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N\. N\. Покровський
1868 1928

В жовтні місяці 1928 р. ввесь наш радянський Союз шанує

голову Комуністичної Академії, відомого історика Михайла Миколаєвича

Покровського, з 60-ти річчям його життя. В колах нашої наукової

суспільности ювілей цей має першорядне значіння. Адже в особі

Михайла Миколаєвича шанується творця й організатора марксистської
історичної школи, і то не тільки в самій російській історіографії,
шанується одного зі зразкових комунарів,^омадян - борців на

ідеологічному фронті за перемогу марксизму^ ленінізму, за перемогу

пролетарського реолюційного світогляду.
Михайло Миколаєвич Покровський народився 1868 р. Закінчивши

історико - філологічний факультет московського університету, став

1895 р. за лектора жіночих курсів у Москві. Вже в той час Михайло

Миколаєвич виявив себе як видатний учений -

марксист, як в

історіографії, так і в методології історії, виступивши з низкою рецензій
у Русской Мысли",,статтей у Книге для чтения по истории средних

веков", розвідкою Идеализм и законы истории", скерованою проти
Г. Ріккерта, а згодом з відомими нарисами з руської історії XIX ст.,

вміщеними в Истории России XIX", вид. бр. Гранат. Одночасно і в

ділянці політичного тогочасного життя визначив себе Михайло

Миколаєвич, як непохитний послідовник марксизму. В революційні роки
1905 1906 бачимо його в літературній групі Московського Комітету
РСДРП та серед членів цього комітету, а 1907 р. між делегатами

московської організації на п ятому (лондонському) з їзді РСДРП.
Реакція, що прийшла після революції 1905 р., примусила

Михайла Миколаєвича кинути межі Росії й податися за кордон, де він

присвятив себе виключно науковій та літературній праці.
Безпосереднім наслідком цієї праці, починаючи з 1909 р., поруч низки дрібних
розвідок, з явилися його відома п ятитомна Русская История с

древнейших времен", а згодом, 1912 1917 років, Очерки русской
культуры" в двох томах. За часів імперіялістичної війни Михайло

Миколаєвич Покровський особливу увагу віддав питанням зовнішньої

політики Росії за XIX ст., написавши кілька вельма цінних статте'й на

цю тему, що вийшли 1918 р. окремою збіркою.
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Повернувшися 1917 р. до Росії, Михайло Миколаєвич Покровський
продовжував свою діяльність над розробленням марксистського

курсу руської історії, склавши цілу низку глибоко -

наукових праць
і розвідок, як з ділянки самого історичного процесу російського, так

і з ділянки його історіографії та методології. Одночасно взявся

Михайло Миколаєвич Покровський за організацію наукової справи в

РСФСР. Ставши заступником НКО, Михайло Миколаєвич був одним

з організаторів наукового марксистського центру в нашому Союзі,
а саме Комуністичної Академії. Його виключній, енергії завдячують
своє існування Інститут Червоної Професури і багато інших

наукових інституцій. \

Тепер увесь наш Союз шанує Михайла Миколаєвича Покров-
ського ювілеєм за цю, як рідко, плодотворну працю, що склала нову

добу в російській історичній науці, викохала цілу плеяду молодих

видатних істориків - марксистів за своєю схемою й методою.

Редакція Прапору Марксизму", шануючи ці велетенські заслуги нашого

ювілянта творця марксистської історичної школи в нашому Союзі,
і собі-' щиро приєднується до цього загальносоюзного свята,

висловлюючи свої найщиріші побажання, щоб Михайло Миколаєвич

Покровський ще довгі роки й надалі мав сил продовжувати свою

невтомну працю на користь нашого культурного будівництва соція-

лістичного.

РЕДАКЦІЙ



Ленін як учений1)
Коли ми говоримо про Леніна, як про вченого, то може не один,

як з закордонних, так і з наших кваліфікованих професорів - академиків,
запитати: А де ж наукові твори Леніна, де ті фоліянти грубих книжок

із посиланнями на сотні матеріялів, де б на кожній сторінці рябіло
від цитат, де була б уся амуніція звичайного академічного твору?"
Треба визнати, що у Леніна таких творів нема. Але чи це свідчить

про те,.що у Леніна нема наукових творів? Ні. Це свідчить про те, що

у нього нема звичайних гелертерських" творів. Це свідчить про те,

що Ленін прокладав цілком нові шляхи в науці, що якраз і

характеризує його наукові твори.

Треба заздалегідь сказати, що вже перші Ленінові кроки, що

характеризують його наукову творчість, вказують, що його твори не

мають нічого спільного з творами офіційної академічної роботи.
Наукова діяльність Леніна не була розрахована на визнання його науко-
вости в офіційних наукових колах. Як порівняти Ленінові твори навіть

із творами його попередника Плеханова, то побачимо велику ріж-
ницю у зовнішньому їхньому вигляді. Твори Плеханова зовнішньо

складено цілком за виглядом наукового твору професора. Тут є посилання

на книги, тут є цитати під сторінками, щоб можна було перевірити
кожне наукове посилання авторове. Така характеристика зовнішнього

вигляду творів Плеханова - Бельтова. Зовсім інший вигляд мають твори

Леніна, і то навіть найабстрактніші його твори. Де причина цієї ріж-
ниці? Причина передусім у ріжниці епох, коли писали Плеханов

і Ленін, хоч дальші твори Ленінові з середини 1900 років, уміщені в

першому томі його творів, написано приблизно в тому самому часі,
що й книгу Бельтова про матеріялістичний світогляд. Однак, у

Плеханова, представника марксівської науки 1900 років, підготовка була
інша. До того ж життя йшло звичайними шляхами, тоді процес
академічного вироблення і витворення марксівського світогляду точився

за інших умов. З одного боку був час для академічного розроблення
творів, а з другого твір розраховувався передусім на ті елементи

^Доповідь тов. Скрипника в Інституті Марксизму на зібранні комосе-

редку від 4/11 1928 року,
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суспільства, що були академічно кваліфіковані, на російську
інтелігенцію, тоб-то за тих часів твори мали на увазі навіть ворожі нам

кола, боротьбу з ними і завоювання з них окремих елементів.

Твори Ленінові написані тоді, коли життя почало вже тремтіти

проявами боротьби й коли повставали нові кола нової інтелігенції. Тоді

справа стояла не про академічне, абстрактне обговорення питань, а

про безпосереднє застосовання тих питань у житті й боротьбі. І чим

далі ця боротьба поглиблюється, тим ця риса характерніша в науковій
творчості Леніна. Якщо візьмемо перші статті Леніна з 1900 років, то

в них ще маємо і посилання, і цитати, і примітки внизу на кожній

сторінці. Ленін туг користується ще зі звичайних методів, зі звичайних

засобів писання наукових творів. Ці твори написано стисло, короткими

фразами, рельєфними рисами. Ленін викладає свої думки, посилається

на дум-ки своїх противників, але не бере обов язкової важкої

артилерії цитат, щоб супроводити свої думки. Тут ми маємо перед собою

наукові твори, розраховані для безпосереднього вжитку в боротьбі.
Тому можна сказати, що всі наукові твори Леніна, вся його наукова
діяльність має безпосередній звязок із питаннями боротьби, з

політичною діяльністю Леніна. Навіть перший твір Ленінів, написаний у ті

часи, коли суспільне життя стояло найбільш нерухомо, коли лише

починалася боротьба й масовий рух, навіть тоді кожний крок Леніна

мав безпосередній з життям практичний звязок. Чи це пошкодило

творам Леніна, чи змінило це наукове значіння їх? Вартість твору не

розцінюється доданням соток цитат. Додавання цитат це невеличка

робота, це робота кількох днів, це тільки асортимент звичайного

псевдонаукового приладдя, що не характеризує роботи Я не кажу
нічого проти того, щоб автор наукового твору давав читачеві

можливість перевірити авторові думки на цитатах і посиланнях. Ллє я

дозволю собі твердити, що перевіряє цитати, може, один читач на тисячу,
як не менше. Навіть коли візьмемо такий важливий твір, як Капітал"

Маркса, то можемо ствердити, що загальну і повну перевірку всіх

цитат переведено раз. Елеонора - Маркс - Евелінг проробила цю

роботу з надзвичайно великим трудом і дала одинокий висновок: Маркс
цитував твори, що на них посилався, вірно. Взагалі цитування має

значіння лише для надзвичайно вузького кола читачів, для

представників цеху вчених, а для звичайних читачів таке цитування нічого не

дає і є майже зайвим. Отже, цитування можна уникнути, так як це най-

частіш і робить Ленін, хоч, зрозуміло, нічого не можна сказати проти

того, щоб молодий автор давав можливість читачеві перевірити себе.

Отже, першою характеристикою творів Леніна є те, що вони

зовсім не мали гелертерського", звичайного, академічного характеру.

По-друге, кожне твердження Ленінове мало безпосередній звязок із

життям, з питаннями, що мали значіння для боротьби. З цього погляду

розглядаючи, а цей погляд є, на мою думку, єдино науковий і єдино
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правильний, щоб оцінювати наукове значіння твору не в залежності

від зовнішніх, звичайних в академічних творах атрибутів, а з погляду

посутньої значности думок наукової праці, ми можемо і повинні

визнати, що науковими творами Леніна є всі його томи. Тут треба
відзначити особливість наукового характеру багатьох творів Леніна.

Твори Леніна можна розподілити на дві галузі. Одна що займається

питаннями з галузи науки, що їх уже взагалі визнано науками, як

філософія, політична економія, історія революційного руху, статистика

і т. ін., друга галузь це наукові роботи Ленінові в тих ділянках думки,

де Ленін мав перед собою лише поодинокі розвідки або і зовсім не

мав нічого і сам прокладав шлях для наукової думки.

Перший і почасти другий том творів Леніна останнього видання

це розвідки з політичної економії, які мають велике значіння і були
скеровані в трьох напрямках. По-перше, Ленін виступає в оборону
марксівської науки політичної економії та за її пристосовання до життя

тодішньої Росії; спочатку проти різних народницьких

теорій, потім проти теорії буржуазного легального марксизму,
а далі, на початку 90-х років, Ленін дає свої статті в Новое Слово"

і Научное Обозрение" з замітками в абстрактних питаннях,

скерованих проти ревізіоністів.
Тут маємо перед собою блискучу марксівську аналізу дійсности

тодішньої Росії з усіма її особливостями. Ленін багато разів зазначав,

що він марксизм визнає не як буквальну догму, а як методу діялектики,

що з неї виявляється дійсність. Це твердження має окреме значіння,
а саме подвійне. 1890 і 1900 років воно було скероване, як відомо,

проти ревізіоністів. Ревізіоністи покликались на те, що вони визнають

не букву, а лише метод, і доходили до відмовлення від самої сути

марксівської науки. На початку 1890 років, тоб-то на початку роботи
Леніна, ті його заяви мали зовсім інший характер. Вони мали значіння

відме^ковання від обох перекручень марксизму, від перекручення,

виявленого в так званому народницькому марксизмі, а з другого боку
проти катедр марксизму, що брали Марксову науку як

вузько-економічну й абстрагувались від дійсности. Візьмімо оті Ленінові

твердження. З них бачимо, що вони мають значіння знаряддя боротьби
проти самої сути тодішніх перекручень марксизму. Суть цієї боротьби
була в тому, щоб абстрактну науку політекономії і діялектики

зробити знаряддям, щоб розуміти дійсність, і знаряддям боротьби за

перетворення тієї дійсности. Всі перекручення марксизму 90 - х і початку

1900 років, як стара катедра марксизм, народницький марксизм, струвізм
і далі меншовизм всі вони мали значіння відволікання марксівської
теорії політекономії і теорії діялектичного матеріялізму від дійсної ма-

теріяльної бази, тим самим відрізаючи марксизм від його класової про

летарської бази. Ленінові твори з самого ж початку скеровано проти
такого відрізання та відволікання марксівської теорії від життьової
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бази» Ленін ставив політичну економію в дійсному безпосередньому
звязку з питанням економічного розвитку тодішньої Росії.

Таким самим характером відзначається й те, що зробив Ленін у

галузі статистики. Як візьмемо його'аналізу творів уральських
статистиків про селянське господарство, то там маємо велику роботу
в справі перевірки статистичних праць тодішніх найліпших робітників
земської статистичної школи. Детально перебираючи цифру по цифрі,
ретельно перевіряючи цифри і співставлення різних цифр,
переведених його супротивниками, Ленін на цім науково обґрунтовує свої

думки про диференціяцію селянства. Мені не доводиться зараз

розбирати самих доказів Ленінових про диференціяцію селянства, я хочу
лише взяти роботу Леніна, що виявляє в статистичній аналізі роботу
земської статистичної школи. Тут треба зазначити особливий характер

підходу Леніна до цієї статистичної аналізи. Всю його роботу можна

характеризувати, як повне відрізання від старих звичок з абстрактною
пересічною цифрою. Давно вже сказано, і я завжди повторюватиму

ту хорошу поговірку про три гатунки брехні: брехня, нахабна брехня
і статистика. От саме пересічна цифра, та, що її випробувала земська

статистика, саме тоді і стала такою статистичною брехнею. В 90-х

роках російська земська статистика проробила величезну роботу, що

має велике значіння в історії суспільної думки, і ми ще не раз у

дальшому вивченні попереднього розвитку нашої економіки

користуватимемось наслідками роботи різних земських статистичних шкіл. Але так

було тільки 80-х і 90-х років, коли земська статистика ставила собі

завдання, виходячи з поточної роботи. Ллє це значіння перемінилося,
коли земська статистика стала знаряддям у боротьбі проти нової течії

марксівської думки, коли пересічна цифра, абстрагована від соціяльної

диференціяції села й різних соціяльних груп, стала статистичною

брехнею і знаряддям у боротьбі проти пролетарської теорії. Ленінова

робота, його розбір різних статистичних даних, як і дальші його роботи
в аграрному питанні, дає нам найліпший приклад того, якою може бути
і якою повинна стати марксівська статистика. Тепер, коли статистика

стала для нас підвалиною всієї роботи Держплану і цілого нашого

планування для будування соціялізму, тепер, коли засновується чисту мар-

ксівську статистику, тепер питання вивчення Леніна, як статистика, стає

перед нами на всю височінь. Вивчення його методів статистичної аналізи,
вивчення Ленінової вкладки в статистичну методику потребує ще
окремої роботи. Констатую, що, хоч робота Ленінова мала величезний вплив

на дальшу працю всіх марксівських статистиків у Росії, однак спеціяльної

науково
- дослідної роботи над тим, що саме дав Ленін, які саме методи

виявив Ленін у його статистичній аналізі, досі не пророблено, і це

завдання вивчення Леніна, як марксиста
- статистика, стоїть ще перед нами.

Ленін ще більше дав для другої науки, а саме для науки в

питанні, аграрному. Коли ми візьмемо його твір Аграрне питання",



Ленін як учений 1*1

то тут маємо підзаголовок: До теорії розвитку внутрішнього ринку

капіталу . Цей підзаголовок згаданого Ленінового твору свідчить про
його підхід до вивчення цього наукового (аграрного) питання. Ленін

бере аграрне питання водночас, з одного боку, як абстрактне, суто-

теоретичне питання, а з другого боку бере його в безпосередньому
звязку, по -

перше, з попередньою історією економічного розвитку, а,

по -

друге, з тим практичним програмним і тактичним завданням, що

треба було поставити, як питання боротьби пролетаріяту тодішнього

часу. Порівняймо цей твір Леніна з другим твором, що вийшов

приблизно в тому самому часі, що мав також велике значіння
'

для

розвитку наукової думки, зокрема теорії аграрного питання. Я кажу про

книгу Кавтського Аграрне питання . Порівняння цих двох творів

показує, яка бездонна ріжниця лежить між ними. Обидва твори стояли

тоді на грунті ортодоксального марксизму. Обидва твори скеровано

проти ревізії наукової думки Маркса. Обидва твори мали завданням

бути зброєю для марксівської пролетарської партії в боротьбі за

правильну лінію пролетарської практики і тактики що до селянства. З

порівняння цих творів бачимо зародок першого розходження цих двох

керовників тодішньої марксівської думки, перший зародок розходження
між Кавтським і Леніном. Кавтський виходить з становища

ортодоксального марксизму. Він критикує і розбирає теорію тодішніх
німецьких ревізіоністів, він оспорює їх і намічає тверду марксівську лінію для

тодішньої німецької соціял - демократичної партії. Але коли ми

придивимося ближче до його твору, то побачимо, що вже тоді у
Кавтського було притуплювано гострі роги, вже тоді у Кавтського ми

бачимо абстрактно - академічний підхід до аграрного питання. Ми

бачимо більше: утікання Кавтського від жагучих і пекельних питань

сучасности до абстрактної теорії і до історії; ми бачимо спроби звідси

вивести, потрібну пролетарську теорію що до селянства не через

аналізу безпосередньої дійсности за допомогою марксової теорії, а

безпосередньо з абстрактних теорій і положень, що їх викладає Кавтський

у своєму творі. Тут уже заздалегідь зарисувався дальший Кавтський,
що потроху перетворювався прогресивно на вченого гелертера і потім

дійшов до бездушного, позбавленого дійсної марксівської аналізи

гелертерського марксизму.

Зовсім інший характер має твір Леніна. Він виходить і ставить

перед собою подвійне завдання. З одного боку, він бере найабстракт-
ніші, найвищі ділянки марксової теорії про творення внутрішнього
ринку. Вже сама постановка цього питання Леніном визначала велике

досягнення, бо тоді саме про ці питання, як відомо, точилася велика

боротьба. З одного боку, буржуазні і народницькі теоретики
національної політекономії, а, з другого, і легальні марксисти

- ревізіоністи
ставили саме це питання знаряддям своєї боротьби проти
революційного марксизму, робили його вихідним пунктом усіх своїх теоретичних
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міркувань у своїй практичній боротьбі проти пролетарської тактики.

Постановка цього питання Леніном має подвійне значіння. З одного

боку, Ленін виходить із своєї аналізи, з порушення масових положень

що до аграрного питання, і розбирає процес репродукції капіталу, а з

другого боку з того, що наука повинна бути безпосереднім знаряддям

наукової аналізи дійсности. Далі Ленін виходить з аналізи аграрних

питань, що стояли перед усіма російськими марксистами від самого

початку виникнення марксизму в Росії, себ-то від аналізи питання

про тцк зване визволення селянства в 1861 році. До цього питання

належали теоретичні і практичні роботи та аналізи всіх наукових
робітників марксівської думки з кінця 80 90-х років. Ллє саме Ленін

дав найпевнішу, найдетальнішу, найпсзслідовнішу марксівську аналізу
процесу розвитку селянського господарства після реформи 1861 року.
Всі висновки Леніна, теоретичні і практичні, зроблено на підставі

марксівського методу підходу до дійсности. З одного боку, маємо

теоретичний розбір дійсного положення і виявлення дійсної діялектичної

сути марксівських тверджень, а з другого маємо пристосовання
марксівської аналізи до економічної дійсности даної країни, взятої в

процесі її економічного розвитку. Тепер не важко собі уявити, яке

величезне значіння мав для марксівської наукової думки цей Ленінів твір.
Він мав, може, таке саме епохальне значіння, як філософсько -

абстрактні в теоретичній галузі твори Плеханова - Бельтова. Тут ми маємо

перед собою Леніна не просто як одного з розробників того чи

іншого детального, може, і важливого питання; ми маємо тут питання}
що мало характер і значіння основної бази наукової думки. Ленінова

аналіза аграрного питання показала і йому, і всім читачам його, всій

науковій марксівській думці значіння аграрного питання, як одного з

найважливіших питань усього економічного розвитку нашої країни.
Згадаймо, що в аграрному питанні було найбільш блуканини в нашій

абстрактній політекономічній науковій думці. Я гадаю, що не було
жодного марксиста того часу, що не перейшов би блуканини. Каюсь,
що і в мене до 90-х років в аграрному питанні було досить

непорозумінь, і Ленінова книжка про аграрне питання, і друга книжка Що таке

друзі народу" мені досить допомогли, щоб позбавитись цих теоретичних

блукань. Наукове значіння Ленінового твору велике, і від нього можна

датувати дійсне розроблення нашої східно - європейської марксівської
політекономії.

Коли далі розглядати ті ділянки наукової думки, що їх дуже давно

визнано окремими науковими дисциплінами, то насамперед треба ще

звернутися до теорії філософії. Ще в 90-х, а потім 1900-х роках

Ленін у своїх нотатках зазначав, що він не спеціяліст у філософії. Ллє

це не визначало, що він був необізнаний на питаннях філософії. Ленін

мав знаннів з філософії саме стільки, скільки їх мусив мати марксист,

щоб вільно в ній розбиратися. Ллє Ленін заявляв, що він не є спеціяліст
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у філософії, себ-то що він не проробив усього того наукового

матеріалу, щоб писати наукові розвідки в цій галузі теоретичної думки.

Правда, треба зазначити, що вже 90-х і на початку 1900-х років

Ленін, виступаючи проти Струве, виявив його теоретичні відхилення,

а потім, коли писав про політекономію і про теорію пізнання, він дав

аналізу збочень легальних марксистів від Марксової теорії. Ллє ці

питання тоді не стояли в центрі Ленінової уваги. Ленін був представник

суто наукового ставлення до дійсности, навіть більше Ленін був
представник суто наукового ставлення до самої науки. Ніхто не може

розпорошувати своєї уваги без того, щоб це не мало негативного

впливу на наукову роботу. Ленінове ставлення до наукового життя

було таке, що він, виходячи з загального обсягу наукового розуміння
всього життя, всієї дійсности, далі зосереджував увагу на тих

питаннях, що з погляду наукового робітника мають найбільш рішаюче
значіння. Для Леніна таким стимулом, що визначав його увагу і, так би

мовити, балансував його наукову увагу в тому чи іншому науковому

питанні, була чергова важливість тих чи інших ділянок науки для

вироблення пролетарської думки, пролетарського знаряддя для

пролетарської революції. Отже, тому наука філософії не могла стояти в

центрі уваги Леніна в 90-х і 1900-х роках. Правда, треба зазначити,

що в 90-х роках, а ще більше з 1900-х, саме з галузи філософії
легальні марксисти-ревізіоністи в Росії і почали ревізію Маркса, і можна

сказати, що вже тоді виникла потреба дати їм відсіч, дати марксів-

ську критику тих псевдомарксівських критиків пролетарської теорії
з галузи філософії. Однак же треба зазначити, що вододіл між

революційним марксизмом і ревізіонізмом у нас уже тоді переведено, і тому

ревізіоністський перегляд філософських поглядів марксизму був по той

бік барикади і не так уже перешкоджав завданню Леніна

пристосувати революційну марксівську теорію тодішньої російської дійсности
та виготовити з неї знаряддя пролетарської боротьби. Навіть 1905 року,
коли серед більшовиків виявлялися ті чи інші збочення в галузі теорії
філософії, вони ще не були загрозливі, бо не відбивалися на

безпосередній практичній роботі, то Ленін і не ставив їх на порядок дня.

Наведу тут мій власний спогад. Попавши в тодішньому Катеринославі
до тюрми, а потім дорогою на заслання до Архангельської губерні,
я прочитав Очерки реалистического мировоззрения" Богданова. У книзі

я зауважив деякі риси, що, на мою думку, визначали ревізію марксизму.
Також там у деяких статтях Богданова я помітив збочення, що потім

гостро виявилися в богданівській теорії імперіялізму. Потім я втік із

заслання і приїхав на III з їзд нашої партії. Саме тоді Аксельрод і інші,,

так звані ортодоксальні марксисти, виступали із своїми статтями проти

богданівських філософських спроб, приписуючи всі ці богданівські

погляди більшовикам* і пробуючи виставити ці філософські збочення

Богданова як приналежність цілій більшовицькій теоретичній течії. По
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з їзді в Женеві перечитав я ще раз книжку Богданова і в розмові з

Леніном висловив свою думку про те, що в ній є* збочення: Хоч,
казав я, і в теорії політичної економії, і в філософії я знавець

зовсім невеликий, але, прочитавши у виданні Авенаріуса Научное
мировоззрение", а ще до того статтю Любови Аксельрод Человеческое
понятие о мире", я бачу, що ці твори нам цілком ворожі; отже, нам,

більшовикам, треба відмежуватись від цих збочень". Ленін сказав:

Правильно, це не наша теорія, але чи де-будь ми це заявляли, що

це наша теорія? Ні. Отже, ніде ми цього не заявимо. Поки виникне

потреба, не треба нам порушувати цього питання. Зараз це питання

не стоїть на порядку денному, бо спроби Богданова ще не виявилися

в такій силі, що він обов язково піде шляхом своєї теорії". Це було
1905 року. Але коли практична робота вимагала теоретичного обгрун-
товання і висувала на порядок денний філософські питання, як чергові,
коли виявилося, що Богданов у шерегах більшовицької партії не

утримався, відходячи в своїх поглядах і своїй тактиці до лівого ревізіонізму,
до відзовизму, коли після 1907 року політична і соціяльна реакція
зробила питання філософії тим тереном, що на ньому передусім
давала бій марксистам, перед Леніном стало на порядку дня питання

про філософію. Він кілька років працював над твором Материализм
и эмпириокритицизм". Твір цей має величезне значіння для

марксівської філософії. Я гадаю, що цей твір не має собі рівного, де б така

найабстрактніша галузь науки, як філософія, була викладена справді
науково, без спрощування, без вульгаризації, з детальним зазначенням

усіх найтонших ділянок питання, а поруч із тим щоб був таким

приступним кожному свідомому марксівсько - освіченому пролетареві.
Брошура Енгельса Анти - Дюрінг", а потім нарис Від утопії до соціялізму"
дають досить зрозумілий і приступний виклад теоретичних питань

філософії. Але, коли візьмемо ці твори, що мають велике наукове значіння

для вияснення деяких основних підвалин марксівської філософської
думки, вони, хоч і написані приступно, але все ж потрібують від

читача великої попередньої підготовки, потрібують, так би мовити, читача,

що вже років 15 20 працював у робітничому русі й познайомився

перед тим із марксівською теорією. Справа в тому, що Ленінові твори

популярні. Ніхто про це не може сказати. Твір Леніна популярний в

сенсі того, що, хто хоче прочитати і зрозуміти, то напевно зрозуміє
всі тонкощі дисципліни. Але в цьому філософському творі Леніна

нема лушпиння псевдонаукових атрибутів, до того звичайних у
наукових творах. Треба зазначити, що вся меншовицька наука промовчала
цей науковий твір. Нам, представникам марксівської революційної
науки в нашій радянській дійсності, цей твір є дійсно вкладкою Леніна

в історію розвитку наукової марксівської філософської думки. Ленінів

твір Материализм и эмпириокритицизм" це розрив з усією сучасною

буржуазною наукою. Ленін, щоб написати цей твір, перевів величезні
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теоретичні студії класичних філософських творів та взяв із них усе

цінне для марксівської науки і водночас відкинув усе, що їй вороже,
з чим треба боротися, від чого треба відбиватися. Коли тепер
виникає досить велика кількість різних філософських теорій, то ця Ленінова

робота з його глибокою аналізою має бути нам дороговказом для

розбору їх і боротьби з ними.

Візьмімо ще одну дисципліну, що має загальне визнання, це

теорія держави і теорія державного права. 1917 року,

перебуваючи ввесь час у запіллі, під загрозою арешту, переслідуваний
усією буржуазною наволоччю, Ленін резюмує наслідки своєї

попередньої кількарічної роботи до війни і після війни в невеликій розміром,
але епохальній змістом брошурі Держава і революція". Я зараз не

розглядатиму детально значіння цієї книги для практики і тактики

пролетарської боротьби. Ця книга Леніна є тим каменем, що на-ньому

базовано нашу Жовтневу революцію. У нас аж до останніх часів по

наших вищих школах, як брали науку права і держави, то починали

з Гуго Гроціа та інших іхтіозаврів старого права, перетворюючи, наших

слухачів на дослідників археології й палеонтології. Я не кажу нічого

проти історіографічного вивчення розвитку теорії державного права,
але ж це є історіографія, а не теорія держави, це історіографія
державного права, а не сама теорія права. Вся купа всіх наукових

буржуазних і реформістських теорій є історичне сміття, що загубило всяке

значіння для сучасности. Тепер єдиний твір, що має бути вихідним

пунктом і євангелією сучасного юриста, це Ленінів твір про

Державу і революцію". Коли ми візьмемо першу-ліпшу галузь теорії

права, то можемо зараз будувати нове право нашого нового

суспільства лише тоді, коли ми базуємося на цьому творі Леніна; зокрема,
коли ми говоримо про теорію держави, так вся наша работа має

бути збудована виключно на цьому творі. У галузі суспільної думки,
в галузі теорії про державу, в науці про суспільство ця невеличка

Ленінова книга має значіння такого самого радикального перелому,
як дата 25 жовтня має в історії цілого людства. Це Жовтнева

революція в галузі суспільної теорії, в галузі теорії про державу, це

невеликий, але просякнений суворою марксівською діялектичною

аналізою твір.
Я не чіпатиму тих наукових дисциплін, що їх Ленін зачіпав у своїх

працях і дав багато і для них, але ж у них він дав меншу вкладку,
аніж у попереду зазначених наукових дисциплінах. /Але, коли б навіть

Ленін не був керовником Пролетарської Жовтневої революції, коли б

Ленін не був основоположником пролетарської держави і

комуністичного войовничого Інтернаціоналу і коли б його твори були обмежені

лише важливішими теоретичними творами, що я їх перелічив, ми мали б

у ньому найліпшого представника справді наукової думки, що у всіх

тих галузях, де йому доводилося працювати, проклав нові шляхи для
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неї. Ленін, як учений, стоїть перед нами як велетенська могутня фігура
через усе півстоліття XIX і через першу чверть XX століття. Сувора,
тверда аналіза, незадоволення із словесних наслідків, доведення думки

до логічного кінця, до остаточного виявлення всіх її вислідів, так

можна характеризувати науковий Ленінів метод. Характеристична для

наукового методу Леніна в усіх цих питаннях є повна відсутність будь -

яко'ї фразеології. В усіх творах Ленін є одина основна риса це

ненависть до словесних фраз, до словесного прикриття хиб аналізи.

Лише у Маркса находимо такий зразок суворого ставлення до

поставлених ним завдань, таке суворе доведення теоретичної аналізи

до краю. Ллє це не значить, що Ленін був безсторонній, безстрасний.
Навпаки: Ленінова наукова діяльність, навіть у галузі, так би мовити,

суто наукових дисциплін, має своїм скеруванням безпосереднє присто-
совання до життя пролетарської класи. Вся наукова діяльність Леніна

сходила в основному до остаточного визволення пролетаріяту, до

соціального перетворення суспільства. Найабстрактніші теорії Ленін

завжди брав не самі в собі, не самі для себе, а брав їх в аспекті

пролетарської визвольної боротьби.
Проторувавши нові шляхи, давши нове в галузі старих наукових

дисциплін, де вже в попередній історії наукова думка себе зформу-
вала*, де вже були нагромаджені наслідки досить великої попередньої
наукової роботи і буржуазних попередників марксизму, і робітників
наукової марксівської думки, Ленін дав багато нового, ставлячи іноді

науку на нові рейки, роблячи цілковитий переворот, наприклад, у теорії

держави. Ленін водночас завойовував для наукової думки нові галузі
життя. Цілу низку нових галузей наукової думки Ленін вперше відкрив
і розробив І вперше поставив у наукову площину. Представник нової

класи за нових соціяльно - економічних умов, розглядаючи всі старі
наукові дисципліни з погляду вигартування з них знаряддя для

визволення пролетаріяту, очищуючи наукові дисципліни від старого сміття

буржуазних соціял - реформістських перекручувань, застосовував нові

методи. В 90-х, а зокрема 1900-х роках ясно визначується процес

перетворення промислового капіталізму в капіталізм фінансовий, де -

далі більш і більш наближається епоха імперіялізму, себ - то

передодень пролетарської революції. І от та нова доба, висуваючи нові

завдання для пролетарської класи, об єктивно потрібувала виявлення

нових питань, нових теоретичних питань для боротьби за визволення

пролетаріяту. їх виявив і на височінь науки поставив Ленін.

Найбільш розробив Ленін науку про організацію
робітничої класи, науку про організацію партії. Може, декому
видається чудним, коли казати про організацію партії, як про окрему

науку. Ми можемо згадати, що 1903 1904 р^оку, після нашого розламу
з меншовиками, коли Ленін поясняв тодішній меншовизм, як

опортунізм в організаційних питаннях, скільки було тоді глузування з цих
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заяв Леніна, скільки тоді було псевдонаукових заяв про те, що ми

знаємо опортунізм у теорії, але ж опортунізм в організаційному
питанні це нікчемна й безпідставна вигадка Леніна. Це твердження було
правильне в тому відношенні, що сам Ленін уперше поставив питання

про організацію, як питання наукової теорії, що могли виявлятися і

виявилися в опортуністичних збоченнях. Не треба, однак, думати, що

розробку теорії пролетарської організації, як знаряддя визвольної

пролетарської боротьби, Ленін почав лише після розламу з меншовиками,

що вона виходила з цього розламу. Це було б неправильно і невірно.
Ленінова книжка Що робити0 це був перший нарис наукової
постановки питання про організацію пролетарської класи. Не треба,
однак, думати, що теорія організації робітничої класи у Леніна

сходила, говорячи за троцкістською ідеологією, до апарату". Основні

питання, що їх зачепив Ленін, були: питання про класи і про маси та

їхнє співвідношення, питання про співвідношення між партією і класою,

між авангардом робітничої класи і всією масою, питання про
профспілки і партію. Цілу низку питань, що1 їх до Леніна розглядалося

ужлючно з погляду поточної політичної роботи, ґрунтовно розв язав
Ленін у книзі Що робити" та підніс ці питання на височину
теоретичної і наукової аналізи.

Коли візьмемо його дальший твір Крок уперед, два кроки назад",
то маємо тут уперше теоретичну розробку організаційних питань, першу

аналізу їх у звязку з розламом на II з їзді партії. Цю теоретичну

наукову роботу Ленін продовжував і потім, подаючи окремі статті і твори

в процесі своєї політичної діяльности, розв язуючи різні начальні

питання. Цю таки роботу він продовжував аж до своїх останніх заміток,
коли уже хорий, напереродні своєї смерти, він диктував своєму

секретареві останні листки заміток із свого щоденника. Візьмімо його всім

відому думку про умови дальшого існування пролетарської влади, де

він виявляв, як зберегти організацію пролетарської класи та її єдність,
де він показав, які політичні й соціяльні умовини для того мають бути.
Ленін казав, що розлам у партії може виникнути лише тоді, коли

стався б на що нема даних розлам спілки робітництва й селянства.

Всі ці замітки, поточні вказівки та окремі Ленінові статті, де він

говорить про організаційне питання, мають величезне значіння: адже ж

Ленінові тези про організацію пролетарської партії є непохитні. В них

Ленін висуває організацію пролетарської партії, як обов язкову
передумову існування пролетарської диктатури. Ми тепер усвідомили собі

значіння організаційного питання. Ми маємо перед собою вже значну
кількість наукових розвідок, де студіюється ці питання. Ленінова наука

про організацію робітничої партії нині набирає де-далі більшого

теоретичного й практичного значіння. Практичне значіння цього питання

вже давно визнане, а теоретичне значіння не може підлягати сумніву,
адже питання про організацію робітничої класи стало не лише в нашому
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СРСР, як одне з основних питань, але й стало одною з основних

проблем цілої роботи Комінтерну. Недарма, отже, доводилося Комінтернові
розбирати на кожному своєму конгресі і на кожному своєму

поширеному .пленумі питання про організацію робітничої класи й

комуністичних партій, недарма ж одну з найшаленіших атак троцкістських
меншовиків останніми роками велося на такі організаційні засади

більшовизму, що мають не лише теоретичне, але й практичне значіння,
на єдиний робітничий фронт, на організацію комосередку й фракції
всередині ворожих нам професійних спілок і т. ін.

Неперервною лінією провадиться наукову працю Леніна в теорії
організаційного питання партії і робітничої класи від 1901 року (з
моменту складення його книги Що робити") аж до останніх його

передсмертних заміток у листах і щоденнику. Ленін це великий

організатор. Ленін умів знову і знову, з кожної поразки, з кожного неуспіху,
залишаючись іноді майже самотнім, знаходити знову й знову ті точки,

що, спираючись на них, він повертав на правильний шлях роботу
будування й організації робітничої класи в пролетарську партію. Ленін

великий організатор широких трудящих мас у пролетарській боротьбі
протягом десятиліття, в Жовтневій революції і після того, підчас

громадянської війни і після неї. Ленін водночас підносив оці питання нового

життя, нових ділянок життя до висоти науки.
Мені нарочито довелося відокремити наукову діяльність Леніна

від старих, давно визнаних наукових дисциплін, від тої роботи, де він

був представником нових наукових дисциплін. Це штучний розподіл.
Я пішов заздалегідь назустріч звичайним забобонам наукової думки,

що визнає лише те, що вже історією визнано. Але Справжня наука
відповідає життю, бо ж і з життя тягом історичного розвитку то

виникають, то зникають наукові дисципліни. Мені доводиться тут навести

приклад із наукою геральдики, що мала величезне значіння й була
в центрі уваги наукової думки свого часу, але згубила те значіння

й тепер стоїть, може, на десятому місці як допоміжна наука для

історії. Ге р а л ьд и к а мала значіння тоді, коли панували класи, що для

них емблема їхнього роду була емблемою їхньої влади. Наука
геральдики була тоді найпоширеніша, найбільш визнана наука. З занепадом

згаданої класи упала й наука геральдики. Нова класа буржуазії
принесла нову науку, наприклад, бухгальтерію, що стала окремою

наукою лише з розвитком капіталістичних суспільних відносин. Тепер
прийшла нова класа пролетаріят, виникають нові потреби життя

і боротьби, і пролетаріят витворює нові наукові дисципліни, нові науки,

як знаряддя своєї визвольної боротьби. Такою була і є передовсім

^аука Ленінова про організацію пролетарської класи

і пролетарської партії. Нам постійно доводиться повертатися

до Ленінових вказівок у нашій поточній роботі в справі організації
і самої партії, і організації широких трудящих мас не тому, що там
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є заздалегідь передбачені рецепти для всіх моментів, а тому, що в

Ленінових творах є справжні наукові засади пролетарської
організаційної науки.

Тепер я візьму другу галузь, де Ленін дав аналізу нових

співвідносив у нових галузях життя й тим склав нову науку, що ми її

вивчаємо і вивчатимемо далі. Маю на думці теорію національного

питання і теорію національної політики. Зрозуміло, чому

саме для Леніна, керовника пролетарської визвольної боротьби, повстала

потреба створити науку організації пролетарської класи і

пролетарської партії. Це зрозуміло, бо життя поставило руба питання про

визволення пролетарської класи і зробило його посутнім питанням епохи

імперіялізму,. як нової епохи розвитку суспільства. /Але не менш

об єктивні потреби, що виникали з класової боротьби,"спонукали і до

створення нової теорії національного питання. Отже, не дивно, що між Ле-

ніновою теорією організації пролетарської партії і пролетарської класи

та теорією національного питання є безпосередній науковий зв язок.

Так само як головною вихідною точкою своєї теорії про організацію
Ленін поставив питання про співвідношення між пролетарською .

партією і пролетарською класою, а в своїй аграрній теорії і теорії аграрної
політики питання про співвідношення між пролетарською класою і

селянством, він так само поставив за вихідну точку і для своєї теорії
національного питання. Дальшим продовженням цієї лінії є розробка
співвідношень між пролетаріятом передових країн, метрополій, з

пригніченими масами трудящого люду колоніяльних і напівколоніяльних

країн. Так само як постановка питання про нову науку теорію
організації була продиктована об єктивними умовами, тоб-то розвитком

капіталізму - імперіялізму, що за нього є неминучими свідомі
втручання пролетаріяту в об єктивний процес економічного розвитку та

боротьба за політичну владу, ті самі умови об єктивно поставили і

питання про' співвідношення між пролетаріятом капіталістичних країн
і поневоленим людом колоніяльних та напівколоніяльних країн.
Потреба очистити Марксову теорію пролетарської революції від усіх
соціял -

демократичних перекручувань, від усіх реформістських спроб
поставила перед Леніном, у його теоретичній аналізі сучасного імпе-

ріялістичного суспільства, питання про колонії, а значить і питання

національне. Розробку де-далі гострішого, де-далі обсяжнішого

питання національної теорії й теорії національної політики Ленін розпочав
ще до війни. Війна ж поставила це питання в центрі уваги Леніна та

зробила це питання лакмусовим папірцем, що ним він перевіряв
справжній пролетарський характер тієї чи іншої течії, тієї чи іншої

організації і навіть тих чи інших близьких до нього товаришів. Згадаємо
хоча б боротьбу, що її перевів Ленін підчас війни, 1916 року, з Буха-
ріном, Радеком, Юрком П ятаковим і Євгенією Бош. Коли ми до Леніна

мали окремі наукові і наукові" розвідки про національне питання,
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то в них національне питання бралось або як частину науки соціології,
або бралося в аспекті загальної соціяльної політики. Тепер, в епоху

імперіялізму і пролетарської революції, Ленін поставив це питання,

як окрему науку, що потрібує окремої уваги, що має окреме
значіння для всієї історії пролетарської боротьби, для цілої історії

розвитку суспільства.
Я не маю можливости зараз зачепити всі питання, що їх Ленін

науково розробляв уперше. Що до цього, то ми могли б підкреслити
велике значіння Леніна для марксівського висвітлення математичних,

природознавчих та інших наук. Ллє я мушу зазначити ще дві науки,
що мають величезйе значіння для пролетаріяту та що їх детально

розробив Ленін, це теорія пролетарської стратегії й

тактики пролетарської революції. Розглядаючи останні ЗО років
боротьби пролетарської партії за різних та різноманітних умов, бачимо,
що іноді пролетарська більшовицька партія під керовництвом Леніна,
та й сам Ленін, висловлювалися в різні моменти в тому самому питанні

буцім-то прямо протилежно. Прикладом цього може бути хоча б те,

що Ленін, перевівши величезну_теоретичну боротьбу з народництвом
90-х років та перевівши таку велику теоретичну й організаційну
боротьбу з есерством, по тому зробив накази трудовиків - селян

есерівського напрямку підвалиною для радянського земельного закону. Крива
лінія пролетарської практики, коли дивитись на це поверхово, без

аналізи, дає досить великі хитання і навіть повороти на 180 ступенів.
Звідси повставали заяви про те, що Ленін був опортуністом у тактиці.

Чи правильні вони, чи неправильні ? Що в них є правильного і що

неправильного? Ці заяви правильні, оскільки говорять, що Ленін не

мав заздалегідь фактичних вказівок, що їх можна було б застосувати
за кожного стану, за кожного співвідношення. Взяти, наприклад,
накази селян, що їх вироблено в дусі критикованих і поборюваних
Леніном есерів, а потім запозичених до нашої аграрної програми. Чи є це

опортунізм, чи ні? З погляду вульгарних марксистів, це є опортунізм.
Вульгарний марксизм знає лише тверді лінії, знає лише прямі лінії,
що вказували б заздалегідь шаблони для розвязання питань.

Вульгарний марксист є шаблоновим так у теорії, як і в практиці. Ллє

революційний марксизм ніколи не розглядає теорію, як догму, отже він

не знає догми і в тактиці, і лише з погляду догматизму тактики можна

говорити про Леніна як про опортуніста. Ллє ми, навпаки, можемо

говорити про повну послідовність Леніна у всій його тактиці від

самого початку на всіх кривих лініях переведеної ним тактики. Так

само лівий комунізм виявив повне нерозуміння Ленінової тактики,

коли брав Ленінові теоретичні вказівки і Ленінові аналізи принципових

засад пролетарської тактики, як догму, і потім без справжньої
Ленінської аналізи застосовував їх до життя. Наслідком цього був тільки

відрив від дійсности й революційна фразеологія. Коли ми, аналізуючи
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Ленінову тактику, переглянемо всі його твори, то перед нами

змалюється справжня пролетарська тактика, де нема жодних хитань без

принципу. В Що робити?" Ленін, аналізуючи кустарно
-

цехову тред-

юніоністську тактику, відрізняє від неї марксівську революційну тактику,

як тактику, спрямовану до пролетарської революції і сперту на

широкий масовий рух. Ми вчимося Ленінової тактики. У щоденній боротьбі
МИ виходимо з Ленінових принципових теоретичних і тактичних засад,

але перед нами ще стоїть велика наукова робота для виявлення

всього того, що дав Ленін для витворення теорії пролетарської тактики.

Тут ми ще мало зробили. Так само ми майже нічого не зробили для

тієї нової науки, иіо дав Ленін пролетаріятові, а саме для теорії

пролетарської стратегії.
Багато товаришів здивовано дивилися на постановку такого

питання. Пролетарська революція є війна, це велика сутичка клас і мас,

в якій все визначається і все залежить від багатьох 'умов. Революція
має багато спільного з війною, але ж вона має і с ої особливості,
свої окремішності, що потрібують свого окремого студіювання. Давно
сказав ще Енгельс, що революція це мистецтво, а Ленін говорив,

що революція має свою стратегію. Як війна має свою стратегію, так

і революція має стратегію. Сутички мільйонових трудящих мас

потрібують широкого охоплення й виявлення всіх умов боротьби.
Теоретичну аналізу революційної стратегії дає нам нова наука, що її

витворив Ленін, наука стратегії пролетарської революції. Листи Леніна
з підпілля про озброєне повстання в переджовтневі дні, Ленінове

керування Жовтневою революцією, його робота в Комінтерні дають нам

основні теоретичні підвалини для цієї нової науки. Згадаймо
переджовтневі дні, щоб виявити різність і значіння Ленінової теорії
пролетарської стратегії в революції порівняно з тими засадами, що

висовував тоді Троцький. Вихідним пунктом тактики й стратегії Троцького
було проголошення революції з їздом чи крайовим, чи всеросійським,
що потім підтримають широкі маси, що буде закликом до боротьби
трудящих мас. Як тоді Ленін у своїх листах з підпілля оцінював

міжнародні співвідносний між державами, що воювали, співвідносний між

фронтом і тилом, співвідносний між Ленінградом, Москвою й

провінцією? Ленін, переводячи свою аналізу, виявив, як і де треба вдарити,
який обрати пункт, щоб від нього почати пролетарську революцію.
Ленінова аналіза вказувала на Ленінград і Москву, як пункти, де треба
почати повстання, і Ленін перевів аналізу умов стратегії пролетарської
революції в обох цих містах. Я кажу, що мало, замало ми зробили,
щоб виявити оці принципові засади нової науки, що раніше її не було,
не могло бути, науки стратегії пролетарської революції. Ми невдячні

своєму покійному керовникові Ленінові, творцеві нової науки, бо ми

не розроблюємо з потрібною настирливістю нової Ленінової науки, і це

велика загроза для Комінтерну, бо саме цю теорію як - найдокладніш

2 Прапор марксизму
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треба виявити, бо вона нам потрібна буде для величезних, всесвітніх

сутичок між соціалізмом і капіталізмом. З цього погляду треба буде
виявити ті думки, що їх висловлював Ленін підчас повстанських дій
нашої й німецької революцій. В його заявах, що їх лише почасти

опубліковано, знайдемо нову марксівську науку, прекрасну аналізу
принципових засад пролетарської стратегії, що будуть знаряддям для

пролетаріяту в його дальших жорстоких боях з імперіялізмом.
Я не охопив усіх питань, про які треба було б згадати, але,

кінчаючи, стисло згадаю ще про одну науку, що її розробив Ленін. Цю

науку розроблено лише практично, і я про неї як про науку навіть

не смію говорити, але все ж це наука. Я маю на думці науку

пролетарського керовництва. Тут ми не маємо ніякої розробки.
Ми накреслюємо в практиці різні методи і форми керовництва, то

запозичаючи їх у Леніна, то порівнюючи їх із Леніновими, але ми навіть

не ставимо питання, щоб звести їх у систему, хоч у Леніна що до

цього є багато й багато вказівок, що мають величезне практичне і

наукове значіння. Ми звикли любити, цінити і поважати Леніна, як нашого

вождя, як керовника пролетарської революції, як людину, що повернула

кермо історії й пробила пролом, що через нього трудящі маси всесвіту
далі продиратимуться до нового, світлого життя, до нового суспільства
праці і солідарности. /Але ми всі, оскільки ми є представники

пролетарської класи, остільки звикли розглядати науку, як те, що стоїть

осторонь пролетарського життя й пролетарської боротьби, що лише

починаємо, засукавши рукави, братися за вивчення наук у цій галузі.
Ми маємо невеликі загони праці на цім полі, і тому Ленінове обличчя,
як наукового діяча, перед нами заслонювалося його образом, як войов-

ника й керовника пролетарської революції.
Знову і знову можна сказати, як неправі були представники

старої школи марксизму і насамперед їхній представник Плеханов, коли

він сказав, що Ленін практик, а не теоретик. У Леніна скупчились

до одного його практична діяльність та його наукова діяльність.

Великий керовник грандіозних боїв пролетарської революції, великий

організатор широких мільйонових мас, Ленін водночас був
представником наукової думки, представником революційного марксизму, що

брав старі науки і їх з марксівською сміливою нещадною аналізою

очищував від усього сміття старих буржуазних реформістських поглядів,
виковуючи з науки нове знаряддя пролетарської боротьби. Ленін є

представник нової доби пролетарської боротьби, він розробив для

пролетаріяту нові галузі науки, що ними пролетаріят керувався в

боротьбі і, ними керуючись надалі, переможе.
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Категорія міри в системі Гегеля та в діялек-

тичному матеріялізмі
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВЧЕННЯ ГЕҐЕЛЯ

Філософський ідеалізм є нісенітницею лише з погляду матерія-

лізму грубого, простого, метафізичного. Навпаки, з погляду діялектич-

ного матеріялізму, філософський ідеалізм це однобічний,

перебільшений, надмірний розвиток (роздмухання, розпухання) одної з рисок,

сторін, меж пізнання в абсолют, одірваний від матерії, від природи;
обожений" (Лені н. До питання про діялектику). І справді, до Гегелевої

філософії найбільше стосується це твердження Ленінове, бо вона

цілком заслуговує на почесне місце в історії людської думки своєю

історичною та логічною вагою.

Історичною саме тим, що Гегелева система не була чимсь

зовнішнім, випадковим, індивідуальним для певного історичного етапу;

тим, що Гегелева філософія стала завершенням та найбільш повним

розвитком цілої доби, яка зветься добою класичної німецької філософії;
тим, що вона досягла свого широкого розповсюдження як у самій

Німеччині, де Гегель ще за життя свого став державним філософом, так

і в інших країнах (наприклад, у Росії Герцен, Бєлінський, Бакунін
та інші). Усім оцим Гегелева філософія виправдує себе, як форма
ідеології, що неминуче зросла на грунті певних соціяльно -

економічних умовин.

Суперечність, яка характеристична всім представникам .німецького

класичного ідеалізму й що постала з подвійности німецької економіки,

у Гегеля набула форми суперечности між ідеалізмом та діялектикою,
міЖ абсолютною системою та теорією розвитку. Ця суперечність
визначила надзвичайно своєрідну історичну перспективу впливу Гегелевої

філософії. Якщо за часів Гегеля вона була сильна своєю

консервативною стороною, то з моменту матеріялістичного перетворення
гегелівської діялектики марксизмом, а цей момент збігається з виходом на

арену суспільного життя дійсно - революційної класи пролетаріяту,
з цього от моменту Гегелева філософія повертається до історії своєю

2*
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позитивною стороною. Лише пролетаріят здатний використати й творчо
вжити те раціональне зерно", яким є діялектика цієї філософії.

Отже, можна сказати, що історична роля Гегелевої філософії
не обмежувалася рямцями однієї країни або відтінком певного часу,

який би охоплював, певний економічний етап. Ні, роля ця значно

ширша, бо подвійність цієї філософії дала можливість їй служити

різним часам і різним класам.

/Але справа не в тім тільки. /Адже ж кожна значна філософська
система не є лише одною з форм ідеології. Вона в той таки час є

наукою, що має своїм об єктом одну з частин або боків дійсного

реального буття. І ідеалізм Гегеля був такою філософією, яка, справді,
в досить абстрактній, прибільшеній і навіть містичній формі дала

багато позитивного для науки про пізнання та буття. Це позитивне

є діялектика, як універсальна форма мислення; що до того ж сам

Гегель розвинув був у звязку з формами буття, хоч з погляду дійсного

становища речей і невірно, перекручено. Маркс у своїй першій тезі

про Фоєрбаха, говорячи про хиби всіх попередніх йому матеріялістич-
них вчень, про їхню споглядальність та пасивність, там же вказує, що

активний бік до цього часу доводилося розвивати ідеалізмові. Я думаю,

що зовсім не випадково ідеалізм був початковою формою діялектики.

Не вважаючи на те, що Гегель взявся енциклопедично

резюмувати все природознавство старої ньютоно - лінеївської школи" (Енгельс),
себ-то сучасне йому природознавство, не вважаючи на його

колосальний історичний та реалістичний нюх та природознавчу ерудицію,
що виявилися в великій насиченості прикладами з природничих наук,

суспільного життя, історії, філософії, лінгвістики навіть такого

абстрактного твору, як Наука логіки", все ж становище наук того

часу не давало спромоги матеріялістично обґрунтувати діялектику.
В природі ще не був доведений загальний звязок розвитку, бо три
основні відкриття тваринна та рослинна клітина, закон перетворення

енергії та Дарвінова теорія еволюції відкриття, які створили базу
для перетворення гегелівських штучних діялектичних переходів у

природні ці відкриття були зроблені вже після смерти Гегелевої. До цих

досягнень науки треба ще додати одне визначне явище це

Капітал" Маркса, який науково включив до системи єдиного буття ще

одну галузь, а саме суспільне життя, що було останнім притулком

ідеалізму та метафізики.
Предметом гегелівської діялектики був абсолютний дух, мислення

взагалі, яке Гегель сам ототожнив з буттям. І цей об єкт був
надзвичайно вдячний у тому розумінні, що він був досить гнучкий, щоб
служити матеріялом для тієї детальної розробки діялектичної методи,

що зробив Гегель. Там, де для природознавства стояли величезні

проблеми вияснення конкретних природних переходів між окремими

різними й протилежними частинами природи і зрозуміння їх матерія-
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лістичної єдности, проблеми, які тепер, через 100 років після Гегеля,

конкретно ще цілком не вирішені, там для Гегеля існували лише без-

часові етапи абсолютної ідеї.

Природу слід розглядати, як систему щаблів, що кожен з них

неминуче випливає з другого» Однак, це не значить, що кожного з них

природно створив другий. Така їхня послідовність існує лише у

внутрішній ідеї, що лежить в основі природи. Рух ідеї природи в тім, щоб

прийти зі своєї безпосередности в середину себе, зняти себе саму й стати;

духом" ( Філософська пропедевтика", стор. 164).
Цим я зовсім не хочу сказати, що всі екскурси Гегеля в

натурфілософію повні філософської порожнечі та фантастики. Всім відома

оцінка Енгельсом значіння Гегеля в справі систематизації та

раціонального групування природознавства. Енгельс просто говорить, що цією

стороною ідеаліст Гегель зробив у багато разів більше, ніж усі

матеріалістичні дурні вкупі, а, проте, сам Енгельс не раз вказує в

Діалектиці природи" на неприродні, вимучені, навіть фантастичні речі в

гегелівській натурфілософії.
Я тільки хочу сказати, що сучасне Гегелеві природознавство не

давало можливости цілком реально обґрунтувати діялектику. Сам

Гегель не раз доводив це своєю критикою основних ідей у сучасній
йому науці. Так, наприклад, у розділі про міру Гегель водній з

приміток критикує з ясування ріжниці швидкости руху небесних тіл в

афелії та перагелії ріжницею відбіжної та центротяжної сили. Гегель

показав усю недостатність та безсилля цього пояснення тому, що

співвідношення цих двох сил розумілося цілком зовнішньо, а не в формі
якісного звязку позитивного та негативного.

