконливо і ясно) визначено й

доведено в книзі М. І. Яворського. Можна тимчасом заперечувати аспективний нарис
українського робітничого руху та його ідеології після 70-х років, що його
накреслює М. І.Яворський (в IV розділі), але бесперечно одне: початки українського
робітничого руху та його ідеології марксистської думки на Україні, що з такою

надзвичайною глибиною, силою й вогнем запалила українське революційне життя за

першої половини 70-х років, тепер оперто на сталому методологічному ґрунті.
В цьому головна вага праці М. І. Яворського, в цьому увага до неї і осуд
легенький її чималим помилкам, в цьому й охота скоріше бачити дальші томи його праці
на полі української історичної науки. _

,
_ . .

л

s- Проф. Олександер Оглоблін

Українська Академія Наук. А. І. Ярошевич Нариси
економічного життя України". Вип. 7. Капіталістична оренда на

Україні за польської доби. Київ, 1927 р., стор. 144. Окрема відбитка з V -

VI томів Записок соціяльно - економічного відділу"
Зазначена праця є сьома в серії Очерки экономической жизни

юго-западного края" того ж автора, що друкувалася в період 1908-13 р. р.; але у відміну
від економгеорафічних, в основному, сюжетів попередніх вона освітлює, головним

чином, питання економічної історії.
Територіяльні рямці дослідження це колишня Правобережна Україна",

хронологічні межі XVI XVIII ст., хоч автор з метою освітлення певних процесів
загалом, подекуди торкається також XIX та початку XX сторіч.

У розділі першому праці висвітлюється місце проблеми капіталістичної оренди
в економічній та історичній літературі. Поруч із формульовкою Маркса (т III

Капіталу", ч. II) автор наводить роботи Гольца Основи с.- г. зкономії" та А. Г.

Скворцова Основи економіки хліборобства", з яких останню авуор характеризує
мимохіть як географічну теорію капіталістичної оренди". Треба зазначити, що так

і залишається не з ясованим, які ж саме із зазначених творів дають, на думку

автора, теоретичне обґрунтування питанню про капіталістичну оренду?
Згадуючи про увагу, що її віддавалося в науковій літературі дрібній

селянській оренді (в кінці XIX та початку XX ст) та зокрема про інтерес до степу (автор
згадує капітальні праці Каришова, Мануйлова, Каблукова та ін., а також працю
так зв. Валуївської комісії початку 70-років), степову куркульську оренду
протиставиться капіталістичній оренді південного заходу. Цим автор заперечує
капіталістичний характер господарства сільської буржуазії степу, що, безперечно, являло

собою еволюціонування в капіталістичне фаомерство та містило в собі зародки
найбільш прогресивної форми аграрного капіталістичного розвитку. В даному разі
автор впадає в одну із старих помилок помилку народнической экономии", яка

складалася з того, що за джерело аграрного капіталізму вважалося виключно

поміщицьке господарство" (Ленін Соб. соч". Т. XI, ст. 445). Цю помилку автор
повторює протягом усієї праці, ніде не згадуючи про ролю сільської буржуазії в

формуванні аграрного капіталізму.
З дослідників економічної історії в деякій мірі висвітлювали питання оренди

Володимирський - Буданов, у зв язку з питанням колонізації, Грушевський у своїй

праці: Господарство польського магната на Задніпров ї перед Хмельниччиною

(тут наводиться, між іншим, цікавий орендний контракт з часів XVII сторіччя) та

в Статистическом описании Киевской губернии" за 1852 рік. Докладніше
висвітлено питання оренди в польській історичній^літературі.

Тепер треба було б з ясувати, які методологічні завдання поставив перед
собою автор та як визначив він природу категорії, що її досліджує, та історичні
її рямці. Але, оскільки цих завдань не накреслено спочатку праці, простежмо їх
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оформлення в процесі такої. Щодо архітектоніки дослідження, то треба зазначити,
що збудовано його не за формальними ознаками, між окремими частинами існує
глибокий зв язок та пропорційні відносини. Відправний пункт за установкою автора,
це виявити стан капіталістичної оренди перед революцією та підчас її", але

з самого початку натрапляємо не непорозуміння ; здавалося б, що таке завдання
мало б примусити автора дослідити природу орендного капіталу, ролю дрібного
власника, нарешті, господарсько

- організаційний бік оренди двадцятого сторіччя,
але автор залишає ці питання без відповіді. Власне, він помічає характерні риси
оренди лише в розподілі орендного капіталу. За клясифікації праці перед нами

виступають три групи орендарів
- підприємців: 1) цукроварні, 2) поляки та ін.

Такий розподіл ще мав би певну рацію, якби його було переведено до кінця; тоді
можна було б скласти уявлення щодо ролі підприємств та щодо начскладу
орендного капіталу.

Втановлюючи територіяльне поширення оренди, автор приходить до висновку,
що справжня фортеція капіталістичної оренди то три губерні Правобережної
України Київська, Подільська та Волинська". Підставою для такого висновку
була пересічна площа оренди по районах. На жаль, рівнобіжно не було
досліджено змісту оренди Правобережжя, яке б виявило питому вагу продовольчої
оренди. Дальніше порівнення розміру оренди до і після реформи 9 листопада
1906 року показує значний кількісний зріст оренди в господарствах
землевласників. Доводиться пожалкувати, що й тут не досліджується перехрещення великої

підприємницької та селянської оренди.

Третій і четвертий розділи розглядають джерела й термінологію питання.

Хоч працю збудовано на підставі вивчення друкованих матеріялів (за приміткою
автора), проте можна знайти чимало згадок про неопубліковані дані. Як основні

джерела, цілком справедливо визначається: оренді контракти, інвентарі, подимні
тарифи й, зрештою, судовий матеріял, з яких кожну групу докладно розглядається.
Спробу дати певне визначення термінам джерел та провести між ними певне

розмежування треба вважати за цілком доцільну (особливо беручи на увагу
термінологічну плутанину, що панує в деяких історичних дослідженнях), хоч, до речі, не

завжди вдається авторові це остаточно зробити за браком досить чітких

матеріялів, з одного боку, та, з другого на ґрунті певної трансформації; категорії, що її

вивчається в процесі історичних відмін.
Розглядаючи в п ятому розділі юридичну конструкцію оренди, автор

підпадає, на нашу думку, під вражіння формальної 'одноманітности вивчуваних
матеріялів і робить висновок про сталість форми ренти на протязі вивчуваної доби.
Звідси і решту питань, що виходять з аналізи змісту орендних умов, розглядається
не в процесі діялектичних змін історичного розвитку, а як закостенілі категорії.
Так, відповідно юридичній формі, залишається незмінним на протязі сторіч
предмет орендних умов і майже непомітні зміни в характері експлуатації селянства.

Досить цікаві дані наводить дослідження щодо національно - станового складу
орендарів за польської доби, дані, що за остаточного доведення повинні

спростувати поширений погляд щодо переважної ролі за польської доби єврейської
оренди; за цими даними значна більшість орендаторів захожі шляхтичі з Вели-

копольщі. Шкода, що більш глибоко, не досліджено ролі місцевих зем янського
та міщанського елементів. Значне місце віддано питанню орендної плати, яке

розроблено досить докладно й може дати загальне уявлення щодо стану ренти.

Розділ VII, що охоплює питання про практичне переведення оренди та факти
порушення умов (побудований головним чином на вивченні судового матеріялу),
викликає загальне вражіння про характер оренди XVI XVII сторіччя, як про
господарювання екстенсивно - хижацького характеру, що супроводилося багаточислен-

ними утисками селян, визисками, спустошенням маєтків, експлуатація орендних
маєтків іде головним чином »по лінії одержання від селян натуральних данин (це
зв язано подекуди з експортними потребами). Лише де-не-де центр ваги

переноситься иа панщину, яку доводиться до максимуму інтенсивности. Але узагальнення

цих вражіиь залишимо надалі. Слід порушити ще одне питання, що його

одночасно розглядає автор, це ворожнеча поміж орендарями та духівництвом, що

набуває часом значного загострення й викликається спробами орендарів
визискувати угоддя, що ними користується причт. Тут ми бачимо один із відтінків
клясової боротьби, що почала розгортатися з початком XVII сторіччя на

Правобережній Україні.
Погляньмо тепер, як автор висвітлив питання економічної (господарської)

еволюції країни, що його передпосилається розглядові еволюції оренди.

Перше, що зупиняє увагу, це старі погляди на щаблі економічної

культури в основі аналізи господарського розвитку; автор дотримується думки, що

мисливство й рибальство і взагалі ловецтво є безперечною ознакою екстенсивного

господарства, не допомагає тут і досить високий рівень товаровости
господарства. Панський фільварок, що після доби свого розквіту (XV ,та перша половина

XVI сторіччя) перетворюється в основного чинника економічної реакції, повороту
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до натурального господарства ), на тлі всього розділу виступає, як незмінна по

своїй природі, високо розвинена формація господарства. Зовсім випадає в

характеристиці козацький хутір, екстенсивна форма, на думку автора. Це позбавляє

будь - якої чіткости низку питань. Криза господарства з початку XVIII ст.

викликається політичною ситуацією , а розвиток внутрішнього ринку кінця XVIII ст. пе-

р входом через територію руського війська (в зв язку з турецькими війнами та

в зв язку з барською конфедерацією). Кажучи про нову колонізацію
Наддніпрянщини (XVIII ст.), автор яскравими рисами малює орендаря та його ролю в

відновленні економічного життя, що набуває, між іншим, у кінці століття нових рис,
що їх не помічає автор. Взагалі сьомий розділ складає тільки тло для всебічної
характеристики капіталістичної оренди на Україні в польську епоху , еволюцію
якої подається в IX розділі. Яле даремно було б шукати як у цьому розділі, так і

у висновках генезису капіталістичної оренди та процесу її формування, вивчення

ведеться ввесь час по лінії кількісних відмін, виходячи від капіталістичної оренди
XVI ст., як зформованої категорії. Отже, до XVI ст. вдалося виявити 37 указівок на

підприємчу оренду, переважно в повітах західньої Волині. /Автор по дорозі
наводить близьку до оренди форму бенефіції. Перша чверть XVII ст. дає значний
розвиток оренди, крім Волині, також і у володіннях Київщини та Брацлавщини.
Революція 1648 року значно звужує рямці прикладання орендного підприємства, міняючи

одночасно й склад орендарів, що досі складалися переважно із зайшлого

елементу, тепер головним чином фігурує місцеве зем янство. Щодо капіталістичної

оренди першої половини XVIII ст., то, як зазначає автор, матеріял, що його
вдалося зібрати, остільки неясний та уривчастий, що не дав змоги характеризувати

дану форму ні в хронологічному, ні в географічному розрізі протягом століття.
Більш докладні матеріяли збереглися для другої половини століття. В новій

колонізації XVIII століття величезну ролю відогравала маса шляхетського люду, що

примостився коло окремих маєтків на основі оренди, застави, бенефіції" (ст. 126).
Кінець століття характеризується досить значним розвитком оренди, при

чому відограло значну ролю відкриття чорноморських шляхів (база для нового

підприємства). Пояснення відсутности аналізи економічного змісту капіталістичної

оренди криється в думці автора, що в розглядувану епоху (XV XVI ст. О. Г.)
дану форму можна вважати за таку, яка цілком уже склалася з виразно окресленим
економічним та правним змістом; протягом усієї епохи вона сливе не зазнала

жадних серйозних змін щодо своєї організаційної сторони". Цілком зрозумілим
стає брак розгляду процесу формування капіталістичної оренди та якихбудь відмін
у складі оренди, коли зустрічаєш твердження автора про непереривність процесу
існування даної форми та сталість орендної традиції, не зважаючи на всі події,

що сталися на Україні в різних її частинах за тієї епохи" (ст. 101). Раніш,
ніж відкинути цю безсумніву хибну установку, що виходить з погляду незмінности
економічних категорій і тим самим заперечує процес діялектичного розвитку
суспільних відносин, спробуймо дати визначення капіталістичній оренді, як

економічній категорії. Першу частину цього визначення ми знаходимо на другій
сторінці праці, де автор наводить формульовку Маркса (ст. 2). До цього визначення

треба додати, що грошова рента являє собою обов язкову передумову
капіталістичної оренди :

Маркс каже:

Перетворення натуральної ренти на ренту грошову не тільки

неодмінно супроводиться, ба навіть антиципіюється утворенням кляси батраків, що
не мають власности й наймаються за гроші".