Ось чому я вважаю, що ідеалістичний характер діялектики

забезпечував у той час найбільш повну та детальну розробку діялек-

тичних законів. Звичайно, не можна забувати, що ця ідеалістична
оболонка мала свій негативний бік, бо вона ускладнювала
заглиблення діялектики в методологічний інвентар теоретичного
природознавства. Саме тому й перед сучасним марксизмом постає завдання

біжучого дня матеріялізувати категорії Гегеля, що в основному їх

уже зматеріялізували. Маркс та Енгельсі як слід оцінили. /Але

детальної та систематичної роботи в цьому питанні творці марксизму зробити
не встигли. /А що така потреба є, доводить хоч би й те, що за

виконання цих завдань брались такі два геніяльні теоретики марксизму, як

Енгельс у Діялектиці природи" та Ленін у фрагменті Про діялектику".
/Але значіння гегелівської філософії не лише в діялектичній

методі, а й у тім, що ця метода розвивається в ній, як закон мислення

в звязку з законами буття. Енгельс у Діялектиці природи" говорить,

що ця відповідність буття та мислення з боку змісту була досліджена

французьким матеріялізмом XVIII століття. Німецька ідеалістична

філософія й особливо Гегель розглянули цю проблему з боку форми.
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Гегель завершив роботу всіх ідеалістичних попередників над цією

проблемою.

Не зважаючи на перекручування ідеалізму, розвиток діялектики,

як загального закону мислення й буття, є величезне досягнення

людської думки. Діялектика складає власну та правдиву природу
визначень розсудку, також як усього конечного з усіх предметів взагалі"

(Енцйкл., стор. 133). Діялектика є жива душа в русі науки. Вона
складає початок усякого руху, всякого життя та діяльности в світі

дійснім" (там та.ки, стор. 135).
Діялектичний матеріялізм цілком прийняв це твердження,

звільнивши його від містичної оболонки й надавши буттю характеру мате-

ріяльности. Всім відоме Енгельсове визначення діялектики, як науки про

загальні закони руху в природі, суспільстві та мисленні. В тому ж

дусі говорить Ленін: Логіка є вчення не про зовнішні форми мислення,

а про закони розвитку всіх матеріяльних природних та духовних

речей", себ-то розвиток усього конкретного змісту світу та пізнання

його, себ - то підсумок, сума, висновок історії пізнання світу" (конспект
Науки логіки").

Мле Гегель не лише встановив відповідність законів буття та

мислення; він, окрім цього, дав детальну розробку діялектичних

законів, виклавши їх у найбільш^чистій теоретичній і систематичній формі
в Науці логіки". Логіці передпослано Феноменологію духу",
результатом якої з явилася перемога індивідуальною свідомістю суб єктивної
обмежености протиставлення собі об єкта і, наприкінці, досягнення її

тотожности з об єктом. У Феноменології духу" подана історія
розвитку суб єктивної свідомости до об єктивної, і ця історія замінила

собою всяку критику чистого розуму (Деборін).
Таким чином, уже в Феноменології духу" довів Гегель у

протилежність інтелектуальній інтуїції Шеллінга, що знання не може бути
безпосереднім шлях опосередкування є шлях розвитку дійсности
в широкому значінні цього слова до конкретного поняття, яким стає

абсолютна ідея. В Феноменології духу" етапи опосередкування
проходять у рямцях індивідуальної свідомости, в Логіці" цей процес

відбувається на ґрунті об єктивного мислення, що вже досягло своєї

тотожности з буттям.
У перекладі на матеріялістичну мову це вчення Гегеля про опо-

середкованість визначає, коли брати його відносно до законів

мислення, що кожне знання безкінечне з двох кінців і має свою історію
і в минулому, і в майбутньому. Кожне знання повинно бути досягнуте,
повинно пройти попередній шлях, поки воно опосередкує, більш - менш

всебічно .охопить свій предмет. Але й на кожному даному щаблі це,

вже опосередковане, знання містить у собі елемент безпосередности,
бо воно відбиває істину об єкту лише відносно, себ-то ще не цілком,
не повно, а, значить, потрібно продовжувати, розвивати це знання,
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шукати для нього нових опосередковань, нових звязків. Для ілеаліста

Гегеля цей розвиток має свою межу, що її досягає він в абсолютній

ідеї, де процес опосередковання доходить не лише свого кінця, але

й відновлює свою вихідну точку. Знання знов стає безпосереднім, але

ця безпосередність уже базується на розвитку, який вичерпав усі

опосередковання.

Для діялектичного матеріялізму цей шлях є безкінечним,
відповідно до безкінечного розвитку природи взагалі.

Це вчення Гегеля про опосередкованість можна цілком

прикласти і до матеріяльного світу. Як уся природа загалом, так і окремі її

явища, перш аніж стати такими, якими вони є в даний момент,

розвивалися, мали свою історію, передісторію. Природа також, як і мислення,

не може вичерпати всіх своїх опосередковань, комбінацій. І саме це

безкінечне багатство природних можливостей і визначає собою

безкінечний простір для мислення.

Формою цього процесу опосередковання в Логіці" є категорії
чистої думки. Для діялектичного матеріялізму категорії, як висловився

Ленін,, то щаблі пізнання природи. Тут нагадаємо всім відоме місце

у Маркса зі вступу До критики політичної економії", де він викриває

ілюзію Гегеля, який процес засвоювання нашим мисленням

конкретного приймає за процес утворення цього конкретного. Мислення

починає з найбідніших, елементарніших абстрактних понять, що воно їх

опосередковує, поки не дійде до цілого, як багатої сукупности з

численними означеннями та відносинами" (Маркс). Вихідним пунктом
пізнання в дійсності є саме конкретне живе ціле. Початкові для

мислення поняття сами являються і історично, і для кожного окремого

дослідника результатом, продуктом величезної попередньої роботи
всього пізнававчого апарату загалом.

Отже, Гегелева помилка в даному питанні саме в тім, що він

процес пізнання приймає за процес виникання дійсних речей. Мар-
ксівська філософія може прийняти майже всі категорії, як щаблі
пізнання. Як закони об єктивного буття, їх не можна прийняти в тому
вигляді, який вони мають у Гегелевій філософії. Цим законам треба
надати матеріяльного змісту, треба розвинути їх, як дійсні закони

руху в природі, суспільстві та мисленні. Мислення та буття підлягають
єдиним законам. Через це ми приймаємо Гегелеву діялектику, але

мислення та буття не є тотожніми й, отже, їхні закони що-до своєї

форми різні.
У Гегеля ці категорії були розвинені систематично; кожна з них

мала своє певне місце в цій системі; кожна опосередковувалася

попередніми й сама опосередковувала наступні. Кожна з них була лише
щаблем єдиної драбини мислення. Матеріялістична діялектика також

повинна систематично розвинути свої закони. Але її система повинна

бути зовсім інакшою, аніж система Гегелевих категорій, оскільки
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порядок та звязок категорій пізнання відрізняється від порядку та

звязків у матеріяльному світі.

Буття, сутність і поняття три основні та загальні категорії в

Логіці" Гегеля. Як розуміти ці переходи, коли розглядати їх з мате-

ріялістичного погляду? У вченні про буття Гегель розвинув один з

основних законів діялектики закон переходу кількости в якість і

навпаки. Цей закон найбільш загальний з. усіх законів буття загалом.

Загальний не лише в тому значінні, що він властивий усім галузям

дійсности й приклади йому можна бачити скрізь. В такому значінні

всі закони, розвинені в Логіці", загальні, але той сам по собі

є найбільш загальний, найбільш безпосередній, найбільш близький

до поверхні явищ. Мислення намацує його раніш за всі інші, наданій

стадії дослідження воно бере дійсність занадто, коли можна так

висловитися, описово, хоч ця описовість цілком теоретична. Мислення

усвідомлює, що дана сукупність явищ, наприклад, певна суспільна форма,
історична, вона має момент виникання та зникання й властивий

процес розвитку між цими моментами. Цілком ясно, що знаходження

конкретних історичних меж явищ вимагає великих зусиль думки
й легко до рук не дається.

Мле цей закон не дає вказівок на суб єктів цього процесу. Міра
стає безмірною, розвиток стає незрозумілим, переходи не з ясовані,
якщо не дано активних їх чинників. У цьому й полягає перехід до

сутности. Підіймаючись на новий щабель дослідження, мислення

проходить углиб себе за Гегелем, а з матеріялістичного погляду вглиб

об єкту, предмету, піддає його аналітичному розглядові, поки не

висвітлює рухомих сил цього процесу. Пристосовуючись до суспільного
життя, вчення про сутність, на мою думку, має свій вираз у вченні

про класову боротьбу.
Енгельс формулює другий основний закон діялектики, що займає

найбільш значну частину Логіки", а саме вчення про сутність, як

закон взаємного проймання протилежностей. Які взаємовідносини цих

законів, якщо їх розглядати лише як закони буття ? Закон проймання
протилежностей, як щабель пізнання, є друге, коли порівняти його з

законом переходу кількости в якість, але з погляду дійсного

становища речей він стає першим, бо боротьба протилежностей є

джерело всякого руху, всякої зміни.

Роздвоєння єдиного й пізнання суперечливих частин його це

суть (одна з сутностей", одна з основних, коли не основна,

особливостей або рис) діялектики".

Концепція, розвиток, як єдність протилежностей (роздвоєння
єдиного на взаємовиключаючі протилежності.та взаємовідносини між ними),
життєздатна".

Лише друга (вищенаведена. О. В.) дає ключ до саморуху"
всього, що існує; лише вона дає ключ до скоків" і перериву
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поступовости", до перетворення в протилежність, до знищення старого
й виникнення нового" (Ленін. До питання про діялектику).

Що до загальної матеріялістичної оцінки третьої частини

гегелівської логіки, себ-то до вчення про поняття, то я думаю, що не

помилимося ми, коли скажемо, що йому відповідає вчення діялектичного

матеріялізму про конкретну матеріяльність світу. Для Гегеля

абсолютна ідея є єдність поняття та його реальности. /Абсолютна ідея є

конкретне загальне поняття. Вчення матеріялістів* про матеріялістич-
ний характер світу і є таке загальне, але в той же час конкретне

поняття, яке, з погляду завдань, що стоять перед філософією, досить

реально відбиває природу в цілому. І саме в цьому вченні про
поняття Гегель обґрунтовує своє твердження, що істина завжди повинна

бути конкретна, бо хоч змінність явищ Гегель розвинув був іде раніш,
але конкретну основу цій змінності він надав лише в понятті. Так

само діялектичний матеріялізм додержується того погляду, що

дослідження лише тоді може бути плодотворчим, коли воно твердо стоїть

на конкретній основі. Такою ж єдиною конкретною основою може

бути лише матеріяльність. Вона бо тільки обумовлює дійсні реальні
звязки поміж явищами.

Тренделенбург у своїх Логічних дослідженнях" докладно довів

усю абстрактність гегелівської діялектики. Він довів, що такі поняття,

як рух, запер ечення, навіть безпосередність, за своє джерело не мають

чистого мислення, і в Логіку"в науку про мислення Гегель

провів їх контрабандою. І Тренделенбург не помиляється в своєму

основному висновку, що діялектика не є діялектика чистого мислення"

(стор. 61), хоч він не доводить цієї критики до краю, джерело цих

понять він вбачає не в дійсному реальному світі, а лише в

спогляданні. Коли б споглядання спромоглося повернути все те, що воно

дало, чиста думка лишилась би просто зі злиденною сумою" (там
само, стор. 84). І хоч Гегель вважав, що він переміг ці труднощі в

своєму вченні про конкретне поняття, проте дійсною істиною

конкретного поняття Гегеля є вчення матеріялізму, і саме матеріялізму
діялектичного.

Крім того, я думаю, остання частина Логіки" має величезне

окреме значіння, як діялектичне вчення про поняття взагалі.

Отже, Гегель перекрутив дійсний стан речей. Він переплутав

порядок розвитку дійсного світу з порядком опанування цього
останнього пізнанням. І тому сторони єдиного живого цілого йому здавалися

лише чистими категоріями, які об єктивно існують окремо одна від
одної й раніш одна за одну. Він брав дійсні сторони буття, тим ото

так і корисно вивчати докладно категорії Гегеля, але він виривав їх

із природних звязків, отож і треба особливо критично ставитись до

цієї філософії.
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И. ЯБСТРДКТНИИ ПЕРЕХІД ЯКОСТИ ТЯ КІЛЬКОСТИ И МІСЦЕ МІРИ
В СИСТЕМІ БУТТЯ

Ґеґель дав не лише формулювання основних законів

діялектики. Він детально розробив ці закони й з усією старанністю та

ретельністю, що властиві взагалі німецькому ідеалізмові, обгрунтував
кожний з них. Гегель цілком довів справжність цих законів,

використовуючи методи доказів через генезу понять. Він дає розвиток

поняття по його безкінечних щаблях, а метода цього розвитку стає

законом буття та мислення, бо для Гегеля метода є свідомість форми
внутрішнього саморуху її (логіки. О. В.) змісту" ( Логіка", т. І, стор. 9).
Метода є хід самої сути справи і, тому її моменти це моменти

законів цієї сутности.

Для Гегеля щось довести це значить показати, як відбувається
розвиток. Що більш опосередковань, то більш доказів, то ясніша й

реальніша категорія, то повніша й справжніша вона, бо результат є

істина лише вкупі зі своїм розвитком, вкупі зі своєю історією. Так

буття, як і щабель безпосередности відносно до сутности та поняття

уповні розвивається, набуває всіх можливих на даному щаблі

опосередковань саме в категорії міри. Так само основний закон буття
взаємний перехід якости та кількости в мірі одержує своє найбільш

детальне формулювання, найбільш складний характер з більшою

різноманітністю визначень, себ-то тут, у цьому от пункті вчення про

буття, цей закон володіє найбільшою реальністю, а, значить, і

конкретністю. Цим і визначається місце категорії міри в системі інших

категорій.
Вихідний пункт проблеми міри у Гегеля є єдність якости та

кількости, що вони її досягли в наслідок попереднього вчення про
взаємний перехід одного в одне.

Міра це конкретна істина буття. В мірі єдність цих двох у

деякій мірі протилежних означень набуває характеру реального звязку.

Нема чистої кількости без якости, як нема якости без кількости, і не

лише тому, що одне переходить у друге, але ще одне існує разом із

другим. При чому взаємовідносини цих двох моментів у кожний даний

час і в кожній даній галузі явищ безкінечно своєрідні. Міра, як

єдність якости та кількости, розвивається, має свої етапи.

/Але цей процес міри попереджає абстрактний розвиток вчення

про взаємний перехід кількости та якости; єдність цих двох моментів,
як вихідний пункт розвитку міри, сама є кінечний результат у деякій

ступені рефлективного дослідження якости та кількости. Гегель у

перших двох відділах вчення про буття розглядає також взаємовідносини

цих двох загальних ознак буття, хоч розглядає їх абстрактно,
однобічно. /Але й такий розгляд приводить його через початковий перехід
якости в кількість, а потім цієї останньої в першу до твердження, що

істина в їхній єдності.
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Побіжно прослідкуймо, як відбуваються ці переходи. Свою

Логіку" Гегель починає з поняття чистого буття, з самого абстрактного
визначення, на яке лише здатне наше мислення, так що буття на

даному своєму щаблі тотожне з ніщо, що воно є повна порожнеча,

відсутність усякого визначення й змісту. Ллє буття тотожне з ніщо лише

в спокої, лише в статиці. Між іншим скажемо, що момент руху, на

погляд Гегеля, вже міститься в понятті ніщо, бо в негативному

взагалі основа ставання, неспокій саморуху" ( Логіка", т. І, стор. 96).
Тотожність буття й ніщо, як вихідний пункт Логіки", має всі шанси

бути підданим найжорстокішій критиці за свою ідеалістичну
нікчемність. Ллє Тренделенбург і навіть деякі сучасні марксисти помиляються,

коли відмовляються реалізувати раціональне зерно, закладене в цьому

твердженні Гегеля, а саме що лише в негативному основа саморуху

буття. Л тому, що для буття в його найбільш абстрактній формі
відкиданням може бути лише ніщо, вихідний пункт Гегеля стає

зрозумілим.
Ллє, як тільки до буття додається момент руху, буття виходить

з рямок тотожности з ніщо, мертва тотожність оживає, запліднюється

ріжницями. Цей процес взаємного зникання буття в ніщо і ніщо в

бутті Гегель називає ставанням. Ставання є нестриманий неспокій,

що зосередився в спокійному результаті" ( Логіка", т. І, стор. 48).
Весь цей перехід у спокійну єдність і утворює виникання існування,
що воно є суще" й має вигляд однобічної безпосередньої єдности

цих моментів".

Існування, або наявне буття, і є якість, і саме чиста якість, як

така, що не прилучила ще до себе кількісних означень. Якість

є визначеність буття, але не визначеність взагалі, бо остання може

бути й кількісною і набути ще цілу низку визначень; визначеність

суща, ізольована в собі, щось цілком просте й безпосереднє. Вся

визначеність буття на даному його щаблі лише й полягає в тому, що
воно є, що воно існує. В цьому ж і весь зміст якости, як такої. Сам

Гегель так і говорить, що через таку простоту про якість, як таку,
нічого більш не можна сказати ( Логіка", т. І, стор. 51).

Ллє, не вважаючи на всю мізерність якісного безпосереднього
буття, не вважаючи на неодноразове підкреслення Гегелем убозтва
взагалі категорії буття, все-таки надзвичайно знаменно, що якість є

початкова його категорія. Буття якісне не лише в своїх частинах, але

воно якісне в своїй цілості, себ-то якісне абсолютно. Звичайно, ма-

теріялістичну діялектику не може цілком задовольнити гегелівська

вихідна якість буття, що його вся суть у тім, що це буття існує. Для
марксизму логічно за вихідний пункт може правити лише така якість

буття, що вона є не існуванням взагалі, а матеріяльним існуванням.
І все-таки ця засада гегелівської діялектики дає твердий ґрунт для

боротьби з тією філософською концепцією, що зветься махізмом,
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та її відмінами, бо навіть серед сучасних природознавців це

найбільш поширена філософія.
Що фізика з початку XX століття, в добу величезних наукових

винаходів (електрони, теорія квантів, радіоактивність), була
безпосередньо звязана з махістською філософією, це докладно довів Ленін

у своєму Емпіріокритицизмі". Матерія зникла, ніякої реальности поза

нашим мисленням не існує ось ці філософські висновки, що робили
сами фізики. А становище фізичної науки розглядалося як

кризове. Всім відомо, що Айнштайн вважає махізм за свою філософію.
Планк великий учений сучасної фізики констатує наявність цього

напрямку теж і в хемії, називаючи його пуризмом. У своїй промові,
виголошеній у Мюнхені 1924 року Од відносного до абсолютного",
він прослідковує розвиток наукової думки в галузі дослідження
атомної ваги, що вона спочатку мала лише відносне визначення, а саме:

атомна вага кожного хемічного елементу визначалася ваговою

пропорцією його хемічного сполучення з одним грамом водню. А тепер
атомна вага своє відносне визначення замінила абсолютним, тому що

атомна вага виявлена в своїй абсолютній величині, а саме 1,649 ква-

драміл. частин грама. Справді, і це абсолютне є таким теж лише

відносно, хоч і зовсім в іншому значінні, це, між іншим, розуміє і сам

Планк. Але цікаво те, що і в хемії не було нестатку в пуристах, що

суворо засуджували всі спроби побачити в атомній вазі більш, аніж

просте відносне число" (стор. 23).
Ллє якість є лише перший щабель буття, а також перша

категорія пізнання. Якість є безпосередня визначеність буття, але буття -

мислення не може лишитися на цій межі, бо в основі й даного

поняття лежить єдність буття з ніщо. Якщо для чистого буття моментами

заперечення його було ніщо, то для буття, як якости, це ніщо вже

набуває характеру інобуття. Буття, як якість, є лише відношення буття
до самого себе, і тому воно замикається в самому собі, але момент

заперечення розбиває цю безпосередню замкненість, буття розпадається
на свої елементи, і'замість єдиної загальної якости зростає безкінечне

багатство якостей. Замість якісної визначености буття набуває нових

означень одного та багатьох одних. Буття, залишаючись якістю,

розрізняється всередині себе, диференціюється, якості вступають у

взаємовідносини поміж собою. Кількість і є найбільш абстрактна
форма відносин поміж речами.

Якщо розглядати цей перехід якости в кількість у

методологічному розрізі, то неминучість його виникає з неможливости для нашого

мислення опанувати якісність предмету, коли останній ми

досліджуватимемо лише сам по собі, а не в звязку з іншими. Категорії буття
для другого та інобуття, що їх вживає Гегель у своєму вченні про
якість поза кількістю, хоч і вказують на відношення якости до

другого, але це не з ясовує всієї повноти питання про взаємовідносини
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багатьох якостей, бо весь розвиток категорій у цілому першому відділі

Логіки" відбувається лише на основі відносин якости до самої себе.

Лише в русі виявляється властивість тіл ; про тіло, що не рухається,
нема чого сказати" (Енгельс. Діялектика природи). Ллє рух окремого
тіла не існує, є лише відносний" (там таки). Наші знання, хоч би до

якої галузи вони торкалися, лише тоді стають науковими, коли

перестають тільки описувати й констатувати факти, але їх з ясовують,
розкривають їх внутрішню закономірність, їх звязки. При лише

якісному підході немає ніякої спромоги поробити загальні висновки. Лише

якісний підхід не може дати законів науковому пізнанню, бо закон

є не що інше, як означений звязок двох предметів, вільних у їх

взаємному відношенні, але в той же час поставлених у залежність одне

від одного" (Гегель. Філософія природи, стор. 198).
Я думаю, що тут до речи подати такі міркування Гегеля з цього

приводу. В Малій логіці" він глузує з таких істин, як от: троянда

червона, рослини зелені й т. ін., хоч справжнє знання й полягає

у відповідності до його предмету. Троянда справді червона, ця

рослина таки зелена, місяць справді круглий, електрони дійсно

кружать по орбітах, але не в цьому істина оцих предметів. Для Гегеля

ця істина в їх поняттях. Визначити річ за поняттям це й значить

зрозуміти її, як щось особливе, що включає в себе загальне з

одиничним. Річ пізнана науково (хоч і не цілком, а лише відносно) тільки

тоді, коли вона міститься в формі розумового висновку. Енгельс у

Діялектиці природи" приймає це вчення Гегеля про поняття, як єдно-

сти загального, одиничного та особливого, називаючи ці міркування
Гегеля геніяльними (стор. 181). Придатність цього вчення в справі вивчання

природи Енгельс ілюструє розвитком учення про збереження .та

перетворення енергії. Таке твердження, як от: тертя є джерело теплоти,
а потім усякий механічний рух здатний через тертя перетворюватися
в тепло, є лише етапи думки, що завершуються формулюванням
загального закону, згідно з яким кожна форма руху здатна

перетворюватися в кожну іншу форму руху. У такому формулюванні, як

висловився Енгельс, цей закон набув характеру абсолютного закону

природи. Це значить, що всі емпіричні факти й дослідження в галузі
різних форм руху, старих або нових, відомих або невідомих, мають у
законах збереження та перетворення енергії міцний грунт для своїх

наукових означень, а з боку формального і ґрунт для будування
справжнього розумового висновку.

Отже, дійсне наукове знання вимагає для одиноких визначень

особливости та загальности, себ - то кожний вигляд явищ мусить
знайти своє .місце в системі світового цілого. Дослідження предмету
мусить вийти за межі визначености самої по собі й з ясувати
відношення предмету до інших. Неодмінним елементом усяких відносин

поміж речами і є кількість.
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Але перехід якости в кількість має не лише методологічне

значіння. Навпаки, міра методологічного значіння сама цілком залежить

від наявности певного принципу, як закону в об єктивній природі.
Гегель розвивав цей перехід якости в кількість, як об єктивний закон.

Таким визнає його й матеріялістична діялектика. Треба лише

спостерегти, що в природі немає прикладів переходу чистої якости в чисту

кількість, тому що якість у дійсності переходить у кількість у звязку
з переходом кількости в якість. У прикладах, що ми зараз їх

наведемо, треба абстрагуватися від цього подвійного переходу, однак, ця

абстракція повинна відбивати реальний бік буття, дійсний процес життя.

Візьмімо теорію утворення, сонячної системи. Хоч у газовій

кулі туманної плями всі речовини існують окремо, вони розчиняються
в чистій матерії, як такій, діючи лише, як матерія, а не згідно зі

своїми специфічними властивостями" (Енгельс. Діялектика природи,

стор. 9). Тут матерія виступає, як така, як означеність, як якість, хоч

її якість ще не розгорнуто в усім її можливім багатстві та повноті.

Процес перетворення цих майже безформних туманностей у складну

систему центральних і залежних тіл, що кружать собі, і є об єктивний

перехід якости в кількість. Матерія стає байдужа до своєї означе-

ности, як такої, і її місце в системі цілого визначається її

властивостями, як кількости. Згідно з ученням Ньютона, над усіма небесними

тілами панує закон сили тяготіння, що він діє прямо пропорційно
масам і зворотно пропорційно квадратам віддали, що вона розрізнює
ці маси. Маса, віддаль, вага суть кількісні визначення, але саме в них

і полягає вся визначеність небесних тіл її (матерії) якісні ріжниці мають
свою визначеність істотно в кількісному" ( Логіка", т. І, стор. 228).

Взаємна заміна маси й віддали в підоймі, нова техніка в

виробництві, що збільшує продукційну силу праці, процес оволодіння

революційною класою революційної теорії, яка незмірно підвищує
міць цієї класи всі ці явища теж можуть правити за приклади об єк-

тивности закону про перехід якости в кількість. Наостанці вкажімо

ще на один приклад цього переходу в галузі суспільних явищ. В своєму

Капіталі" Маркс науково й конкретно довів, що процес утворення
та розвитку товарового господарства супроводиться перетворенням

конкретної праці в абстрактну, де загасають усі якісні властивості

конкретної праці. В товаровому господарстві всю свою суспільну
значимість праця набуває лише як кількісна, вона має й свого кількісного

вимірника, а саме суспільно - потрібний час. Обмежмося поки - що

цими прикладами. Зазначимо, що ми навмисне брали такі приклади,

де кількісний момент виступає надто просто та навіч. Пізніш у

вузловій лінії міри ми побачимо, що цей перехід якости в кількість має.

глибший зміст.

Прослідкувавши процес переходу якости в кількість, Гегель у

другому відділі першої частини Логіки" аналізує категорію кількости
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Ця аналіза цілком абстрактна, тому що кількість тут розглядається

поза звязком з будь - якою якістю. І все - таки кількість іманентно

приходить до якости. Кількість є буття, байдуже до своєї визначености,

себ - то до своєї якости. Н, проте, кількість у своєму розвитку сама

виявляє свою якісну природу, повного розвитку якої вона досягає в

рямцях абстрактної кількости в степеневих відношеннях чисел. Якщо
в стадії своєї безпосередности, а саме чиста кількість, однакова до

своїх меж, що вони свавільно можуть рухатися взад та наперед, то

в степеневому відношенні означена кількість, як момент цього

відношення, втрачає свою свавільність, вона є також означеність, бо її

(кількости. О. В.) буття в собі є теж існування" (Гегель).
Звичайно, приклади, що їх наводять у марксівській літературі,

як ілюстрації цього переходу, справді характеризують реальний
перехід якости через кількісні зміни до інших якостей, себ-то не

абстрактний перехід кількости в якість, а перехід, як він є моментом міри.
Я думаю, що весь сенс гегелівської абстрактної аналізи кількости

саме в тім, що кількість, лишаючись у межах лише абстрактних
величин, з усією силою законів неминучости виявляє свою якісну основу.
І тому приклади цього переходу мусять носити особливо кількісний

характер.
Гегель наводить кілька прикладів у пункті, де він розглядає

екстенсивні та інтенсивні величини. Візьмімо якесь певне число,

наприклад, 27. Воно є, на перший погляд, байдуже число, але, коли

заглибитись у його сутність, ми виявимо, що в той же час це байдуже
число є покажчик якогось певного числа, якоїсь якісної одиниці, в

даному разі одиниці, трьох, дев яти й т. ін , а може бути й десятків,

сотень, тисяч і т. д. Число є 10, 100 і разом у системі десята, сота;

і те й друге є його визначеність" ( Логіка", т. І, стор. 142). Або,
наприклад, градус кола є суто кількісна величина в даному разі
величина просторони, в той же час якісно цілком певна одиниця в

системі величин кола. Це ж застосовує Гегель до градусів
температури й до кількісних коливань у звукових тонах. Цей закон в

абстрактній формі має своє прикладання й до сфер духовної діяльности,
як, наприклад, сила таланту, характеру, генія.

Я думаю, що цей перелік прикладів може бути доповнений.

Добування кореня, що є перевернутою формою піднесення до степеня,

на мою думку, з найбільшою ясністю виявляє якісний зміст кількости.

Неможливість добування коріння із цілої низки чисел, як от 1,
З, 5 і т. ін., з особливою силою підкреслює якісність кількісних

визначень. Сума грошей, як ціна якогось товару, є певною кількістю,
певною кількісною взагалі величиною, але в той же час числом

карбованців або копійок і т. д. є маштабом цін, грошовим

виразом вартости й її покажчиком і має ще багато інших якісних

визначень.
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Отже, буття після того, як вено проходить чисто кількісні

визначення, знов повертається до якости. Мле це не є формальне
повертання до свого вихідного пункту, до початкової якости, вся

визначеність якої тільки - но в існуванні, в наявному бутті. В процесі розвитку
цих двох категорій виявилося, що істина якости сама є кількість" і

навпаки, кількість у її істині є повернена до себе небайдужа
зовнішність" ( Логіка", т. І, стор. 222).

Цей взаємний перехід утворює повноту визначень буття; якість

збагачується на кількісні визначення, і кількість розгортає свої

можливості лише в звязку з якістю. Якість лише через кількість виходить

за рямці своєї замкнености, вступає у взаємовідносини з безкінечною

різноманітністю якостей і на кожній з них відкладає своє власне

тавро; тільки через кількість якість розвиває всі заховані в собі

можливості, виявляє всю повноту свого змісту і якість дійсно виблискує
всіма кольорами буття.

Мле в свою чергу кількість млява, нестала, безтілесна без якости.

Кількість без якости перевертається в голе, відношення, що не має

під собою ніякого субстрату й тому невпіймане, беззмістовне, навіть

пусте. Тут надзвичайно повчально нагадати філософію Канта. Мбсо-

лютно розмежувавши річ у собі та явища, субстрат та його

відношення, він прийшов, нарешті, до цілком ідеалістичної концепції. І коли

ця філософія мала й своє позитивне значіння, то лише через те, що

в ній відбивалася якісність розуму, що контрабандою провів і

якісність буття, хоч часто-густо в перекрученій формі. Один з напрямків
сучасної математики, а саме аксіоматика, якраз стає на шлях чистої

кількісности. Ця метода показна тим, що навіть у межах лише

математики неможливо затриматися на науковому ґрунті, бо все вчення,

наприклад, про диференціяльний розрахунок цілком засновується на

якісному характері кількости.

Гегель у Малій логіці" просто говорить: Взагалі ця звичка

зводити всяку ріжницю й усяку визначеність розгляданих предметів на

кількісні відносини є один з забобонів, що найбільш перешкоджає

точному ґрунтовному знанню" (стор. 177). І коли механічний напрямок

у сучасній марксівській філософії вважає, що єдність у природі мусить

бути за єдиний методологічний принцип науки, а цієї єдности в науці
досягається зведенням усіх якісних ріжниць до кількісних, то, хоч

електрон сучасний край зведення механісти вважатимуть за

якісний елемент, вони роблять одну величезну методологічну помилку.

Ця помилка саме в тім, що вони фактично приймають лише один

і перший бік одного з основних законів діялектики взаємного

переходу кількости й якости. Якщо теоретично обмежитися лише тим,

що предмети природи є тільки результати кількісних комбінацій

електронів, то це й значить бути на погляді абстрактного переходу
кількости в якість.
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Цього замало. Механісти вважають за величезне перекручення
їхніх поглядів, коли їх вихідний пункт порівнюють з ученням Пітагора
про буття, як число. Але фактично це так і є, бо елементи буття, в

даному разі електрони, бувши тотожні в своїх якостях один одному,
тим самим гублять усякі якості, перевертаються в одно й багато одних.

Єдність, що виключає з себе різноманітності, справді не є вже єдність,
а є лише тотожність, і при тому недіялектична тотожність, як єдність

протилежностей, а тотожність мертва, тотожність формальної логіки.

Гегель чудово довів це в першому розділі першої частини Логіки",
хоч форма викладання там досить темна й абстрактна. І тому
неодмінно треба з ясувати для себе всю вагу другого боку цього подвійного

переходу, а саме перехід якости в кількість. Лише при цьому

останньому переході якість, як визначеність буття загалом, розсипається на

безліч якостей. Тепер уже предмет не є лише одне, всі останні

багато одні", але кожний перед другим виступає в усьому своєму

якісному вигляді.

Конечна потреба подвійного переходу багато важитьдля всієї

наукової методи" ( Логіка", т. І, стор. 223). І тому перед наукою, опріч завдання

зведення природи до єдности в науковому пізнанні, повинно стояти

й інше завдання, і це, на мою думку, показніше й чи не важче

завдання пізнати світ у його різноманітності. Лише вкупі з

різноманітністю єдність стає конкретною єдністю. Я вже сказала була, що пізнати

світ у його різноманітності є показніше завдання, бо в цьому конечна

мета пізнання природи, лише в цій формі наука здійснює своє практичне

призначення. /Але подібно до того, як категорія якости у Гегеля (а я

думаю, що це цілком можна прикласти і до матеріялістичної діялектики)
досягає свого повного розвитку, лише пройшовши стадію кількости,
так само пізнати світ в усій його якісності, теоретично синтезувати
його можна лише через попередній кількісний розклад, через аналізу
буття на його складові частини. Але це значить, що аналітичний

розгляд природи є лише етап у науковому пізнанні, хоч в історичному
розвитку він і переплітається й існує разом із синтетичним

дослідженням ; це значить, що аналіза всієї природи в цілому лише є засіб,
що сучасне теоретичне природознавство, а з ним разом і механісти,

перевернули в самоціль; аналіза повинна бути початком, а її робили
результатом.

Отже, якість та кількість взаємно переходять одне в друге, і тому
істина буття в їх єдності. Якість та кількість перестають бути
абстрактними, вони опосередковуються одне одним і в цьому своєму звязку
утворюють зміст найреальнішої, найконкретнішої категорії буття
міри. Гегель діялектик, для нього єдність не виключає ріжниці, і тому
в мірі ріжниця якости та кількости не загасає, а зберігається,
розвивається, й на кожній стадії розвитку кількість та якість вступають у
своєрідні відносини одне з одним. Якість та кількість продовжують
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перебувати в нестриманому неспокої" в своїх взаємовідносинах, проте
цей процес до певної межі зосереджується на ґрунті спокійної їх

єдности. Якість та кількість, як і раніш, переходять одне в одне, але ці'

переходи не носять уже абстрактного однобічного характеру; вони

відбуваються в звязку один з одним, і це безкінечно ускладнює цей

процес. Тут уже не переходять одне в одне якість та кількість, але

переходять і взаємно переплітаються поміж собою кількісна якість та

якісна кількість.

У чому своєрідність цих переходів у мірі і як ця своєрідність
реалізується в різних галузях природи, я з ясую в наступних розділах,
моєї статті.

III. ПРО МІРУ В ЦІЛОМУ

Отже, якість є субстрат буття, а істина кількости в тому, щоб бути
взагалі відношенням, і тому виходить, що вся своєрідність третьої
категорії буття, а саме міри, є в тім, що в ній абстрактний
субстрат і абстрактне відношення органічно зливаються. В мірі якість

перестає бути замкненим, нерухомим, перестає бути буттям у собі, в

якому сховані всі властивості і про яке нічого не можна сказати, опріч
того, що воно взагалі існує. В мірі якості диференціюються й

включаються в систему відносин.

Кількість на даному щаблі буття так само перетворюється.
Кількість втрачає в мірі свій характер зовнішнього випадкового байдужого
відношення. В мірі відношення сполучається зі своїм субстратом, у

якому воно одержує свою сталість і який дає йому означення

відношення стає якісним.

Гегель говорить, що в мірі, висловлюючись абстрактно,
поєднаються якість та кількість" ( Логіка", т. І, стор. 224).

Висловлюючись конкретніш, можна формулювати міру як

відношення якостей. Міра має своє існування як відношення, і

специфічне в ній є взагалі покажчик цього відношення" (там таки,

стор. 233). Покажчика ж відношення може мати лише тому, що воно

є якісне, це твердження Гегелеве досить з ясовується, як кількість

переходить у якість. У мірі якості визначають відносини й самі

відбиваються в цих відносинах; у свою чергу відносини вичерпують якісний

субстрат, і з цього погляду буття стає не що інше, як тільки

сукупність відносин, але відносин якісних, бо сами якості стають

неминучими моментами цих відносин.. Ці відносини не слабують на безсилля

кантовських явищ, які не відбивають собою речей у собі. Ці відносини

виблискують усіма кольорами буття (Енгельс), себ-то вони конкретні,,
якісні, відбивають дійсну суть природи. І саме в цьому вченні Гегеля

про міру, як про єдність якости та кількости, полягає методологічна

основа того твердження матеріялістичної діялектики, що його форму-
лував Плеханов речі можна пізнавати лише за їхніми властиво¬
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стями , а Енгельс природознавство пізнає тіла, лише розглядаючи
їх у їхніх відносинах одне до одного, в русі... Дослідження цих

різних форм руху є тому головним предметом природознавства"
( Діялектика Природи"). А формулювання основних загальних законів руху
й розвитку матеріяльних тіл, суспільства та мислення це й є завдання

матеріялістичної діялектики.

В мірі розглядає Гегель перший загальний закон руху, який

формулюється як взаємний перехід якости та кількости. Але для

Гегеля цей перехід не є схоплений думкою окремий момент цей

перехід, як і всі закони логіки, розтягається в процес, який має свій

початок, свій розвиток, свій кінець. Міра Гегеля має свої етапи.

Приступаючи до викладання цих етапів, Гегель говорить, що

розвиток міри є одна з найтрудніших матерій. Трудність ця саме в

тім, що в мірі, в протилежність категоріям чистої якости та чистої

кількости, ми маємо справу не з абстрактним поняттям, а з

конкретним звичайно, конкретним лише відносно, тому що абсолютне

конкретне поняття міститься лише в абсолютній ідеї, що включає в

себе багатство різних та протилежних моментів. В мірі всі речі (для
Гегеля мислені речі) повинні бути схоплені єдністю відношення, себ-то

єдністю загальности, а, з другого боку, кожна повинна бути уявлена
в своїй одинокості та особливості, кожній повинно бути відведено
належне її природі місце в системі відносин. І весь розвиток міри
в тім, що якості розгортають себе, вступаючи в усе більшу кількість

відносин одне з одним, починаючи від одиноких відносин двох

якостей безпосередня міра, через низку відносин мір, себ - то багатьох

якостей, вже означених кількісно реальна міра поки не доходять,

до такой густої мережі відносин, що гублять усяку міру, всяку
визначеність, стають безмірними, поки не знаходять знов свою визначеність

у вченні про сутність.
Ось оця наявність двох загальних означень буття в цілому, що,

з одного боку, намагаються стати в суперечність одне 3 одним, а, з

другого розвиваються разом; все це, в звязку з різноманітністю
якостей та кількісних відносин, дійсно робить проблему міри
надзвичайно складною та важкою. Але ця трудність геть ускладняється, коли

треба розвивати цю категорію, виходячи з матеріялістичного погляду.
Отже, для Гегеля міра, як і всі категорії, є лише категорія мислення,
хоч він намагався об єктувати свою Логіку", проте треба проробити
ще величезну дослідчу роботу, щоб надати законам діялектики,
зокрема переходові якости та кількости, чуттьової реальної форми
дійсного буття.

Для Гегеля розвиток міри є лише етап пізнання буття, є один

з відтинків процесу збагнення мисленням буття. Але з погляду дійсного
становища речей процес пізнання й процеси в природі, не вважаючи

на їхню єдність, не є процеси тотожні.
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Візьмімо, наприклад, розвиток людських пізнань про механічні

процеси в природі. Відкриття закону падіння тіл Галілеєм або

загального закону тяготіння Ньютоном з погляду розвитку науки є

величезний крок наперед. Вони значили собою піднесення на вищий

щабелй у пізнанні природи, вони були тими вузлами, що

характеризували перехід науки механіки в нову якість. Але хіба відкриття, що

s=t2, збігається з дійсним процесом утворення об єктивного закону
падіння або ньютонівська формула закону всесвітнього тяготіння

відбиває дійсну історію виникання цього закону? Справді механіка знає,

наприклад, що падіння тіл на місяці підлягає іншим законам, що на

сонці неможливі ті хемічні сполучення, що є на землі, ці знання

проливають світло на дійсну історію об єктивної механіки, об єктивної

хемії, однак знання того, що. закони різні в різних місцях усесвітньої

просторони і в різних відтинках часу, ще не є знання дійсних переходів
одних законів в інші, перехід форм.

У Гегеля переходи нереальні з того погляду, що вони

перекручені призмою категорій мислення. Ці переходи, через відсутність
реального ґрунту, темні, часто невпіймані, свавільні, іноді видаються

попросту іграшками. Справді, гегелівська Логіка" досить насичена

конкретними прикладами з різних окремих наук, проте, ці приклади
не дають ще повного малюнку реальних переходів. Ці приклади для

Гегеля лише ілюстрації окремих моментів, яких змертвлено та й

вихоплено з складного, живого діялектичного процесу.

Ілюстрації лише показують на наявність елементів діялектики в

природі, а треба показати, як відбуваються діялектичні процеси в усьому
їх обсязі реально. От чому Леніна ( До питання про діялектику") не

задовольняло трактування в марксівській літературі (теж і у Плеханова)
категорій діялектики, бо розгляд різнобічности діялектичної методи

обмежувався сумою прикладів. Основне ж завдання відносно проблем
матеріялістичної діялектики в тому, щоб показати її, як закон

об єктивного світу, при чому показати не абстрактно (прикладами,
ілюстраціями), а конкретно, розсунувши рямці прикладів до певних моментів

буття, які реально звязані з усім цілим, які входять до системи

відносин цього останнього. Так само розумів і Гегель своє завдання, але

ідеалістичний характер його філософії перешкоджав йому.
Гегель не справився з цим завданням. Воно взагалі нездійсниме

для ідеалізму, а, проте, студіювання гегелівської розробки діялектики

цілком потрібне для розуміння діялектики матеріяльного світу. Гегель
поставив проблему діялектики так широко в обсязі, так детально

розробив в її окремостях, з такою глибиною накреслив її загальні

закони, що відмовитись від цієї гегелівської спадщини навіть і після

Маркса та Енгельса зовсім неможливо. Не можна засвоїти діялектичних

висновків Гегеля, якщо разом з ним не пройти всього шляху розвитку,
що приводить його до цих висновків.
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IV. БЕЗПОСЕРЕДНЯ МІРА

Розвиток міри, як і всякої категорії ЛогікиГегель починає з

абстрактнішої, з найбіднішої форми. Такою початковою формою є

безпосередня міра. Її безпосередність саме в тім, що вона на даному

щаблі свого розвитку в означенні самої себе не виходить за свої власні

межі. Тут міра подається так, як вона існує в чистому вигляді. Міру
немов вихвачується з системи відносин мір, і вона виступає оголена

в своїй ізольованості, одинокості, спрощеності. Безпосередня міра є

вченням про найелементарніше відношення якости та кількости. Міра
в своїй безпосередності є звичайна якість, що володіє деякою пев-

ною, властивою їй, величиною ( Логіка , т. І, стор. 231). І, проте, ця

найбідніша форма міри незмірно багатша за абстрактні категорії чистої

якости та чистої кількости, бо в ній уже знята однобічність

означень буття цих останніх категорій. Міра навіть у .своїй

ізольованості, в своїй одинокості, або, як говорить Гегель, лише в бутті міри
в собі є складна категорія, сама стає продуктом попереднього розвитку.

Ллє все, що існує для того, щоб бути тим, що воно є, і взагалі,

щоб існувати, має деяку міру ( Логіка , т. І, стор. 230). Безпосередня міра
є просте визначення величини, але ця визначеність не є лише кількісна,

якою. з являється визначеність певної кількости, як такої. В мірі ця

визначеність подвоюється, визначена кількість, крім зовнішньої межі,

що вона має її в суто кількісному ряді, наприклад, як метр у
метричній системі, як літр, година, градус і т. ін., має вона ще одну більш

сталу, сказати б, більш якісну межу. Метр не лише 100 сантиметрів,
година не лише 60 хвилин, але метр тої або іншої сукні, або

електричного шнура, або площа сухої або вогкої кватири і т. д. Гегель

наводить приклади стародавніх про лисину , про купу , про
мужика й осла . Годі зрозуміти нам, як ото, висмикуючи по одній

волосинці, стає лисина, або як, додаючи по одній зернині, росте купа,
коли б не вдаватися до категорії міри, коли б кількість розглядати,
як саму кількість, а не момент міри, не в звязку з якістю. В цьому і є

новий погляд, який повинен бути універсальний для буття, адже

все, що існує, має міру .
Прослідкуймо безпосередню міру в її розвитку. Гегель починає

її з вправи або маштабу, з одного з найбільш поверхових типів
кількісних виразів якости буття. До таких от зовнішніх мірил можна

застосувати метр, як 1/40.000.000 частину меридіяна, що проходить

через Париж, хоч, як одиниця виміру довжини, метр міг бути
замінений з таким же успіхом якою-будь частиною земного діяметру, або
довжиною маятника. Таким же байдужим мірилом є вагова одиниця

грошового матеріялу, як останній грає ролю маштабу цін. Кожну річ
у природі можна тим або іншим способом виміряти, визначити її

величину якимсь байдужим для неї маштабом.
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Яле, як такий маштаб не є природне мірило речей", і його

призначення служити в гуртожитку". Таким чином, Гегель цілком ясно

відзначає наявність таких кількісних вимірів, що вони не відбивають
якісної сути речей.

З погляду марксівського надзвичайно важливо засвоїти це

твердження й зрозуміти його методологічну вартість. Адже справа не тільки

втім, щоб не прийняти цілком умовний маштаб за специфічну визначену

кількість, а саме в тім, щоб не надавати кількісну міру одної якости

до другої в той час, як цій останній вона зовнішня, чужа. Наприклад,
кристали теж можуть зростати, віднозляти свої порушені частини.

Механісти (наприклад, Боссе. Від неживого до живого) захоплюються

дослідами С. Ледюка, який показав, що з неорганічних речовин
солей за певних штучних умовин можна одержати такі утворення,
які своїми зовнішніми формами схожі на живі клітини. І, справді,
Ледюк із шматочка стопленого хлорового кальцію, що його затоплено

в насиченому розчині поташу, дістає щось таке, що дуже нагадує

клітину й ніби-то складається з оболонки, протоплазми та ядра. Ці
клітини зростають, при чому в залежності від різного розчину
приймають різні форми стеблин, грибів, колючок і т. ін. За певних

умовин усі ці клітини навіть поділяються. Боссе вважає, що досліди Ледюка

розкривають специфічність переходу від неживого до живого, а справді
вони лише допомагають краще з ясувати відміну живого від неживого,

тому що по суті процес зросту кристалів і живих клітин цілком різний.
Кристали зростають в насиченому розчині тої самої речовини, з якої

вони сами складаються, для живої речовини потрібно оточення з

продуктами розчеплення цієї речовини. В живих клітинах відбувається
асиміляція та дисиміляція, в кристалах лише кількісний зріст. Кожна

кількість повинна бути з ясована в звязку з певною якістю, і тут

Гегель переходить до другої форми безпосередньої міри

специфікуючої міри.
В цій останній формі міри кількість уже не є зовнішній і

встановлений по змові маштаб, за яким вимірюються всі якості. Кожна

якість, вступаючи у взаємовідносини з кількістю, сама визначає свій

маштаб, вибирає одежу на свою власну мірку. Як така, міра є

специфічне визначення зовнішньої, себ - то байдужої величини"

( Логіка", т. і, стор. 232). Як ілюстрацію, Гегель наводить взаємовідносини

температури оточення й тіл, що вони в ньому перебувають. Гегель

вказує на тепломісткість тіл, як покажчика специфікації якостями

байдужої кількости, в даному разі температури. В тій же мірі
покажчиком цього якісного відношення з кількістю служить

теплопровідність, здатність тіл топитися, зщілюватися та розтулятися. Приклад
специфікуючої міри дає кінетична теорія газів. Так, Я. Тимірязів у

своїй одній промові (зб. Природознавство та діялектичний

матеріалізм") наводив такий приклад, коли всередині лямпочки розжарю¬
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вання при одній і тій самій температурі, при одному й тому самому

тисненні відбувається вбирання різної кількости газу в залежності від

якости цього останнього. Були зроблені досліди над воднем, киснем

та азотом (вбирання газу відбувається через розклад молекул на

атоми на поверхні стінок посудини та дроту). Так, водень вбирається
лише за дуже низького тиснення, і цей процес загаюється, поки

цілком не припиниться. Пожирання киСня за того самого тиснення так

само загаюється, але швидше. І, нарешті, пожирання азоту до певного

краю цілком не залежить від сили тиснення.

В галузі суспільного життя можна навести, як приклад, взаємо-

відносйни пролетаріяту та селянства в добу диктатури пролетаріяту.
Радянська влада диференціює своє ставлення до різних угруповань
селянства. З одними вона вступає в звязок і намагається захопити їх

в орбіту соціялістичного будівництва, з другими стає в відношення

боротьби. Капіталістичне суспільство цілком інакше диференціює
класи та угруповання їх.

З теоретичного погляду в гегелівському розвитку специфікуючої
міри цікаві думки про те, як своєрідно змінюють своє обличчя якість

та кількість навіть у такій безпосередній та убогій формі
взаємовідносин, як специфікуюча міра. Від цієї спілки кількість збагачується
ще на нові якісні визначення. Певне число, як таке, також володіє

якістю, але ця якість кількісної визначености. В мірі означена

кількість поглиблює свою якість до якісної визначености. Якщо зміна

кількости, як такої, відбувається за законами аритметичної прогресії,
то специфікуюча дія якісної природи міри дає початок другому

рядові, який належить до першого, зростає й зменшується разом з ним,

але визначається не числовим покажчиком, а відношенням, незміримим
з числом, ступеневим означенням" ( Логіка", т. І, стор. 233).

Уже в даній формі міра виступає як відношення. Таким чином,

міра має своє існування, як відношення, і специфічне в ній є

взагалі покажчик цього відношення" (там таки). Міра є синтетична

категорія. Її власна визначеність, її власна якість полягає лише у
взаємовідносинах двох уже самостійних означень якости та

кількости. Ллє що в специфікуючій мірі кількість уже набуває подвійного
ряду, і він є кількісним, але в той же час і специфічним, то за

відношенням лише кількости та якости виявляється відношення якісно

визначених кількостей, або якостей з кількісними визначеннями. Міра
специфікуюча переходить у міру реалізовану.

Реалізована форма міри є вищий щабель безпосередньої міри.
Лише в цій останній формі міра добуває дійсно нову точку зору. Що
якість може переходити в кількість, а кількість у якість це вже

довів був Гегель, абстрактно розглядаючи якість та кількість. Що
якість та кількість можуть існувати в звязку одне з одним, разом
одне з одним це розвинено вже в попередніх категоріях міри. І лише
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в реалізованій мірі ми маемо відношення якостей. При чому важливо,,
що ці відносини не є лише кількісні відносини якостей. При суто
кількісних відносинах, як уже було зазначено, якості стають

кількостями. В реалізованій мірі кількісні відносини якостей є лише

моменти, хоч і переважні, більш конкретних, більш складних відносин
поміж якостями»

В реалізованій мірі сами відносини стають якісними. Якості не

лише специфікують свою величину й не лише через іншу якість,
вступаючи з цією останньою в певні кількісні пропорції, а, стикаючись,,

утворюють нові якості. Так, наприклад, окремі хемічні елементи,

сполучаючись із ваговою одиницею водню, не лише визначають свою

еквівалентність, але сами гублять свій колишній хемічний вигляд,

набувають нової якости.

Це твердження має надзвичайно важливе методологічне значіння

для розуміння основного установлення в питаннях діялектики. Якості

утворюються, якості виникають. Ллє це зовсім не значить, що в

вихідній точці саме буття й ми в своїх дослідженнях повинні виходити

з безякісного буття. Якостей не дано, а вони виникають, та це зовсім

ще не значить, що світ колись, нехай десь у глибині мільйонів років,
або в обсягах тисячних мікрону, був і є безякісним. Тут знов виступає
вся глибина гегелівського вчення про безпосередність та опосередко-
ваність. Немає абсолютної безпосередности, й тому якості утворюються,
а не дано їх, так саме як і кількості. Лише абстрактна думка може

абсолютно роз єднувати кількість та якість. Конкретне мислення, а

саме таким і є діялектичне мислення, знімає цю абстрактну ріжницю.
Якість та кількість безупинно опосередковується одне одним, і це

опосередковання безкінечно відходить як у глиб часу, так і в глиб

безкінечно великих та малих обсягів.

Аналізуймо докладніш погляди сучасних механістів у царині

філософії на це питання, тому що нерозуміння сутности реалізованої

міри становить одну з основних методологічних помилок цього

напрямку. За останні часи під впливом посиленої критики з боку
ортодоксального напрямку в марксівській філософії механісти в цілій

низці питань поступаються, намагаючись виправитись. Саме до таких

питань належить питання про виникнення якостей. Іще недавно

механісти славили електронну теорію, яка буцім - то дала можливість

зводити всі якісні ріжниці до кількісних комбінацій єдиних одноманітних

елементів електронів. Так тов. Степанов - Скворцов у Под знаменем

марксизма" № 8 9 за 1925 рік писав:

Уся матерія складається з тотожніх дрібніших частинок, а саме

з позитивних ядер та негативних електронів, і всі якісні ріжниці хе-

мічних елементів матерії обумовлюються кількісними ріжницями в

числі та групуванні в простороні цих дрібніших частинок при їхньому

об єднанні в атоми".
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Чи не доводиться справді сказати, що електронна теорія

побудови матерії повертає нас до Пітагора, для якого сутність,

речей в числі та кількісній означеності ? Якщо й повертає, то на

ґрунті всіх наукових придбань великого періоду, який слідує за Піта-

гором (там таки).
Я в II-му збірнику Діялектика в природі"- в груповій статті

Два ухили в марксистській філософії" автори усяко заперечують,

будь - яке порівняння їх з пітагорійцями. Механісти кидають грім та

блискавку з приводу того, що філософи буцім-то відкидають науку,,

на перше місце висовуючи схоластику Гегеля. Я втім, Деборін лише-

говорить: Питання про якісну тотожність матерії ніяк ще сучасна

наука не вирішила" ( Под знам. марке.", № 10 11, 1925 р.). Справа
зовсім не про те йде, чи визнати науковість електронної теорії, чи

то ні, а саме про те, як усвідомити цю теорію, які висновки з неї

поробити. Електронна теорія зовсім ще не вирішала питання про

тотожність частинок матерії в позитивному значінні й в цьому

твердженні ніякого відкидання науки немає. Навпаки, той, хто зараз,

визнає тотожність матерії, базується цілком на антинауковому ґрунті.
Між позитивними та негативними одиницями вбачається ясно

накреслена ріжниця; тоді як наснага у них однакова, інерція або маса, яка,,

скільки нам відомо, нерозривно звязана з позитивною одиницею,,

рівна масі атома водню; а маса, що нерозривно звязана з негативною

одиницею, складає 1/1760 маси атома водню... Діяметр його

(електрону) складає близько 0,00001 частки діяметра атома" (Мілікан, ст. в.