І далі:
Навіть серед старих власників землі, що самі працюють, виникає

розсадник капіталістичних орендарів, що їхній розвиток обумовлюється загальним

розвитком капіталістичного виробництва поза селом і відбувається з

особливою швидкістю, якщо на допомогу їм стають, як у XVI стор. в /Англії,
особливо сприятливі умови, подібно до тодішнього прогресивного знецінення

грошей, яке збагачувало їх за звичайних затих часів довготермінових
орендних договорів коштом земельних власників".

Далі:
Коли решта набирає форм грошової ренти і разом з тим взаємини

між селянином, що сплачує ренту, і між земельним власником набирають
форми договірних взаємин перетворення, можливе загалом тільки за вже

даного відносно високого рівня розвитку світового ринку, торгу й

мануфактури, неодмінно починається й віддавання землі в оренду капіталістам,
що до того часу стояли за межами села й тепер приносять на село та в

сільське господарство вже розвинутий у містах капіталістичний спосіб госпо-

) Характеристику фільварку та його еволюції дивись М. Яворський. Нариси
з історії революційної боротьби на Україні", ч. І.
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дарювання. виробництво продукту тільки як товару й тільки як засобу для

привласнення надвартости". (Маркс Капітал, т. III, ч. II, ст. 336 видання
Госиздата", 1923 р.).

Всяке більш-менш уважне ознайомлення з орендою на Україні за польської

доби (особливо щодо XVI XVII століть) показує, що, мавши в собі зародки майбутньої
капіталістичної оренди, вона своїм соціяльно - економічним змістом являла собою

переходову форму до такої від бенефіції і держання" середньовіччя (або пре-
кариої оренди, яка спостерігалася ще за часів Римської імперії), що, будуючись
на позаекономічній експлуатації, складала одну з форм первісного нагромадження.
Спільні риси між категорією, що її вивчається, та капіталістичною орендою
зосереджуються в : а) виготовленні продукції переважно на збут і б) наявності
термінової умови між власником та орендарем (і остання остільки захопила автора, що
примусила його забути організацію виробництва, що її характерні риси, за

Марксом, він наводить на другій сторінці праці). На ділі ріжниця між орендою
польської доби та попереднім держанням" полягає тільки в формі, термін держання,
порядок оплати тощо; умови ці зберігають у собі старий зміст. В переважній
кількості випадків метода господарювання залишається незмінною, і навіть більше,
вк зазначено вище, має екстенсивний характер. І, в усякому разі, не може

бути й мови про виробничі відносини, що є неодмінною передумовою
капіталістичної оренди (див. цит.). Не можна також захоплюватись наявністю грошової
ренти, яка, безумовно, існує в цей час не в чистому вигляді і не має загального

поширення. Безперечно також, що на протязі періоду, що в його межах

розглядається оренду, вона не тільки не являла собою незмінної форми, а, відмінюючись,
у певні періоди набирала нових ознак, що наближали її до капіталістичної оренди.
Ллє розгляд цього процесу не входить у завдання цієї замітки і, безумовно, складе

тему цілого дослідження. Треба зробити висновок, що авторові так і не вдалося

відійти від статично
- морфологічного вивчення", що його було переведено в

перших розділах, і спроба освітлення динамічного розвитку даної категорії обмежилась
зовнішньою історію.

О. Городецька

Любомиров П. Г., проф, Хозяйство Нижнего Поволжья в

начале XIX в. Саратов (Нижнє - Волжское Областное Научное Об-во Краеведения).
1928, стор. 82.

3 переходом історичної науки від описово - фактичного оповідання, від
зовнішньої політичної історії до дослідження господарського устрою та соціяльних
відносин, набуває особливого значіння крайова місцева історія. Ллє дослідження
місцевої історії помітно розвивається'у нас тільки останнім часом у зв язку з

роботою наших краєзнавчих організацій. Ця краєзнавча робота дає цінний грунт
історикові. Поруч із сучасною добою та історією революційного руху це історико-
краєзнавче дослідження звертається головним чином до XVIII і початку XIX ст.

початкової історії російського капіталізму, доби формування торговельного
капіталізму та дальшого його перетворення. Це не випадкова річ. Лише останнім часом

ствердилася концепція російського капіталізму, отже це зацікавлення його ранньою
історією цілком натуральне. Здається, ми не маємо ані одного краєзнавчого
видання, де не було б кількох статтей про зазначену добу і навіть статтей

першорядного значіння. Нині ми навіть переходимо від епізодичних статтей до ширших

монографічних праць, що їх зразок подає нам Долишиьо - Волзьке Крайове Наукове
Т - во Краєзнавства, видавши вищезазначену працю проф. П. Г. Любомірова.

Звертаючи увагу на цю працю, ми виходимо не тільки д методологічних та

проблемних міркувань. Книга проф. Любоміровр має особливий інтерес для

українського історика, бо питання, які в ній розглядається, стоять на черзі і в нашій

історіографії, а країна, яку вивчається, надзвичайно подібна до України особливо

до Степової України щодо природних умов та історичного життя. Зазначимо

тотожню степову природу, перевагу сільського господарства та взагалі добувальної
промисловости, тотожне пізнє приєднання до Росії, інтенсивну сільську колонізацію,
загальні напрямки господарського розвитку. В праці проф. Любомірова український
історик зустріне багато питань, які чекають ще у нас свого дослідження.

При розгляді праці треба все ж попередити, що автор двома напрямками
обмежує свою широку тему. Перш за все автор розглядає питання лише статично,

усовуючи проблему динаміки зростання господарського життя, а з цього

оповідальний характер роботи, що дає відзеркалення господарського життя на один

певний момент за перші роки XIX ст. Подруге, автор розглядає виключно економічну
історію, обминаючи соціяльне питання, але це питання надзвичайно важливе для

відповідного уявлення про господарську систему в її органічній суцільності. Проте,
відзначаючи цю обмеженість праці, треба додати, що, як попереджає сам автор у

передмові, даний нарис тільки невелика частина великої праці, що її він готує

до друку.
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Працю ведеться за такою схемою: два коротенькі, немов вступні, розділи
дають стислу характеристику території краю (стор. З 9) та його заселення

( боротьба за землю , стор. 10 13); між іншим, автор наводить дуже цікавий матеріял
про малоземелля, що вже виникає по деяких районах. Основну частину нарису
присвячено розглядові господарства" в тісному розумінні добувальної"
промисловости окремо по трьох районах, що їх визначає автор за господарським

принципом (розділ III V): обробної промисловости (розділ VI), шляхів сполучення
га торгу (розділ VII).

Загальний розвиток господарства країни визначається твердженням, що його

висловлює автор наприкінці (ст. 78): На початку XIX стор. ми складаємо підсумки
порівнюючи дуже короткої доби енергійного зросту та будівництва в різних
галузях господарського життя країни".

В господарському житті країни переважну ролю відограє рільництво, на

другому місці стоїть скотарство. Розглядаючи добувальну промисловість, автор
(у цьому полягає особлива цінність даного розділу його нарису) вельми уважно
ставиться до проблеми товарности" місцевого сільського господарства, що має
надзвичайне значіння за цих часів. Це визначається для хліборобства в північно -

західній частині (за поділом автора І район), для баштанного господарства в

середній смузі (II район), для скотарства та рибальства в II та III (південному)
районах.

Автор ставить цікаве питання про розміри хлібної зайвини та шляхи

реалізації її. Зайвину, що виходить із району, він обраховує приблизно в один мільйон

четвертей; на першому місці щодо вивозу бачимо пшеницю, далі ячмінь, крупи,
овес тощо. Надзвичайно цікаві авторові спостереження про криву засіву, яка

різко підноситься до 1804 р., а потім раптом знижується; останнє, на думку
дослідника, сталося в наслідок неможливости розмістити чимраз більшу зайвину
на ринку. t

В II та III районах на перший плян виступає скотарство; його товарність
теж зростає, і в цьому відношенні воно заступає тут рільництво. Автор і тут
підсилює загальний малюнок конкретним числовим матеріялом. Коли для другого

району він примушений обмежитися ілюстраціями, то для третього району він дає
вже приблизні обрахунки загальної реалізації худоби, останні дуже великі. Поруч
із скотарством стоїть ще рибальство, яке в південній частині (Астрахань) стає вже

цілком капіталістичним підприємством. Цікавий матеріял подається також відносмо

організації видобутку соли.

Основна тема й головне значіння цієї частини нарису полягає у вивченні

еволюції капіталістичних форм щодо сільського господарства або, точніше, в

умовах панування сільського господарства.
Обробна промисловість розвивається покищо кволо, має кустарний хатній

характер, головним чином для задоволення місцевого споживача: млинарство,
ґуральництво, ткацтво, різниці. Відокремлюється тільки шовківництво та

бавовняно-ткальна промисловість; але ж вони цілком відірвані від останнього

господарського устрою, користуючись довізним матеріялом і в значній мірі довізними
капіталами (вірмени, що оселилися по деяких містах). Коли брати виробництва,
що тісно зв язані з ринком і дійсно можуть характеризувати ступінь індустріялізації
країни, то вони взагалі були кволі й мало змінювали її сільсько - господарське
обличчя** (стор. 53).

На підставі зазначених господарських засад будується торговля країни, що
є разом із тим безпосереднім виявленням її капіталістичного розвитку, головним

елементом цього розвитку.
Значна товарна зайвина, що утворювалася в сільському господарстві,

складала певну економічну базу для розвитку торгового обороту. Щодо то рговлі
худобою, то говориться навіть про величезні обороти" (стор. 64); вивіз хліба

обраховується в три мільйони карбованців; далі ми маємо експорт риби, оренду
горілки та соли; все це скадало велику масу позакрайового обміну". Але ж поруч
із тим підкреслюється розпорошеність цих товарних мас, цих ринків, а в наслідок
цього відсутність значних капіталів, отже, відсутність місцевої соціяльної бази

капіталізму й місцевих значних купців - капіталістів. Через це керівничої ролі
набуває зайшлий" капітал. У руках місцевого дрібного крамаря залишається тільки

внутрішній місцевий обмін, головним чином по ярмарках та базарах.
Розглядаючи питання у вищезазначеній площині вивчення розвитку

російського торговельного капіталізму в місцевих крайових умовах, нарис дає дуже
цінні висновки не тільки в рямцях місцевої історії, а й для розв язання цього

питання загалом.

Треба сподіватися, що ту неповноту, яку викликало почасти вищезазначене

тематичне обмеження нарису, буде заповнено в дальшій праці, що її нам обіцяє

автор і що на неї. ми чекатимемо з великим зацікавленням.
*

Н. Рубініи/пейн
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Г. Рохкін Клясики історичної науки. ДВУ, 1929 р., стор., 280, ціна
3 крб. 50 коп.

Потреба на таку книгу, що моглаб б дати картину розвитку історичної

думки в Західній Европи, настигла давно. Історичні курси в вищій школі у нас так

спрощується та скорочується, що про серйозне студіювання історіографії нема

чого й казати. І це не тільки в спеціяльних технічних або народньо -

господарських ВИШ ах, ба навіть і у ВИШ ах педагогічних, і не тільки для циклів

природознавчих або математичних, а навіть для таких циклів, як літературно-лінгвістичний,
або навіть історичний, де, мало б здаватися, історіографія повинна посідати
належне місце. Не дивно, що за таких умов викладач, скінчивши наш пед. ВИШ

і беручися викладати історичні дисципліни або викладати курси історичного
матеріялізму, буває цілком безпорадний, коли йому на практиці доводиться мати справу
з питаннями еволюції історичних поглядів у найвидатніших мислителів та істориків,
принаймні, останнього сторіччя.