збірн. Філософія науки", ч. І, в. II).
Скільки відомо, що одиниці позитивної та негативної електрики

значно розрізняються своїми розмірами, ми повинні дивитись на

матерію, як на щось складене з систем двох цілком різних типів: один
тип відповідає малій корпускулі (електрон), другий великій

позитивній одиниці (протон)" (Дж. Дж. Томпсон, там -

таки, стор. 184).
Яле цього ще'замало: Ця речовина бере, однак, лише незначну

частину всесвіту, вона створює лише невеличкі острівки в великому
океані субстанції, яка цілком запорожнює собою цей всесвіт. Етер не

є фантастичний твір спекулятивного філософа". Я деякі вчені навіть

припускають диференціяцію самого етеру. Отже ж, сучасна наука
зовсім не стоїть на точці зору тотожніх дрібніших частинок. Крім
того, що сучасна наука і в мікроскопічному обсязі дає нам малюнок

якостей електрон, протон, етер, крім того, З методами сучасної
науки було б несполучне всяке догматичне твердження про
неподільність електронів" (Мілікан). Механісти за останні часи з

напруженням зазначають про те, що електрони мають безліч якостей"

(зб. , Діялектика в природі", Семковський на катедрі). Яле визнання

за електронами якостей зовсім не відділяє їх від механічної, чисто-

кількісної, недіялектичної точки зору.



-46 О. Васильїва

Немає ніякого сумніву, що механісти цілком вірно заслужили

назву кількісників. За це говорить все їхнє учення про тотожність най-

дрібніших частинок, про це говорять такі твердження, як якості є не

що інше, як зміна тих таки кількостей (Боричевський), кількість

деякої якости переходить в кількість іншої якости" (Боссе). Цього
замало. Навіть в останньому збірнику Діялектика в природі" вони

ще продовжують говорити: в природознавстві й у техніці перша
половина гегелевого твердження: кількість переходить у якість, і

якість переходить у кількість" матиме більш актуальне
значіння" (ст. Орлова).

В даному звязку я хочу зупинитися на тій методологічній

помилці, що вона властива механістам, дарма, чи визнають вони за

елементами мікроскопічного світу якісні ріжниці, чи ні. Цю помилку
розкриває вже Гегель в своєму вченні про реалізовану міру.
Реалізована міра є конкретна форма безпосередньої міри. Вона, як

реалізована, ще не має реального опосередковання лише в реальній мірі
вона набуває цього опосередковання. Як безпосередність (звичайно,
не абсолютна), реалізована міра є початок, передумова реальної

міри.уЙ цей початок малює Гегель як відношення якостей, у наслідок

якого утворюється нова якість. Міра не є лише вченням про те, що

якості вимірюються, хоч міра й дає завжди кількісного покажчика

якостей. Мле кількісний покажчик є лише один з моментів, один

з боків міри й лише їм зовсім не вичерпується методологічне

значіння категорії міри. Крім кількісного, міра має ще й якісний бік, і він

вимагає відкинути методу простого вимірювання. Міра не є лише

вченням про те, що якості вимірюються, але й про те, як вони вимірюються.
В цьому специфічна відміна вчення про міру. З точки зору міри
вимірювання не є загальний рахунок речей, тих або інших якостей, але

це є якісне вимірювання. Вимірювати якості можна багатьма

способами, але якісно вимірити цю або іншу річ можна тільки певною

одиницею, яка виникає лише з її власної природи. Механісти

слабують на кількісний дальтонізм, бо вони в мірі вбачають лише

вказівку на те, що все можна й треба вимірювати, а не добачають того,

що це є якісне вимірювання.
Цікаво, що відверті супротивники Гегелевої діялектики, як,

наприклад, Тренделенбург, так само нічого глибшого в мірі, як розвинув
її Гегель в Логіці", крім взагалі вимірности, не бачать: Ось чому
ми обмежимо тут міру позитивно самим лише вимірюванням" ( Лог.
досл.", стор. 331). Справді бо, Тренделенбургові ця категорія
видається глибшою та змістовнішою, якщо її поєднати з поняттям про

мету. Механісти вважають, що категорію міри вони вже цілком

прикладають, якщо вони всі речовини в природі вимірюють одним

аршином кількістю електронів та протонів. Це своє перекручення
діялектичної категорії міри механісти намагаються підсилити окремими цитатами



Категорія міри в системі Гег'еля та в діялектичному матеріялізмі 47

з Гегеля. В своїх статтях та промовах во.ни не раз наводили відоме

місце з Гегеля, де він говорить, що лише те, що змірене, може бути
пізнане. Ллє, коли хоч трохи заглибитися в зміст гегелівського вчення,

то стає зрозумілим, що для Гегеля вимірювати зовсім ще не значйть

пізнавати. Про це говорить його негативне ставлення до

універсалізації математичної методи й не лише тому, що математика оперує

-абстрактними числами, але й тому, що вона лише рахує. Його вчення

про поняття, що воно по суті і для Гегеля не є тільки вченням про

поняття, бо відбиває собою глибоку сутність речей, робить цілком

неможливим у дослідженні обмежуватися лише, кількісною аналізою.

Вже в реалізованій мірі сполучаються дві якості й при тому вони

дають не лише кількісного покажчика своїх відносин, але утворюють

:нову якість, і тому Гегель називає дану форму міри буттям міри для

себе, підкреслюючи цим самостійність та своєрідність цієї нової

якости, як визначення міри". Вже реалізована міра, дарма що вона

безпосередня та елементарна, відтуляє запону й дозволяє упевнитися,

що якості, як її складові елементи, і собі теж складні, самі, справді
в згорнутому вигляді, являють собою міру в її бутті в собі.

Кожна конкретна міра сама є синтезом мір, і це є універсальним
законом буття, що його поступово розгортає Гегель у вченні проміру.
Якості складаються теж з якостей, тільки не з тих самих, а з інших.

І цей процес безкінечний як в часі, так і в простороні. На якій би

точці зору не стояли механісти: чи вони.вважають, що сучасна наука

прийшла до того, що складові елементи світу тотожні один одному,
чи вони будуть вважати ці елементи за якісно різні, все рівно вони

залишатимуться на методологічних позиціях механічного матеріялізму,
якщо не розуміють, що якості не даються, а утворюються,
виникають, розвиваються і в цьому безкінечному процесі реального світу
як якості, так і кількості грають активну ролю.

Реалізована міра вказує на цю активну ролю якости, що вона

полягає в тім, що якості, як такі, в усій своїй специфічності беруть
участь в утворенні нових якостей. І саме в цьому і є все багатство

діялектичної методи, вся її життєздатність. Лише визнання за якістю

активної ролі може застерегти від догматизму, від безкольорового
формалізму, абстрактної загальнести, до яких неминуче прийде кожний

дослідник, коли він не зрозуміє цього раціонального зерна
гегелівської міри. Звичайно, не можна відкидати кількісного моменту цього

процесу, бо без нього можна потонути в хаосі якостей. З точки

зору об єктивного світу кількісний момент обумовлює обмін речовин
поміж якостями, бо лише кількість надає якостям безперервність часу
та просторони.

Я ще повернуся до цього питання, як розглядатиму конкретніші
форми міри, а зараз проаналізуймо ролю двох якостей та кількостей
в процесі утворення реалізованої міри, як її моментів. Якості, як моменти
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реалізованої міри, розрізняються поміж себе вже не неозначено.

Означеність кожної якости полягає в тім, що одна з них грає ролю
зовнішнього екстенсивного, ролю певного числа, а друга як.

сутнє в середині себе, як інтенсивне, як одиниця. Приклади цієї
різної визначености якостей у реалізованій мірі можемо навести з усіх
галузей природи, так, наприклад, взаємини електронів та протонів,,
де останні грають ролю інтенсивних якостей; така ж роля Н2О в

кислотних сполученнях. Цим Гегель хоче вказати лише на ріжницю функцій,,
що зовсім не виключає активної ролі обох якостей в утворенні
реалізованої міри, себ-то атоми утворюються лише в сполученні протонів
з електронами так само, як кислоти лише в сполученні води з

металоїдами й. т. д.

Гегель розглядає це питання на прикладах механіки, бо остання1

є така галузь природної реальности", що в ній найбільш розвинена

абстрактна байдужа міра, міра в її безпосередній формі. В механіці є:

дві універсальні якості час та просторінь співвідношення яких

визначає собою всю різноманітність механічних явищ. В галузі механізму
конкретним і реальним є лише абстрактна матерія, що вона є не що

інше, як форма сполучення просторони та часу... в якій вони

зливаються в одне безпосереднє існування" ( Філософія Прир.",
стор. 127).

З точки зору механіки матерія однорідна, але безкінечно

дробиться (там таки). Рух є правдива душа світу, а, проте, він є лише

безпосередня єдність просторони та часу". В галузі механіки Гегель

в Філ. Прир." розрізняє три види рухів: кінечний, що його надається

матерії зовні, наприклад, тиснення, поштовх; напіввільний, або

умовно-вільний, що він виникає з внутрішньої природи тіла, себ-то

останнє в певній мірі самодіяльне, але не до краю, наприклад,

падіння, і, кінець - кінцем, абсолютно вільний рух, що він цілком
спирається на самодіяльність тіл, таким абсолютно - вільним рухом є рух
небесних тіл.

Міра першого виду руху базується на прямому відношенні маси

тіла та його швидкости. Міра й тут є відношенням двох якостей, але

ці якості не виступають у своїй визначеності. Якості не закріпляють
ще за собою своєї визначеної функціональної ролі. Для цієї міри ще

однаково чи рухається маса в б фунтів із швидкістю 4 одиниць

міри на секунду, чи, навпаки, 4 фунти маси рухаються зі швидкістю

6 одиниць міри на секунду міра руху однакова буде.
Мле конечні механічні рухи нероздільні з тягаром, що він

становить собою сутність матерії", а тому конечні рухи переходять у

падіння. В падінні сам тягар є рухомою силою" ( Філ. Прир.",
стор. 171), і тому закони падіння визначрються самою природою

матерії. Міра руху в формі падіння тіл виступає в конкретнішому вигляді.

Визначеність якости, а саме часу та просторони, як моментів буття>
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виступає тут з більшою опуклістю. Це виявляється в тім, що формула

закону падіння базується вже на степенёвих відношеннях просторони

та часу. Цей закон відкрив Галілей і зформулював його так: При
падінні простороні, що їх пройдено, відносяться як квадрати минулих

часів S = at2 . Тут уже виявляється функціональна ріжниця кожної з

якостей. В падінні, як в певнім якіснім відношенні, час грає ролю

інтенсивної величини, або одиниці, коли її взято в квадраті. В формулі
Галілея час виявляє себе не. лише емпіричною величиною, а й величиною

об єктивно специфікованою своєю якістю, або, висловлюючись мовою

Гегеля, означеною своїм поняттям. Я просторінь в даній формулі
S = at2 є екстенсивна величина, цілком зовнішня та емпірична супроти

свого поняття, себ-то своєї природи та сутности. В падінні

простороні зростають, як квадрати часів, себ - то збільшуються в аритметич-

ній прогресії, а не в степеневій. -

Яле падіння, -що воно є ще напіввільним рухом, переходить у

цілком вільне, тим що кожна. матерія не лише прагне до центру

при падінні, але має й свій власний центр в самій собі й тому їй

присутнє відштовхання. Ябсолютно вільний рух присутній тілам тільки-

но як вони з єднані в систему. Система небесних тіл цілком підлегла

законам вільного руху. Цей останній є взагалі також єдністю часу та

просторони, але лише в даному виді руху ця єдність досягає своєї

найбільшої повноти, бо тут і час і просторінь, вступаючи у взаємини

одне з одним, набувають степеневих визначень. Ілюстрацією цьому

рухові Гегель узяв третій закон Кеплера; полягає він в тім, що

куби середніх віддалів різних планет стосуються один до одного

як квадрати часів їхніх обертань". Його формула S'1 = at2.

Тут реалізована міра виступає в усьому своєму розвиткові тому,
що лише таке відношення є цілком якісним відношенням двох

якостей, що так визначені, що кожне з них само по собі подається як

міра, справді, в згорнутому вигляді. Час і просторінь це означені

якості й у третьому законі Кеплера кожна з них зростає відповідно

до своєї природи перша як квадрат, друга як куб. І ось це

квадрат і куб з одного боку, дає повноту якісної визначености часу
та просторони, з другого утворює певне якісне відношення,

реалізовану міру, як закон абсолютно вільного руху тіл.

Гегель надто вихваляє Кеплера за відкриття ним трьох законів

руху небесних тіл. Він називає ці закони найкращими відкриттями
природознавчих наук, а послугу Кеплерову безсмертною. Безсмертя
послуги Кеплера, так само як і Галілея що до падіння тіл в тім, що
вони довели винайдені закони й показали, що їм (законам) відповідає
весь обсяг окремостей, які сприймаються (Л., т. І, стор. 237).

Ллє треба вимагати ще більш високого доказу цих законів, що

полягає не в чому іншому, як у тому, щоб їх кількісні визначення

показати із якостей або з певних співвідносних понять (такими є час та
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просторінь)" (там таки). Сам Гегель у своїй Філософії Природи"-
намагається показати, як треба давати такі вищі докази. Так, при
з ясуванні закону Галілея (S=at2) Гегель, прагнучи показати якісну
ріжницю часу та просторони, що визначає їхню функціональну ріжницю
в падінні, говорить: Час розпадається на одиниці, що виключають

одна одну; його відмірена свавільно величина повинна бути взята

проти просторони, як одиниця або як знаменник; навпаки, в

простороні ті самісінькі величини $бо ті самі одиниці стоять одна біля.

другої... Якщо одиниця являє собою форму часу, то в протилежність
їй форму просторони являє квадрат" (стор. 176).

Ця думка лише в більш стислій формі відбилась і в Логіці".

Просторінь так, як от у питомій вазі вага, це взагалі зовнішнє реальне

ціле, а, навпаки, час, як і обсяг, це ідеальне, від ємне, сторона
одиниці ( Л.", т. І, стор. 237). Цим Гегель хоче сказати, що як у формулі
S = at2, так і в формулі S3 at2 засіб участи кожного з її елементів

цілком визначається самим поняттям часу та просторони; в цих

цитатах Гегель говорить про своє розуміння ріжниць цих понять, що

полягає, на його думку, в тім, що час своїм поняттям переривний, і тому

він в механіці грає ролю одиниці, інтенсивної величини, просторінь же

є непереривною.
Ні Галілей, ні Кеплер, ні ще більше Ньютон не дали такого

з ясування цих законів, хоч перші два підвищили емпіричні кількості до

загальної форми кількісних означень, бо їхні закони охоплюють усі
окремості. Послугу Ньютона Гегель бачить лише в тім, що він надав

цим законам математичної форми, перетворив вираз. Мле в той же час

Ньютон вніс величезну плутанину, коли він роз єднав єдиний закон

тягару на дві незалежні самостійні сили відбіжну та цеитротяжну.
Гегель докладно показав усю рефлективність цих понять, що вони при

їхньому абсолютному роз єднанні неминуче ведуть до містицизму, і до

нього справді таки й дійшов Ньютон, як став визнавати перший
божий поштовх. Центротяжна та відбіжна сила є лише математичні

лінії, аналітичні поняття, і вони й дуже важливі та й корисні в

дослідженні, але зовсім не є окремі фізичні сили. Я думаю, що в даному

випадкові, з точки зору діялектичного матеріялізму, можна приєднатися

до цієї критики Ньютона, бо в ній Гегель виступає проти

абсолютизування математичного методу, аналітичних понять. Гегель слушно
навіть у такій кількісній науці, як механіка, вимагає якісного підходу,
вимагає зведення до єдности протилежних метафізичних в своїй

відокремленості одної від другої сил. Наявність метафізичних рис у

механіці Ньютона відзначає слідом за Гегелем і Енгельс в Діялектиці

Природи". В цьому питанні критика Гегеля базується на глибоких

основах діялектики.
Мле я думаю, що ми не можемо цілком прийняти тої частини цієї

критики, де вона має позитивний характер, і де Гегель намагається
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показати, як треба кількісні визначення законів виводити з якостей,

або з співвідносних понять. Тут Гегель віддав певну данину своєму

ідеалізмові, і цю ідеалістичну печатку треба відкинути. Кількісні

визначення в небесній механіці мусять бути пізнані, як моменти закону або-

міри, себ-то в усій своїй якісній визначеності і в той же час в єдності.

Це так. Але якісність часу та просторони, як складових елементів

законів небесної механіки, зовсім не полягає в їхньому понятті.

Механіка не є просто математикою, її закони так само, як і всякої іншої

науки, мусять бути відбиті в формі міри, себ-то якісно, в цьому

Гегель не помиляється, і матеріялістична діялектика цілком сприймає це

твердження. Але, коли Гегель, наприклад, з ясовує закон Кеплера
форма шляху небесних тіл еліпса, а не коло, тим, що абсолютний

рух по своєму поняттю припускає вільність своїх. моментів часу та

просторони, а коло не дає цієї вільности,'бо всі елементи залежать,

від радіусу, й лише форма еліпса дає більшу самостійність своїм

елементам, то я думаю, що це з ясування з понять хоч і дотепне, але

метафізичне, свавільне, навіть просто фантастичне.
Це твердження, а саме пізнавати кількісні визначення із

співвідносних понять, не може прийняти матеріялістична діялектика ще й

тому, що воно вимагає окремої науки філософії природи", що вона:

опановує цей матеріял (емпіричний) і перетворює його згідно з

вимогами думки, обгортає його в різні форми, в конкретні поняття"

( Філософія Природи", стор. ЗО). Матеріялістична діялектика устами
своїх творців Маркса та Енгельса відспівала відхідну всякій філософії
природи. Тепер же, коли нам досить подивитись на наслідки

вивчення природи діялектично, себ-то з точки зору їх власного

взаємного звязку, щоб скласти завдовільню для нашого часу систему

природи", і коли свідомість діялектичного характеру цього звязку
силоміць проходить навіть у метафізичні голови природознавців, тепер

філософія природи захована навіки. Всяка спроба викопати її була б

не тільки зайвою, ба навіть кроком назад" (Енгельс ЛюдвігФойєрбах").
Вважаю доречним тут коротко спинитись на питанні*про місце

механічного руху та взагалі механіки, як науки, в системі інших форм
руху та серед інших наук. Я гадаю, що в світлі безпосередньої міри,,
яку ми тільки що розглянули, помилки механістичного напрямку в

сучасній марксистській філософії виступають з достатньою повнотою.

Цейтлін в своїй останній праці Закон руху Енгельса" пише:

Механіка (в філософському значінні) це наука про загальні властивості
всякого руху переміщення, в ній розглядається не так своєрідність
рухів, як їхні загальні властивості. Ось чому механікою par
excellence є для Енгельса механіка тягару, механіка земних та небесних"
мас. Фізику ще можна назвати механікою молекул", говорить
Енгельс, але вже тут рух переміщення, як таке, геть відступає, а

виступають специфічні форми рухів переміщень" (стор. 28). І ХОЧ ЯК;
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Цейтлін відмежовуватиметься від степанівського трактування побічних

форм у Енгельса, хоч що він говоритиме про недостатність

механічного методу при дослідженні суспільства й особливо атрибута
мислення", все ж таки наведена цитата з надзвичайною ясністю

говорить про цілком механічну концепцію Цейтліна.
Для Енгельса рух є зміна взагалі, для Цейтліна єдність руху

треба розуміти, як рух переміщення в простороні. Для Енгельса

предмет природознавства дослідження різних форм руху, для

Цейтліна можна говорити лише про специфічні форми руху переміщення.
Цейтлін зовсім не розуміє, що бачити всю специфікованість, якісність

окремих галузей природи в ріжниці форм руху переміщення саме й

є цим мащенням (смазыванием) специфічності! форм, тому що тим

самим форми руху знижуються до ролі лише видів руху, лише

станів" матерії, що вони цілком вичерпуються кількісною

характеристикою й у своїй зміні якостей не зачіпають. Нема якісности в законі

перетворення форм руху, якщо всі ці форми є лише види

руху переміщення. /Аджеж цілком невипадково Енгельс в Діялектиці

природи", критикуючи механічний матеріялізм, пише: Вже Грове сильно

схилявся був думати, що інші властивості матерії являються й кінець-

кінцем будуть зведені до видів (підкреслюю я О. В.) руху, чим

маститься специфічний характер інших форм руху" (стор. 27), або там

таки: вищі форми руху утворюють одночасно й інші види

(підкреслюю я О. В.) руху".
Енгельс розрізняв поняття виду та форми руху. Для нього

механіка була наукою про певну форму руху. Механічний рух, як він

присутній в процесах органічної речовини, перестає бути формою руху,

що вона спадається з сутністю даного процесу, вона стає побічною

формою" або просто видом. Таке саме плутання видів та форм руху
цілком не випадково трапляється в інших механістів. От, Степанів-

Скворцов пише, що звязок встановлюється лише як науці щастить

звести всі види (підкреслюю я О. В.) руху природи до неперерив-
ного процесу перетворення з одної форми в другу". Так само

некритично вживає терміна вид руху" і М. Тимірязев (стаття в зб.

Діялектика в природі", кн. 2).
Цілком ясно, що механісти універсалізують механіку, нехай не так

елементарно й наївно, як це робили механісти XVIII сторіччя, але

так же певно й невірно. Ні один розсудливий природознавець, не

вважаючи на сердиті декларації деяких філософів, не відмовиться й

не може відмовитись од зведення всіх явищ до механіки", с.-т. від

вивчання атрибута протяглости" (Цейтлін Закон руху Енгельса",
стор. 45). Тій же меті служить неодноразове підкреслення, що

механіка є якісною наукою (Тимірязев, зб. II-й, стор. 200 201).
Цейтлін у своїй останній книзі пише розділ під заголовком:

Діялектика механіки", і його він цілком присвячує доказові діялек-
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тичного характеру механічних законів Ньютона. Механіка, як і кожна

об єктивна наука, навіть і така абстрактна, як математика, в

абсолютному значінні цього слова, безумовно, є якісною. Все вчення Гегеля

про безпосередню міру, що з методологічного погляду цілком

сприймається матеріялістичною діялектикою, засноване на якісному

характері об єктивних відносин. Наведений мною лише побіжний розгляд

гегелівських поглядів на основні закони механіки, я думаю, з

достатньою певністю показав, що для Гегеля всі явища земної механіки суть

якісні процеси й їхній характер визначається взаєминами двох

якостей часу та проосторони. Ллє цього ще замало. Всім, хоч трохи

знайомим з Логікою" Гегеля, мусить бути добре відомо, що він

знаходить якісні ріжниці навіть в чисто кількісних взаєминах. Цікаво
відзначити тут, що Енгельс в Діялектиці природи" докоряв Гегелеві, що
той недооцінює діялектичного характеру аритметики, і, однак, Енгельс

і на крихітку не помиляється і в цьому він зовсім не заперечує Геге-

леві, коли говорить, що Механіка в більш широкому або тісному
значінні слова знає лише кількості, вона оперує швидкостями та

масами й в кращому випадкові обсягами. Там, де на шляху у неї стоїть

якість, як от, приміром, у гідростатиці та аеростатиці, вона не може

прийти до завдоволящих наслідків, не розглядаючи молекулярні стани

й молекулярний рух; вона сама лише проста допоміжна наука,

передумова фізики" (стор. 143).
Механіка це наука про певні якісні відносини буття. її предмет

то рух осібної форми, а саме рух переміщення, і от через це саме

механіка й не може стати за універсальну науку, саме через це от

механізм є безсила категорія в дослідженні якостей іншого порядку.
Механіка, як об єктивно існуюча галузь, або сторона буття природи
якісна й діялектична, але її якості такі бідні й абстрактні, її діялектика
така елементарна, що ніякого всеобсяжного значіння ці категорії в

механічному одягу мати, безумовно, не можуть та й не повинні.

Механіка також має діло з означеністю буття, але ця означеність несе

кількісний характер, або, як говорить Гегель, її якісні ріжниці мають

свою визначеність істотньо в кількісному". Якості механіки занадто

поверхові, щоб пізнання їх вичерпало всю глибину якісних визначень

природних об єктів.

Механіка діялектична й в ній закон переходу кількости в якість
має своє місце. Всі якості в механіці дійсно визначаються змінами

кількости, але якості обмежені в своїй активній ролі, якості
спадаються з кількістю й тим ото діялектика механіки так елементарна
Саме що до механіки правдиве твердження механістів, що перша
половина в законі переходу кількости в якість і навпаки грає важливішу
ролю. Взагалі все вчення про безпосередню міру й є розвитком цього

першого боку закону, хоч другий бік невідступно є присутнім при
цьому, але присутнім в згорнутому вигляді.
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Обмежимось поки тим, що сказали ми про значіння механіки, й

спинімося на переході безпосередньої міри в більш вищу її форму
в реальну міру. Безпосередність, що вона на першій стадії розвитку

цієї форми міри складає весь її зміст, в більш розвинених формах
безпосередньої міри в специфікуючій та реалізованій набуває
характеру моменту цієї міри. Безпосередня міра, як момент

специфікуючої, стає тим загальним тлом, що на ньому відбувається процес спе-"

цифікування. Взаємини часу та просторони в падінні й у русі небесних

тіл в формі, специфікуючої міри відбуваються на ґрунті безпосереднього
прямого відношення поміж часом та просторінню, що має вираз s:t.

Час та просторінь існують, як дані зовні специфікування їх законом

падіння цін. Гарним прикладом співвідношення моментів

безпосереднього та опосередкованого в безпосередній мірі може служити вчення

Енгельса про загальний природний закон руху. Формула mv відбиває
rnv^

собою перенесення механічного руху, як такого, без зміни форми, у
є мірою руху, оскільки він змінює свою форму, наприклад, коли

механічний рух переходить в тепло, електрику й т. ін.

/ Специфікування є моментом опосередковання, який вдерся в

безпосередність, та, проте, цей момент опосередкування продовжує
існувати поруч безпосередности. Гегель з цього приводу говорить: Мле

при цьому якості положені ще як безпосередні, як лише різні,
що вони не є в тому відношенні, в якому знаходяться визначеності їх

величин, себ-то саме в такому відношенні, зовні якого немає сенсу
й існування того, що має в собі степенева визначеність величин. Якісне

приховано тут так, буцім то воно специфікує не саме себе, а

визначеність величини; її положено тут в останній, для себе ж є вона

безпосередньою якістю" ( Л . т. І, стор. 238). Кількість і собі так

само заховує свою безпосередність, не дивлячись на ту специфікацію,
що вона її дістає через взаємини з якістю.

Безпосередність якости та кількости обмежує самостійність

специфікуючих мір, бувши присутньою в цих останніх, як момент, який

з ясовує, але сам не з ясований. Висловлюючись мовою конкретних

фактів, це значить, що час та просторінь зовсім не вичерпуються
законами падіння та руху небесних тіл і свого повного визначення в них

не дістають; всі органи людського тіла осібним способом

специфіковані тією матеріяльною єдністю, що є людський організм, але ця

визначеність органів ще не є визначеністю всього людського організму.
З методологічного погляду це твердження надзвичайно важливе для

матеріялістичної діялектики тому, що воно обґрунтовує всебічний

підхід до явищ. Треба взяти вищу точку зору, при якій би пізнання не

обмежувалося лише специфікуванням одного ряду, що він лише-

частково опосередковує безпосередність якости та кількости, а яка б

дозволила розглядати й сам елемент безпосередности в іншому спе«
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цифікуючому ряді, як специфікований член. Ця точка зору є

правдивою, бо й об єктивний розвиток речей відбувається через найрізно-
бічніше опосередковання. Так людський організм перестає бути

безпосередньою якістю, що вона специфікує свої органи, якщо людина,

як біологічне ціле, буде визначеною з точки зору -того місця, що вона

його має на драбині еволюційного розвитку. Диктатура пролетаріяту
специфікує певним чином ролю окремих клас та суспільних верств

в переходову добу, але її власну сутність не можна цілком зрозуміти
лише з аналізи сучасного співвідношення клас її треба розглянути

в звязку з розвитком суспільних форм і зрозуміти як неминучий
результат розвитку капіталізму.

Безпосередня міра ставить певну межу всебічному дослідженню.

В цьому її хиба, саме це й обумовлює перехід від безпосередньої

міри до її вищої форми реальної міри.
Розглянувши безпосередню міру, випадає тепер поробити основні

висновки, важливі для методології матеріялістичної діялектики.

По-перше, вже безпосередня міра показала, що всі реальні

речі, бувши конкретними якостями, існують в звязку з кількістю. Річ

є відношенням, але відношенням не абстрактним, не відношенням

взагалі, а таким, що воно цілком визначається тими об єктивними

якостями, які лежать в її основі й сами стають потрібними моментами

цього відношення. Це діялектичне вирішення питання про взаємини

якости та кількости, субстрата та відносин, буття в собі та буття для

другого є досягненням філософської думки й мусить цілком бути
внесеним в інвентар діялектичного методу. Це питання довгий час в

історії філософії було каменем спотикання. Нерозуміння саме цього

питання довело Ляйбніца до вчення про передустановлену гармонію
замкнених монад: Канта до розриву речи в собі та явища, а відціля

до апріорности ; французьких матеріялістів до механічного світогляду,
що він визнає лише зовнішні відносини речей; і, нарешті, махістів

нерозуміння цього питання довело до вчення про речі, як комплекси

відчувань до абсолютного релятивізму. Сучасні механісти так само в

своїх помилках віддають певну данину цьому питанню. Міра взагалі

є вченням про якісне визначення різних форм відносин речей.
Безпосередня міра є вченням про найелементарнішу форму цих відносин.
Вона охоплює собою лише позверхові та механічні взаємини поміж

речами.

По -

друге, якості утворюються і в процесі утворення вони сами

грають активну ролю. Якості утворюються з якостей, при чому ці

складові якості обов язково різні й тому різні їхні функціональні ролі. Речі,
взагалі явища в широкому розумінні цього слова, не можна абсолютно»

розкласти на чисто кількісні елементи, або навіть на якісно - однорідні
складові частини. Можна розкласти людські організми на клітини, але

останні якісно відмінні поміж собою. Це будуть клітини нервові,,
4*
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м язові, статеві й т. д., що вони розрізняються й своєю структурою

(наприклад, багатоядерність м язової клітини), і своїм складом. Кожна

клітина й собі вимагає якісної аналізи. Клітина також є мірою. Якісний

підхід є універсальним способом діялектичного пізнання всіх явищ

у природі аж до самого сучасного відносного краю пізнання в галузі
мікрокосму електронів та протонів. Кожна якість сама є комплексом

якостей цілком об єктивних, а, з точки зору матеріялістичної діялектики,
цілком матеріяльних, бо вже безпосередня міра є відношенням двох

якостей. В безпосередній мірі ця активна роля якостей досить

обмежена. В цій формі міри її складові якості безпосередні, дані, й тому
якості, що утворюються через звязок безпосередніх якостей, збігаються

з кількістю, або вичерпуються простими кількісними величинами.

Безпосередня міра є мірою механічного руху, який не зачіпає якісної

сути речей, хоч сам він є певним якісним явищем, Є ЯКІСНИМ ЗВЯЗКОМ.

По-третє, кількісна визначеність цілком специфікується якостями

й тому не має природного мірила** всіх речей. Кількісний бік явищ

щільно звязаний з якісним, їх визначеність взаємна, й тому кількісні

величини певної галузи явищ, цілком відбиваючи якісну суть цієї

галузи, стають зовнішніми, ковзають по поверхні, коли ними хочуть

вичерпати природу явищ якісно - відмінної галузи. Безпосередня міра
є мірою лише механічних явищ, і тому універсалізувати її не можна.

і, нарешті, по-четверте, вчення Гегеля про безпосередню міру
виявляє хибність такого дослідження, що при ньому хоч і

розглядається низка специфікуючих якостей, але момент безпосередньости
залишається пануючим. Момент, що він з ясовує та визначає кількісні ряди,

але сам через них та інших свого повного визначення ще не дістає.

Безпосередня міра обмежує дослідження рамками одного ряду. Мле,
не вважаючи на хиби, безпосередня міра є цілком потрібним моментом

пізнання, що він дає важливі позитивні наслідки.

V. РЕАЛЬНА МІРА

Якщо суть безпосередньої форми міри в її розвиненому вигляді,
яким є реалізована міра, полягала в тому, що вона була відношенням

двох безпосередніх якостей, що вони набували своїх кількісних

емпіричних визначень лише в мірі, то реальна міра є відношенням уже
самостійних мір. Визначення міри полягає в тому, щоб бути
відношенням мір, що утворюють якість самостійних щось**, висловлюючись

звичайніше речей** (Л., т. І, стор. 241).
Таким чином, нова міра є її вищою формою, бо вона в своїй

основі має вже розвинене вчення про безпосередню міру, спирається
на нього. Реальна міра є ускладненою формою, бо вона

розсовує її рамки за межі відносин двох якостей, робить своїм об єктом

відношення мір і відношення рядів мір. Крім ТОГО, ЯК ЦІЛКОМ ПраВДИЕО



Категорія міри в системі Гег'еля та в діялектичному матеріялізмі 57

зазначив тов. Столяров в своїй статті про якість ( Под знам. Маркс.
№ 6, 1926 р.), складність реальної міри подвоювалася ще тим, що

Гегелеві доводилось викладати такі загальні форми відносин, що вони

в такому узагальненому вигляді конкретними науками ще тоді не

були дані.

Вихідною точкою реальної міри, її елементарним складовим

моментом є міра, як синтеза двох якостей, що вони знімаються в ній,

гублять свою самостійність. Сама ж вона є буттям для себе, є одним

визначенням міри; як така, вона має певну якісну суцільність і

відповідно їй єдине кількісне формулування. Ллє поскільки ця його міра

зосновується на певній кількості, він (покажчик О. В.) є також лише

зовнішньою байдужою визначеністю; і тому таке щось, не вважаючи

на внутрішню визначеність міри, змінливе" (Л., т. І, стор. 243). Цими
словами Гегель вказує на внутрішню пружину міри протиріччя поміж

кількістю, та якістю.

Це протиріччя доводить до того, що єдина міра, як синтез

якостей, завдяки своїй кількісній зовнішності, набуває характеру
байдужої визначености, несталости. Міра прагне розвязати своє внутрішнє
протиріччя через вихід до відношення з другою мірою. Міра шукає
за межами самої себе якісного еквіваленту, за допомогою якого можна

було б якісно відбити свою величину. Прикладом цієї міри Гегель

бере сполучення двох металів різної питомої ваги. Навіть при
відсутності хемічного сполучення ця мішанина утворює нову міру, тому що

якісний покажчик цього нового відношення не є сумою кількісних

покажчиків самостійних мір. Якщо вага при сполученні металів

залишилася дійсною сумою їх ваг, то цього не можна сказати про їхній обсяг

їхній обсяг звичайно менший за суму обсягів. І ось саме тому кожна

з.двох самостійних мір одержує в цій новій мірі свого покажчика.

Безумовно, характерніший приклад цього першого відношення

реальної міри, так само, як і наступних її відносин, дав Маркс у своєму
вченні про розвиток форм вартости. Тов. Столяров у своїй статті про
якість взагалі дає викладання всієї реальної міри в звязку з цим

вченням Маркса. Розвиток форм вартости дає найбільш яскраву ілюстрацію
реальної міри, як відношення мір, бо суть якостей в цій га'лузі якраз
і полягає в різних відносинах людей.

Зі свого боку подамо такі приклади. Найважливішим покажчиком

сили пролетарської партії є її звязок з тією класою, що вона його

репрезентує. Лише у взаєминах із своєю класою відбивається основна

якість даної партії. В свою чергу, свою класову зрілість класа

відбиває через партію. Тут немає, звичайно, механічної залежности

в кожний даний момент взаємини поміж класою та партією, з цієї
точки зору, можуть бути різні, може бути перевага на одному або на

другому боці, проте історично це твердження, безумовно, вірне. Смерть
О. Богданова від переливання крови малярійного туберкульозника
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була покажчиком якостей як крови малярика, так і крови О. Богданова;

І, нарешті, це просте відношення реальної міри, за яким кожна річ, як

міра, сама шукає свого виразу в іншій мірі, в іншій речі, широко
прикладається у вжитку до оцінки людини". Скажи мені, хто твої знайомі,
а я тобі скажу, хто ти". Те ж саме лише в негативній формі ситий
голодного не розуміє". Виявлення за допомогою лакмусового розчину

присутности кислот теж може правити за приклад цього от

відношення міри.
/ /Але це просте відношення двох самостійних мір, за Гегелем, ще

не вичерпує відносин реальної міри. І в даній формі відносин знов

заходить протиріччя поміж якістю та кількістю. Якість знов сховано

в кількісному. Буття в собі міри, що воно виявляється лише в одному

другому, виявляє себе занадто зовнішньо, однобічно, одинично,

випадково. Гегель так і каже, що лише в одному (відношенні О. В.),
утворенім ним і якимсь іншим, не виявляється його специфічна
своєрідність" (Л., т. І, стор. 244). І справді, хіба властивості кислот

вичерпуються здатністю їх пофарбувати в червоний колір лакмусовий папір,
або сила пролетарської партії вимірюється лише її звязком із своєю

класою, хоч в даному разі це й є основним, а не відношенням її також

до інших клас, зокрема до селянства, а не її внутрішньою
організацією, не її теоретичним рівнем; або, нарешті, властивості ножа, як

товару, хіба цілком виявлені в його здатності вимінятися з глиняним

глечиком ?

Звісно, ні. Реальна Міра, як ряд відносин мір, дає можливість

якості, щось і мірі ширше розгорнути свої властивості, подати їх повніш

і детальніш. Якщо в відношенні лише двох мір кожна з них могла

тільки в одній іншій відбити саму себе і функції кожної з них були
елементарні й одиничні або бути лише тою, яка сама відбиває себе

тільки в одній іншій, або самій відбивати цю іншу, то в цій формі
реальної міри кожна міра вже специфікує ряд відносин. Відповідно

функції кожної з мір ускладняються. Тепер кожна міра з ряду відносин є:

По-перше, буттям для себе міри, що вона набула більшої ста-

лости, більшої визначености цього свого внутрішнього буття завдяки

своїй ролі одиниці в відношенні з цілим рядом мір, речей, що вони

для неї грають ролю її покажчиків.

По-друге, і в своїй функції відбивати іншу міру дана міра

набуває більшої сталости, більшої визначености, бо тепер вона сама

стає покажчиком багатьох своєрідних, цілком самостійних мір.
І нарешті, по-третє, кожна з мір є ще певною одиницею серед

ряда покажчиків, або, як висловлюється Гегель, відносне число для

других чисел її ряда" (Л., т. І, стор. 245).
Таким чином, міри для свого якісного боку й для свого кількісного'

через свої функції, як одиниць і як покажчиків, у відношеннях

реальної міри знаходять свій більш яскравий вираз. Міри через порівняння
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з другими відстоюють свою Самостійність і тим самим зміцнюють свою

якість. Коли б щось, з єднуючись з іншим, а .також це інше" були б

лише простими якостями, то, з єднавшись, вони лише знімали б себе".

Самостійні ж міри в своїй єдності, знімаючись, зберігають себе через
своє байдуже кількісне існування".

В методологічному відношенні з цього виходить, що кожну річ,
кожне явище, до якого б порядку воно не належало, треба визнати

не лише в звязку з іншими, але саме в звязку з багатьма іншими,

в звязку зі всією сукупністю умов.

Мле вартість методологічних засобів визначається тільки-но як

вони сами мають свій корелят в тих законах та відносинах, що вони

є в самому матеріяльному світі. Матеріялістична діялектика тому

висовує своїм методологічним принципом розглядання речей в усіх
звязках та опосередкованнях", що самі речі й явища розвиваються

в звязку з іншими, що лише через відношення з іншими вони

набувають своїх визначених рис, ніби в боротьбі за існування більш

визначають і в той же час загартовують свою індивідуальність. Якщо Енгельс

зазначав, що лише в русі виявляються властивості тіл, і про тіло, що

воно не рухається, нічого не можна сказати, то також вірним буде
сказати, що лише в русі й у звязку з іншими річ набуває своїх

властивостей, лише в русі річ виникає, утворюється, розвивається та

вмирає, лише в русі вона стає тим, чим вона є.

Все вчення дарвінізму саме є доказом того, як в умовах боротьби
за існування природний вибір трансформує види всього органічного
світу. Вчення Маркса про форми вартости є разом з тим вченням про

розвиток форм обміну, про розвиток товарових відносин у суспільстві.
Певний напрямок в мистецтві виник і зріс не лише в звязку з

економічними умовами даного суспільства, ба й у звязку з його політичним

ладом, з психологічним настроєм і, опріч всього, в звязку з

попереднім розвитком мистецтва та його формами в цьому суспільстві, країні,
добі. Всю складність і всю різноманітність звязків та посередковань,

у яких розвивалося мистецтво, блискуче показав Плеханов у його

статтях Мистецтво та суспільне життя".

І, нарешті, один з принципів ленінської тактики, що його був
намітив Ленін ще в своїх перших роботах, полягає в тому, що про-

летаріят у своїй боротьбі не повинен замикатися лише в собі самому,
а повинен надсилати своїх представників до всіх інших клас,
повинен використовувати всю ту революційну енергію, на яку в певних

умовах здатні ті або інші класи та їх верстви. Щоб принести
робітникам політичне знання, соціял -

демократи мусять іти в усі класи

людности, повинні слати в усі сторони загони своєї армії"
(Ленін Що робити").

Ось чому питання про спілку з селянством для пролетаріяту було
одним з центральних питань усіх трьох революцій. Таким остається



60 О. Васильїва

воно й оце тепер. Ось чому Ленін вважав не лише за можливе, але

й за неминуче в певних умовах для пролетаріяту підтримати
національну боротьбу колоніяльної буржуазії, і це твердження тепер

внесено в програму Комуністичного Інтернаціоналу. Ось чому Ленін вважав

не ганебним те, що соціялістична революція в Росії в 1917 році
побіжно вирішувала завдання й буржуазно - демократичної революції.

Лише вступивши в певні відносини з іншими класами й не тільки

в відносини боротьби, але й в відносини спілки, пролетаріят може

зберегти свою якість в значінні виконання своєї історичної місії, в

значінні здатности перетворити капіталістичне суспільство в соціялістичне.
Лише в капіталістичному суспільстві закони вартости, що вони присутні
й простому товаровому господарству, цілком розвиваються. Лише

спираючись на попередні досягнення та спроби в галузі класифікації
хемічних елементів, Менделєєв міг утворити свою теорію періодичної
системи. Справді, пролетаріят, перетворюючи суспільство, переживає
самого себе; справді, вартість саме в звязку з розвитком капіталізму
втрачає своє значіння; менделеєвська система коректується пізнішими

даними науки. Ллє тут ми упираємося в проблему вузлової лінії мір
і тому ми поки залишимо це в стороні.

Не вважаючи на] значний крок наперед, що його робить міра
в означенні себе через ряд відносин мір в порівнянні з відносинами

двох мір, реальна міра і в цій формі має хиби. Якості краще
відбиваються в багатьох інших якостях, але момент кількісности знов

переважає над нимИу/Ця байдужа кількісність полягає в тому, що і в ряді
відносин мір якості продовжують бути рівноправними в тому третьому,
в якому вони з єднуються. Якісний бік міри, як вона є одиницею серед

одиниць, набуває свого істотного визначення лише в зовнішності, лише

в своєму відношенні до іншого, при чому це відношення

визначається й іншим, і ним самим".

Методологічну неспроможність реальної міри, лише як ряда

відносин мір, в якому вони розрізняються одна від одної лише непевно,

лише кількісно, чудово був показав Плеханов у звязку з критикою так

званої теорії факторів ( До питання про розвиток моністичного

погляду на історію").
З другого боку, ця рівноправність якостей в формі ряду відносин

мір доводить до безконечности двох кінців цього ряду. Лджеж, коли

кожна якість з однаковим успіхом може відбиватися в кожній іншій

якості, в непевно багатьох якостях так саме, як вона може сама

відбивати собою непевну кількість інших якостей, то це й значить, що

ми ніколи не можемо піймати й пізнати яку-небудь певну якість. Міра
дійсно втрачає свій якісний бік, якість дійсно переходить в абсолютну
кількість, в голе чисте відношення, якщо відношення мір не обмежені

певним рядом, якщо ряд покажчиків не специфікований певною

одиницею їх відносин.
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В такій формі знов виступає протиріччя поміж якістю та

кількістю, що воно стає рухомою силою в переходах міри. Це протиріччя
розвязується за допомогою процесу, при якому покажчики вилучають
з себе свою в и к л ю ч а ю ч у одиницю, а ряд відносин мір визначається

виборчим спорідненням (избирательным сродством) цих мір. Це

протиріччя розвязується таким засобом, що споріднення перестає бути
байдужим, його кількісний характер знімається й через обмеження

відносин виявляється якісна природа цих останніх. В виборчому

спорідненні, як виключаючім, якіснім відношенні, останнє позбавляється

цієї кількісної ріжниці" (Я., т. І, стор. 247). Тепер відношення якостей

або мір не є лише чисто кількісними, зовнішніми, байдужими, в які

кожне з них може вступати з безконечно багатьма якостями й мірами,
а такими відносинами, в основі яких лежить тривалий звязок, який

протистоїть другим можливостям з єднання й який править за його

грунт" (там таки). Відповідно до сталого звязку, сталого відношення

й серед їх покажчиків теж відбувається перегрупування в бік сталої

одиниці, як виключаючої.

Це вилучання виключаючої одиниці, що вона сама утворюється
на грунті обмеження ряду, а тим самим і якісного визначення цього

останнього через виборче споріднення, це вилучання є об єктивним

процесом. Він ніби-то відбувається поза спинами людей, за виразом
Гегеля. Ллє це відношення покажчиків саме є лише сущим для себе,
в дійсності визначена одиниця, поскільки членам ряду властиво обом

одне й те ж, як постійне взаємне відношення; таким чином, воно

може бути їхньою загальною одиницею" (Л., т. І, стор. 245).
Таким чином, об єктивний хід розвитку для Гегеля понять, для

матеріялістичної діялектики матеріяльних речей, сам виштовхує з

оточення покажчиків свою загальну одиницю, сам з усією силою

неминучости обмежує свої ряди відносин якісним відношенням виборчого
споріднення.

Цей об єктивізм гегелівської діялектики потрібно тут підкреслити
в протилежність суб єктивізму цілої низки філософствующих
природознавців. Так Касірер ( Пізнання та дійсність"), розглядаючи погляди

Дюгема, Пуанкаре й інш. з приводу значіння фізичних констант,

приєднуючись до їхніх поглядів, зазначає: але постійності, що тут

вимагаються, зовсім не є властивостями, що належать об єктові почуття, як

такому; об єкт, що вивчається, дістає цю властивість лише завдяки

різним абстрактним постулатам та дефініціям..." Закон тому лише

може виникнути із вимірювання, що ми вложили його в гіпотетичній

формі в саме це вимірювання" (стор. 192 193).
Гарним прикладом переходу відносин ряду мір до виборчого

споріднення може служити розвиток загальної форми вартости у Маркса.
Тов. Столяров у своїй статті цей приклад використав. Я думаю, що

досить .наявним та повним прикладом реальної міри, як виборчого



62 О. Васильїва

споріднення, може бути періодична система хемічних елементів

Менделєєва в звязку з тими вдосконаленнями, що їх внесено в неї

останніми досягненнями науки. Розгляд цього прикладу стає як раз до речи

ще й тому, що Гегель вважав хемічні речовини за найбільш придатні
зразки цієї форми реальної міри, бо в хемічній галузі матеріяльне
має по суті свою специфічну визначеність відносно свого другого.
Воно існує лише як ця ріжниця" (Л., т. І, стор. 246). Це дійсно вірно,
оскільки хемічні речовини не з являються в такій мірі суб єктами та

самостійними, як органічні істоти. Гегель називає їх недоконаними

елементами тіл, що вони існують власне не для себе, а для з єднання
з іншими. їх ріжниця полягає не в безпосередній якості, а в

кількісному ряді й способі дії . Сам Гегель розглядає так саме цю форму
міри на ілюстраціях з хемічної галузи, які він будує на критиці
поглядів сучасних йому хемиків Бертоля та Берцеліуса. Мле ці

ілюстрації не мають такого загального характеру, що його, набула
міра, як логічна категорія в Логіці", бо ці відносний ще не

узагальнила наука, і тому я лише побіжно спинюся на прикладах Гегеля.

Менделєєв ще в перших своїх статтях (1869 рік), що вони

виголосили новий закон, вказував на хибність попередніх йому: спроб
систематизувати елементи. Ці хиби полягали в тому, що системи

елементів хемики змагалися збудувати на ґрунті або не досить загальних

прикметах константах, або досить загальних, але не основних.

Менделєєв почав шукати загал-ьні са мор і дні (підкреслюю я О. В.)
ознаки або властивості". Такою саморідною константою, функцією
якої з являються всі індивідуальні властивості елементів, він вважав

атомну вагу. Справді, останні відкриття в галузі будови атомів

показали, що атомна вага не є основною константою, про це я буду
говорити далі, але надзвичайно важливо, що в методологічному
відношенні Менделєєв вступив на цілком правдивий шлях. Менделєєв
не вважав, що константи хемічних елементів грають ролю лише

відносних чисел. І атомна вага, і константа хемічного споріднення і еле-

ктро
- хемічний порядок елементів дійсно є відносними числами, тому

що існують лише в звязку з цілим рядом атомних ваг, в ряді
хемічного споріднення й електро

- хемічного порядку. Мле ця відносність не

абсолютна. Константи не є лише методичними засобами, логічними

символами, відносними гіпотезами" (Касірер), що вони визначаються

лише точкою зору, лише часово - обмеженими рямцями досвіду.
Константи в якійсь певній мірі відбивають дійсне становище речей та

процесів. Менделєєв помилявся був, коли він загальну константу

хемічних елементів шукав в механічній, суто кількісній масі, але він мав

геть усі підстави, коли шукав об єктивно виключаючу константу.
І саме в менделеєвській системі елементів завдяки тому, що

було знайдено загальну та саморідну" константу атомну вагу, вся

решта констант теж виявила свій абсолютний характер. В періодичній
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системі, як її розроблено Менделєєвим, атомна вага була саме тією

виключаючою мірою, що вона в один і той же час і визначала, і

відбивала хемічні, електро - хемічні й навіть фізичні властивості різних

речовин.. Це значіння атомної ваги, як виключаючої міри хемічних

елементів, з надзвичайною силою стверджено в науці після того, як

знайдено елементи, яких бракувало в періодичній системі й

властивості яких передбачав був Менделєєв., От, наприклад, ще в 1875 році

був відкритий новий елемент галій. Цікаво порівняти передбачені
властивості з знайденими у цього елемента.

Властивості передбачені

атомна вага атомний обсяг питома вага

близько 68 близько 11,5 6,0 5,9

Властивості знайдені

69,9 11,7 5,96

Це був блискучий успіх періодичної системи. Слідом відкрито
ще два елементи; з них германій надто повно описав був ще

заздалегідь Менделєєв, і всю сукупність цих передбачених
властивостей з виключною точністю стверджено.

Мле цього замало. За поміччю тієї ж системи виправлено цілу
низку атомних ваг елементів в тому напрямку, якого вимагала

періодична система. При чому для деяких елементів ці зміни були надто

великі. От, приміром, атомну вагу урана змінено з 120 до 240. Опріч
того, періодична система дала спромогу зформулувати ще цілу низку
законів хемічних сполучень. І все ж таки атомна вага, як основна

константа хемічних елементів, в періодичній системі повинна була
поступитися своїм місцем для більш загальної константи атомному

черговому числу. Отже, атомне чергове число і є тою основною

константою кожного елемента, яка визначає всі його властивості й

місце в періодичній системі елементів; в основі останньої лежать не

атомні ваги, але атомні чергові числа електронів" (Меншуткін).
Менделеєвська система мала низку хиб: деякі елементи мали такі

властивості, що вони порушували порядок атомної ваги; кілька елементів,
т. з. рідкоземельні, зовсім випадали з системи ; і от, уже геть пізніш

відкрито такі елементи, що вони, відрізняючись атомними вагами

з іншими, тотожні з деякими з них своїми хемічними властивостями.

Ці от елементи назвали були ізотопами. Я оце не маю ні спромоги,
ані наміру дати історію, як виникла та як розвивалася періодична
система, це було б надзвичайно цікаво ; адже вся історія .цієї системи

то історія боротьби в науці за виключаючу одиницю і, як така, вона

є єдиною звязаною ілюстрацією переходу реальної міри в її формі
ряду, відносин мір у виключаючу міру. Сучасна наука всі хемічні та
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фізичні властивості елементів визначає розташуванням та числом

електронів, радіоактивні властивості будовою ядра атома. Всі

«лементи в періодичній системі розташовані в черзі поступового зростання
атомного чергового числа. За перший елемент стає водень, який має

1 електрон, що він кружить навколо свого ядра, гелій 2 електрони,
літій 3 й т. д. аж до урана, що він посідає останнє місце в системі

й має 92 електрони. Кількість останніх і їх розподіл по орбітах, по

яких вони кружать навколо атомних ядер, і собі залежить від

електричної наснаги цих ядер. Так, позитивна та негативна валентність,

цеб - то здатність вступати в певне сполучення з одиницею водня, з цієї
точки зору визначається будовою атома, з ясовується взаєминами

позитивної та негативної електрики в ньому.
А тепер вдаймося до Гегелевої крїітики сучасних йому хемічних

поглядів на природу хемічного споріднення, це щоб потім поробити
методологічні висновки, що вони випливають для матеріялістичної
діялектики з гегелівського вчення про виключаючу міру. Гегель критикує

погляди французького хемика Бертоле, що він висунув закон так званої

хемічної міри, відповідно якому хемічне споріднення полягає в

притяганні поміж частками елементів, і величина цього притягання

залежить від маси дійових сил (енциклоп. слов. Брокгавза). Гегель

вважав це з ясування хемічного та виборчого споріднення неправдивим,

тому що Бертоле показав, що умови, за яких відбувається це

виключення, є, наприклад, сила зчеплення, нерозчинність соли, що

утворилася в воді, а не якісна природа дійових агентів" (Л., т. І,

стор. 249). Звідси виходило, що виборче споріднення,-що воно мусить

бути з ясованим, як чисте якісне виключення, міститься лише в

зовнішніх видозмінах.

Такими ж хибами, з точки зору Гегеля, страждали й погляди

Берцеліуса на це питання. Берцеліус стояв на атомістичній точці зору
й.всі хемічні сполучення з ясовував симетрією в розташуванні атомів

елементів. Те нове, що він його дав в порівнянні з Бертоле, полягає

у введенні в з ясування хемічного споріднення електричних
властивостей атомів. Він створив був цілу систему хемічних елементів, в якій

вони розташовані в порядку зростання протилежних наснаг. Гегель

критикував Берцеліуса, що й в нього, мовляв, споріднення сходить

лише на кількісні ріжниці, а специфічність виборчого споріднення
на умови та чисто зовнішні означення, його електро

- хемічну теорію
Гегель вважав за даремну, за позверхову, тому що вона ототожнює

різне, не бере до уваги ріжниць. Ця теорія ототожнює електрику

з хемізмом в той час, як перша, непостійна й зовнішня для якости

тіл, а хемізм у своїй дії змінює всю якісну природу.
Отож уся критика Гегеля цих теорій у з ясуванні хемічного

споріднення сходить на те, що, з ясовуючи ці от явища, не можна

обмежитися лише встановленням кількісних сполучень та зовнішніх умов,
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що вони їх супроводять. Встановлення вірних кількісних пропорцій
та з ясування зовнішніх умов має, звичайно, сенс і значіння, але лише,

як знаходження визначености величини, яка не може вичерпати

якісної природи процесу. З цієї точки зору надзвичайно цікава цитата і з

самого Берцеліуса, яку навів Гегель: Хоч електричні явища з ясовують
взаємодію тіл на більшій або меншій віддалі, їх притягнення до

з єднання (с.- т. ще до наступання хемічного процесу) і п о л у м я (?), що
виникає через це сполучення, але не дають ніякого джерела до

розуміння причини сполучення тіл, що продовжується з такою

великою силою після знищення протилежних електричних

станів". Гегель зазначає з цього приводу: с.-т. ця теорія приводить

до того результату, що електрика є причиною хемічного процесу, але

що електрика зовсім не з ясовує того, що саме в хемічному процесі є

хемічного" (Л., т. І, стор. 252). Цим самим Гегель ще раз стверджує

одну з основних засад діялектики, що ісгина завжди конкретна,

кожний ряд явищ є якісно своєрідним, і тому міра не може бути
байдужою кількістю, але обов язково якісно визначеною величиною. При
чому міра, яка для певного роду явищ дійсно відбиває якісну сутність

його, коли прикладати її до іншого роду явищ, грає ролю лише

зовнішнього визначення, яке до сутности цих явищ не доходить. Я це

вже зазначала була про механіку. В даному разі Гегель цілком ясно

говорить про обмеженість, ба навіть безсилля фізичних законів в

з ясуванні хемічних процесів. Гегель справді не мав підстав, коли був
заперечував взагалі спроби за поміччю електричних явищ з ясувати
хемічні. Теорія Берцеліуса, безумовно, була завбачанням сучасної в цій

справі точки зору науки. Мле методологічно Гегель мав підставу,
адже теорія Берцеліуса дійсно мала тенденцію замазати якісну суть
хемічних -явищ.

З суспільного життя прикладом, на якому можна було б

з ясувати основні питання, звязані з виключаючою мірою, може служити

трудова теорія вартости Маркса. Так, товар в капіталістичному
суспільстві, опріч своєї властивости бути носієм капіталістичних відносин,

має ще цілу низку властивостей, наприклад, товар є продуктом праці

взагалі, товар має ту або іншу користь і ь інш., але помилка Бем-

Баверка творця австрійської школи політичної економії, який

збудував теорію вартости й усю решту категорій політичної економії

на ґрунті корисности товару полягала в тому, що він мірило"
суспільного явища намагався вишукати в природній властивості

речей. Споживча корисність товарів, як і всякого продукту взагалі,

визначається особистим індивідуальним відношенням поміж людиною

та річчю, що воно, хоч і має характер загальности, але не

з являється причиново
-

пануючим у суспільстві. Маркс правильно вважав,

що специфічність людського суспільства полягає у вживанні

суспільної праці та в формі її організації, і тому за основу вартости, як
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фундамента економічного життя, треба брати лише працю в цій П

суспільній формі. Лише через суспільну працю суспільство кладе на

продукт свою власну познаку, робить його товаром, надає йому
суспільних властивостей. Споживча вартість грає ролю лише зовнішньої

форми, хоч і неминучої. й завжди присутньої товару. Для Маркса
досить лише було констатувати її присутність, але з ясувати нею геть

усю закономірність економічного життя він не вважав за можливе.

Властивості корисности з являються для товару занадто зовнішніми,
випадковими, суб єктивними, немов фізичні властивості хемічних

елементів. Ллє цікаво, що ця сама корисність тозарів продуктів за

умов диктатури пролетаріяту набуває вже іншого значіння, і проблема
якости починає грати самостійну ролю побіч проблеми зниження собі-

вартости.

Отже, виключаючою мірою, виборчим спорідненням об єктивно
є те відношення в системі відносин мір або групи явищ, що воно

є найбільш основним, найбільш загальним і кількісно (міра
розповсюдження), і якісно. Таке відношення, що воно було ніби-то згустком

усіх інших відносин, що воно, як дзеркало, відбивало б природу всіх,

цих інших. І саме такою виключаючою мірою в економічному житті

капіталізму є вартість, що лежить в основі всієї решти категорій
політичної економії, і без неї не можна зрозуміти їх. Саме таку

виключаючу міру для систематизації хемічних елементів бачить

сучасна наука в співвідношенні позитивної та негативної електрики,
в середині атома.

На прикладі з законами вартости цікаво прослідити інший бік

питання. Зміст міри не вичерпується лише її якісною стороною, її

неминучим елементом є ще й кількість. Характеристики одного якісного

боку явища цілком не досить, бо лише в звязку з кількістю якість

виходить із замкнености та пасивности буття для себе й входить

активно в процес розвитку та руху. Ось чому Маркс в ученні про

необхідну суспільну працю, як про чисто кількісного покажчика, мінові

пропорції зробив неодмінним елементом своєї трудової теорії
вартости. Закон вартости виявляє себе в товарах лише за допомогою

кількісних пропорцій, в яких вимінюються товари. Ллє в той же час

обмежуватися в дослідженні товарового суспільства лише цими

пропорціями неможливо. Це привело б до помилкової та безпорадної точки

зору. Прикладами її можуть служити погляди деяких буржуазних
економістів, які намагаються з ясувати ціни попитом та постачанням в той

час, як самі попит і постачання регулюються цінами. На такій же

помилковій позиції стоять представники кількісної теорії грошей (Фі-
шер, Касель).

В модифікованій періодичній системі хемічних елементів

кількісною стороною виключаючої міри вважають атомне чергове число.

Отже, виключаючою мірою стає якісне відношення, що
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специфікує цілу систему відносин і воно обов язково

одягнене в форму кількісної величини. Таким є основний

висновок Гегеля з розвитку виключаючої міри і в такій же формі
його повинна сприйняти матеріялістична діялектика. Треба лише

,

виключаючим відношенням шукати не поняття, а реальне в своїй мате-

ріяльності відношення, що воно дійсно специфікує певну систему

відносин матеріяльного світу.

VI. ВУЗЛОВА ЛІНІЯ МІР

Виключаюча міра супроти ряду відносин мір дає перемогу

якісному моментові. /Тле з її розвитком знов вибухає боротьба поміж якіс*

ним та кількісним моментами, і міра знов випинає свій кількісний бік.

Виключаюча міра є якісною одиницею в формі відношення, але тому,

що ряд відносин мір залишається необмеженим з обох кінців, то

кількість знов опановує міру, затушковує її якісну природу. Виключаюча

міра цим своїм найближчим визначенням, як зовнішня в своєму бутті
для себе, відштовхує себе від себе самої, кладе себе як друге лише

кількісне..?* (Л., т. І, стор. 256). Буття міри ніби-то подвоюється,

досягнута було єдність якости та кількости порушується. Її якісна основа

міститься в відношенні виключаючої одиниці до самої себе. Її зо-,

внішнє буття виявляється в безконечному ряді кількісних покажчиків

відносин. І в цій кількісній зовнішності якісна природа виключаючої

міри загасає.

Тут надзвичайно цікаво ще раз привернути увагу, яка

неприпустима для діялектики Гегеля точка зору одної універсальної якости.

У вченні про якість Гегель через буття для себе якости, як одного,

яке відбиває в собі цілий світ, або багато однакових якостей,

переходить до* чистої кількости. Пізніш у безпосередній мірі в

специфікуючій її формі, завдяки тому, що лише одна якість специфікує кількості,
якість покривається кількістю. Так само в реальній мірі, в її

виключаючій формі, пізнання залишається на стадії кількісного розглядання,
якщо дана одна якість, а вся решта лише як відношення цієї якости,
лише як її зовнішнє буття.

На даній стадії розвитку якісність міри встановлюється через

вузлову лінію мір, що вона кількісну зовнішню безпосередність
роз єднує на певні відтинки, перемежовуючи їх вузлами, де відбуваються
якісні перетворення. Виключаюча міра обмежується відтинками в рядах
відносин і тим самим міра набуває вищого визначення, бо в вузловій
лінії мір ми маємо діло з відношенням систем відносин. Так, теорія
вартости дає зразок виключаючої міри, оскільки сама вона лежить

в основі всієї решти категорій капіталістичного виробництва, але в той

же час вона сама виступає в формі вузлової лінії мір, поскільки просте

товарове виробництво перетворюється в складне, в капіталістичне,
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поскільки гроші перетворюються в капітал. Весь 24-й розділ

Капіталу" Маркса говорить про реальність цього переходу, результатом
якого вартість із основи власности, як продукту власної праці,
перетворилася в обоснования права на привласнення чужої праці.

Вихідним пунктом цієї системи систем стає єдиний ряд відносин,

специфікований виключаючою мірою. Мле властивість бути байдужим
до визначености не покидає категорію кількости навіть в її єдності

з якістю, в мірі. [ Кількість має можливість коливатися туди й сюди,

або, як говорить Гегель, має певну широчінь, в межах якої зміни

кількості не зачіпають якости. В протилежність чистій кількості ця

властивість її, як уже моменту міри, обмежена певним краєм,

відтинком, границею. Мле наступає деякий пункт цієї зміни кількісного,

при якому якість змінюється, певна кількість виходить специфікуючою
так, що кількісне відношення змінене, перетворюється в міру й тому
в нову якість, в нове щось" (Л., т. і, стор. 256). Так, знов вступає
в дію універсальний двигун в межах усього вчення міри
протилежність якости та кількости. В даному випадку саме він переступив за

тісні рамки виключаючої міри, за рамки системи відносин мір до

системи відносин систем.

Вузлова лінія відносин мір є теорією, що вона відбиває собою

історичний хід, розвиток однієї системи в другу. Ця остання форма
міри являється найбільш розвиненою її категорією, найбільш

загальною маштабом охоплювання й глибиною та конкретністю. Сама ця

категорія здійснює собою всю повноту визначень буття, на яке це

останнє лише здатне в своїй безпосередності. Якщо до цього часу

категорії міри розглядалися ніби-то в одній площі, разом одна з

одною, то вузлова лінія мір становить кожну з них після другої й

поперед наступної. Вузлова лінія і є дійсною теорією переходів. Справді,
не можна сказати, що проблема переходів дійсно вичерпується
вузловою лінією мір, бо її остаточному вирішенню на даному щаблі

заважає взагалі убогість визначень категорій буття, бо з усіх можливих

протиріч тут в наявності є лише протиріччя поміж якістю та'' кількістю,

протиріччя в значній мірі зовнішні, однобічні, поскільки вони не

захоплюють ще сутности речей та явищ. Мле все ж таки вузлова лінія

мір дає надзвичайно великий вклад до теорії переходів.
Перейдімо до розгляду конкретних прикладів і разом з ними

розгляньмо основні методологічні висновки, що виходять з учення

про вузлову лінію мір. З цього боку періодична система хемічних

елементів дає надзвичайно багато матеріялу. На ній я насамперед
і спинюся.

Згідно з сучасною періодичною системою хемічних елементів, ці
останні розбиті на сім періодів. Кожний період складається з групи
хемічних елементів. Усі вони розташовані в черзі поступовного
зростання атомного чергового числа. Періодичне чергування певних
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властивостей, їх збільшення або зменшення визначається розташуванням

їх по певних періодах. Так, усі перші елементи в кожній групі мають

характер лугуватих (щелочных) металів, як от, приміром, літій з

11 періоду,' натрій з III - го, і в міру збільшення атомного числа ці лу-

гуваті властивості, зменшуються й замінюються на кислотні. Так,
найбільш кислотними елементами в II -

му періоді є фтор, в III-му хлор,
які стоять в кінці цих періодів. Пересічні елементи набувають
хемічних властивостей, які не мають чіткого визначення. Останні

елементи з цих двох періодів є неон та аргон, які цілком нездатні до

будь-яких звичайних форм з єднання" (Менделєєв). Відповідно до

цього всі початкові елементи періодів характеризуються позитивною

валентністю, являються хемічно діяльними; всі останні елементи

періодів найбільш сталі, хемічно найбільш міцні.

Чим з ясовується ця зміна властивостей? Самим-но кількісним

збільшенням електронів та зміною їх розташування по орбітах так

відповідає на це питання сучасна наука. Дія цього закону така наявна

в даному явищі, що цілком до речи навести тут відтинка з

періодичної системи. Ця таблиця дає один період із вказівкою кількости

електронів та засобу їх розташування.

Таблиця

Поряд. число Назва елементу
1.

Порядок орбіт

2, 2, 3j З2 За

3 Літій 2 1

4 Берилій 2 2

5 Бор 2 2 1

6 Вуглець 2 (4)
7 Азот 2 (5)

8 Кисень
І

2 ! (б)
9 Фтор 2 (7)
10 Неон 2 '

І
4 4

(Класики природознавства Періодичний закон", стор. 230).

Що більшу кількість електронів розташовано по зовнішніх

орбітах, то більшу щільність (плотность) дістає будова атомів, то більша

хемічна інертність елементу. Цікаво, що Енгельс навіть з приводу
менделєєвської системи елементів зазначає: Менделєєв, прикладаючи
несвідомо гегелівський закон про перехід кількости в якість, зробив
науковий подвиг" ( Діялектика природи", стор. 227). Я говорю навіть",

тому що виключаюча константа в сучасній періодичній системі має

найбільшу якісність, ніж атомна вага у Менделєєва, бо тут у
протилежність кількісності атомної ваги виступають якісні моменти атомного
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числа позитивна або негативна наснага, зовнішня або внутрішня
орбіта.

Слідом за неоном в періодичній системі стоїть елемент натрій,
з якого починається III - ій період. Натрій знов виявляє різко лугуваті.
властивості. Розташування його електронів можна змалювати так:

: 2 : 4 4 : 1 :

Останні елементи цього періоду знов" набувають явно кислотних;

властивостей. Так періодично чергуються властивості елементів на

протязі 7 періодів. Цілком очевидна дійсність гегелівського закону
вузлової лінії мір. Сучасна наука має об єктивний критерій для

розташування сливе всіх хемічних елементів з хаотичною множістю їх

властивостей в низку гармонічних вузлів, що вони
'

зав язані саме в

тих місцях, де відбуваються об єктивні процеси переходу одних якостей

через кількісні нагромадження й скоки в інші.

Цікаво зазначити, що Гегель цілком певно передбачав
можливість такого відкриття в галузі хемії (Л., т. І, стор. 254).

Думаю, що можна обмежитися наведеним прикладом переходу
кількости в якість кожний знає, що їх можна навести безліч.

Розгляньмо тепер питання про характер цього переходу. І гегелівська,
і марксівська діялектика. розуміє переходи в формі скоків. Перш
аніж вдатися до практичних доказів цього твердження, вважаю за

потрібне спинитися на тому логічному обгрунтуванні, що його подає

Гегель.

Весь попередній розвиток категорій безперечно довів, що буття
є якісно - кількісним буттям. Таким воно залишається і в процесі
розвитку. Своєю кількісною стороною розвиток є поступовим процесом,
бо кількість сама по собі не має гряниць. і це дійсно правдиво з точки

зору вчення Гегеля про якість та кількість і про відношення між ними,

як субстрата та відносин, як означености, ізольованої для себе, і

абсолютної байдужости до всякої визначености. Лише якість надає якісного

та переривного характеру відносинам. Визначеність чисто кількісних

відносин і міститься в їх повнішій неозначеності, в їх тотожності з

собою й одного з одним. Навпаки, визначеність якости забезпечує
останній повнішу ізольованість, абсолютну переривність.

В мірі якість та кількість, переривність та непереривність взаємно

доповнюються, взаємно збагачуються, звільняються від своєї

абстрактної обмежености й однобічности. Якості переривні, а тому перехід від

одної до іншої якости може відбутися лише через скік. Цілком

невипадково Гегель розвиває теорію скока лише в категорії міри, що вона

охоплює якість та кількість відношенням єдности. Чиста кількість

виключає скокуватий перехід; чиста якість не здатна до переходу від

одної до іншої. Розвиток якости без кількости здатний дійти лише до
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відносин у формі абстрактної множости. Якості без кількостей занадто

ізольовані одна від одної, відокремлені дуже великим проваллям.

Подібно до того, як кількість лише в мірі набуває якісної означеності*

й сталости, так само якість лише в звязку з кількістю набуває
можливости вийти за межі своєї ізольованости, набуває свободи переходів.

Отже, проблема переходу зовсім не вичерпується якісною пере-

ривністю, а неминуче доповнюється кількісно непереривною стороною,
як і не вичерпується скоком, а охоплює й попередній йому період
поступового розвитку.

За друге теоретичне обгрунтування скокуватого характеру

переходу править ще те твердження, що поступово нічого не виникає

й нічого не зникає. Надзвичайно яскраво Гегель висловив цю думку

в словах: Тим самим походження та знищення взагалі знімаються

або, інакше, сутнє в собі, внутрішнє, в якому щось є до свого

існування, перетворюється в малу величину зовнішнього

існування, а істотна ріжниця, або ріжниця понять, в зовнішню, просто

кількісну ріжницю. Робити зрозумілим походження та знищення

поступовости зміни значить нудьгувати, а це й властиво тавтології"

(Л., т. І, стор. 258). Відціля цілком ясно, що стати існуючим,
виникнути можна лише скоком або раптом. Хоч як ретельно готувати

передумови для виникання якогось явища, хоч якою мірою сприятливі
будуть умови йою появлення, все ж таки виникає нова якість через

скоки, вибух, мутацію. Переривність, скокуватість є саме тим основним,

що характеризує собою процес виникання та зникання, а тому без

скоку є лише зовнішня, цілком байдужа зміна.

Мле наведена щойно цитата цікава й тим, що вона кидає світло

ще на одне питання, що воно в популярній марксистській літературі
не знаходить досить повного й ясного відбитку та висвітлення. Це
питання про перехід якости в кількість. З точки зору міри немає

абстрактного однобічного переходу якости в кількість, і, навпаки, кількість

переходить в якість лише в звязку з переходом якости в кількість.

На такій самій позиції в цьому питанні стоїть і матеріялістична
діялектика, проте гегелівське вчення про абстрактний перехід якости та

кількости включає в себе разом з великою часткою ідеалістичних

перекручень і дійсно раціональне зерно, що його треба зрозуміти й

засвоїти матеріялізмові. Це вчення має реальний сенс, бо воно відбиває
об єктивно існуючі відношення в матеріяльних процесах.

Було б цілком невірно твердити, що в мірі є один процес

переходу, який в залежності від нашої точки зору повертається до нас то

своїм кількісним, то якісним боком. В мірі переходи якости в кількість

і кількости в якість залишаються об єктивними моментами єдиного

процесу міри, які відбивають подвійний характер цього процесу.

Так, для Маркса в його вченні про вартість праця набирає об єктивно

подвійного характеру, дійсний вплив якого Маркс просліджує майже

5*
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в кожній категорії теоретичної економії аж до найрозвиненіших. Цілком

вірно, що в кожному прикладі переходу кількости в якість, як

загального закону, ми маємо приклад і зворотного переходу. Яле треба
з усією рішучістю підкреслити, що кожний конкретний процес володіє

цілком конкретними й різними сторонами, що їх, хоч їхня основа

єдина, можна точно означити. В мірі якість і кількість набувають
безпосереднього звязку одна з одною, а проте вони перебувають у

відношенні нестриманого неспокою", то роздвоюються, то з єднуються, то

перемагає одно, то друге. Весь попередній розвиток міри, у Гегеля,
що я його була прослідила, дав досить зразків різних взаємин цих

моментів. Найбільшої своєї ясности та різкости ріжниця їхніх ролей
набуває в останній категорії реальної міри у вузловій лінії мір.

Розгорнімо 1 - ий том Капіталу" й прогляньмо, як розвиває Маркс
подвійний характер перетворення дрібної ремісницької праці в

капіталістичну промисловість в 11 13 розділах. Маркс починає" з вказівки

на те, що й логічно, та й історично вихідним пунктом розвитку
капіталістичного виробництва була така сама майстерня цехового

майстра, лише поширена в своїх розмірах. Люди та засоби виробництва
залишились тими ж. В наявності лише кількісна ріжниця. Яле

кількість переходить у якість. Маркс на протязі багатьох сторінок з

надзвичайною ретельністю аналізує розвиток тих переваг, що вони мають

місце навіть при лише кількісному збільшенні старих витворних сил.

Відзначмо основні. От Маркс пише, що навіть у простій формі
кооперації, себ - то без реорганізації поділу праці в одній майстерні
і без будь - якого вдосконалення засобів виробництва, виникає нова

витворна сила. Ця нова витворна сила зростає з того, що сама праця,
яка раніш була працею індивідуальною, в кооперації бере участь
лише як пересічна суспільна праця; такого суспільного'характеру
набувають і сами умови виробництва, тим що засоби виробництва,
яких уживають спільно, переносять меншу пайку своєї вартости на

окремий продукт".
Наступний розвиток форм кооперації доводить до мануфактури,

де за вихідну точку перевороту в виробництві править робоча сила.

Мануфактура, в основному майже залишаючи стару технічну базу,
поділ праці доводить до такого дроблення і, з точки зору
капіталістичного виробництва, до такого удосконалення, що дає надзвичайний

виробничий ефект. І, нарешті, велика промисловість, заснована на

машинах, знаменувала собою остаточну перемогу капіталістичної

організації праці.
Проста форма кооперації не утворює ще міцної форми, що

характеризує собою епоху в розвиткові капіталістичного засобу
виробництва". Так само мануфактура не могла ні охопити суспільного
виробництва в усьому його обсязі, ні перетворити його в самій його

основі". Лише в великій машинній індустрії капіталістична форма
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виробництва виступає з усією силою неминучости в усій загальності

та розвитку.
Таким чином, перед нами весь довгий процес переходу від

дрібного ремісництва до капіталістичної фабрики проходить; як подвійний

процес, як процес боротьби старих і нових форм праці, старих і нових

витворних сил. Взаємини цих двох сторін на протязі всього процесу

різні, на кожній стадії його своєрідно визначені. Його кількісний бік

у тім, що вихідний пункт капіталістичного виробництва - це готові

витворні сили і знаряддя, і робоча сила і що капіталістичне

виробництво, перш аніж остаточно визначитися й перемогти, проходить

шлях пристосування тих таки елементів виробництва, лише кількісно

поширюючи маштаб їх дії. В наведеному прикладі момент переходу

кількости в якість є моментом остаточної перемоги великої промисло-

вости, моментом остаточного перетворення засобів виробництва, а

разом з тим і всього укладу суспільного життя. Але згідно з Марксом
цей простий кількісний зріст старих витворних сил уже з самого

початку супроводився виниканням та розвитком нової витворної сили,

зародком нової організації праці, нової суспільної форми. Якісний бік

цього процесу полягає в тому, що ще в надрах старого явища, в

даному разі в умовах перемоги дрібного виробництва, виникають умови

перетворення суспільства, виникає і в деякій мірі навіть розвивається
нова якість. Справді, ця якість є ще сутнім у собі", ще внутрішнім,
що не перейшло в існування, як висловлюється Гегель в наведеній

цитаті на стор. 71. Саме в цьому полягає якісний бік процесу
підготовки скокуватого переходу, і це є не лише суб єктивним, але цілком

необхідним доповненням кількісної сторони, інакше ніякого скоку не

відбудеться, кількість не спроможеться перейти в нову якість.

Моментом переходу якости в кількість служить той самий момент переходу
кількости в якість, тому що він є тим вузлом, де схрещуються якість

та кількість, переплітаються, де їх нетривалий неспокій" знаходить
тимчасове заспокоєння на ґрунті знов досягнутої безпосередньої
єдности.

Якість переходить в кількість в тому значінні, що нова якість,
яка існувала перше лише як сутнє в собі", лише як передумова,
лише як прообраз, в момент переходу кількости в якість розриває
свою стару оболонку, переходить у зовнішнє існування, переходить
із свого підлеглого становища в пануюче. Якість пориває із своїм

ізольованим становищем, Із своєю обмеженістю та замкненістю. Якість

дістає свою зовнішню визначеність, здатність вступати в вільне

відношення з іншими, з усією силою неминучости накладати на всі ці інші

свою власну познаку, бути не лише тим, що його визначають, але

й тим, що може само визначати. Так, капіталістична форма організації
праці, лише пройшовши стадію простіших форм кооперації, лише

в великій машиновій індустрії виступає як пануюча сила, що руйнує
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китайські стіни на своєму шляху й перетворює цілий світ у свій образ
з подобу" ( Комуністичний Маніфест").

І саме в тому, що якість лише через скоки переходить до свого

дійсного й реального існування, що/якість дістає можливості вільно

розгорнути все багатство своїх якісних означень і можливості пройти
свій власний і певний шлях кількісного розвитку, щоб

потім знов перейти в нову якість, саме в цьому полягає сенс переходу
Окости в кількість./ Якщо до повного розвитку капіталізму нахили

цього останнього розвивалися в оболонці дрібного господарства, яка

лише кількісно змінювалася, то з моменту скоку саме капіталізм стає

тією формою, що в умовах кількісного її зросту зароджується,

нагромаджується зародок нового суспільного ладу. Саме в цьому основний

і глибокий методологічний сенс гегелівського переходу якости в

кількість, а зовсім не в тому позверховому розумінні, що якість

переходить у кількість, оскільки нова якість набуває нової, чисто механічної

сили. Так звичайно розуміють приклад Маркса про нову витворчу

силу, яку утворює капіталізм. Здатність капіталізму утворювати більшу
кількість продуктів, ніж усі попередні йому суспільні форми., дійсно
є одною з найхарактерніших рис капіталістичного виробництва, а проте
цим далеко ще не вичерпується ні якісна, ані кількісна сутність

капіталізму, як далеко не вичерпується вимір кількости взагалі лише

кіловатами. : К о ж н а якість має свою специфічну кількість,
і саме цю специфічну кількість і треба що-разу при

переході якости в кількість к о нет ату вати./Так само не

можна кількісного виразу якости нового хемічного елементу бачити

лише в точці кипіння.

Щоб покінчити з питанням про перехід якости та кількости,
спинімося ще на одній його стороні. Тільки - що розглянутий взаємний

перехід якости та кількости в такій складній формі має місце лише

в тих царинах природи, де відбувається органічий розвиток, де сами

якості переходять в інші якості, сами приймають участь в утворенні
нових. Так Енгельс слідом за Гегелем зазначає: механіка знає лише

кількості, вона оперує швидкостями та масами й в кращому випадку
обсягами" ( Діялект. прир.", стор. 143). Механіка знає лише один бік

цього закону, бо в ній лише кількості переходять в якості, сами ж

ці якості не грають витворчої та визначаючої ролі в утворенні нових

якостей. Справді, і з точки зору Гегеля, і з точки зору
матеріялістичної діялектики навіть у механіці немає переходу чистої кількости

в чисту якість про це вже зазначалося на початку статті. 1, проте,
наголос в прикладанні даного закону до механіки об єктивно

надається переходу кількости в якість. Саме в механіці дві сторони, цього

закону покриваються одна одною, бо якість механічних явищ і полягає

лише в їх кількісному вигляді. Так, наприклад, якість явища падіння, як

лише падіння, й полягає тільки в чисто кількісному співвідношенні часу
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та просторони, так само як перевага ескадрону кавалерії або полку

піхоти супроти окремих кавалеристів та піхотинців полягає лише в

більшій силі нападу.

Цей і схожий до нього приклади часто нагадують в нашій

літературі, як ілюстрації взаємного переходу якости та кількости або

однобічного переходу якости в кількість, і приклади ці дійсно

правдиві, але лише остільки, оскільки вони виявляють нерозвинене та

однобічне прикладання цього закону. І якщо перехід якости в

кількість бачити лише в здатності капіталізму виробляти більшу кількість

продуктів або вартости, лише в здатності вимірювати кількісні

пропорції обміну товару, то це й значить залишитися на точці зору
механічного позверхового розуміння взаємного переходу кількости та

якости. 1 саме в цьому прикладанні до царин природи діялектичних

законів в тій убогій і однобічній формі, в якій вони об єктивно

існують лише в механіці, й полягає помилка всіх механістів, зокрема
механістів сучасного марксизму.

Спинімося тепер на питанні про характер та природу самого

скоку. Вище було вже наведено/визначення скоку, як моменту, в якому

кількість переходить в якість, а/ якість переходить у кількість, або як

вузла, що він відокремлює одну міру від другої. Треба підкреслити
об єктивний характер скоку. Степанов - Скворцов, відкидаючи об єктивне

значіння скоку, зазначає: Перерви являються тому, що ми

вириваємо явища з загального звязку"/З точки зору матеріялістичної
діялектики треба сказати, що саме для того, щоб зрозуміти скік, як

об єктивну категорію буття та мислення, треба розглядати явища в їх

дійсному звязку з іншими, брати їх в умовах об єктивного розвитку.

Там, де припиняється всякий розвиток, а де явище виривають із

звязків, там він припиняється, не можна ні шукати, ані прикладати

законів діялектики.

Степанов вважає, що скоки є лише остільки, оскільки ми

вириваємо явища, й тоді скоки дійсно є лише покажчиками нашого

незнання, але тоді вони є лише суб єктивними скоками. Перерви
діялектичні ми знайдемо лише тоді, коли відмовимося від усякої свавіль-

ности та станемо на строго об єктивний грунт, який невідбірно
присутній як гегелівській, так і матеріялістичній діялектиці. І хоч Енгельс

зазначає, що в природі немає ніяких скоків саме тому, що вона

складається лише із скоків", проте кожному скокові поредує період
поступового нагромадження, й він є таким лише як момент переходу
певної якости в іншу якість. Так, для капіталізму моментом перерви
в його існуванні, після якого виникає в основному радикально відмінна

від капіталізму суспільна форма, цим моментом скоку є пролетарська
революція. Періодичні промислові кризи, що вони характеризуються

катастрофічністю й тимчасово кидають у конвульсійне становище

капіталістичне суспільство, ці кризи є скоками лише в рямцях даної
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якости. Кризи не зривають сути капіталістичного суспільства й не

переводять його на цілком інші рейки.
Таким чином, методологічне значіння категорія скоку зберігає

лише остільки, оскільки її прикладання буде звязане з дійсною
й конкретною аналізою тих якостей та кількостей, що вони

переплітаються в ньому, переходячи одне в одне.

Підсумовуючи це, дамо декільки зазначень про безпосередній
зміст самого скоку. Вже виходячи з теоретичної аналізи цієї проблеми
переходів, треба прийти до висновку, що сам по собі скік, хоч він

і перериває поступовість, є об єктивним процесом. Скік є дійсно п е-

рервою в поступовості, але перервою саме в поступовості,
перервою лише певного існування, а не взагалі існування. Досвід

пролетарської революції з усією наявністю показав, що революція є скік,
який треба ретельно підготувати, організувати і керовництво яким

само є мистецтвом ( Повстання це мистецтво". Маркс). І потрібна
була геніяльна голова Леніна, щоб утворити теорію пролетарської
революції, щоб теоретично та практично охопити всю суму питань,
які звязані з цим переходом; потрібне було надзвичайне напруження
та революційна міць пролетаріяту, щоб цей об єктивний скік

капіталістичного суспільства був здійснений у житті. І отак у всіх галузях

у більшій чи то меншій мірі. І саме в цьому міститься проблема роз-

вязування вузлів, а зовсім не в тому суб єктивному значінні, як це

розуміють наші механісти. Для них розвязати вузли значить усунути

будь-які переходи поміж якісно - різними явищами, усунути будь-які
вузли між ними, як щось суб єктивне, нанесене, шкідливе.

З того ж виникає проблема зведення, що його якісного та

діялектичного характеру механісти не розуміють. В той час, як для

Деборіна білковий жмутик приводить через цілу низку перетворень
та скоків до неорганічного світу" ( Под знам. марке."), для

механістів в цьому нічого більш немає, крім того, що білковий жмутик

можна звести до неорганічної матерії" ( Діял. в прир.", зб. И).
Для механістів ця проблема перетворення неживої речовини

в живу міститься лише в зведенні життя до фізично - хемічних

процесів (там таки, стор. 293), а тим самим знімається взагалі проблема
перетворення. Для ортодоксальних представників матеріялістичної
діялектики весь сенс цієї проблеми міститься в тому, щоб зрозуміти
саме перехід, скоки, перетворення так, як вони є сами по собі,
незалежно від нашого знання або незнання. В цьому вся важкість даної

конкретної проблеми й взагалі проблеми переходу, як вона

уявляється діялектичним матеріялізмом. Скік бурний момент переходу

об єктивно існує й сам по собі з являється процесом, який може й

повинен стати об єктом найретельнішої конкретної аналізи в кожному

даному явищі, що воно має науковий або практичний інтерес.
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VII. БЕЗМІРНЕ

Вузлова лінія мір є найвищим щаблем, найвищою точкою

піднесення в розвитку міри. Вищою в тому значінні, що вона включає

в себе всю повноту визначень міри. В ній використано всі визначення

міри і з боку їх глибини відношення мір, із боку їх широчини

система відносин, і, нарешті, сама по собі вузлова лінія мір
визначає те, що взаємини мір подано в розвитку, - хоч для Гегеля цей

розвиток відбувається поза часом.

У вузловій лінії мір міра досягає всієї повноти можливих для неГ

відносин. Наступним кроком у розвитку міри є повертання міри в саму

себе, є відштовхування себе в середину. І це є початком кінця

міри, тому що тим самим міра переходить в безмірне. Міра виступає

знов як безпосередня єдність якісного та кількісного, які безкінечно

знімаються одне в одному. Кожну виключаючу міру заступає інша

виключаюча -міра. Кожна є безмірним супроти своєї попередньої, тому

що якісне специфічне існування переходить в інше так, що тому

попереджує лише зміна визначености величини деякого відношення

(Л., т. 1, стор. 259). Справді, безмірне, як категорія міри, не є

абстрактним безмірним; безмірним міри є сутня для себе якість, і безміре
ність міститься лише в безкінечній зміні мір, і якісно й кількісно

цілком визначених. Безмірне, як міра, яка повернулася до себе, має.

значіння, як вказівка на те, що в основі переходу кількісного та

якісного одного в одне лежить такий субстрат, який є їх єдністю

(Л., т. І, ст. .260). Ллє з цього виходить, що вузлова лінія є лише

зміною стану одного й того ж субстрату. Тим самим міри й звязані

з ними самостійності знижуються до стану" (там таки). Трохи повніш'

я спинюся на цьому моменті, як розглядатиму питання про перехід
в сутність. Тепер підкреслімо ще одну сторону вчення про безмірне.

Безмірність міри міститься не лише в зміні мір, але й в тому,

щоглова міра є дійсно безмірним супроти попередньої, себ - то певним

виходом за дану міру й не лише виходом за межі її кількости, але

й якости. Наступна міра так, само. Так, закон вартости із закону
вільної конкуренції перетворюється за вищої стадії капіталізму в закон,
на грунті якого виникають капіталістичні монополії. Так, окремі
помилки, якщо їх обстоювати, доводять до принципових різноголосиць.
Так, ліва фраза часто веде в правий табір. Так, вихідна точка зору

емпіризму при однобічному її розвитку приводить до раціоналізму.
Так, у періодичній системі лугуваті елементи переходять в кислотні.

Ця сторона питання цікава тим, що тут передбачається закон

заперечення, який значно нижче набуває конкретного змісту в Логіці"
Гегеля. Явище в своєму розвитку приходить до свого заперечення, бо

міра переходить у безмірне. І Гегель цілком має підставу, коли тут
вказує на цей бік питання, тому що він (цей бік питання), як момент
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категорії поняття, безумовно випливає з учення про взаємний перехід
якости та кількости.

Міра безумовно переходить в безмірне даної міри, тому що не

лише кількість переходить в якість, але й якість переходить у

кількість, а це значить, що момент заперечення, який зароджується в

надрах старої якости, переходить в існування й тому мусить
заперечувати минулу якість, минулу міру. Категорія безмірного є остання

категорія реальної міри, але в той самий час безмірне є перший крок

переходу в сутність.

Стисло зформулюймо основні методологічні висновки з учення про

реальну міру.
По-перше реальна міра є відношенням самостійних мір. Це

є вищою точкою зору в порівнянні з безпосередньою мірою, бо

складовими моментами останньої являються прості безпосередні якості.

Реальна міра є мірою таких взаємин поміж речами, де зачіпаються

якості. В ній не лише дані якості утворюють нову якість, але ця нова

знов таки бере участь у складанні інших нових якостей. Реальна міра
є методом в тих царинах науки, де категорія механіки безсила.

По -

друге вчення про реальну міру встановило те надзвичайно
важливе методологічне твердження, за яким якості. визначають себе

лише в процесі взаємин і боротьби з цілою низкою інших якостей.

1 не лише визначають себе в суб єктивному значінні що про річ
зовні відносин її до інших не можна нічого сказати, але й в тому

об єктивному, згідно з яким річ або явище є самим собою, є таким,

яким воно є, лише завдяки об єктивному процесові опосередковання
його і ним, іншими й інших, лише через боротьбу за своє існування.
В безпосередній мірі на це був лише натяк.

По-третє якісний аналізу складних взаєминах повинен

міститись не лише в розгляді якісної сути моментів системи, айв тім,

щоб знайти виключаючу міру, цеб-то відношення, що воно стає

загальним для цієї системи, але в той же час самобитним, якісним,

конкретним. Тут знов необхідно підкреслити об єктивний зміст цього

твердження, згідно з яким виключаюча міра не є результатом
розсудкового абстрагування, а є тим об єктивним відношенням, що воно

здобуло для себе права основної константи і, як таке, висунуте всім

ходом розвитку явищ.

По -

четверте якщо в безпосередній мірі випинається перехід
кількости в якість, то в реальній мірі виступає на передній кін

другий бік переходу, а саме перехід якости в кількість. Вчення про

вузлову лінію мір, де найбільш повно розглядаються ці питання, цікаво

тим, що воно дає теорію переходів, ЗГІДНО З ЯКОЮ ЗВЯЗОК поміж якістю

та кількістю здійснюється в формі процесу об єктивно подвійного
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характеру. Вузлова лінія мір дає синтез двох боків цих переходів і роз*

виває їх, як єдиний закон переходу кількости в якість і навпаки. Якість

та кількість взаємно переходять одна в одну, а це значить, що дана

якість, кількісно змінюючись, дає початок новій якості, а перехід
кількости в якість є, з другого боку, переходом в існування саме тієї якости,

передумови якої виникли в нетрах старої якости. Взаємний перехід
якости та кількости відбиває об єктивну подвійність розвитку й сам по

собі являється потрібною умовою дійсного розвитку й дійсних переходів.

І, кінець - кінцем, по - п яте, скік, як неминучий момент всякого

переходу, всякого розвитку. Його значіння для теорії таке велике, що

можна прямо сказати, що лише вчення про скік надає всій категорії

міри дійсно діялектичного характеру.

VIII. ПЕРЕХІД ДО СУТНОСТИ

Категорія безмірного, як зазначалося вже, була початком кінця

категорії міри, а з нею разом загальної категорії буття. Завершенням
цього кінця є категорія абсолютної байдужости. Вже в категорії
безмірного буття стає єдністю якости та кількости, що знімають одне

одне; але, як така, в умовах безпосередности взагалі буття ця єдність
стає дійсно абсолютною байдужістю. Саме зовнішність і її зникання

перетворює єдність буття в байдужість і виявляється тому в середині
його" (Л., т. І, стор. 262). Або, як інакше висловлюється Гегель,
буття є байдужість, оскільки міра є в собі повнотою визначень

буття, що розчинилося в цій єдності" (там таки, стор. 263).
Щоб обгрунтувати перехід до сутности, Гегель зупиняється на

недоймитках та протиріччях категорії абсолютної байдужости.
Абсолютна байдужість, хоч вона і є повнотою визначень буття, характерна
саме тим, що вона є результатом означень, які змінюються, і тому ці
визначення виступають ніби-то без грунту. І якісні, і кількісні

визначення стають зовнішніми, бо вони не існують, як відштовхування себе
від самих себе, а лише зовнішньо. І тим самим дальший розвиток
категорій буття, як лише буття, викриває свою неспроможність. Його
визначення повисають в порожнечі, гублять визначеність якісности. Знов

дістає перемогу і зараз уже рішучу кількісна форма. Всі якості стають

байдужими, загасають в цьому безкінечному потоці їх зміни.

Прикладом методологічного безсилля абсолютної байдужости
може бути вирішення питання про різні швидкості руху небесних тіл

в різних точках еліпси. Гегель докладно розглядає цей приклад.
Емпіричний факт міститься в тому, що швидкість тіл збільшується
в перагелії наближча до центру точка еліпси і зменшується,

Наближаючись до афелія найдальшої від центру точки.

Як теоретично з ясувати цей факт? Сучасна Гегелеві теорія цього

питання (Ньютон) полягала в тому, що ця ріжниця швидкости з ясовува-
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лася перемогою або центротяжної або відбіжної сили, що вони

чергуються. 1 Гегель цілком має підставу, коли доводить абсолютну протиріч-
ність даної точки зору. Так з ясовуючи, це взаємне чергування сил

набуває характеру містики, вимагає, як говорить Гегель, сторонньої
сили, бо з цього з ясування зовсім не видко, чому та сила, що

зменшується, знов повинна почати збільшуватись. Але це протиріччя
неминуче, якщо стояти на точці зору байдужости, яка стає неминучою,
коли обмежуватися лише кількісною та якісною аналізсю. Не досить

розглядати ці визначення лише з боку їх існування, з боку їх зовніш-

ности та ріжниць одного з одним; крім цього, вони повинні бути
віднесеними до їх єдности, значить, до їх другого, до їх

заперечення бути зазначеними цією своєю відносністю" (Л., т. І, стор. 269).
Ось оцей перехід абсолютної байдужости до іманентної собі негативної

єдности і є ставанням сутности.
Таким чином, точка зору сутности міститься в тому, що кожне

визначення мусить бути віднесеним на основі єдности до протилежного

визначення, з яким воно разом існує. Точка зору сутности є взаємним

співвідношенням в той час, як в бутті самі переходи.

Абсолютна байдужість, бувши останньою категорією буття,
в той же час являється моментом ставання сутности, бо в ній

висунуте питання про єдність буття. Ця категорія дійсно являється

останньою категорією буття, тому що єдність буття є байдужою, мертвою,

якщо вона не виходить за межі лише буття. Нова точка зору, що

вона прагне перемогти ілюзорність, безґрунтовність буття, повинна

шукати єдности буття не в ньому самому, як в бутті, як

безпосередньому, а в тотожності протилежностей, себ - то в сутності.
Гегель розглядав цей перехід історично, маючи на увазі вчення

Кеплера та Ньютона. Кеплерові закони були саме тими законами, які

в формі міри відбивали дійсні відношення небесної механіки. За

Кеплером усі явища небесної механіки уявлялося, як якісні відношення, що

через кількісні визначення набувають характеру законів. Міра була
точкою зору Кеплера. Дальшим кроком був Ньютон. Він пішов далі.

Він поставив перед собою завдання узагальнити якісні закони Кеплера.
Ньютон одяг ці закони в форму єдиного закону загального тяготіння.

Це був певний крок уперед на шляху переходу від буття до сутности.
Але єдність Ньютона мала ще ту хибу, що була абстрактною єдністю,
бо її відмінність, кількісна ріжниця та зворотне відношення її

факторів зовнішні" (Л., т. І, стор. 268).
Так розуміє Гегель перехід від буття до сутности. Не вважаючи

на темноту викладання даного переходу, що, між іншим, торкається
і до всіх основних переходів, не вважаючи на ідеалістичне
трактування цього питання, вчення про ставання сутности має безумовно
раціональне зерно, що його треба вилущити, зрозуміти й засвоїти

в матеріялістичній діялектиці. Аджеж дійсно вірно, що як закон об єк-
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ти вного світу зовсім не вичерпується переходом якости та кількости,

так і метод дослідження не можна обмежувати кількісною та якісною

характеристикою предмету. Сам Гегель так зазначає з цього приводу :

Не досить знати різну якість предмету або переходити від його

якісних визначень до кількісних і навпаки, щоб судити про нього, але

ще для цього потрібно знати те, що в ньому є незмінного, саме його

сутність" (Енц., т. І, стор. 200). Точка зору лише самих переходів

дійсно доводить до ілюзорности нашого пізнання, до його несталости,

бо вона дає звязки, але не дає єдности цих звязків, дає переходи,

але не дає суб єктів, активних двигунів їх. Теорія, що ігнорує сутність
і залишається лише на якісній та кількісній аналізі, ця теорія годує

собою філософію агностицизму, філософію абсолютного релятивізму.

Марксизм не відкидає абсолютного, значіння його докладно

розвинув був Ленін у вченні про абсолютну та відносну істину, і ось

в вимозі цього абсолютного ґрунту для безкінечної зміни й

переходів і полягає методологічний сенс вчення про перехід у сутність.
Справді, марксизм відкидає гегелівську інтерпретацію цього

абсолютного, як абсолютного духу; для марксизму це абсолютне міститься

в матеріяльній реальності буття. Матеріяльна реальність буття
являється абсолютною в тому значінні, що вона тотожня сама з собою,
що вона, як така, ніколи не міняється, не переходить в щось інше,

завжди збігається з собою. Річ змінюється, але потрібним моментом

цієї зміни являється незмінність її, як матеріяльної речи, являється її

тотожність з собою. Ллє ця тотожність не є формально - логічною

тотожністю, що вона взагалі виключає всяку зміну. Сутність це така

тотожність, що вона є такою гнучкою, такою діялектичною, що межує

з протилежностями, що є тотожністю цих останніх.

Точка зору лише ріжниць безкінечної зміни явищ без їх тотож-

ности приводить до абсолютного релятивізму. Точка зору абсолютної

тотожности приводить до метафізичного ідеалізму або метафізичного
матеріялізму. Лише точка зору відносности протилежностей і їх

тотожности при відповідному матеріялістичному корективі являється

дійсно діялектичною точкою зору, яка правдиво відбиває об єктивний

стан речей. Саме в цьому міститься весь методологічний сенс

переходу від буття до сутности.

Цікаво зробити ще один висновок, який напрошується при

розгляді вчення Гегеля про перехід в сутність. Останньою категорією

буття, як то з ясовано вище, була єдність категорії міри, її, що все

охоплюють, моментів якости та кількости. Єдність така мертва, така

беззмістовна, що вона рівна абсолютній байдужості. Таким чином,

якщо додержуватися точки зору лише буття речей і їхню

єдність'шукати лише в існуванні, в їх бутті, то ця єдність буде такою нікчемною,
такою необгрунтованою, що її навіть ідеаліст Гегель назвав

абсолютною байдужістю. Єдність буття в його бутті занадто позверхова,
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занадто абстрактна, щоб бути методологічно сталою, і тому Енгельс

зазначає, що єдність буття міститься зовсім не в тому, що воно є,

існує, хоч існування і є передумовою всякої єдности, але в його

матеріальності ( Анти - Дюрінг*).
- Гегель всю єдність вбачає в понятті. Він не зрозумів, що й

поняття для того, щоб бути ґрунтом дійсної єдности, занадто абстрактне,
незбагнене, мертве й байдуже. Дійсно конкретною загальністю та

єдністю буття може бути лише його матеріяльність.
Наприкінці спинімося на питанні про співвідношення сутности та

буття з боку їх послідовности й даймо оцінку його з точки зору

матеріялістичної діялектики. Для Гегеля буття переходить в сутність, але

ще до цього переходу воно існувало зовні сутности, проходило цілу
низку етапів, категорій, воно розвивалося. Це твердження цілком
ідеалістичне, якщо його відносити до об єктивних законів буття.
В матеріяльному світі немає буття без сутности, нема сутности без

буття. Ця вимученість та надуманість відриву буття від сутности з

надзвичайною яскравістю вже почуваються при розгляді категорій міри.
Так, в категорії вузлової лінії мір, в якій закон взаємного переходу
якости та кількости дістав свого найбільш повного відбитку, в цій

категорії по суті вже не можна залишатися на ґрунті безпосереднього
буття. Цей взаємний перехід цілком незрозумілий, якщо не

притягати до його з ясування боротьби протилежностей, якщо не шукати

активних двигунів цього процесу; цей вихід по суті робить і сам Гегель

на протязі всього вчення про буття, в той час як вся його ідеалістична

концепція цим заперечується, бо вона вимагає чистих категорій.
Буття дійсно можна відокремити від сутности, але лише в

нашому пізнанні, лише як етап цього останнього. Наше мислення лише

в процесі пізнання дійсно проходить шлях від поверхні явищ, від їх

буття, від їх якости та кількости до їх сутности, до єдности всіх ріж-
ииць, всіх визначень, навіть до єдности протилежностей. Констатувати
факт і зовнішньо описати його ще не значить знайти його сутність,
проте констатування фактів, зовнішній опис їх, якісна та кількісна

різність їх є першим щаблем, вихідним пунктом усякого пізнання. Лише

через нього й тільки - но через нього пізнання доходить до сутности

речей, і в цьому міститься раціональне зерно гегелівського вчення про

співвідношення буття та сутности що до їхньої послідовности. Але це

не є послідовністю в дійсному матеріяльному світлі, і цю свою відміну від
Гегеля в даному випадку матеріялістичній діялектиці треба підкреслити.

Відрив буття від сутности має звичайно певний об єктивний

сенс і з точки зору матеріялістичній діялектиці, бо інакше була б

цілком незрозумілою основа його правдивости як методу. Об єктивний

сенс цього відриву міститься, лише в тому відносному й певному

значінні, згідно з яким сутність об єктивно відрізняється від буття, але

не як самостійні сутності, а як дві об єктивні сторони цілком єдиного
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процесу матеріяльного світу/Сутність і буття існують разом, але вони

відмінні одно від другого / сутність відбивається в бутті й буття
визначається сутністю; буття є передумовою сутности, сутність є

змістом буття.//
В цьому вченні про буття та сутність знов виявляється основна

хибність та основна сила гегелівської філософії. її сила в тім, що

в ній взято дійсні відносини, сторони буття усвідомлені з

надзвичайною прозірливістю; її кволість у тім, що ці дійсні сторони відірвані
одна від одної, перенесені в абсолют і розвинені з цілком

неправдивої точки.

ПІДСУМОК

Отже, все вчення про міру у Гегеля є розглядом першого
основного закону діялектики закону взаємного переходу кількости та

якости. Гегель подає цей закон у розвиткові, аналізує різні його

форми, показує, як відмінно він реалізується в різних галузях буття.
Закон взаємного переходу властивий усім галузям природи і через те

є загальним законом. Мле він такий різнобічний, такий багатий що до

змісту, такий гнучкий, що, коли його пристосовується до різних
галузей буття, він випинає свої різні сторони, набуває різних форм.

Вчення про безпосередню міру відповідає безпосередній,
зовнішній, механічній формі цього закону. Таким є закон переходу кількости

та якости в механічних явищах; в інших галузях він має силу лише

стільки, скільки механічний рух відограє ролю побічної форми. Основна

особливість цієї безпосередньої форми закону полягає в тому, що тут

переважає кількісний бік кількість переходить у якість, але сама

якість своє сутнє виявлення має лише в кількісному. Активна роля
самої якости обмежується.

Реальна міра є вченням про більш складну форму цього закону.

В ній якості звільняються від обмежености лише кількісного

існування. Якості сами відограють активну ролю в переходах. Реальна

міра є теорією таких преходів, де якості перетворюються в зовсім

інші якості і ці останні спроможні знову пережити себе. Закон

взаємного переходу кількости та якости в формі реальної міри є об єктивним

законом дійсного розвитку.
Мле ним не вичерпується законів об єктивного світу. Разом з ним

існує другий основний закон це закон проймання протилежностей.
Саме тому в дослідженні не можна обмежуватися вживанням лише

даного закону. Він є об єктивний закон, і тому його треба
пристосовувати як методологічний засіб, але він є лише одною й притому
зовнішньою стороною буття; отже, в нашому пізнанні він повинен

відогравати ролю лише моменту, лише етапу.
Ось чому перехід до сутности є неминучим.
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Умови рівноваги радянської господарської
системи

(Закінчення)

3. ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН З ПОГЛЯДУ ЗАКОНУ ВАРТОСТИ

ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ

В світлі класифікації, що ми вище подали, треба визнати, що

перша" і третя" умови рівноваги господарської системи СРСР1)
стосуються до статики господарства.

Перша" і третя" умови, як ми бачили, встановлюють головні

передумови народньо
- господарської рівноваги в кожний да н и й

момент; це і є аналіза з погляду статики. Елемент часу тут
елімінований. Такий розріз досліду залишає на боці питання про те, які умови

можуть нам гарантувати на тривалий час рівновагу в народньому

господарстві. Це питання стосується до динаміки народнього
господарства. Що до аналізи Преображенського, то ми можемо сказати, що

проблема динаміки покликана аналізувати ті дальші народньо
-

господарські умови й передумови, що потрібні з метою забезпечення трива-
лости й сталости умовам першого" і третього". В дальшій аналізі

Преображенський і втягає в орбіту досліду всі конечні передумови,

що повинні, на його думку, гарантувати тривалість і сталість основи

умов статичної рівноваги. Його умови: друга", четверта", п ята",
шоста" і сьома" творять предмет аналізи рівноваги радянського

народнього господарства з погляду динаміки. Отже, Преображенський
від вивчення елементів статичної рівноваги переходить до вивчення

елементів і системи рівноваги динамічної2).
В попередньому номері Прапору Марксизму" (стор. 73 80) ми

виклали основні умови статичної рівноваги за Є. Преображенським.

) Див. Прапор Марксизму", N° 2, 1928 р., стор. 73 80; Вестник Комака-

демии", N° 22, стор. 35 37, 43 48.

- ) Відсутність у автора чіткої постановки проблем статики" і динаміки" є,

безумовно, дефект. Аналіза в цілому, особливо з боку формульовок найбільш

важливих положень, дуже терпить від цього.
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Ми бачили, що, конструюючи проблему статичної рівноваги, Є. Прео-

браженський в основу такої рівноваги кладе нееквів'алентність

обміну між містом та селом. Мірою цієї нееквівалент-

ности є світов.ий закон вартости1)»
Ми вище також підкреслили, що за Преображенським цей

головний економічний закон нашого існування, що лежить в основі

рівноваги (статичної) нашої господарської системи, не збігається

з тривалістю соціяльної рівноваги. Це, як відомо, може бути
гарантовано міцним робітничо - селянським блоком, спілкою робітничої
класи з основною масою селянства. /Але блок, за Є. Преображенським,
не має економічної бази.

Тут рівновага дістається в результаті постійної боротьби поки

ще відсталого колективного виробництва, відсталої країни з

диктатурою пролетаріяту з капіталістичним світом і з капіталістичними та

д р і б н о - б у р ж у а з н и м и елементами власної економіки".

В тексті ми навели й низку інших цитат, які вказують на те (і
цілком послідовно, з погляду Є. Преображенського), що головна умова

статичної рівноваги конечність нееквівалентного обміну між містом

та селом не вкладається в тривалу соціяльну рівновагу країни. Це

Одно з таких протиріч, що надзвичайно тісно звязують наш соціялі-

стичний розвиток з тим, аби конче пробратися в нашій соціялістич-

ній самотності (там же, стор. 70). Про соціяльне питання ми ще

поговоримо нижче, а тепер повернемось до економічної аналізи першої

умови статичної рівноваги.
Ми зформулювали центральне твердження Є. Преображенського,

що лежить в основі його теорії статичної рівноваги: основу
рівноваги творить нееквівалентний обмін між містом і

селом. Мірою цієї нееквівалентности є світовий закон вартости.

Отже, для того, щоб виміряти ступінь нееквівалентної продукції,
що ми відбираємо від сільського господарства для промисловости, та

*) Ця конечність нееквівалентного обміну між промисловістю та сільським

господарством і лежить в основі славнозвісного закону початкового соціалістичного

нагромадження. Ми вважаємо, що значіння й місце цього закону в системі

переходової економіки Преображенського для нас відомі і зупинятися на них неварто.
В тексті вище ми вже вказали, що конечність нееквівалентного обміну між

промисловістю й сільським господарством виводиться в основний закон нашого

існування. За автором це є питанням життя і смерти пролетарської диктатури. В

період зміни всієї технічної бази державного господарства за правило є

нееквівалентний обмін. З цією нееквівалентністю звязане все існування державного
господарства ... ( Вестник Комакадемии", стор. 24 25). Наша система не

витримала б еквівалентного обміну, що контролюється світовим ринком... (там же,

стор. 25). Рівновага на основі тимчасового нееквівалентного обміну" служить за

джерело для нашої соціалістичної конструкції і т. ін.

Щоб уникнути непорозумінь, зазначмо, що там, де ми говоримо про сіль- .

ське господарство", селянське господарство", ми маємо на увазі просте товарове
виробництво.

6 Прапор марксизму
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наскільки ми експлоатуємо селянство, Є. Преображенський проро-
бляє (на низці прикладів) дуже просту операцію *): він переводить за

індексом цін світового ринку продукти сільського господарства; що

купується на селі, і продукти промисловости, що селу продаються.

Відомо, що в нас індекс цін на продукти сільського господарства
нижчий, а індекс цін промислових товарів вищий від індексу цін
світового ринку. Через такий нееквівалентний обмін між

промисловістю і сільським господарством ми дістаємо певний фонд матеріяльних
ресурсів для розвитку соціялістичної промисловости.