Чи можна обмежитися засвоєнням тих положень історичного матеріялізму,
що їх формулювали Маркс та Енгельс, обминаючи попередників, критиків, вільних
і невільних перекручувачів, тлумачів? Коли це питання здається ще вартим того,

щоб його обмірковувалося на студентській лаві, то у викладацькій практиці він

має зовсім інше значіння. Викладач дуже швидко переконується, що, не маючи

виразного уявлення про етапи, що привели до історичних поглядів діялектичного
матеріялізму, не обізнавшися з тим матеріялом, з якого будувалося марксистську
методологію історії, він по суті дуже мало знає, що нового дали науці основні

принципи цієї методології. Можна чудово розуміти, в якій площині марксизм
шукає розв язяння конкретних історичних проблем, але це розуміння зовсім

знецінюється, якщо воно не зв язане зі знанням тих шляхів, що привели до цього

розуміння, тих умов та положень, що викликали й зробили конче потрібним те

розуміння, і ще більше тих шляхів, що, нібито намагаючись- якнайшвидше
й найкраще привести до матеріялістичного розуміння історії, по суті ведуть у бік

від неї.

Вища школа в багатьох випадках примушена передати дальше поповнення

знань самому життю, самій практиці та ініціятиві молодого спеціяліста. Не маючи

змоги озброїти студента всіма знаряддями та засобами, що можуть стати в

пригоді в його спеціяльній роботі, вища школа часто обмежується тим, що дає загальне

настановлення, зазнайомлює з методами роботи, надаючи майбутньому спеціялістові
вживати цих метод для поповнення потрібних йому знань. Щодо таких спеціяльних
царин, як методологія історії й, зокрема, історіографія, то таке загальне настановлення

непридатне. Треба гаразд затямити, що властивість марксистської методології така,
що в усій спеціяльній методологічній літературі, крім суто марксистської, досліду-
вач ніде не зустріне ні дружнього, ба навіть невтрального відношення до

матеріялістичного та діялектичного розуміння історії, а неодмінно вороже однаково,
чи то в формі глибокодумної вченої, чи то іронічно - глумливої критики. Такий уже
звичай пішов, що жаден підручник з методології історії, виданий останнього часу
за кордоном, не забуде згадати про марксистську історичну концепцію, додавши до

неї від себе характеристику, щоб цілком її знецінити. Візьмімо, наприклад, серію
Grundriss des Geschichtswissenschaft", редаговану проф. Мюнстерського

Університету Лльоізом Майстером. У VI випускові GrundzOge der historischen Methode",
що належить перу самого редактора, ми маємо розділ Geschichtsphilosophie",
написаний недавно померлим професором Базельського Університету Отто Бравном.
Розділ VIII своєї праці автор присвячує реалістичним поглядам у філософії історії,
віддавши в цьому ж таки розділі цілу сторінку марксистській історичній
концепції. Тут характерний уже самий заголовок : Die okononmisch - materialistische

Geschichtstheorie, wie die Karl Marx, Engels, Kautski, Bebel ausgebildet haben . Як
і слід сподіватися, автор зовсім обминає діялектичну суть марксистської концепції,
звівши її до голого економічного матеріялізму ( Das Wirtschafts leben als einzigen
bestimmenden Faklor des Geschichtverlaufes"). Ґенезу марксизму він виводить із Геґе-
левої філософії історії, при чім походження маркизму пояснює просто як наслідок
перекручення" ( Clmschlag") цієї системи під впливом Фоєрбаха. Нині марксизм

намагається прилучитися до Канта (Neute sucht man den Mnschluss an Kant zu

finden): натяк на Форлендера та його історико
- філософські дослідження: Die

Stellung d. modernen [Socialismus, далі праця 1911 року Kant und Marx" тощо.

Покінчивши таким способом з марксизмом, автор шанує його таким зауваженням:
Trotzdem haben wir es bier nur mit der ganz einseitigen Heraushebung einer Be-

dingung des Geschichtsverlaufes zu tun, die nicht haltbar ist (Незалежно від цього
ми маємо тут справу з цілком однобічним висуванням наперед однієї з умов
історичного процесу, процесу цілком нестійного ).

) М. М е і s t е г Methodik ; О. Braun Geschichtsphilosophie. Ляйпціг
Берлін, вид. Тайнбера, 1923 р., стор. 59.
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Упоравшися з марксизмом, знищивши по дорозі взагалі всякий монізм (Еіп-
seitig) в історичній концепції, автор переходить до чергових справ і береться
нищити (в лагідніших й дружніших тонах) Лямпрехта на стор. 60.

Минули ті часи, коли про марксизм можна було просто забувати; тепер про
марксизм обов'язково згадується, клясифікується, наліплюється йому професорського
ярличка. Ллє цей ярличок, з погляду нашої молоді, являє собою не просто
свідоцтво про професорську неписьменність, як це ясно старим кадрам марксистських
дослідувачів. Лспірант, викладач, науковий співробітник вважають, що в

клясифікації марксизму під маркою закордонної вчености він має останнє слово

висококваліфікованої (де ж пак закордонної критики). Для того, кого вища
школа не застерегла, оцінка закордонного професора являє собою прояв
найглибшої мудрости. І коли аспіранти вищої в Союзі наукової інституції прилюдно
заявляють, що світло науки світить не через саме тільки марксистське віконечко",
то оформлення таких настроїв, незалежно від соціяльного їхнього коріння,
безумовно, полегшує й підготовляє фразеологія закордонної антимарксистської
критики.

Перемогти цю фразеологію молодий наш спеціяліст неспроможний, не маючи

достатньої для цього підготовки через гріхи нашої вищої школи.

Ось чому вцхід друком книжки тов. Рохкіна слід вважати за крок уперед
у напрямі підготовки нашого викладацького та аспірантського складу* до
сприймання методологічних і філософсько-історичних істин західньо - європейської науки.
На першій Всесоюзній конференції істориків - марксистів конечну потребу
методологічно озброїти наших майбутніх істориків було підкреслено виразно, як завдання

першорядної ваги. Заведення курсу методики історії було схвалено, як одно з конче

потрібних доповнень до історичного циклу наших університетських програм. Яле
ця історична методика не зможе обійтися без докладно розробленого освітлення

методологічних питань історичної науки загалом. І, безперечно, відчувається
гостру недостачу на такі підручники, де можна було б знайти зведення матеріялів,
що характеризують еволюцію історико - філософських поглядів. Залйшити
студентам або навіть викладачам самим шукати потрібних матеріялів, це значить

покласти на них непосильний тягар, непосильний і з погляду наукового, і з.

погляду суто технічного.
Книжка Клясики історичної науки" йде назустріч цій потребі щодо

зведених праць. Явтор має цілковиту рацію, заявляючи в передмові, що такого

підручника, так само як і загальних праць із західньо - европейскої історіографії,
українською мовою досі не було. Коли про загальні праці на адресу російської
історичної літератури цього сказати не можна, то про підручники така заява

була ^б справедлива і для російської літератури. Таких звітних праць ми не маємо

й російською мовою.

У книзі подано витяги з методологічних праць найвидатніших істориків
XIX сторіччя в Західній Европі. Здебільшого це вступи або перші розділи кля-

сичних праць найвідоміших історичних письменників. Яле маємо тут також уривки,
що характеризують історико - методологічні погляди не історичних, а

філософських праць; наприклад, маємо тут Міркування про філософію історії людства**
Ґердера або раттю Вільгельма фон - Гумбольда Про завдання історика**. З
Гегелівських Читань про філософію історії** взято вступ. Ще в передмові складач

підкреслив ту величезну ролю, що її відограла Гегелева школа в розвиткові історико-
філософської думки в Европі. Проте, витяги з Гегеля вражають швидше своєю

недостатністю, аніж багатством, бо, природно, треба було дати не тільки спекулятивні
побудови про абсолютний дух, а ще хоч будь-які уривки, щоб ознайомити з

Гегелівською діялектикою, стосовно до суспільного розвитку. Щоправда, це була б

надзвичайно копотлива робота підшукувати розкидані там і тут приклади та

аналогії. Яле тікати від цієї роботи нема чоґо, зважаючи на ту вагу Гегелівської

філософії для марксистської методології історії, що її відзначив сам т. Рохкін.

Книга має іншу, важливішу й істотнішу хибу. Складач не розподілив, а

згромадив в одну купу уривки, що. характеризують історико
- філософські погляди

цитованих ним клясиків, і уривки, що характеризують історико
- методологічні

принципи самої техніки історичного дослідження. У нас терміна методологія історії**
вживається в подвійному розумінні не розрізняється філософсько - принципіяль-
ного значіння цього терміну від технічно - дослідницького. Та саме це

характеризує нашу відсталість щодо розроблення історичної методології. Тов. Рохкін
певною мірою піонер у справі марксистського розроблення питань історіографії
у нас і йому першому належало уникнути тієї мішанини понять методології істо

рії, що стало у нас звичним. Цього обов'язку тов. Рохкін не виконав, на

превеликий жаль. Цю мішанину понять він зберіг і навіть поглибив.

Вступ Бертольда Нібура до Vortrage iiber aite Geschichte** (Схід за Саламінської

битви, Греція до Перікла. Стор. 51 54) є не що інше, як методологія історії
у вузько - технічному сенсі способів самого історичного дослідження. Це саме слід
сказати про уривок, узятий із праці Тьєра Історія консульства та імперії0
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(сторінки 119 123 книжки). Певною мірою в такому самому сенсі слід
охарактеризувати статтю Генріха фон-Зібеля Про закони історичної науки" (стор. 133 140).

З цього приводу слід зауважити складачеві слабість редакторської руки.
Звичайно, в такій суто піонерській" праці, де перед очима нема готових зразків,
нема стандартних праць, уже самий добір матеріялу вимагає від редактора суто
дослідницьких метод, вимагає глибоко - марксистської аналізи, іноді вимагає зовсім

ще непроробленого жадним попередником формулювання теоретичних положень

марксизму. Це мусимо визнати, і позитивно оцінити тов. Рохкінову працю в цьому
відношенні є акт простої справедливости. Ллє це не виправдує його скупости
на редакторські примітки, обмеження малим у тих ремарках, що він навів у своїй
книзі на стор. 276 278. Чи можна ж бо дати картину розвитку історичної думки, що
на неї автор претендує, в тих двох-трьох рядках, присвячених кожному з

клясиків історичної науки, про яких він згадує?
Ні, якщо складач керувався тут міркуваннями від режиму ощадности", то

ця ощадність дуже недоречна ощадність коштом найважливішої суті праці.
Краще було б обминути пару клясиків, от як Варант (стор. 96 97) або Зібель,
і замість уривків із їхніх праць дати докладніші відомості про науковий,
громадсько-історичний характер кожного даного клясика, головне про його місце
в еволюції історичної думки, про його відношення до матеріялістичного розуміння
історії. І, між іншим, такі відомості краще давати не гуртом кінець книжки, а на

початку або кінець кожного окремого уривку. Це не виключає зв язаної статті
кінець книжки про загальні положення європейської історіографії.

Можна було б ще відзначити неповноту книжки. Ллє це вже догана не

складачеві та редакторові даної книжки; це догана радянській історичній науці, догана
нашій відсталості щодо розроблення питань історичної методологи та історіографії.

Тов. Рохкін головну увагу віддав історикам XIX сторіччя. З істориків XVIII

сторіччя він зупинився на Вольтері, відзначивши в примітці, що Вольтера можна

було б, як на те, вважати за піонера в опрацюванні самої схеми всесвітньої історії.
Жадної з універсальних компіляцій, що з явилися пізніше, тоді ще не було"

цілком слушно зазначає автор на стор. 5.
З інших клясичних письменників XVIII стор. редактор відібрав ще Ґердера та

Юстуса Мозьєра. Всі інші клясики історичної науки належать XIX стор., між ними

й досі ще живі наші сучасники Ед. Маєр та Белох. Не будемо зауважувати
редакторові, чому він обминув багатьох видатних істориків попередніх сторіч, а надто

таких всесвітньо - відомих античних батьків історії, як Геродот, Фукідід, Полібій, Тіт
Лівій, Таціт і багато інших. Цю прогалину треба заповнити іншими

історіографічними працями, що, будем сподіватися, у нас рано чи пізно з являться. Ллє

справа в тому, що й із клясиків XIX сторіччя згадано далеко не всіх найвидатні-
ших. Хіба Монтеск є ( Considerations sur la grandeur") не гідний посісти місце
поруч або навіть попереду Ґердера? Хіба його Дух законів" ( L esprit des lois") мав

менший вплив на хід історичної думки, ніж Ґердерові Міркування"? Щодо цього,
то Моммзен, Токвіль, Гумпловіч, Міньє, Спенсер заслуговують на значно більшу
увагу, аніж Ґерен, Зібель, Буркгард тощо. Значний огріх це те, що не згадано

про Ляссаля, чиї філософсько - історичні концепції такі близькі до марксистських,
що їх у свій час навіть не відрізняла найуважніша критика. Можна було згадати
й про Історичні листи" нашого Лаврова; його вплив на молодь був у свій час

такий великий, що Лаврова справді можна було назвати владарем думок.
Проте, всі зауваження про неповноту знаходять пояснення в тому, що ця

праця перша і являє собою тільки початок великої праці з історіографи. В

другому виданні (а воно неминуче і, напевне, навіть незабаром матиме місце) редак-.

тор зуміє, щоправда, не повнотою, а частково виправити й поповнити зазначені

прогалини. Зате дещо можна повикреслювати. Можна було б, наприклад,
обійтися й без передмови Тьєрі ( Десять років історичних праць", стор. К0 107).
Основні погляди Тьєрі ясні вже з попередньої статті, а біографічні дані великої
ваги не мають. Навпаки, з Ґізо доведеться навести ще один уривок, щоб
ілюструвати те, як він дійшов до розуміння ваги боротьби кляс в історії. З наведеного
уривку цього не видно. В першому розділі з Історії цивілізації в Англії" Бокля

редактор не навів деяких приміток, що малюють антагоністичне відношення Бокля
до попередників. Це, можливо, краще було б зберегти.

Статтю Едварда Маєра ( До теорії та методики історії") подано зі значними

купюрами. Щоправда, найістотніше нібито наведено. Слід би було тільки

зазначити, що ця стаття є в російському перекладі (Эд. Мейер, Теоретические и

методологические вопросы истории". Переклад А. А. Малініна. Москва, 1911 р., друге
видання). Відсутність бібліографічних указівок взагалі вельми відчувається в книзі
тов. Рохкіна і це треба залічити до категорії редакторських хиб. Обізнаність із
таким яскравим і оригінальним мислителем та істориком, як Едвард Маєр,
безперечно, викличе інтерес до його історичних поглядів, і редакторові слід було б

марксистською аналізою застерегти від можливого захоплення суто стилістичними

фокусами в своєрідному сполученні з нещирою простотою викладу.
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Дуже добре, що наведено перший розділ з нового видання (1924 р.) Юліюса
Белоха (De Personlichkeit in der Geschichte). Даремно тільки з оригіналу випущено
самий плян цього вступу (п ять рядків): пляи має своє значіння. Чому, між іншим,
другий уривок із Белоха ( Про історичну методу", стор. 215 221) взято з видання

1913 року, а не 1926 р. (Zur historischen Methode. Erster Band. Zweite Abteilung,
стор. 1 9)? Проте, здається, змін у цьому найновішому виданні нема жадних.

Надзвичайно слушно те, що наведено вступну статтю редактора до серії Histoire soci-

aliste" Жана Жореса. Негаразд, проте, що цей вступ подано без пояснень редактора
та без указівок, у чому саме полягає непослідовність Жоресового розуміння
історії. В примітці кінець книжки Жореса охарактеризовано як непослідовного
марксиста. Треба було цю неспослідовність виявити й по змозі пояснити. Нарешті,
вже без усяких зауважень, слушно наведено відомі уривки з Маркса ( До критики
політичної економії") та Енгельса ( Людвіг Фоєрбах , Листи"), що завершують
різні методологічні погляди клясиків історичної науки XIX сторіччя. Чому в даному
разі порушено хронологічну систему щодо добору уривків, це автор докладно
пояснив у своїй передмові.

Загалом, праця відповідає настиглій потребі й заміром, і пляном, і навіть,
хоч уже не без деяких зауважень, виконанням. Треба побажати їй поширення :

вона на це цілком заслуговує. Молоді викладачі, студенти та аспіранти - історики,
що прагнуть поглибити свої знання, матимуть тут потрібний матеріял, що його

вони з труднощами шукали б і ледве чи знайшли б у різних рідких виданнях,

що вже застаріли або неприступні.
Цю працю слід вважати за першу ластівку. За нею повинна піти низка

інших історіографічних праць. До дальшого видання книжки тов. Рохкіна треба
додати й нові матеріяли, старанніше зредаговані та багатші, повніші редакторські
пояснення. _

Р. Лозових

Попов - Ленбкий Лильберн и левелеры. Вид. Московский
^Рабочий", 1928 р.

Праця Попова - Ленського базується головним чином на джерелах. Автор
використав великий архівний матеріял, довіряючи", як він говорить, більше
сучасникам, аніж нащадкам, більше фактам, аніж думкам". Проте як у загальній

концепції .великого бунту", так і в окремих деталях почувається вплив на автора
його попередників, зокрема Савіна.

Книжка починається вступним нарисом ( Економічні передумови революції"),
що знайомить нас з економікою передреволюційної Англії. В цьому нарисі автор
гостро підкреслює аграрний характер Англії першої половини XVII ст., даючи

насамперед соціяльно - економічну характеристику англійського села, при чому
висновки Попова - Ленського в основному збігаються з висновками Савіна. Автор
докладно й в основному правильно змальовує процес розвитку англійського

аграрного капіталізму, підкреслюючи надзвичайну складність процесу
обгороджувань і велику рябизну в сільському господарстві й соціяльних взаємовідносинах
сільської Аигліїї XVII ст., Де букет февдальних повинностей" примхливо
переплітається з інтенсивним рільництвом і великими капіталістичними підприємствами
для осушування боліт. Автор цілком вірно зазначає, що обгороджування не

припинялися в XVII ст. Проте, з деякими висновками Попова - Ленського в цьому
питанні погодитися не можна. Попов - Ленський перебільшує еволюційний
характер розвитку англійського сільського господарства й соціяльних взаємовідносин
на селі. Він заперечує ролю насильства (згін селян лордами з землі) в процесі
павперизації й пролетаризації англійського селянства. Він намагається довести,

що евікції!" й депопуляції" були випадковими явищами і що конверсії, не мали

великого значіння. На перший плян автор висуває боротьбу за ренту. Його
головна теза говорить, що лендлорди, кінець - кінцем, зовсім не хотіли вилюднити

село ; робочі руки були їм край потрібні. їхньою метою було одержати більший

прибуток нагнітом на держця. Ось чому питання про ренту набрало в XVII ст.

такого першорядного значіння" (стор. 46).
Однак сам автор не заперечує, що в XVII ст. процес павперизації селянства

досягає великих розмірів і що саме котер, батрак, дрібний селянин поповнюють

лави павперів. Цифри Попова - Ленського свідчать, що конверсії складали
пересічно не менш 50"/,, обгороджувань. Однак, автор, всупереч фактам, уперто
захищає свою тезу, що вилюднення села в XVII ст. в Англії не було. Виходить, що

англійський аграрний капіталізм XVII ст. був якоюсь ідилією. Таке саме підфар-
блювання ми бачимо у Попова-Ленського і в питанні про сільську хатню
промисловість (стор. 29). На думку Попова - Ленського, хатньо - капіталістична
промисловість значно поліпшувала матеріяльний стан дрібного селянина, когера, батрака,
що мали від неї значний додатковий заробіток. Ані слова не чуємо ми від
Попова - Ленського про жахну подвійну експлуатацію цих робітників як лордом або
великим фармером, так і скупником. Попов - Ленський нічого не каже про надзви-
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чайно низьку зарплату в хатній промисловості, про те, що тяжкі матеріяльні умови
примушували такого робітника визискувати свою родину, жінку й діти. Словом,
і тут у автора ідилія.

Виходячи з того, що в Лнглії XVII ст. конверсії не мали великого значіння
й вилюднення села не було, Попов - Ленський хоче довести, що вовняна

промисловість за доби Стюартів увесь час переживала кризу й що ціни на вовну не

мали вирішального значіння для англійської економіки. Така думка автора

невірна економічна політика Стюартів, їхній фіскальний терор", могла лише на

певний час затримати темп розвитку вовняної промисловости, викликати тимчасову
кризу. Ллє вона, звичайно, не могла припинити цей розвиток.

Не зовсім чітка у Попова - Ленського характеристика соціяльних сил, що
боролися в громадянській війні. Він каже (стор. 21), що міцні фригольдери, йомени
поповнювали лави як парляментської, так і королівської армії. Така думка
невірна це є крок назад навіть від Тьєрі, що ще 1817 року цілком слушно довів,

що на боці парляменту стояли капіталістичні елементи країни, а на боці короля
февдальні. Попов - Ленський змішав у даному разі февдальне селянство відсталих

графств з дрібною селянською буржуазією. Ролю селянства в революції у Попова-
Ленського в основному висвітлено вірно. Однак, ледве чи можна погодитися
з думкою автора, що дрібне селянство зовсім не брало участи в боротьбі й нічого
не чекало від революції. Революція все ж таки давала селянам надію на якісь

зміни, а ці зміни могли прийти лише від парляменту. В армії Кромвеля було,
безперечно, і дрібне селянство. Інакше важко зрозуміти, чому частина армії
підтримувала радикальні гасла левелерів про загальне виборче право і, зокрема, про
знищення огорож та повернення селянам громадських земель. Правда, автор не

додержується своєї думки послідовно, і на стор. 115 117 ми читаємо, що на

війну пішли і фригольдери, і фармери, держці (копігольдери?), і робітники, і

ткачі, і інші артизани".
Основне питання в праці Попова - Ленського це характеристика левелер-

ського руху й висвітлення ролі самого Лільберна. Лвтор підійшов до левелерів
з нового погляду, і в цьому його заслуга. Він підкреслює селянський характер
левелерської партії, він гадає, що свою назву левелери одержали саме через
свою аграрну програму, що нагадувала сучасникам за левелерів і дигерів 1607 року.
Така думка авторова цілком витікає з його загальної концепції великої
англійської революції, концепції, що, безперечно, перебільшує ролю сільських кляс

у революції. На жаль, авторові не вдалося повністю простежити конкретну участь
левелерів у селянському русі, їхній вплив на цей рух і керівництво ним. Можна

сказати, що питання це лише поставлено, а не розв язано остаточно. Лвтор
намагається, поперше, довести, що левелери 1607 року це безпосередні попередники
левелерів великої революції. Далі автор підкреслює, що аграрна програма
левелерів, починаючи з 1647 року (і це, безперечно, вірно) висуває радикальні вимоги

англійського дрібного селянства. У відозві лондонських учнів (29/VIII 1649 р.) до

салдатів, що закликає салдатів до боротьби за агримент левелерів, автор не без

підстави бачить спробу утворити спілку міської радикальної дрібної буржуазії
з дрібним, бідним селянством. Крім того, автор гадає, що рух дигерів чи

справжніх левелерів теж підтверджує його тезу про селянський характер партії левелерів,
бо, на думку Попова - Ленського, справжніх левелерів не можна відокремлювати
від загальнолевелерського руху. З таким розумінням диґерського руху погодитися,

звичайно, не можна дигерський рух був початком відокремлення пролетарських
і напівпролетарських елементів села (котер, батрак, хатній ткач) від дрібної
буржуазії. І не випадково левелери, зокрема Лільберн, рішуче відокремлювалися від
бідних копагелів", а на Путнейській конференції левелери погодилися з

пропозицією Грандів про позбавлення робітників виборчого права.
Далі автор наводить ще один аргумент деклярацію громадян Букінгемп-

шіру від 10/V 1649 року, яка, дійсно, свідчить про вплив левелерів на селян

Букінгемпшіру й, між іншим, висуває цікаву пропозицію про допомогу бідним
селянам у справі колективного користування громадськими землями та пустками.
Отже, Попов - Ленський показав більшою мірою, аніж його попередники, зв'язки

левелерів з селянством і вплив програми левелерів иа селянство. Однак, робити
з цього висновок, що левелери переважно відбивали настрої й інтереси селянства,

було б помилково. В основному все ж таки це була партія міста, дрібної міської

.буржуазії, зокрема лондонської.* Попов - Ленський не заперечує, правда, що

левелери мали соціяльну базу й у місті.