Ми особливо підкреслюємо твердження Є. Преображенського про

те, що мірою нееквівалентности обміну між сільським господарством

і промисловістю є не величина вартости (величина
суспільно-конечної праці, витраченої на виробництво
цих продуктів) у нашій країні, а величина трудових

затрат на світовому ринку; Є. Преображенський виходить із

світового закону вартости.

Справедливість вимагає зазначити, що в одному місці2) Є.

Преображенський згадує також, правда в досить розбіжній і неясній

формі, про величину трудових затрат у нашій країні.
Розмін продукції державного господарства і приватного, перщ

за все державної промисловости й селянського господарства, не може

бути ще еквівалентним ні з огляду на співвідношення реальних

трудових затрат, що стоять за обмінюваною

продукцією (підкреслення наше), ні з огляду на співвідношення з пропорціями

обміну, що є в світовому господарстві (підкреслення наше).
Однак, у всій дальшій аналізі Є.. Преображенський наведеного

тут членування не дотримується, жодного ужитку з нього не

робить. Всюди, де Є. Преображенський говорить про закон вартости,

він має на увазі закон вартости світового господарства.
З тексту нам абсолютно ясно, що умовою статичної рівноваги нашої

господарської системи є нееквівалентний обмін між промисловістю й

сільським господарством з погляду світових цін, світового

закону варт ос ти п).

*) Див. Прапор Марксизму", № 2, стор. 73 -74; Вестник Комакадемии",

№ 22, стор. 35 36, 37, 43 і дальші.

- ) Вестник Комакадемии", № 22, стор. 25.

3) Що ми тут аж ніяк не перекручуємо ходу думок Є. Преображенського,
видно з тих численних прикладів, що автор наводить для ілюстрації своєї

головної тези. Через особливу важливість цього положення посилаємося на текст Є.

Преображенського :

Ми нагромаджуємо за цих цін лише тому, що силоміць, на основі боротьби
з світовим законом цінности, примусово прикріплюємо до нашої

технічно відсталої промисловости" ( Новая Экономика", т. І, вид. II, стор. 45).
В другому місці ( Вестник Комакадемии", № 22) автор також усюди

виходить з світового закону вартости. Припустімо тепер, що вся економіка СРСР
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Однак, відомо, що в теоретичній системі марксизму чітко

членуються такі етапи досліду:
По -

перше, дослід діяння закону вартости в кожній даній

капіталістичній країні,* відхиляючись від модифікуючого впливу світового

ринку і світового господарства.

По -

друге, вплив світового закону вартости. Тут уже в орбіту
досліду втягується світове господарство і світовий ринок 9-

З метою більш чіткої постановки питання розгляньмо спочатку

Основний закон нашого існування конечність нееквівалентного

обміну між промисловістю і сільським господарством" за п. І, тоб-то

виходячи з того, що мірою еквівалентности є величина трудових

затрат, суспільно - потрібних всередині країни.
Далі ми перейдемо до розгляду цього ж питання за п. 2, себ-то

світового закону вартости.

Припустімо, отже, що мірою еквівалентности обміну між

промисловістю й сільським господарством є величина вартости продуктів
указаних галузей. Коли ці продукти обмінюються за

вартостями, то чи буде такий обмін еквівалентним, чи

н і ? Очевидно, в той момент, коли концепція автора була вперше

входить до світового господарства на підставі вільного закону цінности,

і нашій промисловості примусово нав язується цінність світового р и н-

к у" (там же, стор. 35).
При наявності розриву між світовими промисловими і внутрішніми цінами

в господарстві СРСР... господарська рівновага може існувати лише на базі

нееквівалентного обміну ... (там же, стор. 37).
Рівновага цього типу є рівновага боротьби двох систем, що дістаємо не

на основі світового закону вартости..?' (там же, стор. 43).
Вся боротьба між державним і приватним секторами радянського

господарства якраз зводиться до того, на якій основі може бути досягнено рівноваги
радянської економіки : на основі включення в світове господарство на

загальних умовах, себ-то на основі включення закону вартости, або..." (там
же, стор. 48) (всюди підкреслення наше).

Ми могли б кількість цитат для підтвердження, що під законом вартости
Є. Преображенський розуміє саме закон вартости світового господарства,
подвоїти або навіть потроїти, але ми вважаємо, що й наведених досить.

1) В марксистській літературі й у самого Маркса закон вартости вивчався

головним чином в застосованні до пункту 1, себ-то модифікуючий вплив

світового ринку в розрахунок не брався. Модифікація закону вартости під впливом

розвитку світового господарства досліджена в марксистській літературі відносна
мало. Нижче, в примітці, ми вкажемо на літературу що до цього питання. Явтори,
що працювали над цим питанням та писали на цю тему, ніколи не твердили, що

п. 2 ніяких нових проблем не ставить у відношенні першого. Навпаки, всі вони

підкреслювали, що діяння закону вартости терпить певні зміни наслідком впливу
світових господарських звязків Пор. ст. І. Дашковського, надруковану в Прапорі
Марксизму", № 1 за 26 р. під заголовком : Світове господарство та закон

вартости". На стор. 66 автор пише: Складання цін у міжнародньому обміні годі
зрозуміти, не мавши загальної теорії міжнароднього обміну, а міжнародній обмін

є частина ширшої царини міжнародніх економічних відносин. Одно слово, тут

6*
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опублікована1)» автор гадав, що у випадку, на який ми вказали, ми

маємо еквівалентний обмін.

Що питання це не таке просте, вперше показав Бухарін М. І. у

, статті, направленій проти зазначеної праці Є. Преображенського, на¬

писаної в кінці 1924 р.2).
Чи то під впливом бухарінської критики, чи з інших причин, але

в передмові до першого видання Новой экономии" ми знаходимо іншу,
кориснішу, постановку про еквівалентний обмін:

При капіталізмі нееквівалентний обмін між великим

виробництвом і дрібним, зокрема нееквівалентний обмін між капіталістичною

промисловістю й селянським хліборобством, змушений в певній мірі
пристосовуватися в царині цін до вартісних відношень великого

капіталістичного хліборобства, коли говорити про сферу чисто

економічних відносин і причин, є простим виявом вищої продук-
ти вности праці у вел и кому виробництві в порівнянні
з дрібним":і).

Таким чином, на поставлене нами вище питання чи

еквівалентний обмін промислових виробів на продукти сільського господарства,
коли продукти обмінюються за вартостями Є. Преображенський тут

уже відповідає негативно.

Гляньмо глибше в суть питання і повторімо поставлене вище

питання: чи буде еквівалентним" з погляду трудових затрат обмін

непочатий край теоретичного досліджування, в якому марксистська наука зробила
лише перші кроки. Далі, наводячи цитати з праці Маркса До критики
політичної економії**, де Маркс вказує, що систему буржуазної політичної економії він

досліджує в такому порядку: капітал, земельна власність, наймана праця,
зовнішня торговля, світовий ринок, І. Дашковський вказує, що незакінченість

Капіталу** відбилася саме на останніх трьох частинах Марксового плану. Ллє ми

дозволяємо собі думати, що в самому Капіталі**, а також і в теоріях додаткової
вартости** ми знаходимо коли не систематичний виклад, то в усякому разі досить

думок для відтворення дійсних поглядів Марксових на теорію світового закону

вартости. Детальна аналіза цієї проблеми не входить до наших завдань. Ми

зачепимо цю проблему в міру того, як це викликає критика теорії рівноваги Є.

Преображенського з погляду економічної теорії Маркса.
') Вестник Комакадемии", № 8, 1924 р. Основной закон

социалистического накопления*'.

-) Тов. Є. Преображенський говорить про еквівалентність чи, вірніше, про
нееквівалентність обміну між містом і селом, при чому виходить ніби - то, чим

більша питома вага селянського господарства, тим менше еквівалентним повинен бути
обмін і навпаки. Однак, це не обов язково. Хай перед нами високорозвинений
господарський комплекс. Хай, отже, селянське господарство в ньому цілком

незначна величина (домінує велике сільсько -

господарське виробництво й

концентрована промисловість...). Чи значить це, що тут обов язково є

нееквівалентний обмін? Мж ніяк, бо якраз нееквівалентність може бути невелика з огляду на

значну ріжницю в техніці економічної структури. Критика экономической

платформы оппозиции", вид. Прибой", стор. 39 40.

3) Нова економіка", Том І, вид. 2, стор. 10. -
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продуктів сільського господарства на продукти промисловости при

умові, коли обмін відбувається за вартостями? Нам можуть сказати,

що тут проста тавтологія: еквівалентність з погляду трудових затрат

і є обмін за вартостями. Змінімо трохи поставлене питання: який,

характер еквівалентности обміну продуктів сільського господарства

на продукти промисловости, коли виходити з того, що ціни і тих,,

і других тяготіють до їхньої вартости?
Доводиться визнати, що характер цієї еквівалентности" такий,

що при допущених нами передумовах (п. J) має місце

обмін певних мас живої праці_на більші маси живої

праці на користь міста. Характер вказаної еквівалентности

такий, що цілком діялектично на підставі закону вартости (а не проти

нього) в процесі обміну капіталістичної промисловости з

роздрібненим сільським господарством еквівалентний обмін обертається в

нееквівалентний. Питання це досить чітко поставив ще Маркс.
Причина такого обернення еквівалентного обміну в

нееквівалентний з погляду обміну мас живої праці на живу працю полягає:

По -

перше, в тому, що органічний склад капіталу, як відомо, в

промисловості вищий, ніж у сільському господарстві )
Ясно з наведеної причини, що робітник у промисловості за

одиницю часу утворить більшу вартість, ніж селянин, бо кожний з них

додає до живої праці неоднакову кількість орічевле-
ної праці. Через те, що вартість продукту визначається працею,,

витраченою в процесі виробництва, плюс перенесена протягом
вказаного часу вартість сировини, машин і т. ін., а також що ця вартість
на одиницю живої праці в промисловості більша, ніж у сільському
господарстві, то при обміні мас продуктів промисловости на продукти

*

сільського господарства капіталістична промисловість
дістає більші маси живої праці2), ніж сама дає

сільському господарству. З погляду зросту промисловости й

сільського господарства, це приводить до того, що промисловість у річному
продукті відтворює свій капітал високої органічної будови, а сільське

господарство свої злиденні знаряддя. Але про це нижче.

По-друге, еквівалентний обмін продуктів сільського

господарства на продукти промисловости обертається в нееквівалентний

9 Коли потрібно буде п'ять російських робітників для виробу того ж

самого продукту, що виробляє один англієць, за допомогою сталого капіталу в

10 одиниць і коли сталий капітал, що його вживає російський робітник, є рівний
1 робочому дню, то англійський продукт рівнявся б 10с 1 v = 11 робоч. днів, а

продукт російського робітника рівнявся б 1 с -{- 5 v б робоч. днів" (Маркс.
Теории прибавочной стоимости", т. Il 2, стор. 152, Ленінгр., 1925 р9-

Зрозуміло, що ці міркування можна було б цілком пристосувати до обміну
між містом і селом.

'-) Звичайно, в орічевленій формі.
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з причини, вказаної самим Є. Преображенським (див. наведену вище

цитату з передмови до Нової економіки"). Через свою роздрібненість
і неорганізованість дрібне селянське господарство з порівнюючи
високою собівартістю продуктів змушене прйстосовуватися до цін
капіталістичного сільського господарства, що ведеться, як правило, у
великих формах.

Так стоїть справа, коли розглядати питання за статикою..

Динамічна постановка питання показує, що нееквівалентний обмін між

промисловістю* та сільським господарством, якого ми нижче

розглянули, увіковічнюється. При цьому слабий бік (сільське господарство)
стає порівнюючи все слабшим і слабшим. Більш могутній ^основний
капітал промисловости не лише щорічно відтворюється, але й

відтворюється за умов нових досягнень техніки і, отже, все більше й більше

удосконалюється. Сільське господарство стає безсилим

випродукувати свої злиденні знаряддя. При цьому фонд амортизації дає

промисловості величезні додаткові ресурси для своєї реконструкції1).
Це приводить (в низці інших першорядних причин, яких тут не

розглядатимемо) до значно швидшого зросту продуктивности праці
в промисловості, ніж у сільському господарсті* 2).

Коли до всього цього додати, що економічна політика

промислового й фінансового капіталу в пристосованні до дрібного
сільського господарства в основному зводиться до того, щоб цілком
упідлеглити це господарство в його організаційно - технічних і суспіль?
них формах завданням добування можливо вищих прибутків і

дивідендів3), то перспективи дрібного селянського господарства за умов

*) Там. де є великий сталий капітал, а також великий основний капітал, там

у тій частині цінности продукту, що покривається зношуванням основного

капіталу, існує фонд нагромадження (підкреслив Маркс), і той, що його застосовує,

може його використати для набуття нового основного капіталу, не беручи нічого

для цієї частини нагромадження з додаткової цінности". Маркс. Теории
прибавочной стоимости", т. II 2, стор. 116, Ленінград, вид. Прибой", 1925 р.

2) Цікава в цьому відношенні довідка С. Г. Струміліна: Ще 1890 року ми

мали в промисловості на одного робітника всього 0,23 Н. Р. встановленої сили

механічних двигунів, а 1916 року, напередодні революції, та норма підвищилася до

1,23 Н. Р. на робітника, себ-то в 5,3 раза. Одна механічна кінна сила еквівалентна

за своєю енергетичною працею 12 робітникам. Отже, підсумовуючи людську й

механічну енергію, можна сказати, що продуктивність виросла за 26 років на 323"/О.
В хліборобстві ж механізація праці наслідком розкиданости робочої сили й

дрібних індивідуальних господарств і багатьох Інших причин до цього часу майже не

прищеплювалася. Взагалі, за нашим розрахунком за 1887 1913 роки, себ - то,

приміром, за 26 років, продуктивність праці виросла тут усього на 27°/0 . С. Г.

Струми л и н. Индустриализация СССР и эпигоны народничества". Планове

господарство", № 8, 1927 р., стор. 26.

3) Пор. доклад і пояснення по аграрному й колоніяльному питанню, а

особливо тези по аграрному питанню на II конгресі Комінтерну (стенограф, відчит
И конгресу, Петроград, 1921 р.; обговорення аграрного питання на IV конгресі

Комінтерну доклад тов. Варги і ін., Протоколи IV конгресу").
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підупаду капіталістичного способу виробництва виглядають теоретично

і практично досить мізерно.

Порівняймо це з говореним про нееквівалентність" обміну
промисловости та сільського господарства за наших умов.

Першу причину нееквівалентности" містять у собі наші умови.

Мдже органічний склад капіталу1) і у нас у промисловості вищий, ніж

у сільському господарстві. Ллє ні про який специфічний"
примусовий закон нашого існування нееквівалентний обмін говорити не

приходиться. Ми бачили, що така нееквівалентність однаково характерна

для капіталізму, як і для нас, із тією лише невеликою" ріжни-
цею, що за умов капіталізму ця нееквівалентність є (серед багатьох

інших не менш важливих причин) причиною пролетаризації величезних

мас сільських господарів, утворює численні кадри скритого безробіття.
В цей же час ця нееквівалентність за умов капіталізму є

причиною (в числі інших) аграрного перенаселення, підтримання заробітної
плати в. сільському господарстві на рівні, нижчому від фізіологічного
мінімуму, і т. ін. За наших же умов ця нееквівалентність" утворює
допоміжні умови для швидшої ліквідації сучасних форм землекори-
стання і обробітку землі та утворює умови для ліквідації допотопних

форм ведення сільського господарства взагалі. Бо за наших умов

зріст і розвиток державної промисловости є передумовою до

переробки" селянського господарства. Для марксиста немає жодного

сумніву, що, коли зріст і розвиток капіталізму був звязаний з великим

протиріччям між містом і селом і увіковічнював ідиотизм селянського

життя" (Маркс), то доба переходового періоду є добою ліквіцації

протиріч між містом та селом.

Чи ж це примусовий закон нееквівалентности", що лежить в

основі закону початкового соціялістичного нагромадження? Чи це

нееквівалентність" (що властива лише нашій системі переходового

періоду), що через неї ми повинні знаходитися в стані сталої

боротьби з дрібно - буржуазними елементами власної економіки?2).
Однак, за умов капіталізму, як ми бачили, є й друга причина

нееквівалентности. Розглянімо цю другу причину в застосованні до

Характерна слідуюча заява напівмарксиста проф. Кожанова: Як у
відношенні пролетаризованої праці капітал домагається залишити лише потрібний
мінімум підтримання робочої сили, так і у відношенні трудового сільського

господарства із виробленої тут маси цінности для збереження належного рівня норм
капіталістичного прибутку, капітал залишає для праці лише мінімальні умови в її

існуванні. Але способи й форми тут тонші й складніші".

Проф. К о жа н о в. Основные положения сельско - хозяйствен, эконом. .

М., Новая Деревня", 1925 р.

*) Тут ми допускаємо цей термін через просту аналогію з капіталістичним

способом виробництва. Ясно, що в умовах держпромисловости про капітал в Мар-
ксовому розумінні говорити не приходиться.

Є. Преображенський. Вестник Комакадемии", № 22, стор. 43.
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наших умов. В наших умовах це був курс на такі ціни що до

продуктів сільського господарства, що наближалися б до собівартдсти
великих господарських підприємств найбільш передових
(соціалістичних і колективних) форм сільського господарства, а не курс на

собівартість дрібних розпорошених селянських господарств.
Ми годимося з тим, що такий курс буде все більше і більше

входити в нашу практику, але разом, рівнобіжно з

розвитком і зростом самих соціалістичних і колективних

форм господарства серед виробників сільсько-госпо-

дарськихпродуктів.
Коли за умов капіталізму ця передумова нееквівалентности

(розглядаючи питання в динаміці) вносить розпад величезної маси

індивідуальних господарств з усіма тими наслідками, що про них ми вже

говорили, то за наших умов нееквівалентність" обміну державної
промисловости з розпорошеними селянськими господарствами цієї

категорії може дістати своє поступове зміцнення лише разом із

процесом ліквідації самих індивідуальних форм селянського

господарства, а це послужить додатковою передумовою їхньої найскоршої
переробки

Характерно зазначити, що про нееквівалентність"

обміну між промисловістю й сільським господарством
в розумінні твердження політики ножиць", політики

(користуючись монополією держави) високих

промислових і низьких сільсько-господарських цін, Є.

Преображенський вже нічого не говорить. Навпаки, він

навіть тепер твердить (правда, лише в останніх працях,
і то не зовсім упевнено), що така політика цін була б

шкідлива1)- Нам немає потреби тут розпинатися за те, що

знижений рівень сільсько -

господарських цін у відношенні цін

промислових виробів (маючи на увазі довоєнний індекс) має свої глибокі

причини в економічних умовах нашої країни. Це добре розуміє
Є. Преображенський 2).

9 Пор. низку економічних заміток Є. Преображенського в Більшовику*4,
№ б, 15 16, 1926; № 6, 1927 р.

2) Див. ст. Є. Преображенського в газеті Правда** з 13/ХІІ 1925 р.
В статті, що ми вже цитували, С. Г. Струмілін правильно вказує, що ,пояс¬

няти знижений рівень сільсько -

господарських цін якимись штучними заходами чи

злим наміром тих чи інших органів радвлади немає підстав. Це ясно вже з того,

що всі наші планові зусилля ми направляємо до знищення зазначеного розриву

цін" (цит. праця, стор. 19) і у другому місці: Коли б радвлада своїм плановим

втручанням не знижувала цін в державній і кооперативній торговлі, то сума втрат
села на цінах була б без порівняння вища. Стихія приватного ринку, не зважаючи

на протидіяння усуспільненої торговлі, вмудряється розсунути пащу своїх ножиць

-пя вицімлення- села дуже широко" (цит. праця, стор. 21). Питання про те, чи ви-

О село від революції, було поставлено на порядок денний підчас дискусії
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Такою є справа закону нееквівалентного" обміну, що її Є.

Преображенський чомусь вважає за примусовий закон нашого існування",
який тяжить над нами, як Дамоклів меч, і погрожує нам в кожний

момент зірвати робітничо
- селянський блок *).

4. НЕЕКВІВАЛЕНТНИЙ ОБМІН З ПОГЛЯДУ СВІТОВОГО ЗАКОНУ ВАРТОСТИ

Є. Преображенський, однак, постарався всі ці питання обійти дуже

дотепно. Ми вже звернули особливу увагу читача на те, що Є.

Преображенський, всюди кажучи про закон нееквівалентного обміну і про

вартість, як величину цієї нееквівалентности, підкреслює, що справа

йде про світовий закон вартости. Отже, він досліджує вплив

закону вартости, не абстрагуючись від світових господарських звязків,
а притягає їх в орбіту досліду. Таким чином, мірою нееквіва-

а світовий закон вартости. Отже, нам прийдеться простежити,,
який характер нееквівалентности обміну між промисловістю й сільським

господарством, коли будемо виходити із впливу світового закону вартости.

Дотримуючись нашої методи викладу, розгляньмо спочатку характер

уже- наведеної нееквівалентности за умов капіталістичного способу
виробництва, а після перейдемо до умов нашої переходової економіки.

Зрозуміло, що зайнятися проблемою вартости в світовому
господарстві ми не можемо (відсилаємо читача до літератури з цього

питання), ми зачепимо в самому стислому вигляді лише ті боки цієї

проблеми, що безпосередньо стосуються до теми.

з опозицією. Ми не будемо повторювати те, що було в пресі з цього приводу..
Однак, за незайве вважаємо навести такий цікавий розрахунок Струміліна.
Відзначаючи, що за фізичним обсягом своєї продукції селянське господарство ще років

півтора тому перевищило свій довоєнний рівень», Струмілін наводить такий

розрахунок: у 25/26 госп. році село реалізувало своїх продуктів на 2.411 млн. черв,

крб. і кустарних виробів на 520 млн. крб., а само дістало промислових виробів
всього на 3.325 млн. крб., у тому числі в місті на 2.389 млн. крб. Враховуючи
зміну цін в 1,15 раза на користь міста, село втратило на цінах з 244 до 362 млн.

крб., а пересічно 303 млн. крб. Враховуючи всі посередні й безпосередні податки

на селі, що доходили в 1912 р. б крб. 78 коп. на душу, та платіжі за оренду

поміщицьких земель 3 крб. 76 коп., разом маємо довоєнних 10 крб. 54 коп. або

в червінних карбованцях 18 крб 97 коп. Між тим в 25/26 госп. році всі податки

на душу хліборобського населення складали в черв, карбованцях 8 крб. 08 коп.

Отже, ріжниця на користь села являє собою 10 крб. 89 коп. на душу, а на всі

117 млн. населення села понад 1.270 млн. в черв. крб. Коли з цієї суми
виключити близько 300 млн. крб., що втратило село на цінах, то все ж залишиться коло

мільярда крб., що треба розглядати, як чистий виграш села коштом революції
(порівн. цитов. стат. С. Г. Струміліна, стор. 18 22).

*) По виході друком першої частини цієї праці з'явилася на ту ж тему стаття

А. Кармалітова ( Большевик'*, № 12, 1928 р.); праця автора, на наш погляд, не

досить глибоко охоплює суть проблеми. Тим не менше, в примітці до даної

частини проблеми автор цілком правильно зазначає помилки Є. Преображенського.
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Перш ніж зупинитися на питанні про те, яким чином модифікує
вплив зовнішнього ринку вартісні взаємини між нашим сільським

господарством і промисловістю, треба умовитися, що розуміти під
зовнішнім і внутрішнім ринком.

Марксистська література дає три типи класифікації:
1) Розмежування внутрішнього і зовнішнього ринку треба

провадити в розумінні політико - географічному.
2) Розмежування вказаних понять треба провадити по лінії

соціальних форм господарства (капіталістичне, просто товарове

господарство) (Р. Люксембург).
3) Зовнішній ринок у відношенні до внутрішнього; це ринок

країни, що знаходиться на іншому рівні розвитку продуктивних сил.

Треба визнати, що тип класифікації третій найкращий для

вивчення впливу світового закону вартости на ту чи іншу країну. Адже

зрозуміло, що в пристосованні до нашої аналізи класифікація типу

другого мусить відпасти, а класифікація типу третього за наших

умов не протирічить типові першому 1). З цієї класифікації ми

й виходимо.

Чим же визначається за Марксом світова вартість того чи іншого

товару, зважаючи на те> що різні країни, неоднакового розвитку

продуктивних сил, працюють за різних технічних умові і пересічна
інтенсивність праці в кожній країні різна?2).

Тут ми обмежуємося стислим викладом тих висновків, що їх

містить марксистська література з цього питання.

Почнімо з питання про інтенсивність праці. Коли один і той

же товар виробляється на різних підприємствах одної і тої ж країни
працею різної інтенсивности, то на внутрішньому ринку вартість буде

регулюватися працею середньої інтенсивности, типічної в даній галузі

виробництва.
Аналогічно .с в і т о в у вартість регулює інтенсивність

середньої світової праці (Маркс), затрачуваної на виробництво даного

товару.

В кожній країні є певна середня інтенсивність праці; праця, що

не доходить цього середнього ступеня інтенсивности, тратить на

виробництво даного товару більше часу, ніж суспільно - потрібно в цій

0 Порівн. статтю 1. Дашковського ( Прапор Марксизму", № 1, стор. 87 88)
^Світове господарство і закон вартости" і особливо книжку М. Спектатора
Введение в изучение мирового хозяйства", ГИЗ, 1928 р.

2) Ми підкреслюємо, що, виявляючи вплив закону вартости в світовому

господарстві, ми відвертаєм ос я тут від монополістичних явищ

нашого часу взагалі і існування якої б то не було монополії

і митної політики зокрема. Порівн. цит. стат. І. Дашковського; зазн. працю

Спектатора; Маркс. Капітал", т. І, стор. 437 441, том 3, част. І, стор. 178

180; Маркс. Теории прибавочной стоимости", т. И 2 і інші.
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країні, і тому не є працею нормальної якости. Лише ступінь
інтенсивносте що підноситься вище національної середньої, змінює в даній країні

вимір вартости простою довжиною робочого часу. Інакше стоїть

справа на світовому ринку, що йому кожна окрема

країна протиставиться, як істотна частина цілого. Середня
інтенсивність праці мінлива від країни до країни. Тут вона більша,
там менша. Ці національні середні творять, таким чином, шкалу,

що її одниниця виміру являєсобою одиницю середньої
світової праці. Отже, інтенсивніша національна праця, в

порівнянні з менш інтенсивною, продукує в рівний час

більшу вартість, що визначається більшою кількістю

грошей"1) (підкреслення наше).
Переходимо до питання про продуктивність праці. Продуктивність

праці за Марксом є функція двох перемінних: продуктивної сили

праці, по-перше, що під нею Маркс розуміє технічне озброєння
робітників, і, по-друге, природні умови виробництва. Лишімо останній

момент на боці і розгляньмо, яка модифікація відчуває закон вартости

внутрішнього ринку під впливом того факту, що продуктивна сила

праці в різних країнах різна.
Певно, що в застосованні до окремої країни вартість товару,

що виробляється на підприємствах різної продуктивної сили праці,
буде тяготіти до середньої, суспільно конче потрібної техніки

виробництва. Ця суспільно - конечна техніка виробництва являє собою

функцію таких двох перемінних величин: шкали продуктивних сил праці
окремих підприємств, по-перше, і по-друге питомої ваги кожного

підприємства в фізичному обсязі виробництва даного продукту. Ми тут
стикаємось зі зваженою аритметичною чи геометричною середньою, де

за вагу є фізичний обсяг виробництва. Аналогічну картину дає нам

визначення інтернаціональної вартости того чи іншого

товару зі шкали національних вартостей. Приймімо за дані, рівні для

всіх країн, інтенсивність праці й природні умови виробництва.
Продуктивна ж сила праці міняється від країни до країни. Техніка якої

саме країни визначить тоді інтернаціональну вартість? Вона буде
визначатися технікою середньої світової праці (термін Маркса). В основі

цієї останньої лежать такі два моменти : по -

перше, шкала

національних середніх технічних умов виробництва (в розумінні, що ми вище

вказали) і, по-друге, питома вага кожної нації в світовому виробництві.
Ми могли б і тут сказати, що національні середні творять шкалу, що

її одиниця виміру являє собою одиницю середньої світової праці" -).

3) Маркс. Капітал", том І, стор. 437 438.

2) Маркс. Капітал", том І, стор. 437. З погляду проблеми, що ми вивчаємо,

має значіння таке місце з І тому Капіталу": Закон вартости в його

інтернаціональному застосованні терпить ще більші зміни через те, що на світовому ринку
більш продуктивна світова праця враховується як інтенсивніша".
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Взагалі, підсумовуючи сказане, треба визнати, що різні кількості

товарів однакової категорії, що виробляються в різних країнах в різний
робочий час, мають неоднакову інтернаціональну вартість, що

визначається в різних цінах" *). Отже, ми підходимо до самого висновку

про наявність нееквівалентности за міжнароднього обміну, коли

виходити із світового закону вартости. Тут треба зробити такі зауваження..

Перш за все ми бачимо, що обмін буде нееквівалентним з таких

причин (розуміючи під цим терміном обмін даної кількости живої

праці на рівні кількості):
По-перше, органічний склад капіталу вищий у країнах, що

стоять на вищому рівні розвитку продуктивних сил
. у відношенні до

інших. Отже, все, що ми говорили в пристосованні до обміну між

промисловістю і сільським господарством, маючи на увазі більш високий,

органічний склад капіталу в промисловості, заховує свою силу й для

даного звязку. /Аграрні відсталі країни відтворюють свої злидні, країни

розвинені свій могутній основний капітал приєднують до найвищих

досягнень техніки.

По-друге, відомо, що в країнах, технічно більш розвинених,

середня ти пічна для даної нації інтенсивність праці вища, ніж у країнах
відсталих. Це призводить до того, що за однакову одиницю часу багата

країна продукує більшу масу товарів (з погляду фізичного обсягу).
Тим самим за зазначену одиницю живої праці багата країна дістає
більше і в грошах (форми світової вартости), ніж країни, де

середня типічна інтенсивність праці для даної нації нижча. Якщо

одиницею вимірів різних національних рівнів іНтенсивности є, як уже

сказано, інтенсивність середньої світової праці" (Маркс), що

утворюється зі шкали національних середніх, то ясно, що країна з

високою середньою, типічною для даної країни інтенсивністю праці може

дістати за одну годину своєї праці 2 Зі більше годин живої праці
іншої нації.

Цей момент також приводить до того, що багата країна, де

інтенсивність праці вища, ніж у других, увіковічнює свої переваги,

утворює матеріяльний фонд для збільшення кваліфікації своїх

робітників, сприяє дальшому зростові інтенсивности праці й т. ін. Бідна ж

країна увіковічнює свою відсталість, невміння" то - що.

По-третє, аналогічну картину ми маємо і через ті обставини,
що продуктивна сила праці в різних країнах різна. Коли для

простоти візьмемо інтенсивність праці і природні умови рівними для всіх

країн, то нееквівалентність обміну в окремих країнах буде
обумовлюватися різною продуктивною силою праці. Тому країна, що виробляє
товари нижчої вартости, ніж вартість суспільно - конечна (світова
наслідком того, що пр оду ктивна сила праці тут відносно

') Маркс. Зазначена праця.
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вища, ніж у других країнах), буде при обміні з другими

країнами діставати за свою продукцію більшу кількість живої праці, ніж

вона сама віддає. Мірою цієї нееквівалентности буде : 1) коефіцієнт її

технічної переваги над другими країнами ( на світовому ринку

п р о-ду кт и вніша праця вираховується, як праця

інтенсивні ша (Маркс); 2) питома вага цієї країни в світовому виробництві.
Немає потреби поясняти, що такі країни з причин, що про них ми

вже говорили, зуміють увіковічнити перевагу над другими країнами.
Ми можемо відповісти на питання, як стоїть справа з

примусовим законом нашого існування" (нееквівалентним обміном між містом

і селом), коли визнати за міру еквіваленти остине закон

вартости внутрішнього ринку, а світовий закон

вартости.

Правда, в результаті нашої аналізи ми прийшли до висновку, що

модифікація світового ринку у відношенні до закону вартости стосується

виключно кількісного боку проблеми, а не якісної характеристики

закону. Ллє вся справа саме в зміні кількісних пропорцій обміну
промисловости й сільського господарства; на цих змінах пропорцій
Є. Преображенський і ставить будову нееквівалентного обміну".

Коли б наша країна залишалася капіталістичною (ми тут
лишаємо монополію, заборонні мита й усі інші явища, звязані з імперія-
лістичною політикою сучасних держав), то в своїх взаємовідносинах

з зовнішнім світом вона увіковічнювала б свій аграрний, відсталий
характер. Це ясно ми бачимо з п. п. 1, 2, 3. Чисто діялектично, на

підставі еквівалентного обміну (ми бачили, який характер цієї еквіва-

лентности), наша країна що -

року відпродуковувала б свої жебрацькі
знаряддя і дистанція, що відділяє її від передових капіталістичних

країн, все більше і більше росла б.

Ллє поряд цього нас цікавить інше; нас цікавить, як впливав би

світовий закон вартости на еквівалентність обміну між містом і селом

в н у т р і нашої країни. Розглянемо спочатку це питання в

застосованні до того випадку, коли б наша країна залишалася

капіталістичною.

Ясно, що за даного випадку ціни на продукти сільського

господарства і промисловости наближалися б до світової вартости. Зрозуміло
також, який був би характер цього перерозподілу продуктивних сил

в нашій країні, що з залізною неминучістю був би продуктований
згаданим тяготінням цін продуктів нашої промисловости й сільського

господарства до світової суспільно - конечної вартости.

Чи стануть еквіваленти для сільського господарства вигідніші?

Теоретично міркуючи, так. Бо включення нашої країни до системи

світового господарства (пригадаймо, мова йде про гіпотетичний випадок:

господарство в нашій країні ведеться в формі капіталістичній, при
повній свободі міжнародніх торговельних відносин)
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знизило б ціни на продукти промисловости. Це цілком виникає з

наших висновків про вплив світового закону вартости: витрати

виробництва промислових продуктів у нас відносно високі, а питома вага

в світовому виробництві відносно невелика. Тим самим еквіваленти

для сільського господарства покращали б. Я яких змін зазнали б

ціни на продукти сільського господарства ? Тут зіткнулись би дві

протилежні тенденції. Вища техніка сільсько - господарського виробництва
в інших країнах мала б вплив на зниження цін. В той же час висока

питома вага нашого виробництва сільсько -

господарських продуктів
в загальному світовому виробництві впливала б на підвищення цін. В той

же спосіб на підвищення наших цін на сільсько - господарські продукти
впливало б те, що витрати виробництва для оплати праці
безпосередніх виробників у нас значно нижчі, ніж у інших країнах.

Загалом треба визнати, що діяння світового

пол.іпшило б еквіваленти сільського господарства.

Так ось для чого був потрібний Є.

ському світовий закон вартости! Закон вартости

внутрішнього ринку жодного грунту під його примусовий
закон нашого існування" для нееквівалентного обміну
не дає. Прийшлося прилучити до справи світовий закон вартости.

Правда, здається частково дивною така методологія. Відомо, що

в своїй аналізі економіки переходової доби Є.

Преображенський вважає не лише за можливе, але й

н е ч н е в і д в е рт а т и с я від економічної політики

ської держави. Мле в той же час він вважає за

неможливе відвернутися від зовнішнього ринку. Економічна

політика влади, планове керовництво господарством

пролетарської держави являєсобою основу нашої

системи переходової доби. Є. Преображенському, одначе,

до. цього нема діла. Він вважає за можливе й. потрібне
абстрагуватися від цього. Мле зате від впливу
зовнішнього ринку він не вважає за можливе абстрагуватися.
Чому? Ось як він пояснює: Відвернутися від зовнішнього ринку, це

відвернутися від 'наших взаємовідносин із світовим господарством,

значить відвернутися від цілком виключних вартісних
взаємовідносин з ним (підкреслення наше), від нееквівалентного

обміну, від монополії зовнішньої торговлі, від майже заборонених
митних тарифів, від примусу, що на ньому буквально лежить увесь наш

промисловий розвиток за доби початкового соціялістичного

нагромадження" *). .

закону вартости

Преображен-

за ко-

р а д я н-

]) Новая Экономика", стор. 44. В Правде" за 1926 р. (№№ 148, 150, 153)
Н. Бухарін досить чітко поставив питання про неможливість в аналізі економіки

переходової доби відхилятися від економічної політики нашого уряду.
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Тут Є. Преображенський ставить крапку над і . Закон вартости

внутрішнього ринку показує, що про будь - який специфічний закон,

нашого існування в дусі нееквівалентного обміну говорити не

приходиться. Йому потрібні цілком виключні вартісні взаємини із світовим

господарством" для того, щоб під контролю цих вартісних взаємин

поставити еквіваленти продуктів нашого сільського господарства.

В самому цьому протиставленні: висвітленні законів обміну у нас

і за капіталізму чи буде він у нас існувати ми нічого

незвичайного не бачимо. Центральна помилка автора лежить у другій площині.

Є. Преображенський вияснює закони обміну продуктів промисловости
на продукти сільського господарства за умов впливу світового закону

вартости, але одночасно він базує свою аналізу на

передумовах, що з нашою дійсністю нічого спільного не мають.

Правда, він цих передумов не називає і про них нічого не говорить.
Мле вони визначені самою умовою впливу світового закону вартости.

Перша передумова це повна свобода міжнародніх звязків;

друга передумова це думка про те, що селянство здібне
повести народне господарство як класа, здібне безпосередньо звязатися

і з світовим господарством і добитися такого перерозподілу народнього

господарства, що був би адекватним для інтересів роздрібненого
селянського господарства.

Отже, Є. Преображенський ніде цих передумов не називає. Ллє

тим гірше. Ці передумови з повною очевидністю й неминучістю
виникають із поліпшених на основі світового закону вартости еквівалентів-

для сільського господарства.

Справді, разом із падінням передумови про свободу
міжнародніх звязків, падає і можливість (коли б навіть

організатором виробництва була класа капіталістів) зрівнення цін продуктів
своєї промисловости з цінами світового ринку. Так само, разом із

падінням передумов про можливість з боку селянства

перебудувати народне господарство адекватно характерові і

формам селянського господарства, відпадає можливість

еквівалентного обміну".
Вся конструкція за Є. Преображенським без винятку може

вкластися в таке положення :

По-перше, знайти специфічні закони розвитку переходової
економіки можна лише протиставлячи нашу систему господарства
капіталістичній.

По-друге, за умов капіталістичного господарювання і виходячи

з передумов: а) повної свободи міжнародніх
торговельних звязків, б) за умов, коли не класа капіталістів,
а класа розпорошених дрі бних власників селян зуміє
здобути для своєї форми господарства адекватного

перерозподілу засобів виробництва і робочої сили
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в нашій країні, тоді б ми мали інші зліпшені еквіваленти на

продукти сільського господарства.

По-третє, через те, що в нашій системі за обміну продуктів
промисловости на сільсько - господарські продукти еквіваленти менш

вигідні для сільського господарства й що ця нееквівалентність обміну
йде у фонд розвитку соиіялістичної промисловости, то: на підставі

викладених п.п.1,2,3 ми і повинні за Є. П реображенсь ким

зробити висновок, що протиставлення законів

розвитку переходової економіки капіталістичної форми господарства

показує нам, що нееквівалентний обмін є специфічний примусовий
закон нашого існування. В чому саме основний дефект таких думок?

Цей дефект думок Є. Преображенського полягає не в самому

протиставленні законів розвитку нашої господарчої системи законам

розвитку капіталізму. Навіть не втому, що автор втягає до кола досліду
світове господарство. Коли автор бажав викласти основні специфічні
закони нашого існування у відношенні до законів сучасного капіталізму,
йому слід було б виходити не з теоретичного уявління світового

закону вартости", а з реального стану сучасних світових взаємин.

Буржуазний автор Гриневецький ) у цьому виявив більшу
далекозорість, ніж марксист Є. Преображенський. Він пише: Жодних
ілюзій коло поліпшення еквівалентів для сільського господарства в разі
панування капіталу. В майбутньому чужоземний капітал може здобути
собі досить вигідне становище у визискуванні таких галузей
господарства (розробка природних багатств), забезпечивши себе низкою

привілеїв і концесійних прав.
Коли в минулому можна було розраховувати на порівняно

підлегле становище чужоземного капіталу та на значну ролю держави, то

в майбутньому при політичному та економічному послабленні держави

прийдеться погодитись з пануючим становищем чужоземного капіталу.
Кревні інтереси нашої промисловости, нашої робітничої класи

й нашого соціяльно - економічного розвитку будуть забезпечуватися не

нашою політичною міццю, а тою чи іншою зацікавленістю в нашій

долі з боку інших держав
- суперниць". За величезну помилку чи

просто за софістику треба визнати думку про те, що сучасний
капіталізм зумів би забезпечити нашому сільському господарсту
еквіваленти на основі світового закону вартости. Що тут ми маємо справу

(на кращий випадок) з величезною помилкою, видно з тих хоч і не

названих, але все ж, що конче виникають з аналізи, передумов автора.

Передумови ці треба прийняти для того, щоб тезі про можливість

забезпечення капіталізмом впливу закону вартости в нашій країні
надати якого-будь змісту.

) Г р и невецький. Післявоєнні перспективи російської промисловости.

Харків, 1919 р., стор. 72, 74.
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Ми бачили, що то за передумови : а) свобода міжнародніх

торговельних звязків, б) організатором суспільного виробництва є не класа

капіталістів, а класа селян.

Яким саме був би у нас капіталізм на випадок перемоги реакції;
яка була б при ньому роля і доля селянського господарства про це

вже досить писалося й зараз не варто на цьому зупинятися *)
Правда, і ми не забезпечуємо еквівалентів у сільському

господарстві на основі світового закону вартости. Яле, коли б ці еквіваленти

не були забезпечені і капіталістичним способом виробництва, то про

який же специфічний закон, властивий виключно нашій господарській
системі (нееквівалентного обміну), можна говорити?

В той же час той факт, що ми відступаємо від світового закону

вартости з метою забезпечення нашої незалежности від

капіталістичного світу й реконструкції нашої промисловости на новій технічній

базі, є не умовою павперизації сільсько -

господарських виробників, як

це було за капіталізму, а умовою переробки сільського

господарства в цілому і звільнення сільсько -

господарських виробників від тих

гнітючих умов' існування, що на них засуджував ,би капіталістичний лад.

Відступлення від закону вартости при обміні продуктів
промисловости на продукти сільського господарства мало б місце також

і за умов реального капіталізму, але там, де відступлення було б

звязане з таким перерозподілом продуктивних сил у народньому

господарстві, це пригвоздило б численне селянське господарство до

колісниці власного й міжнароднього капіталу.

Зрозуміло, на підставі говореного не можна трактувати, що

проблема темпу не має особливо важливого значіння. Навпаки, про-

гриш темпу викликав би зруйнування самого типу господарства. Темп

за наших умов не перестає відогравати одного з домінантних значінь,
але ж до так званого закону нееквівалентного обміну він жодних

стосунків не має, і зовсім даремно звязує Є. Преображенський ці

два моменти. Питання темпу це питання переваги соціялістичного

способу виробництва над капіталістичним, питання зміцнення
робітничо - селянського блоку, питання перемоги над куркулем і т. ін.

/Яле ж проблема темпу одночасно з проблемою будівництва соціялі-

стичного господарства в союзі з основною селянською масою, тоді як

0 Що стосується передумови б", то див. відчит VI конгресу Комінтерну,
особливо доповідь і дебати в програмовому і колоніальному питанні.

Місто не може бути рівне селу. Село не може бути рівним місту за

істеричних умов цієї доби. Місто неминуче веде за собою село. Село неминуче йде за

містой. Питання лише в тому, яка класа із міських клас зуміє вести за собою, село ...

І які форми це керовництво прийме" (Ленін Собрание сочинен., том XVI, стр. 42).

Думати, що за умов капіталізму керовництво над містом та селом може

приймати такі форми, щоб на підставі світового закону вартости" в розумінні,
що ми розглянули, сільське господарство опинилося перебудованим, значить не

розуміти і не бачити сучасної дійсности. -і*.

7 Прапор марксизму
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закон нееквівалентности (якщо б він існував) виключає зовсім

співробітництво з селянством.

Отже, підсумовуємо все сказане раніш:
По-перше, поставивши на чолі свого досліду твердження про-

нееквівалентний обмін промисловости з сільським господарством^
Є. Преображенський не аналізує характеру цієї нееквівалентности".

Його положення про нееквівалентність можна було трактувати

(особливо базуючись на перших його працях про теорії переходового
господарства), як конечність політики ножиць". Та й сам він у тих

працях збивався власне на цей погляд.

По-друге, правильно поставивши питання про характер і суть
нееквівалентности обміну між промисловістю і сільським господарством,
ми приходимо до висновку, що за умовою* статичної рівноваги не

можна визнавати нееквівалентний обмін, виходячи з закону
вартости внутрішнього ринку, бо зазначена нееквівалентність

має місце і в умовах капіталістичного господарства.

По-третє. Цілком неправильне те твердження, що з такою

нееквівалентністю звязана небезпека розриву робітничо - селянського

блоку. Невірно, що ця нееквівалентність обумовлює ніби постійну
боротьбу між держпромисловістю й дрібним селянським господарством.

Навпаки, коли за умов капіталізму зазначена нееквівалентність

зміцнювала б силу капіталістичної промисловости в справі підпорядко-
вання собі сільського господарства, то за наших умов
зазначена нееквівалентність зміцнює ресурси
держави й допомагає їй у її боротьбі за перебудову всього

сільського господарства на колективних основах.

По-четверте. Неправильно думати, що умовою статичної

рівноваги нашої господарської системи є нееквівалентний обмін між

промисловістю й сільським господарством, визнаючи за міру цієї
нееквівалентности світовий закон вартости. Це невірно тому, що за умов

капіталізму розподіл продуктивних сил у країні не базувався б на

світовому законі вартости, що про нього ми вже говорили. В той же

час невірно думати про відступлення від світового закону вартости,

що про нього ми вже говорили; невірно думати, що відступлення від

світового закону вартости робить неминучим сутички з основною

селянською масою. Навпаки, це відступлення збільшує могутність
пролетарської держави, сприяє процесові колективізації сільського

господарства. В той самий час як нееквівалентність обміну з погляду
світового закону вартости за капіталізму увіковічнювала б убогість
селянських мас, за наших умов ця нееквівалентність" є могутньою

зброєю перебудови сільського господарства.

Поряд цього падає вся конструкція Є. Преображенського і

вигаданий ним закон, властивий виключно добі переходового періоду
закон нееквівалентности.
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5. УМОВИ ДИНАМІЧНОЇ РІВНОВАГИ

Не розкладаючи умовин рівноваги народнього господарства на

умовини статичні та динамічні, Є. Преображенський тим не менш

широко користується з терміну динамічна рівновага" і по суті
аналізує умови рівноваги з погляду статики, як і умови з погляду динаміки

народнього господарства.

Постановку проблем народньо
- господарчої рівноваги з погляду

динамічного слід шукати у автора в умовах 2 та 4 х).
До цього часу ми займались головним чином умовами статичної

рівноваги, а тепер прийдеться зачепити умови рівноваги динамічної.

Однак, наперед потрібно виточнити питання про поняття народньо-

господарчої статики й динаміки. Ми вже раніш вказали, що народньо
-

господарча статика вивчає проблему рівноваги, елемінуючи елемент

часу. Вдале визначення статики народнього господарства дав

Шумпетер (хоча він сам і не дотримується його.в своїй роботі2):
Статика дає картину моментальної фотографії народнього

господарства. Ця картина показує процеси, що здаються спокійними3).
Які ж народньо

- господарчі проблеми, визначення, поняття належать

до аналізи з погляду статики? Коли елементи часу статика елемінує,
то єдина проблема, що підлягає до вивчення в пристосованні до умов

статичної рівноваги, це проблема ціни, проблема риночної рівноваги
між попитом і постачанням, проблема мінових співвідношень окремих

видів товарового світу"1).
Правда, ми могли б сказати, що кожній даній системі

статичної риночної рівноваги відповідає якась адекватна для неї система

рівноваги динамічної: кожній системі статичної рівноваги

мусить відповідати су во р о визначена структура

відтвореного процесу, що визначала б кількісні пропорції
розподілу народнього прибутку.

Все це є досить вірним і каже за те, що обмежуватися статикою

господарства ми не повинні. Конче потрібно провадити дальшу аналізу
і від статики перейти до динаміки.

9 Див. Вісник Комакадемії", № 22, стор. 37 43; 48 64.

- ) Das Wesen und Hauptinhalt d. Theoretischen Nationalekonomie".

3) Ibid., стор. 42.

9 Утворення ціни за даного попиту та постачання є статичною проблемою,
і ціна, що виникає за таких умов, є ціна статичної рівноваги". Проф. Юров-
с ь к и й. Нариси теорії ціни. Саратов, 1919, стор. 157.

Статика досліджує питання рівноваги одночасно дані попиту й запропо-
новання. Суворо висловлюючись, попит і постачання ніколи не дані, а завжди

міняються, і було б можна захищати той погляд, що в економіці статика зовсім

не існує. Однак, часті випадки утворення цін з безумовною користю можна

розглядати зі статичного погляду, і доцільно поставити на початку виложення опису

умов утворення ціни статичної рівноваги" (там саме, стор. 148).
7*
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Конечність такого переходу обумовлюється тим, що рівновагу в

народньому господарстві можна зрозуміти не інакше, як вивчаючи це

останнє з погляду розвитку.

Народне господарство є процес, що мусить бути дослідженим.
З цього погляду проблема динаміки вивчає течію господарського життя.

Мле цей перехід від статики до динаміки господарства диктується

ще, головним чином, потребою викрити ті рухові сили, що передрі-
шають і обумовлюють даний характер моментальної фотографії"
народнього господарства, обумовлюють форму статичної рівноваги.

Іншими словами, перехід від статики до динаміки

виникає з конечности викрити передумови та причини, що через
них характер статичної рівноваги набуває стійкости в часі.

Які ж категорії, визначення, поняття й т. д. являють собою предмет
аналізи народньо

- господарчої динаміки та умов рівноваги останньої?

Отже, зрозуміло, що до предмету аналізи динаміки народнього

господарства треба включити структуру відтворення суспільного

продукту в країні, проблему витрат виробництва, пропорційність окремих
частин народнього цілого, проблему розподілу й т. д.J).

Мле й динаміку, вважаючи її за процес, можна розуміти двозначно :

По-перше. Динаміка стаціонарного господарства" Звичайне
відпродуковання" за Марксом, близько підходить до того типу

господарства, що його частина буржуазних економістів звуть типом

стаціонарного господарства".
Ось як змальовує це господарство англійський економіст Кларк:

Можна змалювати стан, що в ньому соціяльний організм буде охороняти
незмінний свій вигляд і в якому життя продовжуватиметься . . . Форми
виробничої організації лишаються незмінні. В міру того, як одне

покоління замінятиметься другим, люди кожного покоління продовжуватимуть

заняття своїх батьків і передаватимуть їх своїм дітям"... і т. д. Кларк
перелічує п ять умов, що, на його думку, конче потрібні для збереження
стаціонарного господарства: а) незмінна величина населення, 2)
незмінна величина капіталу, 3) незмінність метод виробництва, 4)
незмінність форм організації виробництва і 5) незмінний характер потреб2).

) 3 наведеного видно, що статика й динаміка це не два самостійних поля

досліду і не два різних об єкти, що вивчаються кожною з зазначених частин.

Більш того, форма статики не може не бути адекватною до форми динаміки і дана

система цін, якщо вони є цінами риночної рівноваги, не може не служить
відбитком суворо визначених пропорцій на розподілі виробничих сил у народньому

господарстві. Коли ж Є. Преображенський приходить до висновку про конечність

визначення системи цін певних еквівалентів, то він з погляду методологічного

робить ЦІЛКОМ вірно, 2<ОЛИ по образу і подобію цін еквівалентів конструює форму
відбудовного й розподільного процесів.

2) Clark. Distributim of Wealth. Цитовано за книгою Блюшна. Суб єктивна
школа в політичній економії Теж і Cassel, Пер. розділ. Die Stationare Wirtschaft

в його курсі Theoretische Sozialoekononriie , Leipzig, 1927, crop. 23 27.
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Від течії господарчого процесу такого типу варто відрізняти:
По-друге. Динаміку еволюторного господарства або ж процес

відпродуковання поширеного1).
Зрозуміло, що динаміка стаціонарного господарства не може

мати будь - чого спільного з характером господарчої системи

переходової доби. Наше господарство є динаміка переродження.
Основні проблеми динамічної рівноваги у нас мусять вирішуватися по

лінії встановлення темпів нашого зростання, темпу індустріялізації
країни, по лінії, характеристичній для динаміки. еволюторного

господарства.
Найбільш слушне і складне в аналізі умов нашого безболіз-

но.го просунення вперед до соціялізму це знайти оптимальне

споріднення коефіцієнтів росту окремих галузей господарства; конче знайти

найбільш оптимальне споріднення змін у часі структури тих чи

інших частин народнього господарства країни. Виходить, що проблема
динамічної рівноваги в нашому господарстві зводиться до проблеми
такого перерозподілу продукційних сил у народньому господарстві, що

був би адекватним розвиткові і зміцненню соціялістичних форм
господарства 2).

Є. Преображенський проблему динаміки правильно розглядає
саме з погляду перманентного перерозподілу продукційних сил у

народньому господарстві. Наслідки його аналізи в цій частині ми тут
стисло виложимо й критично проаналізуємо:

По-перше. Є. Преображенський вважає, що визначені ним

умови статичної рівноваги в нашій системі мусять набути стихійности

*) Проф. Юровський в зазначеному творі дає таку класифікацію
економічних проблем :1) економічна статика: основна проблема ціна статичної

рівноваги, 2а) Економічна динаміка: теорія стаціонарного
господарства основна проблема, ціна динамічної рівноваги, витрати
виробництва, проблема розподілу й т. д.; 26) економічна динаміка теорія
господарчої еволюції. Основна проблема: взаємодії між цінами та

змінами числа населення, потреб техніки й організації і так далі. Там саме,

стор. 161 162.

- ) Глибше розглядати нашою роботою це питання не слід. Досить
наведеного в тексті для наших цілей критики аналізи динамічної рівноваги Є.

Преображенського. Ми надіємось спеціяльно до цих питань повернутися в майбутньому;
треба зазначити, що в новіший час над проблемою статики й динаміки працюють
досить інтенсивно буржуазні автори. Пор. Schumpeter. Das Wesen und d.

Hauptinhalt der theoretischen Nationaloekonomie. 1908; Theorie d. Wirtschaftlichen

Entwicklung.
Cassel. Theoretische Sozialoekonomie.

Л. Mmonn. Grundzuge d. Volkswirtschaftslehre. 1926.

R. St re Her. Statik und Dynamik. 1926.

Oppen h ei me. Theorie d. Reinen und Politische Oekonomie.
E. Vogel. Statik und Dynamik (стаття в Zeitschrift fiir die Gesamte Staatswissen-

schaft, 1928, 84(2) й інші.
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в часі. Цієї мети можна досягти лише тоді, коли структура процесу

випродуковання суспільного продукту в СРСР буде адекватною до

знайдених умов статичної рівноваги. В основному ця адекватність

мусить знайти свій відбиток на розмірах нагромадження в країні. Це
останнє мусить бути достатньо велике для того, щоб вичерпати ввесь

фонд нееквівалентного обміну й, навпаки, фонд народніх ресурсів,
джерелом якого є нееквівалентний обмін, що мусить бути досить

великий для того, щоб забезпечити потрібні розміри нагромадження.
Коли ж розміри нагромадження буде понижено, залежно від

політики цін чи то від росту товарового непродукційного споживання,

ми зіткнемося з порушенням рівноваги в народньому господарстві
(безробіття, ріст товарового голоду, зниження темпу розвитку

виробництва, натуралізація с. г. й т. д.). Виходить,-що порушення принаймні
однієї цієї умови динамічної рівноваги визначення розмірів
нагромадження в країні виключає також можливість встановлення

рівноваги статичної.

Таке положення автора цілком базується на неправдивих

передумовах основної умови статичної рівноваги.
Разом із цими передумовами падає й справжнє становище, що

стосується рівноваги динамічної. Вищенаведена критика умов
статичної рівноваги звільняє нас від доповнюючих зауважень по цьому пакту.

По-друге. Наступною уморою динамічної рівноваги нашої

системи, за Преображенським, є конечність нагромадження

до визначених розмірів. У такій формульовці, якщо під нею

розуміти, що нагромадження в країні мусить бути обмежене і

мінімумом і максимумом, таке положення не зустріло б заперечень. Однак
€. Преображенський вважає, що розміри нагромадження підлягають

до обмеження лише з боку мінімуму. З боку ж максимуму нема й

мови про обмеження, тому що перенагромадження в народньому

господарстві не може бути.

З літератури руською мовою відмітьмо :

Базаров. Капіталістичні цикли й відбудовний процес.
Блюмін. Суб єктивні напрямки в політекономії. Т I, II.

Юровськи й. Нариси з теорії ціни. 1919.

Струве. Статті в Економічному Віснику". Берлін, 1923.

Ми не можемо тут не відмітити того, що проблема динаміки в розумінні

теорії еволюторного господарства лишилася для буржуазної політичної економії

книгою за семью печатями" австрійська й математична школи в основному
займалися статикою господарства й стаціонарним господарством. Самі буржуазні
автори цього не криють. Наприклад, Zuckerkande Preis" в Handworterbuch d.

Staatswissenschaft" ...4. Bd. VI., або в тому ж виданні ст. Bohm - Bawerk" Wert",

Bd. 8. Один із мовчазних авторів узявся виявити картину економічного світу, якщо

цей останній зумів організуватися на планових основах і при цьому мірою

економічних величин буде обмежена користь одиниці продукту. Див. Hans Mayer, статтю

Produktion" в Handworterbuch d. Staatswissenschaften". Hut. 4, Bd. VI. Однак, і тут

автор виявив своє безсилля вибратися за межі стаціонарного господарства.
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Ми підходимо д<? висновку, що перенагромадження в державному

секторі за наявности великого завдання найшвидшого переоборуду-
вання й поширення основного капіталу промисловости взагалі

неможливе т).
Що могло б значити перенагромадження й за інших умов?
Цей термін можна зрозуміти двозначно:

а) Про перенагромадження можна говорити з погляду
результатів процесу. Значний темп росту виробництва викликає

переповнення ринку предметами споживання, але тоді з оцим звязано

зниження цін, ріст реальної заробітної плати, змикання ножиць і т. д.

Цього перенагромадження хіба треба боятися?

б) Мле перенагромадження можна розглядати з погляду самого

процесу. При переході від менших до більших темпів нагромадження,

перенагромадження за наших умов обов язково являє собою ріст цін

на товари, загострення товарового голоду на предмети споживання,

як і на засоби продукції.
Перенагромадження0 з погляду п. 2, за Є. Преображенським,

жодної реальної небезпеки собою не являє.

За автором, було б невірно таке загострення товарового голоду

приписати перенагромадженню , як такому. В даному разі у нас буде
не загальне перенагромадження (підкреслення автора) в

державному секторі, а непропорційне розподілення в часі окремих завдань

поширеного виробництва... Це може тимчасово затримати конечний

темп продукційности засобів споживання, викликати питомої ваги

товаровий голод, затримати зниження цін... Мле з погляду загального

поступового руху, випадок, що його ми розглядаємо, являтиме собою

не кризу перенагромадження..., а лише матеріяльну неможливість

гармонійно вкласти розвій усіх боків поширеного відтворення в часі23 *).
На цьому питанні нам варто зупинитися докладніше.

Викладаючи умови динамічної рівноваги капіталістичної господарчої системи

за даними Преображенського8), ми бачили, в чому основні причини

порушення динамічної рівноваги капіталістичної господарчої системи.

Ці причини містяться в (систематично виявленій) перепродукції
предметів споживання, або ж у дефіциті в засобах продукційности.

Характер і підоснову цього дефіциту ми викрили в першій частині

нашої статті. Відціля й надзвичайно характеристичне пояснення

періодичних криз за умов капіталізму.
Ці причини Є. Преображенський бачить у тому, що капіталісти

для уникнення частих переміщень капіталу з другого підрозділу
суспільного виробництва до першого, що звязано з великими витратами,

*) Вісник КомакадеміГ, № 22, стор. 42.

3) Вісник КомакадеміГ, № 22, стор, 41, 42.

3) Прапор Марксизму", № 2, стор. 71. Там ми обіцяли повернутися до цього

етитання ще раз
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дуже часто форсують виробництво засобів продукційности таким

темпом, що рівновага в народньому господарсті стає порушенням з боку
надпродукованих засобів продукційности. Не буде парадоксальним

твердження, що труднощі переміщення капіталу з другого до першого,
за постійно зростаючої господарчої конечности такого переміщення,
якраз і можуть зводити до більш частої надпродукційности *).

Таким чином, збільшення темпу поширеної репродукції збільшує
дефіцит- за рахунок виробництва.

Ні про яке перенагромадження говорити не приходиться. За

такого випадку ми стикаємося лише з порушеними
пропорціями в розподілі продукційних сил у часі. Не лише

в пристосованні до капіталістичного господарства надпродукційність
п. II служить за відбиток дефіциту на продуктах п. І підрозділу. І за

наших умов: Те, що має зовнішній вигляд

перенагромадження в тяжкій промисловості, є лише СВОЄРІДНОЮ
формою нагромадження у всьому державному

господа рстві * 2). (Підкреслення авторове).
В пристосованні до капіталізму, як і до нашого господарства,

порушена динамічна рівновага має свої підосновні недоліки.

Розсуд Є. Преображенського в пристосованні до капіталістичного

господарства є неправильний і не менш неоригінальний.
За своїх попередників' по цій частині Є. Преображенський має

Рікардо, Сея, Туган -Барановського. Умови порушення динамічної

рівноваги в капіталістичному народньому господарстві автор виклав

абсолютно невірно. Основною центральною хибою Є. Преображенського по

цій частині є те, що він обмежився розглядом співвідношення між

попитом і постачанням з погляду кількісних пропорцій обміну.
Автор не взяв на увагу differential Specifical капіталістичного

Засобу продукції: 1) конечности перетворення кожного товарового

вигляду на гроші, 2) факту, найбільш властивого динамічній рівновазі
капіталістичного господарства: конечности визначених пропорцій у

наростанні продукційного, товарового та грошового капіталів. А тому
аналіза Є. Преображенського зробилася' не лише кількісною,

формальною, але являє собою ein wirklichfremdes Qebild у повному
розумінні цього слова.

Всі закиди Маркса. Сея і Рікардо цілком лишаються в силі й що

до Є. Преображенського. Отже, по-перше, товар, що в ньому є

протилежність мінової й споживчої вартости, перетворюється просто на

мінову торговлю продуктами, споживальними вартостями ... Через те

що перетворення товару лише на споживальну вартість усуває сутність
мінової вартости, то треба також заперечувати гроші, як суттьову

*) Вісник Комакадемії**, № 17, стор. 59.

2) Вісник Комакадемії**, № 22, стор. 41.
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фррму товару, як таку форму, що в процесі метаморфози є

самостійною у відношенні до первісної форми товару" х).
Хибне розуміння грошей (розглядуючи останні лише як засіб

перетворення товарів ft. В.), засноване у Рікардо на тому, що він

мас на увазі лише кількісне визначення (чи не стосуються

повністю ці слова Преображенського) мінової вартости, а саме, що вона

рівна з певною кількістю робочого часу; але він забуває кількісне

визначення, що індивідуальна праця шляхом свого відчудження мусить

бути представлена зогляду на абстрактність загальної суспільної праці2).
Начеб-то з огляду на аналізу Є. Преображенського, Маркс пише:

Визнається, що в кожній особливій сфері виробництва можлива

надпродукційність". Що заважає надпродукційності в усіх сферах,
це те, що товар обмінюється на товар" 3).

Якщо розуміти взаємини між попитом і постачанням... і

конкретніше, то сюди входять взаємини між продукційністю і споживанням1).
Яким чином Є. Преображенський може говорити в пристосованні

до капіталізму, що надпродукційність предметів споживання є

відбитком дефіциту на засобах продукції? Хіба .що надпродукційні
тканини, взуття й т. д. не містять у собі вже надпродукційности вугілля,
заліза, шкіри й т. ін.й).

Вле й за наших умов ці міркування не вірні, і за наших умов
соціялістичний сектор господарства не може ще по образу і подо-

бію" своєму перерозподіляти продукційні сили в народньому

господарстві. Початок генетичний" і за наших умов поки ще сильно дає

') К. Маркс. Теорія надбавочної вартости. Вид. Прибой", 1925, т. II, стор.
173, 174. Там саме на стор. 167 Маркс пише: Рікардо поділяє погляди паскудного
Сея... саме ті погляди, що не може бути ніякої надпродукційности або ж

загального переповнення ринку; цей погляд заснований на положенні, що продукти

обмінюються на продукти, на метафізичній рівновазі продавців і покупців...
К. Маркс, вказаний твір, стор. 175.

;|) Ibid., стор. 198.

4) Ibid., стор. 198.

&) Ці міркування в пристосованні до закінченого соціялістичного
господарства могли б мати будь-який зміст. Гольденберг у своїй статті Запізнілий рефлекс"
( Більшовик") робить слушне зауваження відносно того, що Преображенський
змішує наслідок процесу з самим процесом". Тільки в пристосованні до

закінченого соціялістичного господарства ми могли б з певною обмеженістю заявити,

що надпродукційність в одному місці буде відбитком недопродукційностц в

другому місці. Таке явище ми могли б розглядати, як часткове порушення про-

порційности в народньому господарстві. Лише в соціялістичному господарстві таке

порушення може бути ліквідоване стиском поточного споживання для самого

споживання без будь-яких соціяльних струсів. Ця помилка Преображенського
цілком обумовлюється його методою аналізи радянської господарчої системи.

Народне господарство країни він ділить на два замкнуті сектори й вивчає

ізольовано закони кожного з них. Виходить, що державного сектора він розглядав

ізольовано від усього народнього господарства, і за даного випадку він переносить

закони соціялістичного господарства на нашу систему.
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себе почувати. I за наших умов гроші являють собою не лише засоби,
за допомогою яких діється обмін. І за наших умов до певної міри
протиріччя між міновою й споживальною вартістю існують.

Виходить, що політика зверх
- індустріялізації, політика підлег-

лости народнього господарства країни.вигаданому законові

первісного соціялістичного нагромадження не може бути науково"
обґрунтована аргументами Преображенського в частині Ergarnzungsgiiter.
Виходить, що і в нас перенагромадження в державному секторі не

можна розглядати лише як неможливість гармонійно вкласти

розгорнення всіх боків поширеної відпродукційности в часі.

Наші народні господарства, як відомо, є одно ціле різноманітних
соціяльних укладів. Основні сектори це сектор звичайного

товарового господарства й соціялістичного господарства. Будівництво
соціялізму мислиме лише на основі перебудови останнім першого. Кори-
статися з сектору звичайного товарового господарства, як джерела

Erganzungsguter для сектору державного господарства, не можна.

Таке тлумачення з теорією Леніна нічого спільного не має1).
По-третє. Однак, не досить встановити положення про те,

що мінімум нагромадження в державній промисловості не може бути
встановлений свавільно. Потрібно встановити, які саме закони

диктують пропорційне розподілення народньо
-

господарчого нагромадження
між окремими секторами й частинами народнього господарства. Автор
зазначає, що виявити ці закони є одно з найважливіших завдань у

теорії радянського господарства. Відповідно до цього, виясненню

вказаних законів пропорційного скористання народньо
-

господарчого

нагромадження в країні присвячені ставлячись справедливо до

автора найновіші й найцікавіші сторінки тексту* 2).
Закон пропорційного народньо

-

господарчого нагромадження

висуває низку важливих народньо- господарчих проблем :

1. Проблема бездефіцитного постачання народньо
-

господарчому

виробництву знаряддя продукції, враховуючи структуру першого й

другого підрозділу державного й приватно державного сектору
(органічний склад капіталу, розміри виробництва кожного з підрозділів
і т. д.). Цю проблему ми поставили досить виразно в попередньому

номері Прапору Марксизму".
2. Проблема відтворення окремих частин суспільного продукту

СРСР; При цьому автор подає низку цікавих зауважень про характер

репродукції окремих частин у звязку їх з іншими,.

0 В питанні про характер надпродукційности й народньо
-

господарчих
наслідків надпродукційности зроблено не позбавлені інтересу зауваження Spiethof OM
у його статті Kriesen. Handworterbuch d. Stastswissenschaften". Hufi. 4, Bd. 6, crop. 81»

розділ Verschiedenartige Folgen der Uebenzeugung bei ferschiedenen VerfassQngsfor-
rnen der Volkswirtschafts.

2) Вісник Комакадемії", № 22. Стор 48 64.



Умови рівноваги радянської господарської системи 111

3. Проблема пропорційности продукційного й особового

споживання
.
в народньому господарстві й темп народньо

-

господарчого

.розвитку.
4. Проблема денатуралізації селянського господарства і

залежність його від інтересів індустріяльного розвитку.
В цій частині аналізи автор встановлює низку цікавих взаємо-

залежностей між окремими частинами народньо
-

господарчого цілого

з боку вартісного складу продукції, як і з боку натурального складу

виробництва. Ми гадаємо, що це єдині плодотворні сторінки з цілої

аналізи.

По-четверте. Аналіза проблем динамічної рівноваги

приводить до висновку про неможливість рівноваги в країні на тривалий
час. Цей бік питання автор викладає надзвичайно тьмяно, говорить

навздогад і т. д. Не менш цього заперечення можливости тривалої

рівноваги в країні без того, щоб не здолати труднощів у нашому

соціалістичному одиноцтві автор базує на основних протиріччях
переходової економіки. Ці протиріччя можна звести до такого:

1. Протиріччя, що виникають із структури народньо
-

господарчого

виробництва країни.
2. Протиріччя між поширенням виробництва й ростом

робітничої класи. -

3. Протиріччя між конечністю форсувати випродуковання засобів

продукційности в державному секторі та найповнішим забезпеченням

потреб села предметами споживання. Це затримує процес росту това-

ровости с. г. й сприяє відокремленню цього останнього.

4. Протиріччя між конечністю нагромаджувати коштом селянства,

що продукує промислову сировину, поряд з усім селянством взагалі

та конечністю максимально стимулювати поширене репродуковання

цієї сировини. ( Вісник Комакадемії , № 22, стор. 70).
5. Протиріччя між політикою ліквідації ножиць і темпом

нагромадження.

6. Протиріччя, що лежать у конечності одночасного розвитку
й форсування с.-г. сировинної бази, першого підроздільного
державного сектору, предметів с.- г. експорту й т. д.

Автор просто зазначає, що всі ці протиріччя можна розвязати
лише на базі світової революції.

Питання проте, чи можуть бути розвязані силами революції основні

* протиріччя в нашому народньому господарстві, досить висвітлене

партійною літературою, і партія в цьому питанні вже висловила свою

думку. XV партійний з'їзд у своїх резолюціях одвів чимало місця для

цих питань, а через те ми вважаємо за непотрібне на цих питаннях

зупинятись.

Під кінець вважаємо за потрібне зробити висновок, що основних

проблем динамічної рівноваги, особливо: а) в частині наших взаємин
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із світовим господарством, б) в частині співвідношень росту
заробітної плати й темпу розвитку виробництва, в) в частині співвідношень

між окремими галузями виробництва, що між собою міцно звязані,
і т. д., і т. д., автор навіть не намагався розвязати1).

Деякі з оцих проблем (не всі) автором лише висунуто, при чому,,

висунуто своїм суперечливим боком, щоб показати, що розвязати їх

можна лише на базі світової революції. Кожна із зазначених проблем
зокрема ще чекає на своє розроблення.

) Робота Советская экономика" Леонтьева й Хмілевської, що недавно

вийшла друком, містить невеличкий розділ Умови динамічної рівноваги", в.

йному всебічно висвітлено проблему динамічної рівноваги.



БОДНЯР

Критика грошово-кредитових теорій
кон юнктури1)

Погляди на зміну кон юнктури, які ми нижче наводимо,

грунтуються на двох основних моментах: 1) на приписуванні переважної
ролі в капіталістичному господарстві грошовій циркуляції; 2) на

особливому трактуванні питань кредиту. В першому моменті, який є однією
з методологічних засад наведених авторів, вони всі сходяться; в

другому між ними є розходження. Виходячи з їх споріднення, можна їхні

теорії капіталістичної кон юнктури об єднати під назвою грошово
-

кредитових теорій кон юнктури.
У визнаванні примату циркуляції надпродукцією у справі зміни

кон юнктурних фаз, усі вони рішуче розходяться з марксівською
теорією кон юнктури, яка шукає причин зміни кон юнктурних фаз не в

циркуляції, а тільки в природі капіталістичної продукції. Друге
розходження полягає в переоцінці ролі кредиту. Воно випливає з їхньої

основної методологічної установки. Марксизм, визнаючи величезну

ролю кредиту в капіталістичному господарстві, не дає йому
першорядного місця. За кредитом визнається тільки допоміжна, хоча й дуже
важлива роля. Кредитова система прискорює матеріяльний розвиток

продукційних сил... доведення яких, як матеріяльних основ нової

форми продукції, до певних розмірів, становить історичне завдання

капіталістичного способу продукції". Сама вона не визначає характеру

виробництва, а тільки ним утворена.
Маючи загальну, спільну всім методологічну основу, наведені

автори відрізняються дуже своїми теоріями кредиту. А саме це

розходження дає можливість поділити їх на три групи: 1) теорії, що

пояснюють зміну кон юнктурних фаз станом нагромадження грошово
-

позичкового капіталу; 2) теорії, що пояснюють зміну кон юнктурних
фаз станом золотих запасів; 3) властиво грошово

- кредитові теорії.
Не важко побачити, що ці груповання зроблені, виходячи з тієї ролі',
яку ті чи інші автори надають кредитові.

*) На цю тему автор читав доповідь у семінарі т. Губермана, що мав значний

вплив на складення погляду що до безпосередніх причин криз.
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До першої групи належать ті, що, за термінологією Зомбарта,
вбачають у кредиті тільки Ubertragungskredit". Себ-то ті, хто вважає,

що кредит може тільки зібрати вільні грошові капітали й перетворити
їх у позичковий капітал. Виходячи з цього, ця група авторів шукає,

причин зміни кон юнктури в стані нагромадження грошового капіталу.
Не важко побачити, що, коли виходити з переважного значіння

грошово -

кредитових факторів у кон юнктурі й приписувати кредитові
тільки пасивну ролю перенесення капіталів, то причин зміни

кон юнктурних фаз годі ще десь шукати.

До другої групи належать автори*, що виходять із тієї ж

основної засади, але шукають підвалин кредитової діяльности банків не

в заощадженнях, а тільки в зміні золотих запасів. Звідси в них

твердження, що всякі кон юнктурні переміни походять від змін продукції
золота або золотих запасів.

Третя група, яка виходить із засади, що банківські активи

визначають банківські пасиви, а це означає, що банки можуть творити

кредити в довільних розмірах, шукає пояснення кон юнктурних хитань

безпосередньо в діяльності банків. Вона ж заодно ставить собі

завдання показати необмеженість банківського кредитотворення.

1. ПОЯСНЕННЯ РУХУ КОН ЮНКТУРИ станом НАГРОМАДЖЕННЯ ГРОШОВОГО*

КАПІТАЛУ

Найчистішим представником цього напрямку є Туган - Баранов-
ський. Вся його концепція кон юнктури така: Промислове піднесення

відбувається аж до того часу, доки в країні є велика кількість вільного

капіталу... Вільний капітал протягом фази піднесення вичерпується.
Покажчиком зменшення вільного позичкового капіталу є підвищення

дисконтового проценту; нестача вільних капіталів не дає спромоги
виникати новим підприємствам і діставати новий капітал підприємствам
старим. Застій викликається тим, що припиняються вкладення нового

капіталу до промисловости 9*
Отак переходить піднесення до депресії. Однак, за депресії

нагромадження капіталу не припиняється, бо чимало доходів майже

зовсім не залежать від фаз капіталістичного циклу. Заощадження всіх

клас, що дістають тверді доходи, продовжують за роки промислового

застою йти звичайним темпом, але цей капітал не має куди себе,

прикласти в промисловості, і на ринку нагромаджується вільний капітал.

Тому фаза промислової депресії характерна величезним припливом

вільного капіталу до банків і низьким процентом. А що легко стає

брати в позику капітал, то й починають закладатися нові підприємства.
Капітал просякає до промисловости. Фаза промислової депресії минає

й заходить промислове піднесення2).
9 Туган-Барановськи й. Основы политэкономии. Стор. 536.

2) Туган-Барановский. Основы политэкономии. Стор. 535 6.
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Туган у цих рядках констатує, що 1) нагромадження капіталу
є причиною зміни фаз кон юнктури, 2) вичерпання нагромаджених,

капіталів є причиною повороту кон юнктури від піднесення до

депресії, 3) нагромадження капіталів за депресії є ґрунтом і причиною
нового піднесення. Покажемо на неув язання оцих от тверджень,
з іншими частинами концепцій Тугана. Теорія криз Тугана не

погоджена з його теорією кон юнктури. Даймо йому самому слово:

Капіталістична продукція має великі продукційні сили й завжди

намагається поширити кількість продуктів, які вона виробляє, але збут тих.

продуктів можливий тільки за пропорційного розподілу суспільної
продукції. Однак, капіталізм не має ніякої організації для такого

розподілу. Звідси й постають кризи в капіталістичній промисловості.

Відсутність хоч би якої організації для пропорційного розподілу продукції
відограє в капіталістичному господарстві ролю еластичної пов язи, яка

постійно тисне на капіталістичне виробництво й не дає йому
розгорнути всі свої продукційні сили. На цьому основана трудність
реалізації продуктів у системі капіталістичного господарства. Наближається

капіталізм до пропорційности з великими потугами шляхом криз та

через знищення окремих підприємств, що надто розрослися...

Взагалі ніяких меж для розвитку капіталістичного господарства немає,

окрім продукційних сил суспільства, бо капітал сам собі творить

ринок; але процес його творення через неминучість пропорційного
розподілу праці не може не перериватися зупинками в зрості
господарчими кризами"1). Здається, що з цієї концепції, як висновок, випливає,

що причиною кризи є диспропорція поміж окремими галузями про

мисловости, яка дійшла до певного рівня. Тоді фаза депресії була б

фазою находження пропорційности, а фаза піднесення часом розвитку
на підставі знайденої підчас депресії пропорції, та кількісним

нагромадженням елементів диспропорції, що, нагромаджені до певних розмірів,
давали б кризи. Отже, різний стан взаємопропорційности окремих

галузей господарства та підприємств мусив би пояснити зміну фаз
капіталістичного циклу.

Замість цього автор вводить стан нагромадження грошового

капіталу, як фактор, що має пояснити зміну фаз циклу. Він пробує
об єднати свою концепцію криз з концепцією циклічности таким

способом : Ріст грошового позичкового капіталу відбувається без перерви,
вкладання цього капіталу до промисловости натрапляє на перепони,
і нагромаджений капітал силкується їх перебороти, він не може

перетворитися в продукційний капітал, бо поширення продукції без

шкоди для продуцентів вимагає певної пропорційности в

розміщенні капіталу. Одначе, як народне господарство неорганізоване, то

пропорційне розміщення вільного капіталу натикається на величезні

*9 Туган-Барановский. Промышленные кризисы. 198,
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труднощі економічного й технічного характеру. Вільний капітал

нагромаджується, старанно шукає собі місця й не може себе прикласти,

промисловість не приймає нового капіталу, капітал із свого боку
натискає де-далі усе сильніше. Нарешті, вільного грошового капіталу
наростає так багато, що він переборює опір промисловости, просякає
до промисловости й прикладає себе. Наступає епоха промислового

піднесення"1). Звичайно, це ще не є пояснення. Туган мав пояснити,

як наростання вільного грошового капіталу створює умови для свого

пропорційного розподілу, бо він це поставив за передумову його

просякнення до промисловости. Замість Цього він дав декілька фраз про

опір" промисловости й тиск" грошового капіталу. Саме опір, за

Туганом, є стан диспропорції, тому й тиск мав би бути силою, що

встановлює пропорції. Завдання авторове було показати, як

нагромадження та збільшення тиснення грошового капіталу створює умови для

свого пропорційного розподілу. Цього він не зробив і зробити не міг, бо

його теорія циклічности й криз ґрунтовно від себе відділені. Не вдаючися

в критику теорії криз Туган - Барановського, яка має досить

блискучих зразків у марксистській літературі, спинімося на його теорії циклів.

Причину піднесення Туган бачить у нагромадженні грошових
капіталів за час депресії, а останню він розглядає, як наслідок вичерпання

грошових капіталів протягом піднесення. Конкретні дані з балансів

дев яти німецьких банків* за 1900 1913 роки, себ-то на протязі двох

капіталістичних циклів, не ствердили думки Тугана.

Таблиця І2)

Роки Депозити
У відсотках
до попер, р.

Всі

кредитори

У відсотк.до

попер, рок.

1900 241 ___ 1437 ___

1901 370 35 1507 5

1902 390 5 1776 18

1903 459 18 1983 12

1904 556 21 2468 24

1905 674 21 3003 21

Г906 799 19 3502 16

1907 909 14 3430 2

1908 1247 37 3672 7

1909 1341 8 4121 12

1910 1560 . 16 4863 18

1911 4969 2

1912 4920 0,9

1913 5149 5

)Туган-Барановский. Периодические промышленные кризисы. Ст. 247.

2) Дані з балансів німецьких банків: 1) Bank f. Handel u. Industrie, 2) Disco-

ntogeselischaft, 3) Mitteldeutsche Kreditbank. 4) Deutsche Bank, 5) Comerz u. Diskon-

tobank, 6) Dresdener Bank, 7) Nationalbank f. Deutschland. 8) Berliner Handelsgesellschafl.
9) Schafthausenscher Bankverein.
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З таблиці видно, що про вичерпання грошових капіталів нема

мови, є тільки рЬкниця в темпі зростання вкладів. Позначається

безперервний зріст депозитів, з найбільшим темпом зростання за роки

безпосередньо після криз (1901,1908). Останнє цілком можна пояснити,

виходячи з характеру депозитів: вони належать передовсім тому
шарові людности, що є власником цінностей, але безпосередньої участи

у виробництві не бере. На найбільший ріст депозитів у час депресії
мають вплив стан цін і відсутність попиту на вільні капітали через

застій у промисловості.
Всі кредитори" ростуть відповідно до того, в якій фазі

перебуває розвиток промисловости. Найменший темп зростання саме в

період депресії, на другому місці стоять роки розквіту, зменшення дають

роки криз, за останні роки маємо рівномірний зріст. В' рубриці всі

кредитори" подані головно капіталістично - промислові вклади. Вони

мало ростуть у час депресії, хоча процес продукції скорочується,

ростуть паралельно до процесу продукції в період піднесення і за

першої фази розквіту, менше зростають, себ-то відносно падають, за

найвищої фази розквіту продукції. Емпіричний матеріял заперечує

твердження про вичерпання грошових капіталів за час розквіту, яке

висловлює Туган, але він стверджує думку Марксову, що процес цей

(нагромадження позичкового капіталу Б.) цілковито відрізняється від

справжнього нагромадження капіталу". Тільки середина
капіталістичного циклу характерна відповідністю між цими двома процесами.
Туган цю ріжницю уловив, але не зрозумів її сути й через те поставив

ці два явища в неправильну причинову залежність. І тим - то опинився

в становищі того химерника, що відкривання парасольки під дощ

вважав за саму причину дощу.

Дуже близько до Тугана в-поясненні причин повороту

кон юнктури стоїть Кассель. Типічна сучасна висока кон юнктура не

визначає ніякої перепродукції, ніякої переоцінки суспільного попиту або

суспільно? потреби в послугах основного капіталу, а^ільки переоцінку
пропозиції капіталу, себ-то кількости заощаджень, призначених для

оволодіння випродукованим реальним капіталом" 9- Касселеві справа
видається так, що підприємці, починаючи свою промислову діяльність,

переоцінюють можливості ринку заощаджень, у,я переоцінка є

результат того, що здатність завбачати заощадження повинна підлягати

оцінці за декілька років наперед, бо пройшло чимало часу між тим,

коли підприємство планувалося, і часом, коли воно цілком поставило

свої вимоги на суспільні заощадження"* 2). Причиною цьому є

ненадійність покажчиків, що дають спромогу капіталістові судити про стан

грошового ринку: щоб скласти думку про стан грошового ринку,

*) Кассель. Theoretische Socialoekonomie. Стор. 575.

2) Ibid. Стор. 576.

6 Прапор марксизму
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кожний підприємець зокрема не має іншого способу, як рівень
проценту. Однак, за час депресії та в перший період високої кон юнктури
процент низький, або що-найменше помірний. Вимоги на

розпорядження капіталом, які виставляє збільшена промислова діяльність*»

галузі продукції основного капіталу, ще не набули свого повного

значіння... Цілком можливо, що підприємства, що будують доми,

прокладають залізниці то -

що, плануються й починають працювати в

таких розмірах, що їх потреба в капіталах, як це потім виявляється, не

може бути задоволена J). Кассель констатує, що, керуючися

процентом, підприємець помилково розраховує розміри заощаджень, які йому
може дати суспільство. Коли таким способом висока кон юнктура все

дальше підноситься, то мусить настати момент, коли раптом стане

ясно, що ринбк заощаджень не може дати їх в достатній кількості,

потрібній на оволодіння випродукуваним реальним капіталом. В цей

момент повинно настати раптове знецінення основного капіталу й

разом із тим надзвичайне збільшення труднощей для підприємців у справі
одержання капіталів для підприємств через позику або продаж...

таким способом, мусить наступити загальна економічна криза" 2). Кассель

розглядає зміни кон юнктури, як результат змін регуляторів
народнього господарства: цін на матеріяли, заробітної плати й рівня

проценту. Якже заробітна плата та ціни починають підійматися, то настає

тоді відносне послаблення капіталотворення що до народнього доходу.

Робітнича бо класа споживає напевно відносно більшу частину свого

доходу, особливо, коли ціни на всі життьові запаси ростуть. Одночасно

дохід підприємця починає знижуватися в наслідок підвищення

заробітної плати, або в усякому разі темп його підвищення меншає, через

що меншає й вага дійсного джерела капіталонагромадження. Отже,

кінець високої кон юнктури показує відносну бідність у пропозиції
капіталів"3). Не розглядаючи характеру руху грошового капіталу,
спинімося на ролі заробітної плати й зростання цін у рості
заощаджень", себ-то капіталістичного нагромадження, а, значить,х і

пропозиції вільних капіталів.

Теза Касселя така от: ріст заробітної плати рівнозначний
зменшенню капіталістичного нагромадження. Ясно, що ця теза в голій формі
неправильна, бо тільки зростання заробітної плати, яке є виразом

зменшення норми експлоатації, рівнозначне зменшенню норми

прибутку і капіталістичного нагромадження. Історично ріст заробітної плати

занятих у капіталістичній продукції робітників відбувається поруч

збільшення експлоатації. Виразом цього є падіння пайки робітничої
класи в національному чистому доході капіталістичного суспільства.

) Кассель. Theorethisqhe Socialoekonomie. Стор. 575.

a) Ibid. Стор. 550.

8) Ibid.
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Протягом капіталістичного циклу заробітна плата номінально зростає

за винятком часу кризи й депресії, однак зріст її такий, що за

найвищого піднесення зарплата відстає від зростання цін, себ - то ми маємо

пониження реальної заробітної плати. Останнє рівнозначне збільшенню

норми експлоатації, що повинно впливати в напрямку збільшення

нагромадження. Коли цього нема, то в усякому разі це не залежить від

заробітної плати.

Коли придивитися до справжнього стану речей, то можна

відзначити, що конкретні дані цілком не відповідають засадам, що їх

висунув Кассель.

Таблиця II *)

Рух прибутку й заробітної плати 1893 1908 р.

Роки
Середній

прибуток на

ценз (вфун.)

Індексні
числа

прибутку

Індексні
числа

зарплати

Індекс цін

1893 703 87
F

90 91

1894 684 84 90 84

1895 698 86 89 83

1896 719 88 90 81

1897 741 91 91 83

1898 763 94 93 85

1899 784 96 95 91

1900 816 100
г

100 100

1901 841 103 99 93

1902 846 104 98 92

1903 860 105 97 92

1904 860 105 97 93

1905 864 105 97 96

1906 874 107 98

1907 899 110 102

1908 918 112 101

З таблиці видно, що: 1) прибутки, починаючи з першої фази
піднесення, ростуть швидше від заробітної плати ; 2) загальний відносний

ріст прибутку протягом першого циклу (1893 1900) й другого (1900 907)
є більший, ніж зарплата; 3) ріст зарплати протягом піднесення та

розквіту далеко віцстає від росту цін протягом того ж часу. З цього

можна зробити ось такі висновки:
. 1) збільшення зарплати, про яке

каже Кассель, за високої кон юнктури є тільки номінальне, бо ціни в

той час зростають сильніше, аніж зарплата; 2) коли порівняти темп

0 Солнцев. Зарплата как проблема распределения. Стр. 166. Таблиця

перероблена і доповнена індексом цін. Стосується до В. Британії.

8*
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зростання цін за високої кон юнктури з темпом зростання зарплати,
то ми будемо мати її реальне зниження. Як це бачимо за 1897

1900 роки, індекс цін зростає на 2О,5°/о, тоді коли зарплата протягом

цього ж часу зростає тільки на 9,9%. Цілком така ж тенденція
позначається в другому циклі протягом 1903 1905 років. Зарплата
остається на незмінному рівні, тоді коли ціни зростають на 4,3%, себ-то

ми маємо зниження реальної заробітної плати; 3) якже зарплата

входить частиною в ціну товару та й сама, як частина, відстає від росту

цілого, то вона не може бути за причину зростання цін і тим більше

за причину падіння прибутку; 4) причиною падіння прибутку в деяких

галузях є ріст цін на елементи постійного капіталу.
Кассель помиляється, думаючи, що зменшення капіталотворення

само по собі є причиною повороту кон юнктури. В дійсності пониження

прибутку, яке настає в наслідок сильного зростання цін на елементи

постійного капіталу, знижує норму прибутку так, що використання
основного капіталу стає невигідним. Тоді починається скорочення
замовлень на елементи виробництва. В галузях, що продукують засоби

продукції, настає перепродукція, наслідком чого є великий попит в

цих галузях продукції за позичковим капіталом. Нестача грошового

капіталу не є причиною повороту кон юнктури; тільки поворот, який

уже почався, виразом якого є перепродукція в галузі продукції
засобів продукції, є причиною нестачі грошового капіталу. У Касселя все

це поставлено на голову. Недостача грошового .капіталу не є

наслідок зменшення капіталонагромадження, тим більше він не є результат
зменшення експлоатації робітників. Нестача грошового капіталу є не

що інше, як прояв перерв, що почались у взаємних звязках

капіталістичних товаропродуцентів. Він визначає тільки той факт, що кредит

порушений і що всі намагаються, щоб усе реальне багатство дійсно
й негайно перетворилося в гроші". Таким чином, недостача

грошового капіталу не визначає нічого іншого, як тільки те, що розвиток

капіталістичного господарства перебуває саме в тій фазі циклу, коли

кредит перестає бути формою існування багатства" і грошей
вимагають, як річ, предмет, товар, що є самостійним, суспільно - значним

виразом реального багатства".

З певними застереженнями можна залучити до теоретиків, що
пояснюють кон юнктуру станом нагромадження капіталів у грошовій формі,
і Шпітгофа. Він, безперечно, надає великої ваги грошовому

капіталові, вважаючи, що рух кон юнктури певної величини є можливий

з більшим або меншим запасом готових грошей в залежності від

характеру грошового обігу та кредитової організації"1). В новішій своїй

праці він підсилює ролю грошей в кон юнктурі, але тільки як засіб

х) Ш п і т г о ф. Виступ по допов. 'Зомбарта. Arch, f Sociaiw. u. Sociaipol.
1904, XIX. -
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циркуляції. Він каже: Для всякого піднесення до цієї пори за

перепону є нестача грошового капіталу. Поширення народнього

господарства вимагає збільшення обігових засобів і банківських оплатних

засобів. Вони звязані з грошовим капіталом і находять за всіх

можливостей поширення межі в його нестачі. Вичерпання грошових

капіталів є регулярне явище в кінці піднесення і його причина" *).
Отже, ми констатуємо Шпітгоф уважає, в певному розумінні,

що гроші спричиняються до повороту кон юнктури на зниження, але

він не надає їм ваги, як причині піднесення. Додаткові гроші, що

вливаються до обігу, ідуть на купівлю зайвих матеріяльних продуктів
і на найми робочої сили; цим, кінець - кінцем, впливають вони на

збільшення продукції. Цей вплив тільки тоді можливий, коли є

невикористані матеріяльні продукти та сили, експлоатації яких потрібен
тільки поштовх. Коли б гроші припливали до країни, де вся робоча
сила цілком занята або де немає потрібних матеріяльних умов, щрб
дати роботу вільним робочим силам, тоді це не визвало б ні

збільшення продукції, ні збільшення споживання^ тільки революцію в цінах"23).
У тій же праці, де, як було показано, він допускає поворот

кон юнктури або кризу, як наслідок нестачі грошових капіталів,

Шпітгоф зауважує, що капітал, якого не стає, мусить бути
випродукований не в формі грошей, а тільки в формі товарів, які були б

доповненням до тих, що їх вироблено надто багато. Ми підходимо до

того особливого у Шпітгофа трактування нестачі капіталів.

Вихідною точкою піднесення та падіння, взагалі рішаючу ролю
в капіталістичному господарстві, за Шпітгофом, грає продукція
продуктів посереднього споживання, себ-то сировини, для продукції
основного капіталу й предметів споживання. Сюди він залічує залізо,
вугілля, цеглу, цемент, дерево та продукцію основного капіталу. За

причину цього він вважає те, що їх купують на капітал.

Важливішим моментом, що має пояснити рух кон юнктури,
Шпітгоф вважає взаємини між: 1) продукцією продуктів посереднього

споживання, 2) творенням капіталу, що шукає прикладання (так зване

заощадження), 3) купівлею продукції посереднього споживання на

капітал, що шукає прикладання (Erw'erbskapital); під останнім він

розуміє ту частину особистого майна, що призначена для добування
доходів. В період піднесення капітал, що шукає себе прикласти, так

сильно напливає в купівлі продуктів посереднього споживання, що їх

не стає. В останньому відтінку розквіту відношення перевертається
й пропозиція продуктів посереднього споживання переганяє попит.

Через це настає перепродукція"8). Може здаватися, що йдеться про

*) Шпітгоф. Krisen HandwSrterbuch f. Staatswissenschaft. 4 Hufl. Стор. 78.

3) Шпітгоф- Виступ по доп.Зомбарта.Arch.f.Sociaiw. u Socialpol. 1904,'XIX.
3) Шпітгоф. Krisen. Haudworterbuch fiir Staatswissenschaft. 4 flufl. Стор. 78.
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грошовий капітал, який шукає, де б себе прикласти в продукції, тим

більше, що сам автор називає його заощадженнями, але Шпітгоф
категорично протестує проти такого тлумачення. Він пропонує розуміти
нестачу готового для вкладення Erwerbskapital і перепродукцію

засобів посереднього споживання, як певне порушення відносин у
середині товарового світу" *) Явище перепродукції, з одного боку, є явище

недопродукції, з другого Продукти, що їх не стає, доповнюють"

(Erganzungsgiiter) ті, що в перепродукції... Частину продуктів
посереднього споживання не може бути використано для продукції
основного капіталу, для цього вона сама не вистачає, тільки потребує
доповнення робочої сили й споживчих засобів для її існування. . .

В грошовому господарстві їх недостача позначається на нестачі

грошового капіталу,, капіталу, що шукає прикладання* 2). Ця нестача

грошового капіталу не може бути усунена простим збільшенням грошей

капітал, що його не стає, мусить бути випродукуваний не в формі
грошей, а тільки в формі товарів, що мають бути вироблені, як

доповнення до тих, що випродукувані в занадто великій кількості"3).
Що в роботі Шпітгоф дав пояснення, як розуміє він нестачу

грошового капіталу форма нестачі капіталу, яка шукає, де б себе

прикласти і в свою чергу пояснив, що під його нестачею криється
нестача робочої сили і додаткових засобів виробництва, то нам

здається, що у Шпітгофа пояснення кризи є по суті поясненням її

диспропорційністю капіталістичного виробництва.
Звичайно, це не усуває того факту, що в останній роботі, як

уже показано, існує цілком самостійна теорія, що пояснює поворот

кон юнктури нестачею грошей, але саме як грошей, засобів

циркуляції й розплати. Не може викликати сумніву й те, що коли

Шпітгоф дав двояке пояснення повороту кон юнктури вниз (нестача
грошей, нестача Erwerbskapital), при чому в останньому це є пояснення

через диспропорцію, виразом якої є нестача Erwerbskapital, то він не

пояснив станом капіталу, що шукає прикладання, механізму самого

піднесення. Пояснення для піднесення він дає зовсім іншого характеру

і вбачає його у взаєминах проценту на позичковий капітал і

промислового прибутку: в час застою капітал особливо підозріло ставиться

до нових думок та підприємств. Страх перед вкладами, що несуть

втрати, приводить капітал у збільшеній мірі на позичковий ринок,
а це знижує процент. Тільки коли між позичковим процентом і

прибутком від капітальних вкладень встановлюється значна та вигідна

ріжниця, тоді створюються умови, що стимулюють широкі вклади.

Потрібно, щоб деякі підприємства або окремі галузі продукції, покли¬

А) Шпітгоф. HandwSrterbuch f. Staatswissenschaft. 4 Hufl. Стор. 78.

2) ibid.

3) Ibid.
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кані до життя сміливими підприємцями, зробили цю ріжницю як-

найвиразнішою. Капітал кидається тоді туди... отак через усім видну

вдачу підноситься довір я й підприємницький дух"1).
Ми маємо пояснення піднесення висотою прибутку. Приходимо

до висновку, що пояснити рух кон юнктури одною причиною Шпіт-

гофу не вдалося; він пояснює: а) піднесення відношенням прибутку
до проценту, б) поворот кон юнктури, який у нього характеризується

перепродукцією засобів посереднього споживання, нестачею Erwerbs-

kapital, який є виразом диспропорції господарства, в) той саме

поворот кон юнктури він пояснює і нестачею грошового капіталу.

2. ГРОШОВИЙ КАПІТАЛ І ЗМІНИ КОН'ЮНКТУРИ

Грошовий капітал можна розглядати: а) як форму існування
промислового капіталу з погляду її ріжниці від інших форм капіталу,
себ-то товарового й продукційного, б) як капітал, що дає проценти
в широкому розумінні, в) як капітал, що дає проценти в тісному
розумінні, просто як гроші, призначені на позики, г) грошовий капітал,
як вираз вартости певної маси товарового капіталу.

Для нашої мети досить буде спинитися на грошовому капіталі,

як капіталі, що дає проценти в тісному розумінні. Це для нас досить,

бо саме про грошовий капітал у цій формі йде мова у наведених

нами авторів. З погляду їх критики нам важливо встановити рух

нагромадження цього капіталу протягом капіталістичного циклу проти

капіталу продукційного. Маркс дає цьому процесові ось яку

характеристику: Процес цей (нагромадження позичкового капіталу Б.)
цілком відрізняється від справжнього перетворення на капітал ; це є лише

нагромадження грошей у такій формі, в якій вони можуть бути
повернені на капітал. Мле це нагромадження може визначати моменти,

що дуже відмінні від дійсного нагромадження. Якщо дійсне

нагромадження раз
-

у
-

раз поширюється, то поширення нагромадження

грошового капіталу може бути почасти його наслідком, почасти

результатом моментів, що його супроводять, але цілком від нього

відмінні, нарешті, навіть почасти результатом припинення дійсного

нагромадження" 2).
Отже, ясно, що процес нагромадження грошей у формі, в якій

вони можуть бути повернені на капітал, відрізняється від дійсного

процесу нагромадження. Ріжниця ця саме в тім, що рух позичкового

капіталу.... загалом проходить в напрямку зворотному до напрямку
руху промислового капіталу"3). Тільки в двох моментах протягом

г) Шп ітгоф. Krisen. Handworterbuch f. Staatwissenschaft. 4. Aufl. Стор. 70

-) Маркс. Капіталі. Т. Ill, ч. II. Стор. 45.

; ) Ibid. Стор. 27.
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циклу рух позичкового капіталу відповідає рухові продукційного
капіталу, це коли низький розмір проценту перевищує свій мінімум
і відповідає поліпшенню справ та коли зростає по закінченні кризи

довір я і... коли він (процент Б.) досягає середньої величини

середини що однаково віддалена від мінімуму й максимуму" (Маркс).
Обидва ці моменти відносяться до фаз, що закінчують депресію та

розпочинають піднесення. Вони показують збільшення

позичково-грошового капіталу, виразом чого є незначний процент поруч значного

поширення капіталу продукційного. З початку й на кінці циклу ми

маємо розходження високий процент відповідає зайвому, низький

процент' недостатньому промисловому капіталові. Ці основні

твердження Марксові, взяті самі від себе, в дечому сходяться з

твердженнями Туган-Барановського й Каселля. Це оскільки вони говорять про

нестачу грошово
- позичкового капіталу в кінці піднесення та його

зайвину в час депресії. Мле схожість тут тільки поверхова, вона тільки

в констатуванні фактів, ріжниця полягає в причиновому звязку цих

явищ. Очевидно, що рух грошового капіталу підпорядкований рухові
капіталу в продукційній формі. Піднесення в капіталістичному

господарстві відповідає поширеній репродукції продукційного капіталу
протягом піднесення маємо нагромадження реального капіталу. До
певної стадії цьому нагромадженню продукційного капіталу відповідає

нагромадження капіталу позичкового. Джерела цього нагромадження

є різні. Перш за все, це є ті частини продукційного капіталу, що

звільняються з процесу продукції, потім звільнений додатковий

капітал, розміри якого взагалі скорочуються в звязку з прискоренням

товарообігу та розвитком комерційного кредиту; прискорена

амортизація основного капіталу, частина прибутків, призначена до

капіталізації, і низка інших відомих моментів впливають.на це збільшення.

Основним моментом, що дозволяє цьому збільшенню відбуватись
поруч поширення продукційного капіталу, є зростання комерційного
кредиту, себ - то безгрошових розрахунків між підприємцями.
Зростання позичкового капіталу в цій формі цілком відповідає зростанню

продукційного капіталу. Між рухом позичкового капіталу в товаровій
формі формі комерційного кредиту й зростанням продукційного
капіталу існує повна відповідність.

Характерним для піднесення та початку розквіту є низький

процент, який сягає не вище від своєї середньої величини. Поступове
розходження, що починає позначатися на зростанні продукційного та

позичкового капіталу, цілком оформлюється, коли в кругобігах
окремих індивідуальних капіталів настає перерва. Комерційний кредит не

може далі правити за ту, що звязує, ланку, між окремими

підприємствами. Раніше видані зобов язання не можуть бути покриті
пересуненням товарів. Попит на грошовий капітал зростає сильно, процент

росте й усюди відчувається нестача грошового' капіталу. Однак, ця
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нестача не є результат того, що вичерпано геть усі грошові
заощадження, або того, що поширення продукції випередило зростання

грошових заощаджень. Він є наслідок порушення взаємних звязків

між окремими галузями продукції. Це порушення настало, як наслідок

головних причин, що визивають кризи. Зворотна постава питання, яка

є в Тугана - Касселя, є ставленням всього процесу на голову.

В тій фазі промислового циклу, що безпосередньо іде за

кризою, найясніше виявляється, що не всяке збільшення грошового

капіталу, що призначений для позик, показує на дійсне нагромадження
або поширену репродукцію. В даному разі ми маємо збільшення

позичкового капіталу в наслідок скорочення та бездіяльности
промислового капіталу. Це збільшення грошового капіталу є наслідок

зменшення цін, зменшення розмірів оборотів, скорочення взагалі продукції.
Це відносне збільшення грошового капіталу підсилюється зменшенням

попиту на гроші. Для функції їх в ролі світових грошей і через

скорочення розмірів підприємств, що провадять дисконт векселів ...

попит на позичковий капітал і як на засоби циркуляції, і як на оплатні

засоби зменшується й тому кількість капіталу, що призначений для

позик, становиться порівнюючи великою" *).
Процес нагромадження позичкового капіталу просто в тім, що

гроші осідають, як гроші, призначені на позики. Це робить процес

нагромодження позичкового капіталу цілком іншим од нагромадження

продукційного. Продукційне скорочення може дати ріст позичкового

капіталу й продукційне нагромадження може дати скорочення
позичкового капіталу, то помилка казати, що в період депресії капітал,
який лежить без ужитку, складається із грошового капіталу,
нагромадженого в грошовій або кредитовій формі. Справді бо складається

він із грошового капіталу, що звільнився через обмежену продукцію:
раніш він обслуговував циркуляцію, а за скорочення продукції він

став зайвий" 2).
Безпідставним є вбачати в нагрожадженні позичкового капіталу

його бездіяльності основний стимул для поширення репродукції.
Зниження позичкового проценту в такі часи само по собі нездатне

служити стимулом для промислового піднесення. Величина проценту
має значіння тільки порівнюючи до величини прибутку. Коли між

ними не вигідне співвідношення, то ніяке пониження проценту само по

собі не спричиниться до піднесення. Врешті можливість піднесення

визначить стан справ промисловости й зокрема рух норми прибутку.
Стан ринку капіталів належить до другорядних і не основних умов;
вони впливають не власною, а тільки відбитою силою, на розміри
репродукції. Про це дуже добре говорить Гільфердінг. Дивна є та

1) Капітал . Т. І, ч. II, стор. 24.

3) Ibid., crop. 46.
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думка, виходячи з якої теоретики криз вказують на бездіяльність
грошового капіталу, як на найсильніший мотив до поширення

репродукції. Начеб-то простій машин з небезпекою матеріяльного й

морального зношування, слабе використання основного капіталу взагалі, що

означає не тільки віцсутність прибутку, але й постійні втрати, не

є сильнішим мотивом для поширення продукції, як низький процент
на грошовий капітал"1).

3. ПОЯСНЕННЯ КОН ЮНКТУРИ СТАНОМ ГРОШОВОЇ ГОТІВКИ

Сюди, перш за все, належить Зомбарт; до певної міри сюди

можна долучити й Штукена. Під кон юнктурою Зомбарт розуміє
кожночасові ринкові відносини, як вони визначають частку окремого

господарства*
2 3). Цікаво, ідо Зомбарт відмовився від вивчання криз,

тому що вони, на його думку, не дають будь - якого придатного для

наукового дослідження поняття. Не можна ніколи осягнути

придатного поняття криз з точки погляду товарової циркуляції або загально-

народнього господарчого процесу, а тільки з точки погляду сфери
інтересів окремого господарства" 8). Виходячи з цього, Зомбарт був одним

із тих, що відмовилися від вивчання криз і замінили їх вивчанням

кон юнктури в цілому. Заперечувати потребу вивчати капіталістичні

кон юнктури в цілому було б абсурдним, але заміняти; вивчання

кризи вивчанням руху кон юнктури є помилкою. Криза це

найдраматичніший момент в розвиткові капіталістичного циклу; в ній

виявляються всі основні противенства капіталістичної системи. Визнання

кризи явищем непридатним для наукового дослідження об єктивно

є не що, як затаювання від дослідження основних антагонізмів

капіталістичного господарства. Зомбарт своїм поглядом на кризи, як об єкт

наукового дослідження, підкреслює тільки, що він кризи розглядає не

як іманентні капіталізму. Не ставши, таким чином, на точку погляду

дійсности, тільки видаючи за неї бажання буржуазії, Зомбарт ще раз

довів, що там, де ходить про інтереси його класи, буржуазний
учений відступає перед представником своєї класи; логіка вченого

поступається перед логікою буржуа.
Потрібно відзначити, що кон юнктури з їх різкими фазами

піднесення й пониження Зомбарт вважає за можливі тільки в сучасному
капіталізмові. Для раннього капіталізму кон юнктур у сучасному
розумінні він не припускає. Ранній капіталізм не має кон юнктури, яка

скоро напружує продуктивні сили для міцної дії, словом того, що ми

визнаємо як піднесення... як експансивну кон юнктуру... Час раптової

) Гільфердінг. Фінансовий капітал. Стор. 316.

3) Sombart. Der moderne Kapitalismus. Ill Band, 2 Teil.

3) Sombart. Versuch einer Systematik der Wirtschaftskrisen.



Крцлпика грошово - кредитових теорій кон юнктури 127

експанзії прийшов тільки тоді, коли навчилися неорганічну матерію
без допомоги органічної, чисто хемічно - механічним способом,
обробляти.- Ще сьогодні текстильна індустрія ніколи не зможе в приблизно
однаковий час поширити свою продукцію так, як монтанна й маши-

нова індустрія, яка є осідком всіх раптових, подібних до скоків,
експансій" *) Наскільки правильним є твердження, що продукція засобів

продукції (Montan und Maschienenindustrie) є осідком експансії,
настільки помилковим і неприпустимим є звязування руху кон юнктури
з станом продукційних сил, а не їх суспільною формою. У цьому

Зомбарт виказав себе, як натураліст", для якого суспільні форми
продукції не мають значіння й вирішальними є технічні моменти

виробництва. Розходження наше з Зомбартом у цій точці ясне. Воно

грунтується на тому, що не технічні моменти виробництва обумовлюють
циклічний рух капіталістичного господарства, тільки суспільні форми
організації продукційних сил. Що найбільше ми можемо визнати за

продукційними силами так це те, що чим більший їхній розвиток,
тим небезпечніші вони стають у рамках капіталізму, тим сильніше

їхнє циклічне пульсування.
В ранню капіталістичну епоху, за Зомбартом, немає

хвилеподібного зростання цін. Там, на його думку, ціни плавко зростають

протягом цілих століть. Зростання це переривається окремими

пониженнями, що творять так звані einfache Absatzkrisen", які є наслідком
не попереднього піднесення, себ-то причини цих криз лежать не на

боці розвитку продукції, а на боці попиту на товар. В сучасному
капіталізмі перебіг кон юнктури Зомбарт змальовує собі так. Основна

причина й засіб, який може стати за підставу піднесення є приплив
золота. Збільшення продукції золота означає збільшення кредитової

надбудови, це означає можливість брати позики... це означає

нагромадження приватного майна, що шукає де б себе прикласти, в

руках окремих осіб. Цей вплив збільшеної продукції золота ... я

називаю творенням продукційного майна ; друга важлива функція є творення

кредиту в тих розмірах, в яких поширюється золота база, росте
кредитова будівля, що на ній основана. Я не знаю жодного великого

господарчого піднесення, яке не спирається на збільшення продукції
золота. Коли є збільшення продукції золота або, що є те саме,

скупчення наявної грошової маси в одному місці, в одній країні, тоді
постають мотиви піднесення самі собою" -).

Ця причина піднесення, зформульована Зомбартом в 1902 році,
помилкова. Однак вона виглядає об єктивнішою" за ту, що дав

Зомбарт у найновішому своєму капітальному творі, який ми вже

цитували були. Він каже буквально ось що: Найближчу причину явища

*) Sombart. Der modeme Kapitalismus. II Band, I Teil, S. 214

2) Sombart. Referat. Mrchiv f. Socialwissenschaft u. Socialpolitik. 1904, XIX.
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експансивної кон юнктури ми маємо шукати в духовному стані

капіталістичного підприємця. Духовний стан, який дає поштовх до

експансивної кон юнктури, є не що, як раз-у-раз чинний у нашу

господарчу епоху підприємський запал (CInternehmungsgeist). Він спить

підчас депресії, але він завжди оживає й до нових подвигів простує".
Три основні причини його збуджують: 1) низький процент, 2) низькі

ціни передовсім на сировину й низька зарплата це при умові, коли

є рівночасне збільшення ринку збуту. Доплив золота заховує своє

значіння, як один .з двох основних моментів, що визначають низький

процент. Другим моментом, що визначає низький процент, є характер

розміщення капіталів підчас депресії.
Вага припливу золота до банків є в тім, що він збільшує

можливості кредитування, а через це впливає на низький процент, який

є передумовою піднесення. Піднесення може відбуватися лише тоді,

коли є досить можливостей для підприємців дістати кредит з банків.