Характеристика міських елементів, що йдуть за левелерами, у
Попова-Ленського не цілком задовільна. Він (стор. 101,109) характеризує Лільберна, як

виразника інтересів людей середньої кляси во всех профессиях", будь то купцы,
ремесленники, солдаты, землевладельцы фрименты, матросы". Термін середня
кляса" в даному разі не можна назвати вдалим ( не кажучи вже, що ніяк не можна

віднести до середньої кляси, напр., матроса ). За доби англійської революції середня
кляса складалася з середньої міської буржуазії та буржуазного джентрі. Виразниками
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її інтересів була не левелерська, а інденсидентська партія. Левелери
представники дрібної радикальної буржуазії.

Як і в інших питаннях, автор не додержується твердо своєї тези про леве-

лерів, як партію середньої кляси", і далі ми читаємо, що Лільберн захищав

інтереси не тільки людей середнього сорту", а й бідних. Не можна, без певних

застережень, погодитися з думкою Попова - Ленського про відношення Лільбер-
на й левелерів взагалі до монархії. Попов - Ленський змальовує левелерів майже
послідовними монархістами в протилежність Конраді, Бернштайнові й іншим

авторам, що майже зовсім заперечують будь-які монархічні тенденції левелерів.
Питання це, звичайно, досить складне. Проте, можна сказати, що в усякому разі
оцінка позиції левелерів у цьому питанні в 1647 48 р. р. у Попова - Ленського

невірна. Він гадає, що вже підчас Путнейської конференції левелери, принаймні,
байдуже ставилися до монархії (див стор. 123: Монархизм политической
программы Аптона не отпугивал левелеров"... і т. д.). Виходить, начебто левелери
восени 1647 року краще ставилися до монархії, аніж гранди.

Відомо, що це не так і що саме салдатська маса під впливом левелерів
вимагала суду над великим злочинцем, вимагала скасування права вето короля та

лордів і з недовір ям ставилася до переговорів грандів з Карлом 1. Відомо, що

левелери вважали лордів за узурпаторів влади й землі в наслідок норманською
завоювання і що король, на їхню думку, був нащадком норманського тирана. На

Путнейській конференції 1647 року саме левелери виступали проти монархії, тоді
як гранди захищали стару англійську традицію. Тільки пізніше, з тактичних

міркувань, левелери змінюють свою лінію. Головного ворога вони побачили тепер
не в королі, а в грандах, інденсидентах, які після своєї перемоги забули всі свої
обіцянки й розірвали єдиний фронт з левелерами. Тому в грудні 1648 року
Лільберн і висунув думку, що слід протиставити одного тирана (короля) другому інден-
сидентському парляментові й військовому командуванню.

Щодо поведінки левелерів за доби республіки й протекторату, то можна

в основному погодитися з автором, що поразка демократичної революції,
пасивність широких народніх мас призвели більшість левелерів (і самого Лільберна)
до зневір я в сили революції. Тому левелерський рух розпався частина

левелерів перейшла до тероризму, інші пішли за міленаріями, квакерами, деякі левелери
(Лільберн у тому числі) робили спробу піти на згоду з монархією, щоб знищити

кромвельянців і перевести бодай деякі реформи.
'

Невірна також і та авторова думка, що 1648 року левелерська партія
радикально змінює своє обличчя, перетворюється з салдатської" і професійної" на

національну" й державну". Звичайно, диктатура грандів внесла значні зміни

хдо тактики левелерів, а розвиток революції ставив перед ними нові питання, на які

треба було давати відповідь. Кінець 1648 року дійсно був початком нового етапу
в розвитку партії. Однак, не слід перебільшувати значіння цього перелому

програма левелерів 1647 і 1649 р. р. залишається в основному однаковою, а зв язок
з армією теж не кінчається з 1648 р. (повстання військових левелерів у 1649 р ),
і партія, таким чином, уживаючи термінології Попова - Ленського, і 1649 року

була салдатською".
Тенденція автора щодо підкреслення гегемонії села (джентрі, дворянства)

в англійській революції почувається навіть у таких питаннях, як висвітлення ролі
лондонських ремесничих торговельних учнів, що, на авторову думку, були
головним чином під впливом джентлменів. Звичайно, не можна ігнорувати значіння того

факту, що багато учнів, зокрема торговельних, були молодшими синами

джентлменів. Однак, поведінка учнів в основному визначалася їхніми інтересами, як

певної соціяльної верстви, а не їхнім соціяльним походженням, що мало лише

другорядне значіння. Не джентлмени, а купці головним чином впливали на учнів.
Автор помилково цілком ототожнює політику монополій і патентів Стюартівської
доби з політикою акцизів Довгого парляменту.

Щодо біографії Джона Лільберна та його характеристики, як політичного

діяча, то авторові вдалося яскраво змалювати постать несамовитого" Джона,
цього друга народу", подібно Маратові, і вічного в язня", подібно Бланкі. Книжка
дає досить повне й в основному вірне уявлення про ролю, характер і

світогляд Лільберна, хоч деякі моменти (напр., відхід Лільберна від пресвітеріян-
ства, .його роялізм", клясова характеристика його політичної діяльности)
висвітлені або не досить повно, або не цілком правильно.

Книжка Попова - Ленського, не зважаючи на деякі хибні або спірні твердження,
є значний вклад до досить бідної літератури російською мовою про велику
англійську революцію. с. Більдзюкевич.

С. Я. Вольфсон За марксизм. Зборнік артыкулау. Беларускае Дзяржа-
унае Видавецтва. Менск, 1928, стор. 242, ціна 2 крб. 25 коп.

У передмові до цього збірника автор зазначає, що хоч теми статтей і

різноманітні, проте завдання захищати принципи войовничого матеріялізму надає

161



цьому збірникові певної єдности. Це справді так, бо збірник складаються зі статтей

присвячених актуальним, пекучим питанням сучасности.

Перша стаття Аб пралетарскай культуры" являє собою промову,
сказану автором 1925 року на диспуті про пролетарську культуру. В цій статті автор
дає чітке визначення суті культури, встановлює поняття пролетарської культури.
Разом із тим аналізується й критикується погляд Троцького на пролетарську
культуру, який, виходячи зі свої концепції погляду на революцію і пролетаріят за

доби капіталізму і швидке побудування соціялістичної культури після
пролетарської революції, цілком заперечував не тільки наявність, ба навіть можливість

пролетарської культури. Автор розглядає і встановлює помилки так званих про-

леткультівців. У статті подається характеристику сучасної буржуазної культури і

яскраво вияснюється, як загнила культура сучасної буржуазії занепадає і,
завершивши діялектичний процес свого розвитку, починає збігатися з примітивною
культурою напівдиких племен" (стор. 12 збірника).

У згоді з основними положеннями марксизму - ленінізму про опанування
та використання культури попередніх діб, автор, користуючися багатьма

прикладами із сучасної літератури, робить основний висновок про шлях до безклясової

культури через розвиток та перемогу клясової пролетарської культури.
У статті Маркс і Толстой" автор ставить поруч ідеологів двох кляс: кляси,

що розвивається, зміцнюється, має перед собою майбутнє, і кляси, яку історія вже

засудила на загибель. На аналізі багатьох творів Толстого автор показує всю

безпорадність останнього як філософа та мораліста, філософські погляди якого не

виходили за межі суб єктивного ідеалізму. Викриваючи метафізичність у поглядах
Толстого, автор разом із тим дав досить чітку інтерпретацію основних принципів
марксистської діялектики. Наприкінці висвітлюється соціяльне тло вчення Толстого
та його сучасних носіїв вельми чистих, вельми шляхетних, але безпорадних
і теоретично

- безсилих інтелігентів" (стор. 52).
Великого теоретичного і принципіяльного значіння набирає стаття

Природознавство і Марксизм". Стаття розглядає такі основні питання : ріжниця між ідеалізмом
та матеріялізмом, гносеологія діялектичного матеріялізму, діялектика в природі,
філософія і наука. Стаття закінчується визначенням клясового характеру науки.
Кожне з перелічених тут питань дістало відповідного визначення, при чім автор
обґрунтував свої положення значним числом цитат як із праць світових учених
природознавців, так і з творів основоположників марксизму; зокрема скористовано
багатий матеріял з Енгельсової Діялектики Природи". Деякі авторові положення

треба все ж таки визнати за спірні. Наприклад, автор висловлює думку, що Праці
Сеченова, Павлова і Бехтерева у нас, Торпдайса, Руселя, Уотсона в Америці,
рефлексологія, з одного боку, беховіоризм з другого, покінчили назавжди з

психологічною метафізикою" (стор. 29). Правда, далі автор сам критикує однобокість

рефлексологів і біологістів, але тут це твердження, що визнає, ніби рефлексологія
усуває взагалі проблеми психології, являє собою лише міркування деяких

рефлексологів, і їх не може визнати діялектичний матеріялізм. Справа стоїть саме навпаки ;

рефлексологія і зведення нею людських поводжень до механічних фізіологічних
процесів, не беручи на увагу суспільних чинників, це ще більшою мірою вимагає

від діялектичних матеріялістів взятися до розроблення проблеми психології, і тут
ще рано відкидати все, що стосується до старої психологічної науки. Треба її по-

марксистському перемогти, зняти.

Визнаючи значіння природознавства в боротьбі з релігією, а гальванометр
чи ультрамікроскоп визнаючи за дальнобійну зброю в змаганні з теологією і не

визначивши соціяльного змісту та коріння релігії й теології, автор тим самим

спростив проблему боротьби з релігією та теологією до розуміння цієї боротьби
буржуазними просвітянами або французькими матеріялістами XVIII сторіччя.

Стаття Марксизм і педагогіка" важлива вже тим, що являє собою спробу
застосувати методу діялектичного матеріялізму до історії педагогіки, критикуючи
одночасно ідеалістичні течії, що виявляються серед істориків і теоретиків
педагогіки. Автор для цього наводить кілька цікавих фактів. Виходячи з основного

принципу
- буття визначає свідомість" і ,,теорія завжди йде за практикою, а не

попереджує її" (стор. 96) автор підкреслює свою симпатію до виховання через
працю, а не через споглядальність. Подається дуже влучну критику лекційної
методи, а також, на підставі марксистського принципу людина є суб єкт - об єкт,
вияснюється важливість ролі педагога не тільки як суб єкта - викладача, а й як

об єкта для дітей. Автор цілком слушно зауважує про труднощі в розробленні
марксистської педагогіки і застерігає проти механічно - догматичного користування

марксизмом, розв язуючи педагогічні проблеми. Марксизм революційна
діялектична метода дослідження і ніколи не дозволяє перетворювати себе на задубілу
догму, на мертвий шабльон. Не можна вважати, ніби марксизм це чарівна палиця,

що, нею махнувши, педагог може одержувати відповіді на питання, раніше йому
незрозумілі" (стор. 112).

Зовсім окреме місце посідає досить велика монографічного характеру стаття

«Інтелігенція, як соціяльно-економічна категорія". Автор усі
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погляди^ на інтелігенцію поділяє на п ять основних категорій. Його власна думка
зводиться до того, що інтелігенція являє собою проміжну клясу, яка посідає своє

місце між пролетаріятом та дрібною буржуазією (ремесниками тощої. Щоб
визначити сучасний економічний стан різних шарів інтелігенції в основних

капіталістичних країнах, автор притягує величезний матеріял. Щодо глибини постанови

питання та підходу до визначення суті інтелігенції, то це єдина стаття в усій
сучасній літературі з марксистської соціології, а тому має посісти почесне місце
в курсах історичного матеріялізму в розробленні теорії кляс.