Однак, величина розміру (Spielraumes) кредиту визначається масою

золота, і через те, коли вона наростає, межі кредиту ширшають;
відносна величина поширення господарчого життя підчас піднесення
є саме результатом збільшеного напливу золота"

Отже, Зомбарт і в новішій своїй роботі тримається тієї точки

погляду, яку в категоричнішій формі та ясніше висловив у рефераті.
Піднесення, на його думку, ґрунтується на збільшеній продукції
золота й поширеній на ньому кредитовій базі. Перед нами два питання:

1) чи дійсно перед піднесенням відбувається скільки - будь значне

поширення продукції золота; 2) як саме збільшення кредиту звязане

з золотою базою.

Піднесення виявляється в зростанні цін, яке настає через

збільшеная купівельної сиЛи через наплив золота та збільшення Кредитів.
Піднесення відбувається як процес поширення продукції тривких

продуктів (Dauergiiter). Це завдяки двом причинам: 1) Вони
(підприємства, що продукують засоби продукції Б.) перебувають під

престижем громадських підприємств, або є акційними товариствами, вони

є великі кредитоздатні підприємства; 2) творення речевого капіталу

(Sachkapitals) є для них легке, легше, аніж для інших, через те що

їх первісні матеріяли добувають не вирощуванням (Mnbau), а тільки

через розкопи (Mbbau)... тому їх можна добути хоч в якій кількості" 2).
Це причини, ідо через них відбувається піднесення в продукції

засобів продукції. Момент повороту кон юнктури настає, коли

експансія підіймається швидше, як наплив золота, й цим кредитодавання

досягає тієї точки, коли його не можна більше поширити... Це

визначає для великої кількости підприємств неможливість виконати свої

') Sombart. Referat Mrchiv f. Socialwissenschaft u. Socialpoiitik, 1904, XIX.

- ) Sombart. Der moderne Kapitalismus, Band III, Teii 2 S. 569.
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зобов язання. Це є перші вдари (Riickschlage) в низці попиту.
Наступає рух униз, тому що між окремими частинами капіталу, між

основним і обіговим з одного боку, між речовим і грошовим з другого,

настає порушення нормального співвідношення. Не достає обігового

зокрема грошового капіталу... Капіталу основного є занадто багато.

Обігового капіталу відносно мало. Причиною цієї нестачі є

надмірний зріст обороту, збільшення потрібної сировини й напівфабрикату,
зростання зарплати *).

Так настає поворот кон юнктури вниз.. Головнішу ролю в цьому

механізмі грає золото. Трудність полягає втому, що, дійсно, продукція
золота збільшується в часи депресій та зменшується в періоди

розквіту, себ-то ми маємо явище, яке бачив Зомбарт.

Таблиця НІ2)

Світова продукція золота й індекс цін 1889 1913 р. р.

Роки Прод.
зол.

в

клгр.
У

»|

«|

ДО

попереднього
року

Індекс
цін

Роки Прод.
зол.

в

клгр.
у

°Ио
до

попереднього
року

Індекс
цін

1889 185812 100 1902 446490 114 96

1890 178814 96 100 1903 493083 по 96

1891 196574 110 100 1904 522086 106 98

:892 220648 112 94 1905 572204 116 100

1893 236978 107 96 1906 604835 106

1894 272591 111 87 1907 621375 103

1895 299060 109 86 1908- 666318 107

1896 304317 105 85 1909 683201 і

j
103

1897 355212 116 86 1910 684983 100

1898 431656 121 88 1911 695062 101

1899 461515 106 94 1912 701379 101

1900 383049 82 104 1913 768256 109

1901 392705 102 98

Бачимо, що продукція золота не рухається в залежності від
якихось чисто внутрішніх причин чи то зовсім без всяких причин. Коли

кинемо оком на рух добування золота й рух індексу цін, то ми

побачимо певний закономірний звязок між ними, а саме той, що продукція
золота скорочується в часи різкого підвищення індексу цін та різко
підскакує вгору в часи пониження цін. Особливо виразно цей момент

0 Sombart. Referat Rrchiw f. Socialwissenschaft u. Socialpolitik, 1904, XIX.

3) Таблиця складена на підставі даних, опублікованих в праці Л. К. Солда¬
това -- Революция ценности золота на мировом рынке и в России .
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видно в часи між 1898 і 1902 роками. Це цілком зрозуміло.
Піднесення цін товарів у золоті означає його знецінення, отже падіння норми

прибутку в золотопромисловості. Падіння цін, навпаки, приводить до

зворотного стану. Можна сказати, що інтереси золотопромисловости до

всіх інших є протилежні, бо золото цінується в товарах, а останні в золоті.

Наслідком цього складається такий стан, як його рисує Зомбарт:
кон юнктура золота є зворотна до кон юнктури народнього

господарства. Ця зворотність є наслідком тєії протилежности, що існує
між міновою вартістю, представником якої є золото, і всім товаровим

світом, в якому воно вимірює свою вартість. При чому не рух золотої

кон юнктури є причиною руху народньо
- господарчої кон юнктури, а

тільки перша слідує за другою у зворотному порядку. Зомбарт ці

відносини перемінив та встановив неправильні причинові звязки.

Що торкається залежности розмірів кредитів від наявного золота,

то ми тимчасом зазначимо, що простої залежности, як її рисує

Зомбарт, немає. Не всяке поширення кредиту вимагає збільшення золота,

бо й не всяке збільшення золота може бути за підставу для

поширення кредиту. Докладно на цьому питанні зупинимося далі.

Перебільшенням значіння золота в капіталістичній кон юнктурі до

Зомбарта дуже наближується Штукен *) Піднесення й падіння, на його

думку, мають своїм джерелом зміни в кількості готового золота, на

якому ґрунтується кредитова будівля. Особливістю Штукена є

пояснення піднесення й падіння, як автоматичного наслідку зростання або

падіння цін, яке дістало свій первісний напрямок від поширення або

звуження кредитів на підставі готового золота.

Коли збільшилася раз суспільна купівельна сила на підставі

збільшених кредитів, що виросли на зрості готівки, тоді ріст цін іде
автоматично вгору. Причиною того є те, що кожний намагається

купити можливо раніше, щоб випередити підвищення цін. Через це

купівельна сила, що прикладається на кожний дальший відтинок часу

(KaOfkraftmenge pro Zeiteinheit), зростає і ціни ростуть ступенево вгору.

Скорочення кредиту, що наступає, як наслідок зменшення готівки,

зменшує купівельну силу. Ціни падають. Коли вони раз почали паддти,

то кожен вичікує, щоб дешевше купити. Купівельна сила в кожний

дальший відтинок часу падає. Ціни падають поступовно униз. Падіння

цін продовжується до того часу, доки дальше скорочення купівельної
сили стає неможливим. Рівночасно збільшується й золота готівка

банків. Тоді починається нове піднесення. Ця ступенева теорія має в собі

чимало правдивого. Правдиве тут те, що в капіталістів є бажання

купити засоби продукції як - найдешевше і що це намагання купити, щоб

поминути підвищення цін, приводить до загального збільшення попиту

й дає протилежний результат зростання цін.

) R. S t й с k е n. Theorie d. KonjQnktOrschwanngen.
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Автор виходить із помилкового визначення цін, як функції
кількости грошей і товарів. В основі його теорії кон юнктури лежить

помилкова кількісна теорія грошей. Другою помилкою є те, що автор

залишив без уваги основні мотиви, які впливають на збільшення

попиту і його зменшення норму капіталістичного прибутку. Ясно, що

не ціни сами по собі керують вчинками капіталіста, а тільки види на

прибуток за даних цін. Це автор пропустив, і це творить його

основну помилку. Коли ціни на засоби продукції піднялися так, що норма

прибутку падає, тоді капіталісти перестають боятися дальшого

підвищення цін і перестають купувати засоби продукції. Це тому, що, коли

ціна перейшла за ті межі, які забезпечують капіталістичному
продуцентові нормальний прибуток і він його втрачає, тоді йому вже

нічого лякатися.

4. властиво ГРОШОВО - КРЕДИТОВІ ПОЯСНЕННЯ КОН ЮНКТУРИ

В новітній англо - американській літературі проблема кон юнктури
виступає як чисто грошово

-

кредитова проблема. Намагаються

показати, що регулюванням кредиту й грошового обігу можна вилікувати
всі ті нещастя, які звязані з кон юнктурними змінами в

капіталістичному господарстві.
Розходження в поясненні цих проблем є тільки в тому, що дехто,

як, наприклад, І. Фішер, який, між іншим, не визнає внутрішньої за-

кономірности циклу, вбачає основну причину кон юнктурних змін у

грошовому обігу й за основний засіб побороти кон юнктурні зміни

вважає грошовий контроль. Він думає, що причиною кон юнктурних змін

цін є зміна купівельної сили грошей долара. Завдання полягає в

тому, щоб забезпечити доларові постійну купівельну силу. Цього можна

досягти через вибивання доларів не постійної ваги (V20 унції золота),
а тільки перемінної в залежності від зміни індексу цін. Коли індекс

підійметься, то відповідно мусить піднятися й вага золотого долара:
таким способом Фішер сподівається досягти стабільности купівельної
сили долара в непорушності цін і запобігти перемінам кон юнктури.

Нічого казати, що така реформа грошового обігу й непорушно-
сти цін є чисто номінальна і, з погляду марксистського, нісенітниця.

Однаково буде збільшення цін, чи ми віддаємо два долари, що мають

в собі по V20 унції золота, чи один, що має 7іо унції золота. Це в

тому разі, коли визнавати за золотими грішми самостійну цінність.
Коли виходити з їх чисто номінал -

рахункового значіння, як це робить
Фішер, тоді це буде теж реформа. Цікаво тільки подивитися, який

буде вплив цієї реформи на продукцію золота. Він нічим не буде
відрізнятися від впливу, збільшення ЦІН.

Фішер не здобув переваги в сучасній грошово
- кредитовій школі

кон юнктури. Основне заперечення, виставлене проти нього, є те, що
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грошова реформа, яку він пропонував, завжди заходила б після того,

коли вже відбулися зміни в цінах. Кайнес і з ним Hawtrey вважають,

що треба боротися не з минулим підвищенням цін, а тільки з наступним.
Засоби для цього те регулювання кредиту, яке повинно дати

стабільність рівня цін і грошей, але не безпідставно тенденція сучасности
така, що треба регулювати творення кредиту й тільки за ним вести

творення грошей, замість того щоб, як раніше, стерегти й регулювати

творення грошей, а творення кредиту розглядати як їх наслідок *)
Завдання Кайнес бачить не в регулюванні вартости золота, а тільки в

регулюванні кредиту. Він вважає, що банки своєю політикою

кредитової рестрикції й експансії можуть так регулювати купівельну силу,
щоб не допустити криз і депресій. Засобом для цього є дисконтовий

процент. До прибічників цього погляду належить Мітчель: він

вважає, що взагалі можна навчитися усунути кон юнктурні зміни так, як,

на його думку, вже навчилися усувати кризи. Як видно, він усвідомив
собі, що самої дисконтової політики тут не досить, тим ото, як

додатковий засіб, він пропонує інтервенцію великих державних підприємств
і державну закупівлю товарів під час депресії. Ці погляди про

остаточну ролю кредитово
-

грошових факторів кон юнктури панують в

англо - американській школі.

В Німеччині, де цей напрямок в поясненні кон юнктури не

користується особливим успіхом, його репрезентує Ган і частково

Шумпетер. Основна засада, з якої він виходить, є те, що банківському
кредитові належить значіння двигуна кон юнктури . Ган розрізняє ін-

флаторний і неінфлаторний кредит. Неінфлаторний кредит дають

за рахунок тієї купівельної сили, яка заощаджена, себ-то на підставі

добровільного вирішення споживачів не робити в даний момент

попиту на ринку. Інфлаторний кредит дають банки за рахунок
купівельної сили, що її створив сам банк. Тут ті, що скорочують своє

споживання, роблять це не добровільно їх витісняє конкуренція

підприємців, що дістали нову, ad hoc утворену купівельну силу через

підвищення цін * 2).
Цей інфлаторний кредит впливає на зміну розподілу продуктів

не тільки в часі (intertemporal) та між особами (interpersonal), при чому

ця зміна в розподілі є остаточна, тоді коли зміна в розподілі неін-

флаторних кредитів є тільки тимчасова. Перевага інфлаторного
кредиту перед неінфлаторним та, що він впливає не тільки на

перерозподіл продуктів, але й на їх продукцію. Підставою для цього є те, що

інфлаторна кредитова експансія збільшує суспільний попит на

продукти, що має наслідком збільшення всієї продукції країни. Межі
цього продукційного впливу лежать там, де зміни розподілу на шкоду

*) Кайнес. Трактат, стор. 200.
2) Я. Hahn. Qeid й Kredit. S. 54.
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чистих споживачів неспроможні вже визвати нового припливу
робочих сил до продукції" *). Через кредитову експансію визвана висока

кон юнктура може зламатися з двох причин.: 1) коли завдяки інтерва-
лютарним відносинам неможливо дальше збільшувати кількість грошей,
і банки змушені підняти процентну ставку, що зменшує продукційні
можливості, 2) через розходження продукції й споживання. Усунення
можливости кризи завдяки першій причині може відбутися через

перехід до паперової валюти та безоглядне відношення до міжнародніх
курсів. Другий момент, що визиває кризу, недостатній попит, Ган

зводить до заощаджень циркулятивні засоби обігу перетворюються в

засоби заощаджень і не пред являють ніякого попиту на ринкові
продукції" * 2). Треба сказати, що Ган тут не сказав нічого нового. Це

твердження виставляють Catching і Foster, які причину криз теж

бачать в тому, що купівлі споживачів не йдуть в парі з продукцією.
Купівлі споживачів відстають через те, що споживачі змушені
заощаджувати й не можуть тратити рівно стільки, скільки вони дістають,
тож і нема рівного обігу грошей від продуцента до споживача й від
споживача до продуцента".

Отже, Ган в цьому разі тільки сказав те, що вже було сказано.

Засобом, що має це усунути, є знов таки кредитова експансія, бо коли

банківський процент наближається до нуля, то теоретично підприємцеві
все одно, чи його продукція продається, чи лежить. Цим досягається

того, що підприємець без огляду на збут продукуватиме" 3). Другою
-можливістю забезпечити збут продукції при відставанні споживання

він, як от і Мітчель, вважає забезпечення готових для споживання

продуктів через великих покупців (GrosskaQfer), якими є фіск, себ-то

.держава.
Ган установлює, що теоретична можливість вічно високої

кон юнктури не належить до сфери утопії. Це його твердження основане

ча тому, що він припускає безмежність інфлаторного кредиту.
Можливість банків давати інфлаторний кредит залежить від розвитку
звичаю розплати в відповідній країні. В господарствах виключно

безгрошових розрахунків, як їх можна собі теоретично думати, можуть

банки, як такі, незалежно від інших інстанцій, дати хоч яку величину

іінфлаторного кредиту" 4)- Ган визнає, що безмежну експансію кредиту

обмежують звичаї грошової розплати. Це треба розуміти так, що банк,
поширюючи кредит, мусить зважати на свою грошову готівку, оскільки

господарство має грошовий характер, тому що завжди існує в банку
певний звязок між виплатами готовими грішми й безгрошовими
розрахунками. Отже, зауважує Ган, коли б суспільство перейшло до виключно

) Л Hahn. Qeld Q Kredit, S. 55.]
2) Hahn. Voikswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. S. 147.

3) Hah n. Voikswirtschaftliche Theorie d. Bankkredits. S. 150.

4) Там таки, стор. 47.

Э Прапор марксизму
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безгрошових розрахунків, тоді кредитотворення банків не знало б меж..

Цим самим ставиться питання в площину, в якій суперечки про
значіння кредиту неможливі, бо це переносить спір в організоване
господарство. Основне питання, яке ми мусимо розвязати в звязку з

поглядами Гана, є те, чи може капіталістичне господарство звільнитися від

готових грошей.
До цього декілька слів про заслугу інфлаторного кредиту він

збільшує суспільний попит, а через те й продукцію". Очевидно, що*

можна говорити про попит не взагалі, а тільки про попит на певному

відтинку часу. Тоді, незалежно від характеру походження інфлаторного*
чи неінфлаторного, кредит збільшує суспільний попит, який матиме

наслідком підвищення цін, яке потягне за собою поширення продукції.
Питання тільки як далеко це підвищення цін може йти. Тут ми

матимемо два випадки в залежності від характеру валюти. При розмінній
на золото валюті зростання цін рівнозначне падінню цін" золота

супроти його цінности. Це викличе відплив золота за кордон та

скорочення продукції золота. Зменшення золота в країні й банках змусить,
їх припинити інфлаторний кредит, значить його межі визначаються;

Ьідпливом золота. При нерозмінній на золото валюті початково, оскільки

цінність грошей як до її кількости, буде падати повільніше, а це завжди:

буває спочатку інфляції, цей кредит збільшить купівельну силу
суспільства. За певними межами цінність грошей буде падати швидше,,

ніж це визивається їх кількістю. В цьому разі суспільство не матиме

додаткової купівельної сили. Ціни будуть зростати номінально,

реально в золоті вони будуть падати. Тоді номінально велика купівельна,
сила фактично дасть зменшення золотих цін і стане за гальмо для;

розвитку. Не всяке номінальне збільшення цін є дійсним збільшенням,,
яке може бути стимулом виробництва. Інфляція на певній стадії свого,

розвитку стає гальмом для виробництва.
Так власне розвязує це питання Шумпетер, який є прибічник:

Гана в теорії кредиту. Шумпетер нічого спільного з Ганом не має в.

поясненні кон юнктури. Він констатує, що можливість давати кредит

незалежна від наявної маси грошей і продуктів" !) Тепер він мав би.

розказати, як саме необмежено давати кредит. В дійсності Шумпетер,
для практики" наводить ось що: при золотій валюті всяке творення-

нової купівельної сили, що попереджує майбутнє виробництво
продуктів і через те збільшує ціну, матиме тенденцію вартість золота,

що міститься в монеті, підняти понад вартість монети... Це

призведе до того, що банківські оплатні засоби будуть подані для обміну
на золото" * 2). Отже, на практиці безмежне творення кредиту, яке

припускається теоретично, находить собі межі в законах грошового обігу..

х) SchGmpeter. Theorie der wirtschaftlichen Entwicklflng. S. 16.

2) Там таки, стор. 162.



Критика грошово - кредитових теорг^кои- юнктури 135

Це визнає Шумпетер. Коли країна знає тільки банківські оплатні

засоби, то й тут кредит, на думку Шумпетера, не може бути
безмежний. Межі його залежать від вигоди банків, яка зникає в час інфляції..

Кредит знову таки натикається на закони на цей раз паперово -

грошового обігу. За однієї умови можлива тільки експансія кредиту.

Це тоді саме, коли б банкові вдалося рівночасно тримати
непорушними ціни. Однак, це можливо тільки при обліку банками потреб
народнього господарства, себ - то при внесенні до нього планових

моментів.

Так теоретичні припущення цілковитої незалежности кредитотво-

рення приводять їх автора до визнання обмеження кредитової діяль-

ности банків у їх практиці.
Ган вважає, що заощадження можуть стати за причину

скорочення виробництва. Ган припускає, що в найвищій фазі кон юнктури
споживачі, робітники, службовці, власники твердо фіксованих доходів

роблять заощадження. А справді в цій фазі кон юнктури вони

найменше можуть заощаджувати через високий рівень цін, бо є ціла низка

потреб, що їх не можна скоротити. З цього виходить, що

нагромадження цих груп суспільства саме в період високої кон юнктури
найменші, і говорити за нормальної кон юнктури про них, як причини,,

що приводять до перепродукції, не можна.

Врешті, їх заощадження завжди в банках і можуть бути
використані як неінфлаторний кредит. Цим ці заощадження грошей
продовжують свій обіг в інших руках, і причина, що мала б спричиняти,

кризи, сама собою усувається.

Кінець-кінцем засоби, що їх пропонує Ган Мітчель проти кризи,,

попросту не витримують ніякої критики; основним із них Ган вважає

пониження проценту. Зокрема він гадає, що пониження проценту до нуля

зробило б можливим продукування на склад. В окремих випадках

продукція на склад можлива, але щоб навіть до нуля зведений

процент міг зробити її вигідною в цьому треба сумніватися. Продукція
відбувається не для спорту, а тільки для збуту з прибутком, і навіть

безпроцентний кредит не може усунути того факту, що відсутність,
збуту рівнозначна відсутності прибутку. Нема такого капіталіста,,
який би без всяких перспектив збуту продукував тільки через те, що

йому не треба платити процентів. Це тим паче, що найбільша частина!

капіталу в підприємстві належить підприємцеві. А, взагалі кажучи,

кредит без процентів не є кредит, і нехай і мінімальний процент, а

мусить існувати. Тоді, навіть працюючи виключно на позичений капітал,,
для капіталіста має значіння не сам по собі процент, а тільки його

відношення до прибутку. Як немає збуту, то нема й прибутку. Ган разом
з Мітчелем почувають недостатність пониження процентів для

забезпечення вічно високої кон юнктури й шукають виходу в утворенні
покупця держави. Завдання її купувати тоді, коли ніхто не купує. Це-.

9*
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було б те самісіньке, як от винайдення нових ринків збуту. Держава,
як і всякий новий ринок, може на деякий час підтримати високу

кон юнктуру, аж доки ріст цін і вичерпання її ресурсів не закриють і цього

додаткового ринку. Тоді все господарство стає на порозі кризи.

5. ПСИХОЛОГІЗМ У ПОЯСНЕННІ КОН ЮНКТУРИ

Нагадаймо тільки, що настрій, індивідуальність, як фактор цикліч-

ности, грає величезну ролю у всіх теоретиків, яких ми приводили були.
Ініціятивний дух у Зомбарта, сміливий одинець у Шпітгофа, проводир

у Шумпетера й т. д. це зразки переоцінювання ролі особи у тих

величезних господарських змінах, якими є по суті циклічний рух
капіталістичного господарства.

Виступивши недавно з статтею, проф. Шапошніковх) пробує
звести явище кон юнктури до масового психозу, що опановує

господарників. Спробу цю він робить не перший, і навряд чи можна його

вважати за автора цієї от ідеї.
Шапошніков вважає за основне джерело кон юнктури хитань

подібне до поштовхів творення грошових засобів кредитовим
апаратом". Він належить до властивого грошово

-

кредитового напрямку в

теорії кон юнктури. Це стверджують його погляди на ролю кредиту
в кон юнктурі. Вони сходять в загальному на те, що будь-яких меж

в попиті на кредит, за винятком величини проценту, немає. З другого

боку, нема інших границь для пропозиції кредиту, окрім певного

співвідношення їх до банківських резервів. Єдина межа для кредитової
експансії то застарілий грошовий спосіб розрахунку між агентами

капіталістичного господарства. Коли б цього та не було, то тоді для

кредитової експансії не було б ніяких меж. В цьому Шапошніков

стоїть цілком на висвітленій уже точці погляду Гана й Hawtey a,
прибічником якого він себе вважає. Жодної спроби установити, чи може

і як може звільнитися капіталістичне господарство від грошової
оболонки, у них немає, вони просто зважують факт, що такого звільнення

ще не настало, але можливим і бажаним його вважають.

Шапошніков властиво не дає власної теорії кон юнктури. Він цілком стоїть на

точці погляду наведених уже авторів, зокрема теорії Hawtey a. Вона

зводиться до ось чого: кон юнктурні зміни є результат зміни розмірів

грошового обігу, який при сучасній системі банківського кредиту може

мінятися більш-менш довільно. Банки вагаються постійно між кредитовою

рестрикцією та експансією. В основі цього вагання лежать розміри
банківських резервів готовими грішми. Коли каса банків спускається нижче

за той рівень, який банки вважають для себе потрібним, як гарантію
своєї ліквідности, вони піднімають процентну ставку, а це зменшує

х) Вопросы коньюнктуры. Стаття Шапошникова: Конъюнктура и кредит".
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попит на кредит, головно, з боку торговців. За низького проценту вони

мали б великі товарові запаси, а тепер мати їх невигідно. Товарові
запаси в торговлі згортаються через розпродажі, і тим ото зменшуються
її замовлення промисловості. Останнє зменшує продукцію, а це дає нову

хвилю зменшення торговлі через скорочення споживання робітників.
Потреба в кредитах меншає, росте касова готівка банків. Це

продовжується до тієї пори, доки банки не переконаються, що дальше

скорочення кредитів їм уже невигідне. Тоді вони знижують процент,
в торговлі починається оживлення, а за нею йде промисловість. Така

в загальних рисах теорія кон юнктури, якої дотримується

Шапошников. Всі явища в ній беруться дуже поверхово. Рішаюче значіння

відведено торговлі тоді, коли стає ясним, що коли б ішлося тільки про те,

що відмовляються купувати торгові капіталісти, то промисловість
найшла б і помимо них шлях до ринку збуту, коли б він був.

Шапошніков до цієї теорії вводить, на його думку, оригінальний
і важливий додаток. Він полягає в тому, що касова готівка, на якій

грунтується політика банків, сама не є первопричиною політики, що

її веде банк. Поняття достатньої або замалої касової готівки,

зауважує Шапошніков, є поняття відносне й глибоко суб єктивне.
Оцінювати так або інакше свою касову готівку мусять керовники банку під

впливом тих настроїв, які панують серед підприємців. Піддаючися
оптимістичним надіям, що виникають під впливом удач і опановують
господарчі сфери й банкірів, останні ведуть кредитову експансію. їх

касові резерви здаються їм тоді в блискучому стані. Невдача

поширює песимістичні настрої серед підприємців, не минають настрої ці й

банкірів. Ліквідність банків здається їм під загрозою; вони починають

вести політику кредитової рестрикції.
Цей масовий психоз, який поширюється час од часу й обіймає

керовників банків, спричинюється до того, що кредит то згортається,
то шириться поштовхами, спричиняє характерні кон юнктурні
коливання.

Ідея стадности" є не тільки в Шапошнікова, а й у Шумпетера.
На питання, чому розвиток не йде плавко та рівномірно, останній

відповідає: Тільки - но через те, що переведення нових комбінацій
не проходить рівномірно розподілено в часі, як можна б було
сподіватися на підставі засад імовірности... Нові комбінації, коли вони

взагалі можливі, виступають стадами (Scharenweise). Виступи
підприємств носять стадний характер тільки - но через те, що виступ одного

або декількох підприємств впливає на виступ нових, а ці викликають

виступ ще інших і в більшій кількості, це тому, що переведення
нових комбінацій дається важко, та й то тільки людям, що мають

властивості ватажків... Коли одному це щастить, то труднощі
частково відпадають, за ним услід ідуть менш здатні; що більше

труднощів відійшло, то більш людей без особливих здатностей можуть
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взяти участь у відкритих нових комбінаціях. Цей стадний виступ

підприємств є єдиною причиною розквіту Ц.
Ми бачимо, що Шапошніков має солідного конкурента що до

авторства ідеї стадности капіталістичного підприємця. Те, що в звязку
з кон юнктурними фазами відбуваються певні переживання в душах"
капіталістичних підприємців, є фактом, але чому це повинно бути
первопричиною кон юнктурних коливань, це одному Шапошникову
Шумпетерові відомо. Сама стадність не є первопричиною
кон юнктурного руху. Підставою цього загальнокапіталістичного психозу, який

наступає в час піднесення й депресії, є в першому разі намагання

досягнути максимуму прибутку, а в другому захистити себе від утрат.

Цей стадний наступ і відступ з ясував прекрасно Маркс, коли писав

був, що, беручи десять процентів прибутку, капіталіст оживає,

двадцять він гарячиться, а коли прибуток сягає тридцяти і більше

процентів, нема такого злочину, на який би він не зважився (переказую
на пам ять). Ось прекрасна розгадка тієї стадности, якій такої великої

ролі надають Шумпетер Шапошніков у творенні кон юнктурних
хитань і якої вони не спромоглися правдиво пояснити.

6. МЕЖІ КРЕДИТУ

Ми хочемо тут поставити два питання: 1) про значіння золота

для кредиту в звязку з теорією Зомбарта Штукена і 2) можливість

творення банками позичкового капіталу ,,aus nichts" у звязку з

теорією Гана Шапошнікова.

Твердження Зомбарта Штукена в їх теорії зводиться до того,

що наплив золота до банків врешті є тим моментом, який спонукує

до поширення кредитів і дає можливості для високої кон юнктури.
Навпаки, зменшення напливу золота зменшує розміри кредиту і є

причиною перелому в кон юнктурі. Не будемо зараз вдаватись в

полеміку про дійсність рестрикції або поширення кредиту для

кон юнктури, тільки спинімося на значінні золота для звуження або

поширення кредиту.
Основні положення Зомбарта Штукена з цього погляду

помилкові. Найкраще буде це видно тоді, коли уявити собі незмінність

золотої продукції й банківських запасів золота протягом декількох циклів.

Тоді, виходячи з їх поглядів, розміри кредитів мусять бути одинако-

вими протягом усього часу. Ще легше це побачити, коли ми візьмемо

окремі країйи. Тоді видно буде, що банківський кредит перебуває
в різному відношенні до золотих резервів. Скільки - небудь
визначених відносин між золотими резервами банку й кредитуванням з

економічного боку не існує. Цілком можливий такий стан, коли на меншій

*) Schumpeter. Theorie der Wirtchaftlichen Entwicklung. S. 324 242.
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золотій підвалині виростає порівнюючи більша кредитова надбудова.
Розміри золотого резерву, які вважаються мінімальними, визначаються

не одними кредитовими операціями. Призначення золотого резерву

трояке він є: 1) запасний фонд для міжнародніх виплат, або,

коротко кажучи, запасний фонд світових грошей, 2) запасний фонд для

внутрішньої металевої циркуляції, що періодично поширюється й

згортається і 3) запасний фонд, що забезпечує оплату вкладів та розмін
банкнот" 9. Отже, розміри золотих резервів визначаються низкою

інших моментів, крім кредитових операцій.
Не можна розуміти так справи, що капіталістичне господарство

через кредит може емансипуватися від панування над ним золота.

З розвитком кредитової системи капіталістична продукція намагається

перемогти металеву межу цю і матеріяльну, і фантастичну
одночасово межу багатства і його руху, але все заново розбиває собі

толову об ці межі"* 2). Як видно, Маркс надавав великої ваги золоту,
як основі господарчих взаємин капіталістичного виробництва, але

золото, як межа кредитової діяльности банків, є якісною межею, що

івиринає з характеру капіталістичного господарства. Маркс ніде не

ставить питання про кількісні взаємини, наприклад випуску банкнот

;і золотого резерву або хоч би от так, що більший золотий резерв

збільшує кредитові можливості банку.
Коли кредит взагалі має мати якесь значіння, то він мусить піти

ягеть поза межі своєї золотої основи. З цього боку значіння кредиту
в цьому й полягає, що він розсовує межі, дані капіталістичному
господарству готовими грішми. Коли це так, то ніколи нема такого стану,
щоб усі кредитові зобов язання могли перетворитися в реальні золоті

ігроші. Маркс називає цю вимогу химерною", ще й такою, яка час

од часу в капіталістичному господарстві мусить наставати.

В цьому розумінні і в тім, що навіть при безгрошових
розрахунках золото ідеально виступає мірилом цінности, бо нічим іншим

замінити його не можна, і треба розуміти твердження, що
капіталістичне господарство раз-у-раз розбиває собі голову об металеві

межі". Це тому, що гроші золото виступають як вираз
самостійного втілення суспільного характеру багатства... як річ, предмет,

товар, що існує поруч з дійсними елементами багатства й зовні і*х.

Кредит також форма суспільного багатства витискує гроші й узурпує
їх місце... Але, як тільки він порушений, а ця фаза неминуче входить

.до циклу сучасної промисловости, раптом виявляється, що все реальне
багатство повинно дійсно й негайно перетворитися на гроші на

золото й срібло, вимога химерна, але така, що виросла із самої

системи"3). Ця вимога показує, що продукція не підлягає в дійсності

*) Маркс. Т. Ні, ч. II, стор. 107.

2) Там таки, стор. 114.

3) Там таки.
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суспільному контролеві, як суспільна продукція, і що суспільна форма
багатства існує незалежно від нього, як окрема річ"1)*

Отже, золота підвалина кредиту не є підвалина, що вимагає

якогось певного кількісного відношення до кредитової надбудови. Це е

якісне відношення, воно полягає в тому, що навіть при повному
витисненні готових грошей з обігу золото ідеально виступає як

мірило цінностей, як самостійне втілення суспільного багатства. В моменти

криз ці функції, які гроші виконують ідеально, мають реально
здійснитися й цим нагадують капіталістичному суспільству, що воно не

може звільнитися з - під влади химерного" металу. Це заодно

відповідає на проекти створення безгрошового капіталістичного господарства.
Як твердить Ган, за допомогою кредиту можна тримати вічно

високу кон юнктуру. Фактично це означає, що можливості кредиту

безмежні. Дійсно, твердження Гана про те, що банківські активи

визначають пассиви, нічого іншого й означати не може.

Коли дати загальну характеристику банківської діяльности, то її

можна звести до: 1) передавання банками довіреного їм позичкового

капіталу, 2) перетворення в позичковий промислового й торгового

капіталів, 3) перетворення доходів у позичковий капітал, 4) творення
оплатних та купівельних засобів та перетворення їх у позичковий

капітал. У всіх цих чотирьох функціях банки грають видатну, не тільки

пасивну, а й творчу ролю. Що торкається перших трьох моментів, то

можна цілком уявити собі теоретично перетворення коштів з цих

джерел у позичковий капітал і без посередництва банків. Практично таке

перетворення помимо банків дало б куди менший ефект. Четверта
функція банків творення купівельних і оплатних засобів не могла б

бути зовсім виконана без них. Комерційний кредит і кредитові гроші,
що на його основі виникають поза банками, не можуть іти в жодне

порівняння з творенням оплатних засобів банками, банкнот і депозитів.

Хоч принципіяльно ці два види оплатних і купівельних засобів нічим не

відрізняються від кредитових засобів обігу, що виникають на основі

комерційного кредиту. Нормальний випуск банкнот залежить від розмірів
векселевого руху. Підставою банкнотної циркуляції є оборудки, що

відбулися в народньому господарстві. Випуск банкнот без відповідної

векселевої підстави, що своїми коріннями входить в реальні товарові
відносини, є переходом до грошово

-

товарового обігу. Яле навіть

в цьому разі, при розміні банкнот на золото, розміри, яких вони

можуть досягти в обігу, залежать від вартости грошової циркуляції.
Скільки - будь значне перебільшення розмірів банкнотного обігу над

потрібним золотим обігом приводить до автоматичного припасування

першого до другого через відплив золота з банків. Навіть при

нерозмінних банкнотах довільне збільшення їх в обігові неможливе. Не
£

J) Маркс. Том НІ, ч. II, стор. 114.
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маючи спромоги повернутися до банків, войи пристосуються до потреб
товарової циркуляції через зміну цінности. В цьому разі маса банкнот,-
зглядно паперових грошей, що циркулюватиме завжди, буде
дорівнювати вартістю своєю потрібній кількості грошей в золоті. Перевищити
її банкові ніколи не пощастить.

Цілком це стосується й до творення банками депозитів, себ - то

безгрошових розрахунків. По суті творення депозитів нічим не

відрізняється від видавання позик банкнотами. Як немає безгрошових
розрахунків, банки могли б випустити до обігу на відповідну суму більше

банкнот. За безгрошових розрахунків на підставі депозитів випуск
банкнот меншає на їх суму. Міра заміни банкнотного кредиту

безгрошовими розрахунками, себ-то можливість створення депозитів,
залежить від інтенсивности продукційних і мінових звязків поміж

промисловими торговими капіталістами та банкірами. /Абсолютний розмір
депозитів визначається умовами продукції й товарової циркуляції.
Надмірність депозитів, як от і банкнот, може привести до інфляції, ЯКЩО'

немає автоматичного регулятора золота.

Як бачимо, творча роля банків досить таки скромна. Вона

обмежена цілком законами грошового обігу та розмірами тих реальних

капіталів, що циркулюють. Ніяких нових капіталів банки творити не

можуть, коли не хочуть порушити цінности грошової одиниці. Межі

випуску банкнот і творення депозитів цілком визначені.

7. РУХ КОН ЮНКТУРИ Й ПРОЦЕНТ

Ста по загальним місцем твердження про те, що процент
залежить від попиту й пропозиції на грошовому ринку. Свого максимуму
він доходить в час кризи, а мінімуму в час депресії. Це ілюструє
подана тут таблиця.

Таблиця /Vі)

Дисконтова ставка німецького державного банку

Роки

Дисконтова ставка

Роки

Дисконтова ставка

Се¬

редня

Най¬
більша

Най¬
менша

Се¬

редня

Най¬
більша

1 Най-
менша

і

1896 3,66 5,0 3,0 1905 3,82 6,0 3,0
1897 3,81 5,0 3,0 1906 5,15 і 7.0 4,5
1898 4,27 6,0 3,0 1907 6,02 ! 7,5 5,5
1899 5,04 7,0 4,0 1908 4,76 і 7,5 1 4,0
1900 5,33 7,0 5,0 1909 3,93 5,0 3,0
1901 4,10 5,0 3.5 1910 4.35 , 5,0 4.0
1902 3,32 4,0 3,0 1911 4,40; 5,0 4,0
1903 3,84 4,0 3,5 1912 4,95 6,0 4,5
1904 4,22 5,0 4,0 1913

і
5,88 6,0 5,0

Mombert. Einfiihrung in d. Studium der Konjunktur 2 aufl. S. 131.
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Твердження, що процент найвищий саме тоді, як не стає грошового

капіталу, взагалі правдиве, але бере явища надто поверхово. Це ж

стосується й до протилежного твердження. Високий або низький процент,
як наслідок нестачі або зайвини грошового капіталу, викликаний тими

причинами, які обумовили і стан грошового ринку. Низький і той, що

досягає середньої величини, процент характерний для часу, коли коло-

біг капіталу відбувається без будь-яких значних перепон. Високий

процент відповідає тому часові, коли в колобігові капіталу настають перерви.
Коли так трактувати значіння проценту, то ясною стає

безпідставність твердження, що через зміну проценту можна опанувати рух
капіталістичної кон юнктури. Коли взаємні звязки між капіталістичними

контрагентами порушуються, підвищення проценту не може хоч трохи

помітно зменшити попит на кредит. Це стверджують дані німецького

державного банку. За час, коли дисконтова ставка виносить 3,32 до

4,22 з 1902 по 1905 рік, розміри векселевого портфелю виросли на

63 мільйони марок. Коли процентна ставка виносила 5,15 до 6,02
1906 1907 рік, векселевий портфель виріс на 116 мільйонів марок.

Видно, що в час криз високий процент не дуже лякає тих, хто

потребує грошей і сам по собі не може виправити тих порушень, які

склалися в народньому господарстві незалежно від нього.

Ніяке отаке зниження проценту само по собі не може викликати

піднесення. Висота проценту не має самостійного значіння, вона

набуває його тільки що до прибутку. Навіть процент рівний нулеві не може

визвати піднесення, коли відсутній збут хоч би з яким - будь
прибутком. Через це проекти регулювати кон юнктуру зміною проценту не

мають будь - якої серйозної ваги.

8. ВИЗНАЧЕННЯ КОН ЮНКТУРИ Й ПІДСТАВИ ЦИКЛІЧНОСТИ

Ходові визначення кон юнктури, з яких деякі були вже наведені,

зводяться до визнання її з погляду ринкових відносин. Так визначають

кон юнктуру Момберт і Репке. Під кон юнктурою тут розуміємо
ринковий стан, який, як іраціональний фактор господарчого життя, через

свій вплив на ринкові і мінові відносини визначає становище

окремого господарства на ринку !). За Репке, кон юнктура є

співвідношення попиту й пропозиції на будь-якому ринку. Співвідношення,

що в значній мірі не надається до обліку й впливу, підлягає постійній

зміні". Як видно, характерними рисами у цих визначеннях

кон юнктури є розглядування їх під кутом зору ринку, і заодно кон юнктуру
до певної міри ототожнюється з ринком.

Просте ототожнення кон юнктури з ринком неправильне. Ринок

можна розглядати в статиці, тоді коли основною ознакою кон юнктури

*) Mombert. Einfilhrung in d. Studium der Konjunktur 2 aufl. S. 4.
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є динаміка. Постійна зміна, від якої не могли відмовитися автори, що

визначали кон юнктуру як змінність стану ринку, є характерною
ознакою кон юнктури. Одначе, кон юнктура вбирає в себе не тільки рух,

але рух, що має певну закономірність. Рух, який повторюється в

певній послідовності. Цей закономірний рух, що його Маркс установив
для чистого капіталізму, включає в себе фази: депресії, піднесення,

розквіту й кризи. Періодичне повторення оцих фаз Маркс об єднав
під назвою капіталістичного циклу; цикл цей є не що інше, як

єдність наведених вище фаз. Циклічність капіталістичного господарства
полягає в періодичних хитаннях кон юнктури^ Кон юнктура є

конкретний вираз капіталістичного циклу. Вона відрізняється від циклу

так, як от конкретний капіталізм відрізняється від капіталізму
абстрактного. Всі закони абстрактного капіталізму діють і в конкретному.

Це цілком стосується й до циклічности капіталістичного господарства.
Вона тільки набуває низки змін у звязку з факторами
некапіталістичного, а подекуди й негосподарчого характеру. Наприклад,
співіснування некапіталістичного господарства поруч капіталістичного,
неврожай, різні політичні моменти, як війна, політичні обставини то -

що,

затемнюють чистоту циклічности, не зміняючи її основ; тому що

пануючою формою сучасного господарства є господарство капіталістичне.

Цим визначається й історичний характер кон юнктури наперекір
Момбертові, Репке, Каселеві й іншим; кон юнктура в цьому розумінні,
як конкретний прояв циклу, є явище історичне. Цікаво, між іншим,

відзначити, що Касель доводить можливість ліквідації кон юнктурних
хитань для сучасного капіталізму, але не припускає можливости

усунення їх за соціялістичної системи господарювання.

Циклічність капіталістичного господарства нічого ще не говорить

про довжину циклу. Закономірну періодичність циклу й зміну фаз
кон юнктури треба розуміти тільки з того погляду, що вони повторюються
з непохитною конечністю. Час, протягом якого починається й

закінчується цикл, може змінятися в залежності від цілої низки умов. Середня
довжина капіталістичного циклу за час з 1818 по 1913 рік була 8 років1).

Виходячи з наведеного вже визначення кон юнктури, ми можемо

в досліджуванні її причин піти різними шляхами: шляхом дослідження

конкретних причин хитань кожного зокрема циклу в його

конкретному вигляді і шляхом виявлення основних причин, що спричиняють

циклічний рух капіталістичного господарства. В конкретному

дослідженні кожний зигзаг руху цін по окремих галузях продукції може й

повинен бути пояснений. Ллє, окрім часткових причин, окремих

відхилень від основної лінії розвитку кон юнктури, ми викриємо основні

причини, що обумовлюють її рух в цілому. Ці основні причини, що

випливають із системи капіталістичного господарства, нам треба

1) Губерман. Теория кризисов, Сои. Хоз?, IV, 1928.
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вияснити. Капіталістичне господарство є господарство, яке ведеться для

прибутку. Цей стан виливається в основному противенстві
капіталістичного господарства, яке є поміж суспільним характером виробництва
та приватним привласненням. Висота прибутку є вищий господарчий

імператив діяльности для представників класи, яка володіє капіталом

і порядкує суспільною продукцією. Суспільна продукція за її

об єктивним значінням, розвивається в постійному противенстві з

інтересами окремих капіталістів.. Об єктивно - суспільна продукція
виправдує свій характер своїм зростанням, яке позначається в рості
продукційних сил суспільства. Останнє стає часто в конфлікт з інтересами
осіб, що грають ролю його керманичів коли воно приводить до

пониження норм прибутку. Конфлікт суспільних інтересів виробництва:
й приватних інтересів капіталіста виливається об єктивно в кризах,
капіталістичного господарства. Вони раз-по-раз переривають
розвиток капіталістичного господарства й творять межі, що відділяють-

один капіталістичний цикл від другого.

Твердження, що пониження норми прибутку є причиною кризи,

находимо у Маркса: Якщо... норма прибутку править за стимул-
капіталістичного виробництва (як от і збільшення вартости капіталу
стає за його єдину мету), то й зниження норми прибутку зменшує

творення нових самостійних капіталів і тому стає загрозою розвиткові
капіталістичного процесу продукції; воно сприяє перепродукції,
спекуляції, кризам, наростанню нового зайвого капіталу поруч зростання зайвої

людности"1). Мбо ще: Норма прибутку це є та сила, що дає рух

капіталістичному виробництву, продукує тільки те й стільки, що й

скільки можна продукувати з прибутком"* 2).
Очевидно, що норма прибутку і є тим регулятором, який впливає

на зменшення та збільшення капіталістичного виробництва. Маркс
установлює крайню межу капіталістичної продукції: 1) в тому, що

розвиток продукційної сили праці творить із пониження норми

прибутку закон, який на певному пункті перетворюється на перешкоду

для розвитку виробництва, що не може інакше усуватися, як тільки-

кризами, 2) в тому, що поширення або скорочення продукції
визначається не відношенням продукції до суспільних потреб, до потреб'
суспільно розвинених людей, а тільки присвоєнням неоплаченої праці-
й відношенням тієї неоплаченої праці до зайнятого капіталу, себ-то*

певною величиною норми прибутку. Тому капіталістична продукція
доходить до своєї крайньої межі вже при такому поширенні, яке за

інших умов було б цілком недостатнім. Вона зупиняється ТОДІ, КОЛ№

цієї зупинки вимагає реалізація прибутку" :і).

х) М а р к с. Т. ill, ч. І, стор. 222.

2) Там таки, стор. 241.

8) Там таки, стор. 241.
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З цієї точки погляду норма прибутку, факт її існування й її зна^

чіння показують на таку організацію суспільної продукції, де інтереси
окремих осіб об єднані в суперечній єдності з інтересами суспільства.
Рух норми прибутку, який в загальному полягає протягом піднесення

в реалізації закону тенденції норми прибутків до пониження, показує

міру загострення цього основного противенства, яке на певнім щаблі

призводить до катастрофи геть усю господарчу систему.
'

Дальше вияснення цього питання вимагає установлення причин,

через які рух норми прибутку, що виявляє основні притивенства
капіталістичної системи, є такий, що періодично реалізується закон тенденції

норми прибутку до пониження.

Протягом усього розвитку капіталістичного господарства
здійснення закону тенденції норми прибутку до пониження обмежується
збільшенням норми експлоатації, пониженням ціни робочої сили нижче

від її вартости й здешевленням вартости постійного капіталу. В циклові

якраз протягом капіталістичного піднесення рух заробітної плати

такий, що тільки на вершку його можна говорити про збільшення

експлоатації, а в усі інші фази піднесення й розквіту зарплата зростає.

Цей факт падіння зарплати на верхівці капіталістичного циклу
повинен впливати, стримуючи на реалізацію закону тенденції норми

прибутку до пониження. Його вплив іншим і бути не може, бо в цьому

реалізується збільшена норма експлатації або пониження ціни робочої
сили нижче від її вартости.

Однак, пониження норми прибутку обумовлене ще вартістю
постійного капіталу. Як же один із двох чинників, що впливають на норму

прибутку норма експлоатації впливає на вершку циклу на її

збільшення, то й результат буде залежати від того, як і з якою силою

впливає на норму прибутку вартість постійного капіталу. Коли взяти

на увагу, що збільшення норми експлоатації на вершку циклу настає

не в наслідок номінального падіння зарплати вона номінально

зростає тільки в наслідок прискореного росту цін, то ясним стане, що

сила впливу дорожчання постійного капіталу більша за вплив падіння

зарплати. Тим самим сили, що діють в напрямку пониження норми

прибутку, переважають. Це особливо виявиться, коли ми протиставимо

зарплаті не загальний рівень цін, а, напр., рух цін на сировину або

взагалі на елементи постійного капіталу. Рух цін цих товарів далеко

сильніший за загальний ріст цін, і тим самим він тисне на норму

прибутку далеко сильніше, ніж от тиснення в протилежному напрямку
з боку пониження реальної зарплати.

Зростання цін на елементи постійного капіталу і передовсім
сировини стає особливо ясним, коли його протиставити зростанню цін на

готові фабрикати. Загалом розходження установлюється в темпі

зростання цін між: а) цінами на предмети споживання й предмети

продукції, б) готовими фабрикатами й сировиною. Темп зростання перших
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меншйй, аніж других. На американському матеріалі констатовано ось

яку послідовність в інтенсивності зростання цін за час піднесення:

1) метали, 2) хемічні товари, 3) одяг, 4) будівельні матеріяли, 5)
паливо, 6) хатнє начиння, 7) харчові товари і 8) фармерські товари1).
Звичайно, цей поділ не зовсім задовільний, але провина за це лежить

на організаторах американської статистики.

З нашої точки погляду найдоцільнішими цифрами були б такі, які;

ілюстрували б рух цін на предмети споживання й продукції з одного1

боку, та сировину й готові фабрикати з другого, а що в нашому

розпорядженні цифр першого порядку немає, ми заміняємо їх сурогатами.

Таблиця Г* 2)

Рух цін на деякі товари в Німеччині протягом 1899 1911 р.

(1889 98 = 100)

Роки
к

VO

co

Тва¬

ринні
Інші

Текстиль- сиров. Метали
і і

Паливо Предмети споживан.
1

Сировина Згальний індексПред. Спож.
і

1899 94 104 98 101 133 107 99 113 106

1900 92 ПО 97 114 145 124 101 127 114

1901 99 111 90 105- 120 113 101 109 105

1902 102 120 88 106 113 107 102 109 106

1903 94 114 99 116 116 109 102 114 108

1904 96 НО 115 120 116 105 106 114 109

1905 103 124 102 120 128 104 107 117 114

1906 109 135 94 135 149 110 109 132 121

1907 123 127 115 144 152 120 117 138 129

1903 123 122 114 124 123 130 113 122 118

1909 123 131 110 122 121 116 114 123 117

1910 111 142 112 133 112 114 116 120 122

1911 119 135 122 136 135 113 124 132 128

Коли ми звернемо увагу на ці цифри, то можемо констатувати,,

що ціни на засоби споживання міняються млявіше від загального-

індексу цін. Отже, коли б індекс цін на засоби продукції тільки

дорівнював загальному індексові цін, то твердження про розходження руху

цін на засоби продукції і споживання було б стверджене. Ціни на

засоби продукції не тільки різкіше ростуть підчас піднесення, але й:

сильніше падають в час кризи й депресії. Взагалі простір їх коливань

*) Губерман. Теория кризисов, Соц.-хоз°. IV*. 1928.

2) Mombert. EinfOhrug in d. Studium der Konjunktur" 2 flnfl.



ТСрмтика грошово-кредитових теорій кон'юнктури 147

ширший. Рівно ж такий стан ми матимемо при зіставленні цін на.

сировину з цінами на готові вироби:

Таблиця VI 9

Рух цін* на сирові матеріяли й фабрикати з тих самих матеріялів
(1890 1899= 100)

Роки
1

Сировина Фабрикати
I

Роки Сировина Фабрикати Роки Сировина Фабрикати
1890 112 112 1899 106 101 1908 133 119

1891 112 111 1900 115 107 1909 147 125

1892 100 105 1901 115 105 1910 154 129

1893 103 107 1902 123 111 1911 141 120

1894 91 93 1903 120 109 1912 154 128

1895 96 94 1904 126 ПО 1913 157 127

1896 89 91 1905 124 ИЗ 1914 158 128

1897 93 91 1906 128 112

1898 98 94 1907 137 122

Ці рядки стверджують тезу Маркса, що як зростають ціни на

сировий матеріял, то ціна на виріб підвищується не в такому ж

відношенні і не в тому ж відношенні падає, коли нижчають ціни на

матеріял"2). Цей стан визначає не що, як тільки те, що дорожчання
постійного капіталу не може бути компенсоване збільшенням норми
експлоатації. Через це створюються умови, за яких норма прибутку
починає падати, капіталістичне господарство досягає своєї межі, і в

тих місцях, де це зменшення настало, починає згортатися продукція,
а це згортання викликає кризи в народньому господарстві. Отже,
реалізація закону тенденції норми прибутку до пониження спричиняє:

поворот кон юнктури вниз і кидає народне господарство в кризу.

х) Mombert. Einfilhrung in d. Studium der Konjunktur..
-) Маркс. T. Ill, 4. І, стор. 84.



М. СВІДЗІНСЬКИЙ

Земська міліція на Україні 1806 1808 років
Причинок до історії внутрішньої політики Олександра І на Україні на початку

XIX ст. (Замітки й матеріали)

(Кінець)

Четверта частина

ЛІКВІДАЦІЯ МІЛІЦІЇ

І

Українська земська міліція була дуже корисна і потрібна доти,

доки була небезпека приходу наполеонівського війська на Україну.
Після Тильзитської угоди між Францією та Росією вона не тільки

перестала бути потрібною для оборони інтересів російського
поміщицтва на Україні, а ще й могла стати чинником, небезпечним для

нього. Українське селянство, що служило в міліції, почало бо ставити

питання про повернення давніх козацьких привілей. Отже, в інтересах
поміщицьких кріпацьких взаємовідносин на Україні було розпустити

міліцію та швидше повернути її по домівках.
Мле на Україні не скористалися з постанови одного з пактів

маніфесту ЗО листопада 1806 року, де говорилося, що після закінчення

війни селяни - кріпаки, що служать у міліції, повертаються в дома

свои... в первисное их состояние'1, при чому поміщикам мали

зарахувати службу їхніх крепаків у міліції за постачання цими поміщиками

рекрутів до регулярної армії.
Маніфест 27 вересня 1807 р. про розпущення міліції говорить таке:

1) Людей в возврат требуемых, буде оные состоят в губернии,
немедленно отпустить в свои домы, снабдив их, где буде нужно по

местному их усмотрению, паспортами. 2) О людях в возврат

требуемых, кои поступили в армию, представить списки в Военную
Коллегию. 3) Людей, кои оставляются на службе, они отдадут в ведомство

Военного Департамента, от коего о приеме их и причислении к полкам

и командам учинено будет подробное распоряжение, и вместе с тем

о сих последних доставят там же списки в Военную Коллегию с

причислением и тех, кои, быв в составе подвижного земского войска,
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умерли или отлучились, а помещикам их, мещанским обществам и

селениям выдадут за подписанием своим виды для получения за них

узаконенных рекрутских квитанций 1).
Селян, що служили в міліції, справді було негайно відіслано, а

решту, що залишалися, розподілено таким чином: .

Ратников, к полевой и гарнизонной службе способных, обратить
на укомплектование армейских и гарнизонных полков.

Ратников здоровых и по малому только росту к полевой службе
неспособных отослать, сколько будет нужно, в ведомство Морского
Департамента на укомплектование флота.

Ратников, по летам или телесным порокам ни в армейские, ни

гарнизонные полки, ни во флот поступить не могущих, обратить на

общем основании для наполнения губернских рот, штатных команд

и команд пожарных в обеих столицах.

Ратников, за сим распределением в некотором числе остаться

могущих, употребить к производству строений в крепостях" * 2).
Таке явище, що частину міліції переведено до регулярної армії,

мало при розформуванні її місце, однак, тільки в Росії. Що до України,
то під ці загальні підстави підпала тільки міліція Чернігівської та

Харківської губерень. А міліцію VI - ої области (Київ, Полтава,

Катеринослав, Херсон) було цілком приділено до Дніпровської армії.
Підсумувавши загальноросійську відомість того часу, як

розподілено було оцю українську міліцію, матимемо таку картину:

ГУБЕРНІ

Скільки
було

ратників
за розпи¬

сом

Скільки

3 них

відряджено

Куди

відря¬

джено

Скільки

залишається

в губерні
до дому)

Чернігівська 8765 600 Батальйон 8165

Харківська 6999 600

стрільців

6399

Київська 8992 Всю міліцію цих губерень було
Полтавська 11355 приділено до Дніпровської армії

Херсонська

Катеринославська

2281

3766

і невідомо, чи залишилось і

яке саме число ратників у

губерні 3).