Досить значний інтерес має також стаття Доля людської моралі ( Лес чала-

вечай маралі") .В цій статті досить докладно і переконливо розроблено частину,
присвячену виясненню біологічного походження моралі, наявності соціяльного

інстинкту у тварин та птахів. Яле деякі приклади та цитати з творів, що освітлюють

факти наявности соціяльної моралі у тварин, можна вважати за дуже сумнівні щодо
їхньої справедливости. Тут на доказ своєї основної тези автор не досить кричично
ставиться до добору фактичного матеріялу, браного з різноманітних джерел.
Наприклад, на стор. 182 наводиться цитату з твору Еванса, де розповідається про те,
що, коли до журавлиного гнізда було покладено гусяче яйце і самиця висиділа
його, то .мітинг" журавлів покарав за те самицю та висиджене гусеня, смертю.
Саму цю історію описується такими дуже неймовірними фарбами : Самець надто

затурбувався і зрештою полетів, а самиця лишилася в гнізді, доглядаючи гусеня

однаково як і свої. Вранці четвертого дня самець повернувся, а з ним разом біля
п ятисот журавлів, що відразу ж улаштували на сусідньому полі збори. Було
проголошено кілька промов, при чім кожний промовець ставав на те саме місце, це

стояв його попередник. Ці дебати й обговорення тяглися до півдня, після чого

збори раптом було закрито і всі журавлі кинулися на нещасну самицю й гусеня,
вбили обох і, знищивши запоганене гніздо до щенту, полетіли й більше не

з я влялися".

Правдивість наведенної події дуже сумнівна, тим більше, що саме таких

випадків ніколи не трапляється, наприклад, із зозулею, яка завжди кладе яйця до

чужих гнізд. У автора ж і деякі інші факти мають подібний характер.
Яле, коли в автора багато місця присвячено біологічному корінню моралі

(тут автор під великим впливом теорії моралі Кавтського), то виясненню

суспільного коріння моралі віддано значно менше місця, хоч автор яскраво підкреслює
клясовий характер моралі в клясовому суспільстві, а також, цитуючи Леніна,
визначає суть пролетарської моралі. Цілком слушна також авторова критика погляду
т. Бухаріна на мораль, яку останній цілком заперечує для пролетаріяту з тієї

причини, що мораль у капіталістичному суспільстві має фетишистський характер.
Останні дві статті присвячено питанню релігії. В статті Ідеалізм та

Матеріялізм" автор вдало розбиває всі ідеалістичні докази релігії митрополита Введенського,
для чого наводить багато фактичного матеріялу із сучасного природознавства.
Залізна логіка фактів, досить талановито застосованих, розбиває до щенту основні

тези митрополита, що базувалися на телеології, ідеалістичній філософії та віталізмі.

Явтор подав вичерпну аналізу тісного зв язку ідеалізму з релігією. Стаття ця може
стати за незамінне знаряддя кожному антирелігійникові.

В кінцевій статті Релігія та пролетаріят" автор аналізує твір німецького
пастора Гюнтера Дена Релігійне мислення пролетарської молоді", де цей пастор
наводить сумний для нього матеріял про цілковите безвірництво сучасної
пролетарської молоді, та й не тільки пролетарської. Наводячи численні факти з Денової
книжки, тов. Вольфсон подає також аналізу причин атеїзму пролетаріяту.

Як бачимо, ввесь збірник являє собою єдине ціле, просякнуте ідеєю боротьби
за корінні принципи марксизму. Отже, він стає за значну зброю в руках нашої

пролетарської молоді для опанування марксизмом, а також для опору проти наступу
реакційних ідей.

В. Медзинський
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ШЇУКАвСРСР
/ КАПІТАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ
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Підсумки та дальші завдання науково-методологічної та

навчально-методичної роботи Наркомосу

Державний Науково - Методологічний Комітет наймолодша частина

Наркомосу. Його організовано лише 1925 року, коли наші керівничі освітні органи
почали переходити до нової стадії розвитку, а саме від адміністративно -

організаційних функцій до учбово - методичних, від форми до змісту і якости роботи.
Ортанізація всієї науково

- методологічної та навчально - методичної роботи
органів Наркомосу оформилась організаційно в такі установи : в Наркомосі:
Державний Науково - Методологічний Комітет з такими секціями, по відповідних
управліннях: Науково - Педагог ічний Комітет Управління Соцвиху. Методичний Комітет
Управління Профосвіти та Методичний Комітет Управління Політосвіти.

Для поглибленого наукового пророблення питань та наукових дослідів існує
сітка науково

- дослідчих інституцій, а саме: Науково-Дослідчий Інститут Пёдаго-
гіки з відділами соцвиху, профосу й політосу, чотири дослідчих станції соцвиху
(Харків, Одеса, Дніпропетровське), Центральний Комітет Політосвітроботи, окремі1
лябораторії, кабінети тощо.

На ці науково-дослідчі установи та на окремі комісії, як от комісія
підручників та наочних приладь, комісія фізкультури, комісія наукової праці тощо, і

спирається в своїй роботі Держнаукметодком зі своїми секціями.
По округових центрах для переведення навчально-методичної робити при

округових інспектурах народньої освіти організовано округові учбово - методичні
комісії з секціями : соціяльного виховання, професійної освіти, політичної освіти,
фізичного виховання. Ці установи в своїй роботі спираються на сітку опорних"
установ (трудшколи, сельбуди, пункти ліквідації неписьменности, бібліотеки тощо),,
місцевий методактив і районні методичні бюра при райінспектурах.

В спроміжніших округах, де навчально - методична робота поглиблюється,,
поширюються кабінети соціяльного виховання, політосвіти та професійної освіти.

Нарешті, вся маса робітників освіти для навчально - методичної роботи, під
керівництвом вищезазначених установ, та для підвищення своєї кваліфікації
об єднуються або в постійні організації: педагогічні ради, методичні та програмово-
предметові комісії, метод - територіяльні гуртки (загальні чи спеціяльні),'або в

спорадичні організації: конференції, курсо - семінари, з їзди, наради.
Всю науково

- педагогічну й навчально -

методичну роботу висвітлюється,
поширюється й ув язується через педагогічну пресу, спеціяльні бюлетені та ме-

тодлисти ( Шлях Освіти", Робітнича Освіта", Народній Учитель", Сільсько -

господарча освіта", Селянський Будинок" тощо).
Жовтнева революція в галузі культурного будівництва поставила^величезної

ваги і труднощів завдання побудувати нову пролетарську культуру, виховувати
мільйони нових будівників комунізму. Треба було зламати капіталістичну систему
освіти, капіталістичну школу і, використовуючи всі науково - культурні здобутки
людства, будувати цілком нове, нову систему освіти, нові типи освітніх установ,
давати нові настановлення, нові програми, підручники, готувати відповідні кадри
нових робітників освіти, переозброювати старих.

Разом із тим треба було ввесь час вести вперту боротьбу із залишками

старого, що вперто намагалися заховатися з новою зовнішністю, з реакцією і

рецидивами.
Умови культурного будівництва на Україні ускладнялися ще тим, що в

спадщину лишилася примусово
- насаджена російська культура і школа, яку треба була
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переробити цілком на українську і, поруч з тим, розгортати культурне будівництво
серед нацменшостей, що їх так само, як і українців, старанно русифікував старий
царський уряд.

Перше й найактуальніше завдання, що стояло перед нами, було утворити
нашу радянську систему освіти, визначити цілеві настановлення, ув язати культурне
будівництво з цілим процесом радянського соціялістичного будівництва. Тут
доводилося витримувати значну боротьбу зі старими тенденціями, тенденціями до
відриву теорії від практики, науки від життя. Замість старої вербальної клясової

школи, церковно парахвіяльної, народньої, вищої початкової, гімназії,
університету треба було будувати радянську трудову школу, школу фабрично -

заводського учеництва, професійну школу, технікум, інститут.
Поруч із цим розгортати дошкільне виховання та широку сітку закладів

масової політично - освітньої роботи серед молоді та дорослих (клюби, сельбуди,
хати-читальні, бібліотеки, театри, кіно, радіо тощо).

Для трудової семирічної школи, школи політехнічної, було визначено таке

цілеве настановлення виховання будівників комунізму через вивчення людської
праці, природи, яко об'єкту людської праці, суспільства, яко організації людей для

праці. Відповідно цьому замість старої абстрактної предметової системи, що
базувалася на вивченні сухих і відірваних від життя навчальних дисциплін,
запроваджено комплексову систему навчання, себто систему організації всієї навчально -

виховальної роботи навколо найактуальніших вузлів громадського, політичного та

виробничого життя.

Далі почалася робота в справі розроблення за цими настановленнями програм
відповідно виробничому оточенню окремо для села, окремо для міста.
Визначалося комплекси й системи завдань, мінімуми формальних знань, потрібних для
оволодіння комплексами та життьовими завданнями. Уточнення програмної справи та

поступова реалізація принципів політехнізму і трудових засад школи привели до
потреби агрономізації сільської трудшколи та індустріялізації міської і до
відповідного пристосовання програм.

Дальшим етапом роботи було утворення за новими програмами підручників,
бібліотек, наочних приладь. І в цьому напрямі пророблено величезну роботу. Так,
за час з 1923/24 р. до 1927/28 р. включно видано нових радянських підручників :

1. Мовою українською иазов 481 Тираж 26.550.200
2. російською 82 2.190.750
з. єврейською »» 29 м 166.100
4. польською >> 21 »» 139.000
5. німецькою »» 54 II 506.000
б. булгарською м 23 п 61.000
7. грецькою »» 1 >> 10.000
8. чеською » 1

»> 2.000
9. молдавською >» 1 »> 5.000
ю. англійською м 1 м 10.000

Разом... назов 694 Разом. . . 29.640.050

Разом із тим розроблено й ухвалено стандарти обладнання першого
концентру трудшколи, вироблено тематику для шкільних бібліотек учителя й учня та

присгуплено до їх реалізації.
В галузі професійної освіти труднощів було особливо багато. Поперше,

треба було подолати старі гімназіяльні та університетські тенденції, що аж ніяк не

хотіли миритися зі забрудненням чистої науки", нечистими", суто практичними
радянськими настановленнями. Подруге, треба було вижити також тенденції

запровадити до наших профшкіл та шкіл фабрично - заводського учеництва старі
ремесницькі обмежні тенденції, що створилися, в буржуазних ремесничих та

технічних школах. Потрете, треба було всю професійну освіту щільно ув язати з пля-

новими вимогами будівництва, треба було рішуче зламати анархо
-

індивідуалістичні тенденції буржуазного ладу, що, переоцінюючи так звані природні
покликання, не вважали за можливе головною засадою плямування професійної освіти

ставити завдання господарки.

Врешті, з великими боями було побудовано цілу систему професійної освіти,
яко невід ємної частини цілого процесу соціялістичного будівництва, визначено

відповідно цьому цілеві настановлення професійних учбових закладів різних ступенів,
окремих факультетів та відділів. У процесі цієї роботи виникло за вимогами

виробництва чимало нових спеціяльностей, що їх не було до революції. Далі, з

1926/27 року пророблюється спільно з господарськими, професійними організаціями
та окремими фахівцями навчальні пляни різних профшкіл, шкіл фабрично -

заводського учеництва, кустарно
-

промислових шкіл, технікумів, інститутів. За цими

учбовими плянами школи протягом низки років розробляють у процесі практичної
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роботи та удосконалюють програми. Деякі з таких програм уже розроблено й

уніфіковано у всеукраїнському маштабі, як от: програми з суспільствознавства,
програми педагогічних вишів тощо.

Звичайно, оскільки програмної роботи в цій ділянці ще далеко не

закінчено й не завершено, справа з підручниками ще стоїть зле. Нових українських
підручників, цілком пристосованих до радянської професійної школи, ще дуже й

дуже мало. Не вистачає ще багатьох підручників і по вишах.

У галузі політично - освітньої роботи, роботи найбільш нової, пророблено
значну роботу, поперше, в справі утворення системи. Розпорошені й створені в

значній мірі в процесі самої боротьби та будівництва форми й методи роботи
поступово викристалізувались у певні, стабільні.

За основну підвалину політико - освітньої роботи було взято громадську
самодіяльність. Більше це відбилося иа масовій роботі, менше на шкільній. Тому
цілком зрозуміло, що діяльність органів Наркомосу в галузі політико - освітньої

роботи більше, ніж по інших ділянках роботи, зосередилась переважно на

навчально-методичній та науково
- методологічній роботі. Дослідження та вивчення

впливу тих чи інших формі метод роботи, методологічне та методичне розроблення
форм і метод роботи (чигання, лекції, бесіди, екскурсії, політсуди, агросуди, бібліотеки,
кіно, радіо й т. ін.), видання порадників та методлистів для переведення різних
кампаній і поточної масової роботи (зміст і методи антирелігійної пропаганди,
агропропаганда, засівкампанія тощо), організація відповідної періодики (журнал
Селянський Будинок", часопис Геть неписьменність" тощо), розроблення

навчальних плянів та програм для різного типу шкіл для дорослих (школи ліквідації
неписьменности та малописьменносги, вечірні робітничі школи, радянсько

-

партійні школи, вечірні робітничі університети, різні курси), організація та керівництво
заочним навчанням, видання підручної літератури, оце ті завдання, над якими

працювали й працюють відділ політосвіти Науково-Дослідного Інституту
Педагогіки, кабінети політосвіти та методоргани Наркомосу.

Тут пророблено значну роботу, і, не зважаючи на матеріяльні труднощі,
труднощі через новизну роботи, значну різноманітність форм та обмаль
досвідчених політосвітробітників, на сьогодні, можна сказати, в основному під усю
політико-освітню діяльність підведево солідну навчально - методичну базу.

Жовтнева революція також гостро поставила перед партією, радвладою і

пролетарською суспільністю завдання переозброєння та пристосування вже сущих
та утворення нових кадрів робітників освіти. Спадщина наша тут була така, що
без відповідного перевиховання та переозброєння неможливо було будувати нову
радянську освіту й культуру.

В цій ділянці протягом минулих років пророблено величезну роботу в справі
перепідготівлі та підготівлі масових робітників освіти: вчителів трудової школи

соціяльного виховання, ліквідаторів неписьменности, робітників сельбудів, хат-

читалень, клюбів, бібліотек, частково вчителів профшкіл.
Через численну організацію різних короткотермінових курсів,

курсо-семінарів, конференцій, нарад, гуртків переведено колосальну роботу для політичного,
педагогічно - технічного та наукового переозброєння масового робітника освіти.

Слабше цю робрту переведено серед робітників профшкіл та шкіл фабрично -

заводського учеництва, радянсько
- партійних шкіл і зовсім слабо по вишах. Це

лишається завданням найближчого майбутнього і до цієї роботи треба буде
залучити відповідні виші та науково

- дослідчі інституції.
Як бачимо, за короткий порівнюючи час, б 7 років мирного будівництва,

в галузі науково
- методологічної та навчально - методичної роботи пророблено

колосальну роботу, роботу, що в основному дала науково
- методичну та навчально -

методологічну базу для цілої радянської системи нарбдньої освіти й культурного
будівництва.

Матеріяльно ця робота в основному виявлена так:

1) Видано: а) різних навчальних плянів понад 165;
б) програм понад 135;
в) підручників понад 30.000.000;
г) методичних порад (порадники, методлисти тощо) понад 35;
г) педагогічної періодики тираж 1928/29 р. дорівнює 31.400 примірників.
2) Переведено силу всіляких з їздів, конференцій, нарад, курсів,

курсо-семінарів тощо як всеукраїнського, так і місцевого (губерніяльного, округового,
районного) маштабу.

3) Різними формами перепідготівлі охоплено по самих трудшколах понад
70.000 робітників освіти.

Ця робота виховала значні тисячні кадри методробітників, що в значній мірі
засвоїли суть і завдання радянського культурного будівництва та ленінських
педагогічних засад.

Роботу пророблено в надто тяжких умовах доби громадянської війни, а потім

відбудови зруйнованого війною й голодом господарства, в умовах, коли ганебна
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спадщина царату лишила нам надто мізерну й часто-густо, особливо на Україні,
більше негативну, ніж позитивну культурну спадщину, в умовах надто низького

культурного рівня широких верств трудящих та опору з боку культурної верхівки
(старого буржуазного суспільства).

Ця доба характерна також і тим, що увагу й волю всієї радянської суспіль-
ности мобілізовано було переважно на відновлення нашого зруйнованого
господарства і порівнюючи менше зверталось до культурного фронту, через що

культурний фронт відстав від господарського. І все ж таки, не зважаючи на такі

несприятливі умови, в силу самої природи радянської системи, що, як ніколи
за панування буржуазії, розв язує ініціятиву й самодіяльність широких трудящих
мас, ми не лйше дійшли, а й далеко перейшли за довійськові культурні межі.

Проте, треба сказати, що наша науково
- методологічна та навчально-

методична робота, що обумовлює якість наших культурно
- освітніх закладів,

все ж таки не встигає за зростом культурного попиту широких трудящих мас.

Вимоги до радянської школи, бібліотеки, клюбу, вчителя, бібліотекаря, зав. клюбу,
зав. сельбуду, професора переростають нашу сучасну дійсність. 1 це вимагає

дальшого піднесення темпу, поширення та поглиблення нашої роботи в цій
галузі. XV* З їзд ВКП(б), визначивши новий перелімний момент нашого

будівництва, що характеризується підсиленням темпу соціялістичного будівництва та

індустріялізації цілого Господарства -країни, переходом до розгорненого наступу
соціялістичного сектору нашого господарства на залишки капіталізму, відзначив,
що в умовах цієї нової доби реконструкції й наступу культурний фронт стає

невід ємною частиною господарського фронту, що культурне будівництво стає

невід ємною частиною цілого процесу соціялістичного будівництва. XV з їзд визнав, що

дальший наступ і належний темп (навздогін передових капіталістичних країн)
соціялістичного будівництва обумовлюється потребою перевести культурну революцію.

Таке настановлення, непорівняно з минулим, поширює й ускладнює
завдання науково

- методологічної та навчально - методичної роботи, передовсім
Наркомосу, й вимагає прилучення й більшої, ніж дотепер, участи в цій роботі всіх

радянських, господарських і професійних організацій та всієї радянської суспіль-
ности, бо культурної революції, як явище масової дії, не можна створити лише

апаратом Наркомосу.
Таке настановлення вимагає також підсилення методичних органів

Наркомосу. науково
- дослідчих установ та цілої армії культурно

- освітніх робітників
найбільш освіченими та озброєними для цього комуністами та комсомольцями,

більше забезпечити в цій ділянці пролетарське керівництво.
Отже, оглянувши проблему роботи та визначивши настановлення до

дальшої роботи, спробуємо, бодай в основному, визначити ті завдання, що постають

перед нами тепер.
Поперше, вимоги соціялістичного будівництва, реконструкції та

індустріялізації господарства вимагають ще тіснішого застосування нашої системи народньої
освіти до вимог будівництва, до забезпечення диктатури пролетаріяту в цьому

будівництві знизу аж до самих вершків організаційного та технічного

керівництва. Система освіти має забезпечити в першу чергу пролетаріятові та біднішому
селянству фактичну й найширшу можливість оволодіти всіма досягненнями науки
та техніки, вільне просунення по всіх ступенях навчання, приступність як для тих

шарів трудящих, що звільняються для навчання від роботи, так і для тих, що

підвищують свою кваліфікацію, не перериваючи своєї продукційної праці. Система
має бути якнайтісніше ув язана з конкретними завданнями соціялістичного
будівництва і відповідно цьому гнучка й придатна до найрізноманітніших потреб
будівництва Типи освітніх закладів треба побудувати як для дітей, що нормально

щодо віку переходять ступені навчання, так і для переростків та дорослих, що
в свій час не мали змоги пройти нормальний курс навчання, як на довготривалу
підготовку нових фахівців, так і на короткотермінову перепідготовку
переозброєння, що її вимагає реконструкція. Нарешті, система має бути максимально

уніфікована у всесоюзному маштабі, щоб усунути ті непорозуміння та неув язки, що

є нині між окремими радянськими республіками Союзу і найбільш боляче б ють

по пролетарській частині учнів.
Це перше завдання, що здійснення його серед широких кіл радянської

суспільности розпочалося зараз після XV з їзду ВКП(б), має бути завершено
на другій Всесоюзній Партійній Нараді в справі народньої освіти.

Подруге, перегляд проробленої роботи в галузі навчальних плянів і

програм як масової освіти, так і вишів показав, що й на цій ділянці є ще багато

недоробленого і досить неув язаного із завданням соціялістичного будівництва.
Так, по масовій школі виявлено:

1) Програмово - педагогічний розрив поміж трудшколою та профшколою і

школою фабзавуча, а це, звичайно, найбільше б є по дітях робітників та

біднішого селянства, що не мають змоги стороною підготовляти дітей до дальшого

ступеня.
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2) Надто ще слабу політехнізацію та трудизацію трудової школи, заховання

і в ній ще в значній мірі вербалізму та відірваности дидактичного матеріялу від
практичного життя.

3) Перевантаження учня розумовою шкільною й домашньою працею
(8 9 годин для. старшого концентру трудшколи та 9 10 для профшколи), що
також б є в першу чергу найбідиіших дітей, завантажених .домашньою

господарською роботою, а також надто звужує виховальну роботу (громадсько - політичне,
художнє, фізичне виховання дітей) тд самодіяльність дітей.

4) Непомірне для дітей перевантаження учбовими годинами (для трудшколи
8 15 років 24 36 годин, для профшколи 15 18 років 42 46 годин на тиждень).

5) Перевантаження самих програм учбовим матеріялом, що призводить

подекуди до поверхового і неґрунтовного його засвоєння.

6) Програмовий розрив між окремими профшколами та школами фабзавучу,
з одного боку, та програмовий розрив між профшколами й вишами, з другого.

7) Не досить яскраве й чітке визначення місця і змісту виховальної роботи,
громадськокорисної праці учнів, інтернаціонального та антирелігійного,
клясового виховання.

s Отже, в цій галузі наше найближче й термінове завдання доробити,
виправити та уточнити відповідним чином навчальні пляни і програми масової школи.

Крім того, перед нами стоїть завдання бодай частину профшкіл скерувати на

підготовку середнього технічного персоналу для нашого будівництва. Досі такої

орієнтації у нас не було, а виробництво цього настирливо вимагає.

По вишах перед нами стоїть величезної ваги завдання остаточно й щільно

ув язати їх із виробництвом та його вимогами. Тут ще раз треба переглянути
й уточнити цілеві настановлення як вишів, так і їхніх окремих факультетів та

відділів, відповідно пристосувати навчальні плани й програми, запровадити
безперервну виробничу практику на підприємстві. Це останнє на сьогодні за

постановою липневого пленуму ЦК ВКП(б) є та ланка в нашій вишівській роботі, що,

ухопившись за неї, ми переведемо дійсну революцію вищої освіти, що остаточно

має знищити буржуазну спадщину розрив науки й практики, залишки

абстрактного академізму, якнайщільніше ув яже роботу вишів з потребами виробництва,
дасть нашим майбутнім інженерам, агрономам, лікарям, педагогам належну
практичну виробничу підготовку та виробниче виховання.

Третє, це справа перегляду вже сущих та організація складання нових

підручників.
Оглядаючи ту величезну продукцію, ідо ми її вже на сьогодні маємо, треба

сказати, що й тут є ще чимало прогалин, недоробленого та хиб. Не завжди наші

підручники повнотою відповідають завданням, що їх ставиться перед радянською

школою, помічається ще подекуди залишки старих, не наших тенденцій. Зокрема
помічається тенденцію подавати в підручнику готовий до пасивного, вербального
сприймання матеріял, відсутність довідкової літератури, потрібних життьових

практичних задачників, не завжди яскраво й чітко переводиться й висвітлюється

диктатуру пролетаріяту, конкретні найближчі шляхи соціялістич'ного будівництва,
не завжди достатньо й чітко забезпечується елементи інтернаціонального та

антирелігійного виховання тощо.

Крім того, ми дуже мало маємо підручників з техніки, сільського
господарства тощо. М взагалі профшколи, школи фабрично - заводського учеництва, а тим

більше виші, майже не забезпечені радянським підручником.
Поруч із цим зовсім не здійснено, коли не рахувати поодиноких спроб,

технічного удосконалення педагогічного процесу шляхом кінофікації та

радіофікації школи.

Кіно й радіо ці могутні чинники навчання ще зовсім не ввійшли в нашу

шкільну практику і покищо лишаються засобом позашкільної масової

політосвітньої роботи.
Почетверте, в справі перепідготовки та підготовки робітників освіти перед

нами стоїть завдання якнайскорше переозброїти науково й педагогічно нашого

масового вчителя в напрямі цілковитого його пристосування до завдань
соціялістичного будівництва, індустріялізації та реконструкції нашого господарства. Тут
потрібне належне й доскональне його обізнання з пляном соціялістичного
будівництва та конкретними шляхами до його реалізації, потрібна його політехнізація,
засвоєння метод організації активної громадсько

- корисної роботи учнів, засвоєння

метод виробничого, трудового навчання замість вербального, що досі ще превалює.
Поп яте, перед нами стоїть величезна науково

- методологічна й навчально-

методична робота для скерування й широкого розгорнення масової політосвітньої

роботи в напрямі технічного і культурного переозброєння мільйонів трудящих
стосовно до завдань реконструкції та культурної революції. Маштаб і темп цієї

роботи треба непорівняно з попереднім піднести. Звідси вимога підготувати
до цієї роботи значні кадри культробітників, притягти й пристосувати до цієї,

роботи всі культурні й технічні сили, організації, засоби, вишукати відповідні форми

168



Робота бібліотек, кіно, радіо, преси, всіляких гуртків заочного навчання

все це треба науково й педагогічно пристосувати до виконання зазначених Завдань.
Нарешті, шосте це реалізація соціяльного виховання дітей поза школою

шляхом організації дитинства, ширше розгорнення переддошкільного та

дошкільного виховання, організація дитячих клюбів, бібліотек, театрів, кіно, організація
дітей для громадсько

- корисної праці в суспільстві, організація дітей для боротьби
за новий культурний, здоровий побут, за комунізм.

Без широкого розгорнення такої роботи, самим лише шкільним навчанням,

до речі в 2 3 зміни, ми активних, свідомих і досвідчених будівників комунізму
не виховаємо.

Отже, для такої широкої постановки і розв язання проблеми соціяльного
виховання потрібна науково - методична допомога комсомолові та організаціям
юних піонерів і широка педагогічна робота з батьками - робітниками та селянами.

Треба довести шари трудящих батьків до свідомости й 'розуміння завдань
соціяльного виховання, шляхів його розв язання, добитися збільшення бюджету дитини
в родині, ув язати вплив родини із впливом державних органів освіти,
кооперувати під проводом пролетаріяту мільйони батьків для організації й

переведення всіляких закладів і форм соціяльного виховання дітей, готування справжніх
комунарів.

Як бачимо з переліку найголовніших завдань, перед нами стоять завдання
величезної ваги і до того ж термінові. Від темпу розв язання їх залежить темп

культурної революції, темп утворення НОВОЇ СОЦІЯЛІСТИЧНОЇ людини, нового побуту,
нових соціяльних відносин, а, значить, і реальне здійснення соціялізму.

Завдань такого розмаху не можна виконати по відокремлених, ізольованих

науково
- дослідчих та методичних закладах. Тут потрібна найширша участь і

допомога всієї маси робітників освіти, всього культурного активу радянської суспіль-
ности, всього робітничо-селянського загалу. Лише в таких умовах можна

забезпечити органам Наркомосу успішне виконання великих завдань культурної
революції та утворення нового комуністичного суспільства. Лише в такому тісному
співробітництві мас методоргани Наркомосу знайдуть правильні й найкоротші, найра-
ціональніші й практичні шляхи до здійснення поставлених завдань.

В. Ястржембський
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Біологічна лябораторія Комуністичного Університету
ім. т. Мртема

Біологічна лябораторія Комунівєрситету ім. т. Артема вже протягом кількох

років провадить роботу, значно ширшу, ніж визначено в пляні обслуговування
учбових потреб університету. Насамперед, лябораторія стала за ту школу, що

сприяла утворенню кадру викладачів загальної біології, дисципліни нової для
наших ВИШ ів. Не маючи жадної традиції щодо викладання цієї науки, ми мусіли
самі собі прокладати шлях і в утворенні програми, і в практиці. Методи роботи,
що їх спершу перевірялося в цій лябораторії, виходили за її межі. Товариші, що
почали виховну діяльність у біологічній лябораторії Комунівєрситету, поширювали
її методи й на наші учбові заклади. На нашу думку, не буде занадто сміливо

стверджувати, що багато викладачів загальної біології, що працюють на

педагогічному полі в Харкові, так чи інакше зв язані з Артемівською лябораторією. Тут
щороку відбувають стаж практичної роботи не менше від 10 викладачів, що

закінчують ІНО.

У низці підручників відбилися методи викладання і програми, вживані в

Комуніверситеті. Наприкад:
Рыжков Начатки биологии, 1924 р.
Рижков Початки біології, 1925 р.
Рижков і Фінкельштайн Підручник біології, 1927 р.
Р и ж к о в Загальна біологія, 1929 р.
Досвід лябораторії було використано також у низці статтей, програм і

методичних підручників. Крім того, лябораторія намагалася ще поширити за межі Ком-

університету пропаганду біологічних знань, пропаганду застосування до них

діялектичної методи. Для цього було організовано низку публічних лекцій та диспутів,
наприклад диспути про успадкування набутих ознак, про євгеніку тощо.

Біологічна лябораторія видала також невелику серію книжок, присвячених

застосуванню діялектичного матеріялізму в біології, а саме:

Поляков Современная теория эволюции, 1927 р.
Финкельштейн Жизнь как диалектический процесс, 1927 р.
Рыжков Новое в биологии, 1927 р.
Тут згадано тільки ті праці, що вийшли під маркою катедри.

Найскрутніший стан лябораторія пережила за організації наукової роботи.
Тут не було чого навіть мріяти про те, що має найскромніша наукова інституція
України. Лябораторії не зареєстровано як наукової одиниці, і боїмося, що коли б

вона претендувала на це, то їй відмовили б на тій підставі, що катедра біології

в Комуніверситеті має невеликі завдання загальноосвітнього предмету і не її

справа організовувати наукову роботу. Проте, робітники лябораторії вважали за

дуже важливе організувати на Україні бодай невеликий науково-дослідчий
осередок, щільно зв язаний з політосвітою та її молодими революційними традиціями.
В наслідок цієї діяльности й з явилися праці, доповіджені в різних місцях від імени

лябораторії.
У товаристві войовничих матеріялістів:
Фінкельштейн Про зводимість у біології.
Рижков Загальні питання генетики в найновішій літературі.
У харківському товаристві дослідників природи:
Фінкельштейн і Поляков До питання про співвідношення між

формами розмноження та природної смерти у солодководих поліпів.
Рижков Матеріяли до питання про поширення ряболистяних рослин у

природі.
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На ІП всесоюзному з їзді ботаніків:
Рижков, Шапіро, Буланова Про поширення хлорофілу в

епідермісі двопрозябцевих рослин.
Рижков Про інфекційний хлороз у бруслини япанської.
Р и ж к о в Сучасний стан питання про ряболистяні рослини.
Цю останню доповідь було зачитано також в Інституті Прикладної Ботаніки

в Ленінграді та в Інституті Білоруської Культури в Мєнську.
Не маючи коштів на власні видання, наукові праці лябораторії

публікувалося в різних журналах:
Рижков Кілька нових дикорослих ряболистяних рослин. Наукові записки

Харк. Наук. Дослідчої катедри. Т. І.
Рижков, Шапіро та Буланова Про поширення хлорофілу в

епідермісі двопрозябцевих рослин. Журнал Російського Ботанічного Т - ва, т. 13,
№№1-2.

Rischkow Einiqe neue wildwachsende buntblattige Pflanzen. Biol. Zentralbl.
B. 47.

Rischkow Die Verbreitung Chlorophylls und der Peroxydasegehalt der
Epidermis buntblattiger Pflanzen. Biol. Zentralbl. B. 47.

Rischkow Neue Daten iiber geaderte Panaschierung. Biol. Zentralbl. B. 47.
Нині при лябораторії організується роботи щодо експериментального

розв'язання питання про безсмертність у гідроїдних поліпів (Фінкельштейн), вивчення

плястид, ряболистости, вегетативних мутацій, хімер у рослин (Рижков), проблем
ортогенези (Поляков).

Наукова робота лябораторії дала їй змогу налагодити зв язок із деякими
союзними (РСФРР, БСРР) та закордонними науковими установамм (Німеччина, Япанія

тощо). Лябораторію, наукову одиницю, внесено до міжнароднього довідника.
Коли б катедра мала кошти на власні видання, вона могла б значно поширити свої

зв язки, популяризуючи за одним заходом Комуніверситет за кордоном. Взагалі,
треба відзначити, що, не зважаючи на широку підтримку від правління
Університету, достатнє розгортання роботи дуже гальмується відсутністю спеціяльного
штату наукових робітників та спеціяльних коштів на наукову роботу.

Умови прийому на катедру літературознавства та критики
при Українському Інституті Марксизму-Ленінізму
1) М е т а катедри: Підготовити кадри кваліфікованих марксистів - критиків та

літературознавців, іцо могли б успішно перейти в атаку проти засилля немарксистської
ідеології в царині критики й літературознавства, витискуючи чужі, а то й ворожі нам

елементи з наших критичних та літературознавчих органів і установ (журнали, преса,
літературні товариства, інститути), дати лапки марксистсько

-

витриманих викладачів на

ниві історії літератури, літературознавства, історії та теорії критики.
2) Загальні умови прийому на катедру щодо партстажу, громадської роботи,

способу проходження через мандатну комісію такі, як на інші відділи.

3) На катедру приймається товаришів, що закінчили літературні відділи ВИНІ ів
або проходять у них аспірантський стаж (це саме стосується й до інших вищих

учбових установ, де література й критика є головний предмет занять чи роботи), або
практичних робітників у галузі літератури та критики.

4) Усі кандидати повинні подати вступну письмову працю і скласти вступного
ісгпіта.

5) Вимоги при вступнім іспиті щодо окремих нелітературнознавчих дисциплін
(філософія, соціологія, політична економія, історія України та загальна історія, ііацни-

тання, історія партії) такі, як для всіх кандидатів нефахівців.
6) Крім цього, кандидати складають ісшгга з загальної історії рос. літератури

XIX та XX ст., історії новітніх зах. - європейських літератур.
7) Потрібні підручники та твори, що їх кандидати повинні знати, такі: Т о

маше в с ь к и й Теорія літератури", Плеханов Искусство и общественная жизнь"

та всі його статті щодо літератури та естетики, Коряк Історія української
літератури" т.т. І та II, К о г а н Десятилетие Октябрской литературы", Е в г е н і є в -

Максі м о в Новейшая русская литература", Ф р і ч е Очерки новейшей западно -

европейской литературы", Л е й т е с - Я ш е к Десять років української Літератури",
Искусство и литература в марксистском освещении" (хрестоматія, 3 частини),

Скрипник Статті иа літературні теми".

Редакційна колегія : Вікуль С., Камишан О., Мазуренко Ю., Наумов Д., Попов М.,

Рохкін Г., Юринець В., Яворський М.



ПОЛІТИКО - ЕКОНОМІЧНИЙ
ДВОТИЖНЕВИЙ ОРГАН ЦК КП(б)У

БІЛЬШОВИК

УКРАЇНИ
ЖУРНАЛ МАЄ СВОЇМ ЗАВДАННЯМ

1. Освітлювати головні питання нашого

соціялістичного будівництва в галузях
політики та економіки. 2. Розробляти
питання марксизму й ленінізму та

боронити їх від усяких перекручувань.
3. Освітлювати завдання й
особливості культурного будівництва УСРР.
4. Освітлювати міжнародне життя й
особливо міжнародній комуністичний рух

РЕДАКЦІЯ МІСТИТЬСЯ: Харків,
вул. К. Лібкнехта, 64, ЦК КП(б)*'

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

На рік 6 крб. 50 к.

6 міс. 3 40 .
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ЛІТОПИС

РЕВОЛЮЦІЇ
Виходить 1 раз на 2 міс.

Завдання .Літопису
Революції" є освітлення з

погляду марксизму-ленінізму
історії революційної партії
пролетаріяту КП(б)У й

боротьби робітників та

селянських мас України
за своє визволення

РЕДАКЦІЯ МІСТИТЬСЯ: Харків,
вул. К. Лібкнехта, 64, ЦК КП(б)У

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На рік х 8 крб. к.

. 6 міс. .4 50 .

Окреме число 1 крб. 75