Отже, українська міліція мала' далі боронити інтереси
російського капіталу ще від Туреччини. Однак, важко точно встановити,

Ленінгр. Центр. Істор. Архів (кол. Архів МВС) Дело Д-та полиц., исполн.

за 1807 г. , № 233, л. 15.

2) Ленінгр. Центр. Істор. Архів (кол. Архів МВС) Дело Д-та полиц., исполн.

за 1807 г. , № 233, л. 13.

3) ЛенінгрЯЦентр. Істор. Архів (кол. Архів МВС) Дело Д-та полиц., исполн.

за 1807 г. , № 233, л. 32.

10 Прапор марксизму
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чи всю міліцію VI - ої области було переведено до регулярної армії і

приділено до Дніпровської армії. Таке застереження робйть і офіці-
яльне справоздання. Можна, однак, припускати, що всю її

реорганізовано на регулярну армію, в звязку з тим, що до Дніпровської армії
її було приділено вже давніше. і призначено взагалі для оборони
кордонів від Туреччини. Загалом, це єдина з обласних міліція, що

існувала як дієва армія і була на фронті. Вона мала і найкращого
організатора. Як комендант, кн. Прозоровський відомий ще за часів

руйнування Запорізької Січи. До того міліцію VI-ої области саме

підчас ліквідації цієї організації по всій Росії реорганізовано в

окремий корпус: так вона і ввійшла до складу Дніпровської армії, 3 тих-

то причин і було видано спеціяльну постанову Комітету в справах

міліції, де говорилося: Тому що милиция VI области по особенному
распоряжению остается на службе еще, то Комитет полагал, что до

того времени, пока о ней сделано будет другое распоряжение,
взыскивание за ратников подушных и оброчных денег не должно

чиниться 2).
Що до міліції Харківської та Чернігівської губерень, то її, через

те що вона належала до складу міліції руських губерень, які не мали

безпосередніх чи близьких кордонів з Туреччиною, подібно міліції

VI - ої области, було розпущено на загальних підставах маніфесту
27 вересня 1807 р. Тільки по 600 чоловіка з них було приділено до

регулярної армії. Українська міліція (VI - ої области) залишилась у

регулярній армії ще на деякий час. Додому з міліції в VI - ій області

було відпущено тільки тих ратників, що стояли резервом по своїх

місцевостях.
*

Проте, після того, як розпущено було міліцію по інших

областях, почали нерегулярно надходити провіянт і плата для української
міліції. Прозоровський у своєму клопотанні до Комітету в справах

міліції просить видати йому 1.036.556 карб. 482/3 коп. на провіянт і

фураж та зброю з інших областей, де вона тепер була непотрібна.
Разом з тим він вважає, що, коли б з українською міліцією було
зроблено так само, як з російською, т.-т. вжито її на укомплектования

армії, то бесполезно было бы производить издержки на полное

снабжение ее, как отдельного корпуса, и что потому надлежало

доставлять ей только нужные по местному усмотрению вещи, до

окончательного вообще распределения земского войска".

Не зважаючи на слова Прозоровського, що міліція вже виконала

своє завдання і не була далі потрібна, бо війна закінчувалась і на

Турецькому фронті, Комітет у справах міліції вважав за конче

потрібне дати на українську міліцію не тільки ту суму, що її просив

*) Ленінгр. Центр. Істор. Ярхів (кол. Ярхів МВС) Дедоо Д-та полицЛ

исполн. за 1806 год , № 290, л. 583.
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Прозоровский на провіянт, а й зброї більше, ніж він хотів. 18 січня

1808 року Комітет у справах міліції ухвалив постанову, апробовану
царем (у справі міліції VI - ої области), такого змісту:

1) Сообщить Государственному Казначею о назначении для сего

на основании внесенной в Комитет записки Военного Министерства
миллиона тридцати шести тысяч пятисот пятидесяти шести рублей
сорока восьми копеек.

2) Сообщить Министру военных сухопутных сил, чтобы он

доставил от себя Тайному Советнику Голубцову, вся ли вдруг или по

срокам сия должна быть отпущена.

3) Предоставить ему сделать о употреблении оной

окончательное распоряжение.
Что принадлежит до снабжения VI области милиции оружием,

то Комитет- к удовлетворению по возможности и сего требования
полагал :

1) Сообщить Главнокомандующему VI областию, чтоб он по

представляемой князем Прозоровским настоятельной необходимости

приказал поспешить неукоснительно доставлением в Кременчуг тех

5000 рублей, кои по положению Комитета 22 апреля, удостоенному
Высочайшего утверждения, определены и должны быть отправлены

для VI области.

2) Сообщить Управляющему V Областию Генерал Лейтенанту
Булгакову, чтоб он отправил немедленно равным образом те 4300

ружей, кои фрейлиною Графинею Орловою Чесменскою для сей области

пожертвованы.

3) Сообщить Главнокомандующему VII областию, чтоб он

приказал сколь можно отправить также в Кременчуг 2000 ружей, Обер
Камергером Графом Шереметьевым Нижегородской губернии в селе

Павлов в приношение данных.

4) Сообщить Министру военных сухопутных сил, что по

ведомости, Генералом Вязмитиновым Комитету 9 Апреля 1807 года

доставленной, оружия, на временное ополчение годного и Высочайше для

милиции предоставленного, по Тульскому оружейному заводу значится

более 29/т. стволов и проч., с тем, что может быть по его

усмотрению представится возможность и сего оружия часть употребить для

VI области"1).
Проте, під натиском Прозоровського, що вбачав у залишенні

української міліції окремим корпусом сепаративні тенденції, незабаром
було і її все ж таки ліквідовано. До неї також застосовано маніфеста
від 27 - го вересня року 1807 і розподілено почасти в регулярній
армії, а почасти відпущено додому. Цю останню постанову Комітету

*) Ленінгр. Центр. Істор. Архів (кол. Архів МВС). Дело Д - та полиц., исполн.

за 1806 г. , № 290, л. 573.
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в справах міліції почато здійснювати тільки з місяця квітня року 1808

Учасники української міліції ще довго мали користуватися військовими,

привілеями. Сам Прозоровський вважає за справедливо со всех

ратников милиции местной области не взыскивать никаких податей за

1-ю половину настоящего года"1).
Самий процес розпуску міліції тягнувся цілий 1808 рік. 24-го

березня Прозоровський дав Провіянтській Комісії і губерніяльним
начальникам міліції наказа, що поясняв, як саме має відбуватися
розформування. Коменданти губерніяльної міліції мали довідатися, хто з

міліціонерів хоче служити далі і перейти до постійної армії. Тим, що

захочуть повернутися додому, мали видавати на чотири дні харчів на

дорогу. Вони можуть взять однакож и на десять дней, есть ли в

последнем случае согласятся везти оный на собственном отчете, не

требуя от казны подвод".

Надсилання'до регулярної армії аргументовано тим, що ратники

ніби-то добровільно хочуть служити далі. Наприклад, начальник

Полтавської губерніяльної міліції Белуха - Коханівський, відповідаючи на

наказ Прозоровського, повідомив, що в його міліції, в 11 батальйонах

і кінно - волонтерній сотні є здібних до служби в армії 4071 чоловіка,
що їх він може відрядити на поповнення армії в Молдавії та Валахії.

Туди він відрядив у квітні 1715 чоловіка, а пізніше, 17 травня 1807 року,

ще 5993 чоловіка. 28 травня Прозоровський вимагає для цього від

полтавського начальника міліції ще 3596 чоловіка. Всім їм видавано

на дорогу теж десятиденний провіянт і прикомандировано 4-х унтер-

офіцерів супроводити до Молдавії.
В кінці квітня на укомплектования армії в Молдавії надіслано

з Київської міліції 4867 чоловіка, з Херсонської 1627 чоловіка і з

Катеринославської 2526 чоловіка* 2).
Як повільно відбувалося розформовання української міліції, видно

ще з того, що тільки в серпні року 1808 ліквідовано артилерію.
Командний склад її було почасти переведено до регулярної армії, а

решту звільнено. Гармати і всю зброю 2-ої батареї було здано до

Тираспільського арсеналу3).
Зовсім ліквідовано українську міліцію і передано справи її до

архіву було тільки в березні року 1809.

Міністер внутрішніх справ, тоді вже Куракін, повідомляє

Прозоровського, що всі грошеві справи належить передати

Государственному Казначею для поверки пожертвований с полученными от

казенных палат сведениями, а дела, производившиеся во вверенных

9 Київський Центральний Історичний Архів. Справа Канцелярії губернатора
за 1809 р., № 12.

2) Київський Центр. Істор. Архів Справа Губерніяльного Правління за

1808 р., № 2354.

3) Київський Центр. Істор. Архів Справа Губерн. Правл. за 1808 р., № 2383.
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им областях по образованию милиции, сдать в Государственный Архив :

из областей, ближайших к Москве в тамошний Архив, а из прочих

в Санктпетербургский *).

II

Крім того, що міліцію було організовано для оборони інтересів

дворянства, його (дворянство) було підчас ліквідації ще винагороджено

за участь у міліції. Ми вже відзначали, що після розпуску міліції

маніфест від 18 вересня року 1807 визнав за дворянством право

зарахувати селян, що від них служили в міліції, за виконаний ним

рекрутський набір. З цього видно, як дворянство дістало винагороду за

свої так звані жертви.

Крім цього, 16 липня року 1807 Прозоровський видав наказа,

щоб кожний начальник губерніяльної міліції подав

головнокомандувачеві области список тих офіцерів, що їх, на його думку, треба
спеціяльно нагородити. В спискові слід було зазначити: 1) хто з них і

чим відзначився, чи здатні та чи бажають далі служити в армії, 2) хто

відзначивсь і здатний, але не може служити в армії через родинні
справи, 3) хто не дуже здатний, але хоче служити в армії, 4) хто не

здатний і не хоче служити в армії.
На підставі цього наказу начальник Київської губерніяльної

міліції подав 22 грудня 1807 р. Прозоровському список офіцерів для

нагороди; з них 186 належали до першої, а 132 до другої категорії.
Начальник Херсонської губерніяльної міліції подав 2 серпня 1807 року
88 чоловіка, Полтавський 38 чоловіка, Катеринославський 40

чоловіка, а 6 серпня року 1807 ще 159 чоловіка, і начальник артилерії
Кодинець 9 жовтня року 1807 р. 26 чоловіка* 2).

Крім звичайного списку, поданого для нагороди за участь у

міліції дворян (ми вже знаємо, що офіцером у міліції міг бути тільки

дворянин і то за вибором на дворянських зборах), начальники

губерніяльної міліції давали їм ще й особливі характеристики, де часто

доходили в своїх похвалах до курйозів. Наприклад, начальник

Херсонської губерніяльної міліції Никориця так вихваляв колезького

асесора Савицького: со дня выбора дворянским Херсонской губернии
сословием меня (Никорицу) в губернские начальники, (т.-т.з 10 січня

1807 року) был со мной и много помог при формировании земского

войска, а также знает французский, латинский, немецкий, польский
і армянский языки".

Далі він особливу увагу звертає також на чергового майора
лейтенанта Дическулова, що будучи совершенно мною испытан при

3) Ленінгр. Центр. Істор. Ярхів (кол. Ярхів МВС). Дело Д - та полиции, исполн.

за 1806 г. , № 289, лист 21.

2) Київський Центр. Історичн. Ярхів Справа Губерн. Правління за 1807 р.,
№ 2228.
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благородном его поведении, знает основательно российский язык,

производство дел, наблюдение правописания, имеет и чистой почерк.
Согласно повеления вашего сиятельства, последовавшего ко мне за

№ 2005, об отыскании во вверенной мне милиции такого офицера,
сверх того он более может быть способным в тех местах по знанию

хорошо молдавского и италиянского языков".

Для себе Никориця ніби - то нічого не просить. Він тільки нагадує:

Я столько нещастлив, что не удостаиваюсь монаршей милости (по
предметам составления сей милиции и употребленных мною на то

трудов, яко в новой губернии; также удержания границ от

взволновавшихся было Херсонской губернии поселян и крестьян, а наконец

и выведенных обратно в Россию, о чем вашему сиятельству мною и

доложено), как прочие начальники оной, то по крайней мере удостойте
меня хотя тою милостию, чтобы представительством вашего

сиятельства у монаршего престола вознаграждены были как сей офицер, так

и при мне находящийся в должности ад ютанта Сатов, к награждению
коего я имел щастие утверждать прежде. Я более осмеливаюсь

утруждать вашего сиятельства об награждении их потому, что из

воспоследовавшего высочайшего манифеста видно в скором времени

будет конец существованию сей милиции"1).
Як видно, у Никориці не дуже сильні аргументи, чому саме треба

представити ту чи іншу особу до нагороди. Не можна ж уважати,
що нагородити слід тільки через те, що він знає руську мову та

чистой почерк" має. Мле треба відзначити, що навіть на такі

пропозиції центральна влада представляла до нагороди орденом, починаючи

івід ордену св. Анни І - ої класи, до Мини ПІ - ої класи, а також попід-

вищувала ранги. Всього в українській міліції нагороджено 139 дворян
за усердие".

Крім орденів, дворянство мало одержати ще матеріяльні
нагороди за усердие". Не забуто було, що можна одержати в Новоросії
землі. Начальник Катеринославської міліції Миклашевський пише про

це до Прозоровського листа і просить за двох офіцерів генерал
-

майора Любицького та майорачФранцена. Вони вже одержали ордени,

але через те, що це люди семейные, имеющие жен и детей,

недвижимости же имения никакого, то в рассуждении бедности их

всепокорнейше прошу ваше сиятельство могущее представительство
ваше у высочайшего престола употребить о награждении их сверх

орденов по 5000 десятин земли в Новороссийском краю, буде же

нельзя их наградить тем и другим, то, согласно их желаниям и

состоянием, всепокорнейше прошу доставить им последнее для поправления

их самобедного состояния" 2).

О Київськ. Центр. Істор. Нрх. Справа Губ. Правя, за 1807 р., Ns 2228.

3) Київський Центр. Істор. Нрх. Справа Губерн. Правя, за 1807 рік, № 2228.
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6 червня року 1808 Миклашевський ще раз нагадує, що він

просив для Любицького та Францена по 5000 десятин землі, але

Прозоровський (тбді був у Ясах) відповів, що відносно землі є особливе

положення, т. - т. треба одержати царську грамоту на землю, а поки

що дає їм ордени. Чи одержали вони й землю, не видно з документів.
Проте, в усякому разі самий факт такого прохання надзвичайно

характерний. Цей факт ще раз виразно підкреслює протекційну
політику уряду що до своєї класи дворянства.

Майже всіх дворян учасників міліції було так чи інакше

нагороджено. Нагороджувалося їх з кінця року 1807 і цілий рік 1808.

Ті, що їх обминули в списках, подавали індивідуальні прохання, щоб

нагороджено було і їх. Наприклад, 18 грудня року 1808 комісіонер
Комісарської Комісії в Катеринославі індивідуально просив

Прозоровського, щоб той його нагородив.

ІН

Після ліквідації міліції дворянство, що брало участь у формованні її,

одержало ордени і взагалі нагороди. Селянство, ^яке сподівалося на

повернення козацьких привілей, було розчароване наслідками

ліквідації міліції та розташованням її по полках регулярної армії. Селянство
ні в якому разі не хотіло йти до армії. Міліцію воно вважало, як було
сказано і в маніфесті від ЗО листопада року 1806, за тимчасове, тільки

на час війни, ополчення і тепер бажало повернутися додому, тим

паче, що й головна його надія стати козаком та звільнитися від

крепацтва не здійснилася. Ще на початку реорганізації міліції в

регулярну армію Комітетові в справах міліції довелося обговорювати
донесение Подольского Гражданского Губернатора о 369 ратниках

Киевский милиции, кои самовольно бежали с квартир своих в

Херсонской губернии и из коих некоторые, быв задержаны и пойманы в

Балтском повете, отданы им в ведение Гражданской Полиции.
Комитет положил обстоятельство сие сообщить

главнокомандующему VI областию с тем, чтобы по главному его над сею милициею

начальству он принял по усмотрению своему меры к удержанию

впредь таковых побегов и чтобы между тем зачинщики неповиновения

из числа сих бежавших и пойманных людей строго, в пример другим,
были наказаны" *)

Дезертирство ще збільшилось від травня 1808 року, коли

взялися відряджувати міліціонерів до постійних армейських полків у

Молдавії. В місяці травні Прозоровський говорив про дезертирство
70 чоловіка, а начальник Херсонської міліції повідомляв, що з міліції

0 Ленінгр. Цен. Історичн. Мрхів (кол. архів МВС) Дело д-та полиц., исполн.

за 1806 год, № 290. л. 575.
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Лисаветградської втекли 6, з Олександрійській 6, Ольвіопільської

10, Тираспільської 4, а після зформування батальону 4 кінних і

10 піших ратників. У червні з Катеринославської міліції втекли 28

чоловіка )
Щоб стримати дезертирство, Прозоровський наказав усім

цивільним губернаторам своєю поліцією ловити ратників-і- карати їх. Проти
них можна було пристосовувати старий закон від 8 березня року 1723,
де говорилося, що, коли беглец будет подговорщиком, такового

засылать на вечную каторгу", та закон від 3 квітня року 1724

казнить смертию, вешать на тех местах, где он их проводил".
Крім того, Прозоровський видав наказа, що села і общества"

теж повинні допомагати ловити дезертирів, Щоб їх до цього

примусити, було наказано, що на місце втікача належало давати іншого

ратника. З другого боку, Кочубей пояснив, що всім, хто виказав

ратників, буде це зараховано за рекрутів.
Однак, ці заходи влади не дали ніяких наслідків. Тікали цілими

масами не тільки з війська, а й взагалі з України, і переходили до

Туреччини, забираючи з собою свої родини та майно. Головне лихо,

говорить командант Херсонської Міліції Никориця, це те, що

черноморцы находящиеся Усть - Дунайского, Бутжатского и Вассеран-
ского куриня сим побегам ратников не мало способствуют и поводом

совершенным служат, потому что дают им у себя убежище... Не

только ратники из милиции, ввереной мне, обратились в бегство, но

даже жители Херсонской губернии, наипаче помещичьи крестьяне,
взволновались такому целыми толпами и деревнями... 3 Забугской
деревни, Тилигиле состоящей, 19-го и 20-го минувшего мая бежало

мужского и женского пола около 20 душ со всем лх имуществом; да

это еще не довольно, но все и последние в ежечасной такому побегу,
готовности находятся по молве, между ними пронесшейся, о перевысе-

лении черноморцев за Днестр, около Мккермана, и что будто
позволено им принимать через три месяца к себе на поселение всякого

рода людей беглых"2).
У Бендерах заарештовано. запорізького козака Михайла Глад-

ченка за те, що він намовляв ратників Полтавської губерні тікати до

чорноморців.
Гладченко походив з запорізьких козакір. Після переселення

козаків на Кубань, він з батьком, матір ю та братом перейшов на

турецький бік. У Бендери надіслав його з Галацу козацький кошовий

Полісецький збирати запорожців. Крім того, Полісецький розіслав

багацько* таких агітаторів збирати запорожців по всій Молдавії, яких мало

і) Київський Центр, істор. Мрхів Справа губерн. правління за 1807 рік

№ 2236.

-) Київський Центральний історичний Ярхів Справа губерн. правл. за 1807 р.

№ 2236.
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там бути безліч. Скликав він людей не потайки, а барабаном, після

чого читав грамоту. Таке пояснення дав на суді Гладченко1).

Прозоровського надзвичайно розгнівало те, що чорноморці дають

у себе притулок утікачам з України. Надсилаючи військовому

губернаторові Новоросії, Дюкові де - Рішельє, як головному в цьому краю

начальникові, заарештованого чорноморця Стратененка та ще двох

одеських громадян, що втекли до чорноморців, і прохаючи вжити

действительных мер к прекращению как пагубного зла и к

восстановлению должного порядка" , Прозоровський писав: Сечь запорожская
и в прежние времена составлена была единственно из сволочи и

развратных людей и существовала не в пользу, а только во вред

империи. Она была уничтожена блаженной памяти Государыней
Императрицей Екатериною II, усильным содействием моим также, во время

военного министерства княза Потемкина ; но ему в последствии

времени рассудилось возобновить эту сволочь под названием

черноморского войска, которое хотя и получило некоторую перемену в образе
управления, но весьма еще отдельно от государственной службе
пользы.

Я конечно уверен, что, дав оному (козацькому військові) другое

основание, может оно быть действительно полезным, но в настоящем

его виде, хотя и правда, что оно казне мало стоит, служит оно только

к развращению людей и подсечению коренных законоположений и

важнейших связей государственных. Какая ныне новая Сечь в Галаце

учреждается, о том я никакого сведения не имею. Разве из тех

людей, которые Порте Оттоманской противо нас служат" * 2).

IV

Козаки, що проти них з такою зненавистю виступав

Прозоровський, мали в Туреччині вже свою історію і були для Росії все сіллю

в оці. Вони являли собою залишки тієї української ірреденти, що її

вже давно Росія ліквідувала на Україні, а тепер хотіла зліквідувати
і в Туреччині.

Українцям Дунай і його дельта були відомі давно. Ще за

Ярослава Осьмомисла існували там галицькі оселі. Знали його пізніше

карпатські гуцули, що їздили Прутом і Дунаєм на роботу до

Новоросії".
Після зруйновання Запорізької Січи частина козаків оселилдсь

у Таманському повіті Новоросійської губерні, а друга частина перейшла
під Туреччину й розселилась на Дунаї, розташувавши свій кіш між

*) Київський Центральний Історичний Архів Справа губерн. правління за

1807 р. № 2236.

2) Київський Центральний Історичний Архів Справа губерн. правління за

1807 р. № 2236.
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Рущуком та Силістрією. СиліСурійський паша був їхнім протектором і

вживав їх для військової служби. В 1785 році вони просунулися
Дунаєм угору аж до Тиси, а в році 1803 перейшли на устя Дунаю в

урочище Гедрилле Богази біля Георгіївського гирла. Звідси
запорожці витиснули руських розкольників, що оселилися тут раніше, і

розкинули свій кіш по обидва боки гирла, на островах і коло самої

ріки. Жили з рибальства, скотарства та торговлі лісом. Ця нова Січ

налічувала до 10000 душ обох статей, була під охороною і зверхністю
Браілівського паші й справляла службу однаково з турецьким
військом. До них тікали всі, кому тяжко було жити в Польщі, на Україні
та в князівствах турецьких,' бо козаки, крім військової служби
Туреччині, ніяких обов язків не справляли.

Втечі українського населення до турецьких запорожців мали

місце ще задовго до організації на Україні міліції. Херсонський
цивільний губернатор Окулов ще 18 квітня року 1804 повідомляв

центральний уряд, що за чутками запорожці, які підчас их действий
против Паслам - Оглу потерпіли поразку, наблизилися до Бендер і

забирають дезертирів з російської армії в козаки, щоб
укомплектувати своє військо. Отаман козацький, як видно, розіслав по Україні
агітаторів, що мали намовляти українських козаків і інших людей
тікати за Дністер. Кожному, хто прибував до нього, отаман давав по

50 або 60 левів (залежно від чоловіка) з казни (турецької1).
Російському урядові, що намагався за. всяку ціну колонізувати

степ південної України, оселюючи там чужинців : німців, болгар, сербів,
греків, дезертирів з чужих держав і різних злочинців, ці втечі не

могли бути до вподоби. Крім того, дворяни також почали здіймати
галас, що від них тікають робочі руки. Нарешті, що найважливіше, і

самому російському торговельному капіталові була не на користь

ірредента турецьких українців-запорожців. Через це козацькому

полковникові Судимі доручено було посилити нагляд погранично! сторожі
за втікачами. Проте, втеча з України до Молдавії не тільки не

меншала, але більшала, про що говорить у своєму офіціяльному рапорті
генеральний російський консул в Ясах (Жер є). Він же говорить, що

число турецьких запорожців увесь час збільшується і що козаки

осідають при усті Дунаю* 2).
10 січня року 1805 відставний бригадир, молдаван з національ-

ности, Ілля Кошаржидов, в особливому листі до царя, даючи раду,
як залучити турецьких запорожців на свій бік, писав: Через те, що

в народі існує козацька традиція і населення не любить набору в

рекрути, добре б було утворити козацькі полки замість набору ре¬

0 Ленінгр, Центр. Істор. Ярхів (кол. архів МВС) Дело Д-та полиции, исполн.

за 1804 г. , № 237.

2) Ленінг. Центр. Істор."Ярхів (кол. архів МВС) 1804 р. Дело Д-та полиции,

исполн. за 1804 р. , № 237.
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крутів. З боку економічного добре б було дати їм полегкості в торговлі,
відкривши кілька митниць, бо козаки завжди були торговельним

народом. Інакше, хоч економічно в Росії їм краще, ніж у Молдавії, а

все-таки тікатимуть до Молдавії, а не навпаки"1).
Російський уряд через свого консула в Ясах став провадити

агітацію між турецькими запорожцями, щоб повернулися в російське
підданство. Року 1804 з явився на Україні козак з турецьких

запорожців, Йосип Білецький (син Гната), надісланий отаманом намовляти

населення на Україні тікати до Молдавії. З явився він на Україну неофі-
ціяльно і жив тут близько року. Заарештований у Таврії, Білецький,
як людина надзвичайно розумна й. хитра, зразу зорієнтувався, чого

саме хоче від нього російський уряд. Бувши, як видно,

поінформований про прагнення Росії, він зразу змінив фронт і заявив, що приїхав
ніби - то як делегат від турецьких запорожців з проханням прийняти
їх у російське підданство: козаки бо хочуть зробити це офіціяльно
через російське посольство, а не просто тікати з Туреччини 1 2 3).

Міністер внутрішніх справ Кочубей розпорядився негайно

звільнити Білецького з-під арешту й просити у нього вибачення за

непорозуміння, що з ним сталося, і відрядити його на Тамань, де його

буде залічено до чорноморських козаків. Одночасно Кочубей наказав

козацькому чорноморському отаманові наглядати за Білецьким.
З другого боку, він повідомив російського генерального консула в

Ясах, щоб той домагався від турецького уряду дозволу повернути

запорожців на територію Росії2).
Коли на Україні формовано міліцію, комендантові російської

армії проти Туреччини, генералові Міхельсонові, пощастило

намовити турецьких козаків стати на бік Росії. Він зорганізував з них на

обох берегах Дунаю особливі полки під назвою Буджацького та Усть-

Дунайського війська. Царською грамотою від 20 лютого року 1807 їх

затверджено й даровано прапори та печатку (ріка Дунай в формі
дуги, хрест, сонце і півмісяць) з написом: печать Буджацкаго Усть-

Дунайскаго войска".

Прозоровський не вірив проте, як ми бачили, цим козацьким

полкам, кажучи, що вони Порте Отоманской против нас служат".
Козаки 1809 року мали свій кіш у Сейменах, а 1814 року

утворили Січ у Дунавці, виперши звідти греків то -

що. Року 1828 кошовий

Гладкий піддався білому цареві", що оселив цих козаків в землю

Черноморских казаков к братьям запорожцам" на Кубань. 3 ним

1) Ленінгр. Центр. Істор. Архів (кол: архів МВС) Дело Д-та полиции, исполн.

за 1804 р. , № 219. (вільний переклад).
2) Ленінгр. Центр. Істор. Архів (кол. архів МВС) Дело Д-та полиции, исполн.

за 1804 р/*, № 237.

3) Ленінгр. Центр. Істор. Архів (кол. архів МВС) Дело Д-та полиц. исполн.

за 1806 р>, № 237.
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перейшли в російське підданство також багацько козаків з Добруджі.
Решта козаків залишились у Басарабії і тільки після прилученням її

року 1812 до Росії остаточно перейшли в російське підданство. Після

прилучення Басарабії Росія кілька років залишає дунайським козакам

їхні давні права. Але року 1836 Росія заводить у Басарабії такі самі

права, як і на Україні, т.-т. панщину та рекрутчину. Тоді знову
почалися-втечі козаків з Басарабії (з характерною піснею) до Добруджі:

Бодай же ти мене, мати, в купелі залляла,
Як ти мене, молодого, в військо згодувала х).

Отже, бачимо, що всі змагання української дрібної буржуазії
вибитися на перше місце через таку військову організацію, як міліція,
скінчилися нічим. Російський промисловий капітал, що в цей час

народжувався, також допомагав ліквідувати всі сепаратистичні тенденції

українського дрібного буржуа, як це робив торговельний капітал. Усі

надії на повернення козацьких вільностей скінчилися в році 1808.
Нічим не допомогла організація міліції, як нічим не допомогла пізніше

організація в році 1812, в звязку з походом Наполеона, і українських
козацьких полків.

1) В. Антонович Русские колонии в Добрудже Киевская старина" за

1889 рік, т. І,
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До методології селянських рухів у революції
1905 1907 років1)

Енгельс в передмові до III видання 18-е Бюмера Луї
Бонапарта" так оцінює роботу К. Маркса: Блискуче розуміння біжучої,
незавершеної історії, таке ясне, проникливе в події в той самий час,

як вони відбуваються, дійсно безпримірне". Вже з цієї невеликої

цитати видно, що один із основоположників марксизму відокремлював
історію, що відбувається", від історії, що відбулася. Там же Енгельс

ще яскравіше говорить про історію минулого" і біжучого"2).
Із вступу, що написав Енгельс до Класової боротьби у Франції",

мо)$<на встановити ці методологічні принципи розрізнення біжучої"
історії від історії минулого". Перш за все Енгельс бачить

неминучість помилок у вивченні біжучої" історії: Всі умови узагальненого

накреслення біжучої історії неминуче звязані з можливістю помилок;

це, одначе, нікого не заставляє відмовитися від того, щоб писати

історію біжучого моменту". Неминучість помилок" Енгельс

бачить ось в чому: При судженні про події або групи подій сучасної
історії ніколи не буде можливости дійти до останніх економічних

Від редакції: Не в усьому гіогоджуючися з окремими твердженнями

автора, редакція друкує цю статтю в порядку дискусії.

) Катедра Української Історії У. І. М. в 1926 р. запропонувала розробити
тему: Програма селянського руху в революції 1905---7 років". Працюючи над

історією селянства на Україні, я з великою охотою приступив до розробки
запропонованої теми. Про'робка наявної літератури, збирання в архівах Харкова,
Києва й Одеси архівного матеріялу і систематизація його, висунули цілу низку

методологічних питань. Це в свою чергу поставило вимогу дальших студій в

царині методології. Робота під назвою, яку написано вгорі, є лише частиною цих

початкових досліджень, раніше ніж було приступлено до безпосереднього
конструювання теми, запропонованої Катедрою Укр. Історії Інституту Марксизму й

Ленінізму. Автор.
~) Ось що Енгельс зауважує: Маркс з особливою любов ю вивчав не лише

минулу історію Франції, але у всіх подробицях слідкував і за біжучою історією
і збирав матеріял, щоб використати його у майбутньому". Там же, стор. 132.
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причин*4). Звідси повинна випливати і для історика -

марксиста

неминучість помилок в накресленні біжучої" історії.
Питання може бути поставлене лише так: кому більше доступне

і менше можливі помилки чи методові історичного марксизму, чи

домарксистській історичній науці в накресленні сучасної історії?
Треба відповісти, що, звичайно, методові історичного

матеріялізму, бо він єдино науковий і в більшій мірі цим звільнений від

суб єктивізму в історичній науці йому це завдання більш доступне.

Треба пам ятати, що в накресленні сучасної історії помилки все-

таки неминучі, і неминучі якраз через недокінченість історичного
процесу.

Сучасна історія це сьогоднішній день історичного процесу, не

його завтрашній і не його вчорашній день. В сучасній історії явища

мають початок, але ще не мають кінця. Процес в цілому ще не

закінчився, економічні явища мають кількісні наростання, але ще не

набули свого нового якісного виразу; в царині ідеологічних явищ

розходження між економічною основою та ідеологічним оформленням їх

надзвичайно велике. Все це утруднює накреслення біжучої історії, і

утруднює настільки, що помилки неминучі.
Треба зазначити і другий момент у вивченні біжучої" історії.

Це неминучість найтіснішого переплетення історика й політика, до

того з перевагою останнього. Кожна робота із сучасної історії,
безумовно, є роботою, що має безпосередньо - політичне значіння.

Звичайно, політичні погляди відбиваються і в накресленні минулого, *Ьле

тут є лише момент відбиття. Відбиваються політичні погляди,

сподівання та світогляд самого історика і, коли метода розробки
минулого не стоїть на певному науковому рівні, тоді підмінюються
завдання історичної науки. Вони (завдання), замість находження

законів розвитку суспільства в його конкретних формах, набирають
вигляду обгрунтовання, краще сказати, оправдання політичних поглядів

дослідника ".

Третій момент, що відрізняє сучасну історію від історії минулої,
полягає в доступності нових матеріялів при вивченні історії минулого,

що, безумовно, являються секретними і недоступними, коли

відбувається цей процес, коли історія минулого є історією сучасного.
Таким чином, три моменти розділяють накреслення сучасної

історії від історії минулого. Перечислімо їх: по -

перше, історичний
процес не закінчився, процес ще відбувається, по-друге, кожна праця із

сучасної історії є безпосередньо політичною і, по-третє, не всі

матеріяли для дослідження, для узагальнень і висновків доступні. Два
останні .моменти тісно випливають з першого; таким чином головний

розділ буде недокінченість історичного процесу.

*) Там же, стор. б.
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Ріжниця в накресленні сучасної історії від історії минулого має

величезне принципіяльне методологічне значіння, що його не слід

забувати, бо з погляду елементарної історичної науки це буде шкідливо.

Із всього сказаного, звичайно, не треба робити висновку, що

непотрібно братися за сучасну історію. Навпаки, братися потрібно, лише
не забувати неможливости вивчити до кінця історичні явища із

сучасної історії. Якраз марксизм, найбільше, ніж інші наукові напрямки,

через свій метод, здібний до вивчення сучасної історії, і повинен до неї

братися. Обгрунтовання цього виводить нас за межі поставленого

завдання. Важливо було встановити розподіл між двома видами

історичного вивчення. Цей розподіл, коли застосувати аналогію, пам ятаючи,

що кожна аналогія є лише аналогія, а не тотожність, можна визначити

як розподіл, що існує між науковим досвідом і науковим

спостереженням у природничих науках.
Не важко встановити, що історіографія кожного великого

історичного явища починається безпосередньо в сучасній історії, цим

самим визначений розподіл накреслення сучасної історії від історії
минулого вже набуває керовниче

- методологічного значіння.

Кожна наука, а зокрема історична, вимагає попередньої
бібліографічної, вірніш історіографічної разробки.

Історіографія питання селянського руху революції 1905 07 р.,
як великого історичного явища, почалася в сучасній історії. Досить
вказати на такі праці, як Аграрное движение'4), Маслов Аграрн-
ный вопрос в России"* 2), С. Прокопович Аграрный кризис и

мероприятия правительства"3), праці Леніна, присвячені селянському рухові
1905 1907 років, де автор дає блискучу оцінку сути селянського руху.
Можна назвати ще цілу низку праць з цієї доби в нашому питанні.

Але обмежімося цим, бо завданням зараз являється не історіографія
і навіть не бібліографія нашої теми сама по собі, а лише деякі

методологічні постановки. Мета цих невеличких зауважень виключно

методологічні підмостки до вивчення бібліографії.
Зробімо невеликі зауваження до зазначених вище праць.

Наперед пригадаймо 1907 рік. Революція 1905 року закінчилася поразкою.
Але революція чітко виявила силу селянського руху гостроту

аграрного питання в Росії. Його вирішення стало актуальним
завданням. Не помиляючись, можна заявити, що всі партії змушені були
зайнятися селом селянином. Аграрне питання, краще його концепція
в програмах політичних партій, була водорозділом в політичному житті

9 Аграрное движение в России в 1905 6 г.г. праці Вільного

Економічного Товариства, 2 томи.

2) В 1918 р. вийшла окремою книжкою з 2-го тому кн. 2 праця того ж

автора.

3) Селянському рухові автор цілком присвятив розділи 3, 4 і 5. Книжка

вийшла в 1912 р., Москва.
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того часу. Покажчиком гостроти й актуальности аграрного питання є

історія першої Державної Думи.
Безпосередньо з політичних завдань і виникла думка утворення

фундаментальної праці, що нею є Аграрное движение'4). Виключно
важливе значіння аграрногоеруху 1905 б р.р. для розуміння умов
економічного розвитку Росії і випадковий характер відомостей, що ними

доводилося користатися в судженнях про дійсні розміри, форми,
характер і причини руху, спонукало III Відділ Імператорського Вільно-

економічного Товариства ... провести спеціяльну анкету в аграрному
питанні"* 2).

Вся праця була задумана виключно як собрание материалов".
Було поставлено завдання : розробити відомості, зібрані спеціяльною

анкетою. В результаті великої, надзвичайно ретельної роботи ми

маємо джерело" для вирішення аграрного питання. Таке було
призначення /Аграрного движения". Праця і характером джерела, і тою

ролею, що визначали їй автори, і тими узагальненнями, що в ній

є, цілком відповідає завданням, що поставила епоха, і в результаті
всього цього з явилася праця з біжучої історії, яка в той же час є

початком бібліографії питання в цілому.
Зазначений збірник Аграрное движение" в тісному розумінні

цього слова не є робота монографічного характеру. Аграрное
движение" потрібно віднести до категорії джерел сирових матеріялів.
Її роля в цьому і полягала для всього першого стану історіографії
теми, що нас цікавить. Лише на другому стані, коли на зміну
Аграрного движения" прийшли нові матеріяли, нові джерела до

певної міри праця втратила свою цінність.

Перейдімо до зазначених праць Прокоповича, Маслова й Леніна.

Чим ці праці в історії селянського руху в революції 1905 р.

характерні ? Вони з явилися, коли процес у цілому ще не закінчився. Ці

праці ставили собі завданням виробити аграрні програми різних
політичних партій. Ця установка відбилася на всьому процесі дослідження,

підборі фактичного матеріялу, аналізі явищ та характерові узагальнень.
Хоч ці праці мали безпосередньо політичну мету, відкидати їх

значіння для історичної науки не доводиться, бо, не дивлячись на

це, або, краще, завдяки цьому, вони зібрали великий цінний
фактичний матеріял, правда, не завжди однаково науково його

систематизуючи. Ці роботи з явилися, коли процес в цілому ще не закінчився.

Тут досліджування і збирання фактичних матеріялів, систематизація,
аналіза явищ і характер узагальнення вжиті для вироблення аграрних

програм різних політичних партій. Але відкидати значіння для

історичної науки цих праць, звичайно, не доводиться.

) Аграрное движение 1205 7 г.г.

2) Аграрное движение 1905 б г.г. Передмова до першого тому, стор. V.
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Ми вправі поставити таке цікаве питання де ж буде дійсно

правильно поставлене питання? Хто дійсно дасть науковий початок

для пояснення селянського руху: Прокопович, Маслов чи Ленін ? Перш
за все, на поставлене запитання відповідь безпосередньо дає дальший

історичний процес і лише тоді, коли процес докінчується, коли вже

відомий його кінець, його завтрашній день. Історіографія, лише

вступаючи на другий етап, коли сучасна історія обертається в історію
минулого, здібна розвязати це запитання.

Конкретно кажучи, питання розвязалося на користь наукових

передбачень Леніна, що він дав з небувалою проникливістю, в процесі
сучасної історії. Цим ще раз підтверджується, що лише представники

революційного марксизму здібні і в сучасній історії дати дійсно

науковий, що підтверджується дальшим процесом, початок для історіографії.
Таким чином, можна зробити висновки, що історіографія так само

розбивається на дві частини, як і накреслення історичного процесу.

Безумовно, в питанні, що ми його зараз розглядаємо,
переживаємо другий етап, с.-т. завдання, що ставив собі селянський рух
в революції 1905 року знищення латифундій, націоналізація землі,

знищення всіх решток феодалізму завдання буржуазно -

демократичної резолюції, вже докінчені ґрунтовно і назавжди Жовтневою

Революцією. Тепер сучасна історія висуває вже друге завдання:

перемогу пролетарською революцією буржуазної сути селянського

господарства. В період революції 1905 року питання стояло про перемогу

буржуазно-демократичної революції над торговельним капіталом, над

феодалізмом з усіма його рештками.

Тепер для історичного досліджування селянського руху в 1905 р.

відкрилися нові можливості, нові перспективи. Перевага цього стану

розробки над попереднім безсумнівна. Ця перевага знаходиться, по -

перше, в тому, що буржуазно -

демократична революція закінчилася.

Цим була дана перспектива у вивченні поставленої теми і, по -

друге,
стали доступними нові матеріяли, не відомі ще досі.

Через те, що історична наука перейшла від накреслення
сучасної історії до накреслення історії минулого, історіографія від

наукового передбачення перейшла в стадію повного наукового
обґрунтування історичного процесу, утворилася можливість детального

дослідження і наукового узагальнення. Мле, разом з перевагою для нового

стану історіографії селянського руху, відкрилися нові труднощі і більша

відповідальність в досліджуванні.
Що означає перехід від наукового передбачення до наукового

обґрунтування ? Перш за все це означає необхідність
методологічного обгрунтування можливости наукового знання. Тому, що вивчення

питання переходить (пригадуємо аналогію) від спостереження до

досліду, то особливого гостро стоїть питання про методологічні принципи
всієї побудови. Особливого опрацювання таких принципів потрібує
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тема Селянський рух у першій російській революції", що
підкреслюється великою кількістю матеріялу в розглядуваному питанні. На жаль,

на увагу до цього часу приймалося головним чином чотири категорії
історичного матеріялу: преса, фонди жандармських управлінь,охранка
та секретний стіл губернатора, але в той же час надззичайно багато

цінних матеріялів можна знайти і в фондах інших устаноз, що їм

доводилося стикатися з селянським рухом і з селянством. Обмежмося

вказанням на фонди Губернського Присутствия", земських начальників

(на правобережжі України мирові посередники), волосні правління.
Ллє не лише велика кількість архівних матеріялів викликає

потребу особливо старанної побудови методологічних принципів.
Соціял ьна суть селянського руху в революції 19Э5 року цю потребу
подвоює, с.-т. революція проти решток феодалізму, коли в країні вже

є розвинений капіталізм, коли в країні вже є пролетаріят, що з явився

гегемоном, керівником усієї революції. Справа може йти про те, чи

був імперіялізм у країні, чи ні, але зовсім не виникає заперечення

існування розвиненого промислового капіталізму. Схильний гадати,,

що в період першої російської революції йшло питання про перехід
промислового капіталізму на вищу стадію розвитку в імперіялізм.
Промислова буржуазія ставила питання про форми цього переходу:

з царизмом проти селянства поступово розвязувати економічну кризу,

або, підтримуючи селянство проти царизму, швидко розвязати

економічну кризу. Як відомо, буржуазія вибрала перший шлях. Виступ
пролетаріяту, як гегемона революції, надавав усій революції в цілому
нове забарвлення, невідоме буржуазним революціям Західньої Европи.

На цьому фоні переплетення різних явищ відбувається
селянський рух, що його об єктивним завданням було знищення феодалізму.

До цього потрібно додати, що серед національно - пригнічених,

народів царської Росії назріває національно -

демократична визвольна

революція.
Вся ця сукупність надзвичайно складних переплетень різних

соціяльних явищ викликає особливо пильну попередню методологічну

розробку селянського руху. .

Методологічних питань, безумовно, є надзвичайно велика кількість.

Своє завдання , обмежмо лише двома : джерела та форми селянського

руху. Легко зауважити, що ці питання суть основними і творять

самостійні шари в роботі. Перша група (джерела) дає підхід до

дослідження; друга група (форми руху) основу аналізи.

ДЖЕРЕЛА

Губернське Присутствіє 28-го січня 19Э7 року повідомило Зміїв-

ське повітове поліційне Управління: Крестьянам Балаклейской волости,.

Змиевского уезда, Алексею Бондаренко... на поданное ими прошение,.
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по распоряжению губернатора об является, что с ходатайством о

продаже им земли из казенных участков им надлежит обратиться в Змиев-

скую Уездную Землеустроительную Комиссию" *).
Безумовно перед нами документ, що він в той же самий час

буде джерелом.

Джерелом історичного знання вважає Лаппо- Данілевський

є кожний реальний об єкт., що вивчається не ради нього самого, а для

того, щоб дістати знання про другий об єкт, с.- т. про історичний факт" * 2).
З цього погляду, джерелом селянського руху в 1905 році

наведений документ не може бути. Це буде документ, що говорить про

якийсь канцелярський факт, що в його основі, очевидно, лежить

бажання селян купити землю.

Але там же, де був знайдений наведений документ, серед групи

архівного матеріялу є подання селян, що ми навели на нього

відповідь. З цього подання дамо лише початок: Убедительно просим

Ваше Превосходительство войти в наше положение: некоторые из

нас имеют более 60 лет: и мы вынуждены с своими владельцами

в качестве дворовых более 40 лет и не имеем ни одного аршина
земли: и мы узнали, что последовало высочайшее распоряжение
о наделении безземельных крестьян землей: и мы просим наделить

нас землей из казенных участков, находящихся в Харьковской
губернии . . . 3). Цей документ, безумовно, є джерелом, бо він говорить про
певний історичний факт, що дає можливість дослідити нашу тему.

Лише при умові наявности цього документу
-

джерела можна

говорити й про перший наведений документ, як джерело, бо він дає

продовження для того факту, що уперше був зафіксований у поданні селян.

Таким чином, погоджуючися з Лаппо-Данілевським у визначенні,
що таке джерело, потрібно розрізняти документи від джерела, а

найголовніше відрізняти історичний матеріял від історичного джерела.
Різничкова ознака для історичного джерела від історичного
матеріялу це повна придатність його (джерела) для історичного знання.

Історичний матеріял потрібує обробки, порівнання між собою окремих

документів, щоби дістати історичне джерело, котре вже дасть

можливість виявити історичні факти.
Для пояснення наведімо приклад.

Перед нами лежать три документи. Всі ці документи суть дізнання,

переведені приставом 1-го стану 15-го червня 1905 року4). Перший

) Харківський Краєвий Історичний Архів, фонд Губернського Присутствія,
1906 рік, наряд № 2, том 2-й.

2) Лаппо-Данилевский. Методология истории", випуск 2-й, С.П.
1913 р., стор. 307 308.

3) Харківський Краєвий Історичний Архів, там же.

4) Одеський Краєвий Істор Архів. Фонд тимчасового генерал - губернатора
м. Одеси, 1905 р. В язка № 26, лист. 110.

11*
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документ допит сільського писаря села Баранова, якогось Романенка.

Романенко показав: 10-го сего июня крестьяне деревни Белки

в количестве около 50 человек пришли в село Бараново, у некоторых
из них были в руках косы... Предводительствовал ими проживающий
в деревне Белки одесский мещанин Владимир Виноградов...
Виноградов повел к землевладельцам Фериям . Дальше йде підпис. Як

видно, документ сам по собі не дає нам знань про певний вид

аграрного руху, с.- т. тут ще немає знань про історичний факт. Поки що ми

дістали факт руху 10-го червня юрби селян, що міг бути визваний

багатьма причинами, до того всі вони будуть загадками. Тут може

бути, що група селян відправилася на роботу, може бути й друге;

підкреслюю все гадане. Можна лише одно зауважити, що сам по

собі цей документ не може дати жодного історичного факту для

нашої теми.

Але, на щастя, ми маємо два інших документи.

Другий цокумент допит землевладельца деревни Ивановки...

крестьянина В. Д. Нарыжного". Цей показав... 10-го сего июня

крестьяне деревни Белки в числе 50 60 человек явились к нему
в дом с требованием немедленно расчитать всех рабочих и принять
из их среды поденщиков с платою: мужчинам по 1 руб., а женщинам

по 50 коп. Земли им отдать под посев за одну четверть копу и сеног

кос за половину; рабочих его, Нарыжного, всех разогнали и скот

и овцы загнали ему в загон".

Характерний на цьому документі підпис: за неграмотного Федора
Нарыжного подписался его сын Василий Нарыжный".

Безумовно, цей документ доповнює перший і в порівнянні з ним

визначає тип руху селян села Білки. З нього ми вже виводимо, що

рух селян першого документу був аграрний, направлений проти

заможних, куркульських елементів села. Перший же документ у

відношенні до другого дістав' нове значіння визначає рух, як

організований.

Третій документ дізнання проживающего в деревне Ново-

Радсуловке дворянина Митрофана Семеновича Топольщиного". З

третього документу дістаємо новий момент: рух селян села Білки був
скерований і проти поміщика -

дворянина. Ось пояснення цього

поміщика 10 - го сего июня вся толпа, предводительствуемая Виноградовым,
пришла к нему, разогнала всех рабочих его, потребовала, чтобы он

платил поденщикам по 1 руб. в день, уничтожил бы косовки, отдал

бы им землю по 3 руб. за десятину, чужих рабочих не принимал бы

на работу..."
Чи додає нові елементи до побудови історичного факту останній

документ? Відповідь повинна бути позитивною. На один з цих

моментів ми вже вказали; другий момент, і надзвичайно важливий, це точніше
встановлення вимог селян від експлоататорських клас села.
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В результаті аналізи трьох документів, що, безумовно, без праці

над ними суть історичні матеріяли, ми можемо дістати історичний факт;
в цьому випадкові цей факт приймає таку формульовку: 10-го червня

організований натовп селян села Білки виступив з вимогою проти

кулаків - поміщиків; вимоги ставилися разом з розгоном робітників.
Підсумуймо сказане: джерело дає нам можливість пізнати дійсність,

виявити історичний факт. Яле в той же час джерело потрібно
сконструювати з історичних матеріялів. Над ним треба проробити значну

працю. Джерело ми утворюємо через підбирання й розробку
історичного матеціялу.

До чого в основному, головно, зводиться праця над історичним
матеріялом, щоби дістати джерело? В цьому питанні треба згодитися

з Лонглуа та Сеньобосом: кожний документ представляє цінність

рівно стільки, скільки його можна звести, вивчивши попереду його

генезис, до ступеня добре зробленого спостереження" Все завдання

праці над окремими документами чи групами їх полягає саме в стре-
млінні найбільш науково забезпечити спостереження". Вивчення

генезису, критика і т. д. документу є- не що інше, як шлях до цього.

Шляхів та методологічних способів може бути багато при

розробці документів. Яле, перш ніж розробляти документи, повинно бути
зроблене надзвичайно важливе і, безумовно, складне завдання

класифікації: методи, що за ними ми розроблюємо джерела, дивлячись на

їх характер, дуже різні, і тому в вищій мірі важливо точно представити
собі характер кожного джерела окремо" * 2). Точне уявлення характеру

документу є нещо інше, як наперед дати установку, збудувати
риштовання для розуміння питання в цілому, с.-т. дати класифікацію
документів історичного матеріялу. Коли вся робота буде пророблена
вірно, науково

- обгрунтовано, то лише тоді буде правильний
вихідний момент для дальшої методологічної роботи над

документом. Доводиться знов відзначити, що цієї роботи особливо вимагає

історичний матеріял, що є для вивчення селянського руху в 1905

1907 р. Походження цього історичного матеріялу найрізноманітніше,
а за чисто кількісною ознакою маємо багатство різних документів.

Схарактеризуймо наше завдання так: знайти принцип
класифікації документів історичного матеріялу, при чому цей принцип
повинен випливати з методу історичного матеріялізму, і на підставі

цього принципу побудувати схему класифікації для вивчення

селянського руху в 1905 році.

Одначе, перш ніж встановити принцип і систему класифікації
історичного матеріялу для нашої теми, розгляньмо схему, що дає Берн-
гейм, а також як розвязує аналогічне питання Лаппо - Данілевський.

*)Лонгуа і Сеньобос. Введение в изучение истории", стор. 51.

2) Бернгейм. Введение в историческую науку", вид. Прокоповича, crop. 66.
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Бернгейм увесь історичний матеріял розбиває нД три основні

групи: 1) безпосередні спостереження і спогади єдине джерело,
що просто дає матеріял для нашої науки"1); 2) повідомлення

традиції форми, що в них всі спостереження, крім наших, стають нам

доступними, суть: мова, письмо, малювання. Це ми називаємо

повідомленням (Berichte), переказом чи .традицією"* 2); 3) залишки у

відміну від повідомлень, що передають події посередньо, за

спостереженням і спогадами, залишки суть безпосередні результати, частки

самих подій, і подають нам відомості про них не перекручені і не

перекривлені ні одним з тих суб єктивних впливів, що ними ми

зазнайомилися, вивчаючи перекази3).
Другу основну групу історичних матеріялів (повідомлення -

традиції) Бернгейм розбиває в свою чергу на три підгрупи:
1) усні традиції;
2) письмові традиції;
3) малюнки.

Усні традиції в свою чергу розбиваються на:

а) пісня оповідання;

б) сага;

в) крилаті слова;

г) легенди;

ґ) приказки;

д) анекдоти.

Письмові традиції розбиваються на:

а) історичні написи;

б) геологічні таблиці;

в) літописні повідомлення;

г) біографії;
г) мемуари;

д) брошури та газети.

Групу малювання Бернгейм не розбиває на підгрупи. Через
неясність цієї групи матеріялів дамо пояснення словами ж автора:

малювання історичних осіб, місцевостей (наприклад географічні
мали, плани міст і т. д.), події в рисунках, в малюнках, в скульптурі
відносяться до накреслюваних фактів в загальному, як кожна традиція,
і в тій же мірі підлягає викривленню, що його критика повинна

розпізнати..."4).
Бернгейм свою третю групу залишки розбиває на дві

підгрупи: 1) залишки в тісному розумінні, 2) пам ятники. Залишки в тісному

розумінні в свою чергу розбиваються на такі частини: а) залишки

*) Бернгейм Введение в истории, науку"» вид. Прокоповича, crop. 67.

2) Там же, стор. 70.

3) Там же, стор. 86.

4) Там же, стор. 85.
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людей та їх діяльности, б) залишки звичаїв народів та установ,

в) мова, г) витвори ремества, науки й мистецтва, ґ) ділові акти.

Така схема класифікації Бернгейма.
Лаппо - Данілевський спеціяльної класифікації історичного мате-

ріялу в своїй праці Методологія" не дає. В цьому відношенні Лаппо-

Данілевський лише робить намітку, загальну установку.

Перш за все розглядуваний вчений відрізняє основні" джерела

від виведених". Основне джерело за місцем і часом свого

виникнення ближче, ніж останні, стоїть до виучуваного факту, виникає під його

впливом і безпосередньо свідчить про нього; виведене джерело,

навпаки, дальше знаходиться від того ж факту та подає про нього

повідомлення, що вже пройшли одну або кілька передаточних

інстанцій, перше ніж попасти в його склад" х).
Легко зауважити, що такий поділ спадає з поділом Бернгейма,

коли він в трьох основних групах виділює групу повідомлень і

традицій". До певної міри Бернгеймівська перша група (безпосереднє
спостереження і спогади) плюс третя (залишки) дадуть групу
основних" джерел Лаппо-Данілевського.

В цьому випадкові Лаппо - Данілевський за модус ділення взяв

час і місце". На сторінці 381 382 Лаппо - Данілевський за модус

ділення кладе інший момент, що його можна схарактеризувати

повнотою почуття сприймання" джерела того, хто його вивчає.

В цьому випадкові Лаппо - Данілевський відрізняє історичний матеріял,
що накреслює факт", від історичного матеріялізму, що позначає факт".

При сприйманні джерела, що його матеріяльна форма визначає

факт в його залишках, наприклад, у барвах чи звуках, історик відчуває
вражіння, споріднені з тими, що їх він відчував би, коли б сприймав
самий факт, а не саме лише джерело; приступаючи до його

вивчення, він уже переживає більше або менше одноцільний чуттьовий
образ, що в більшій або в меншій мірі відповідає бувшому фактові.
При сприйманні джерела матеріяльна форма служить лише для

зазначення факту через які - небудь симболічні знаки (в більшості на

письмі); джерело, навпаки, не сприймає більше або менше

збереженого образу даного факту; на підставі законів, що символізують
бувший факт в матеріяльній формі, джерело повинно сконструювати
його образ для того, щоб дістати можливість приступити до

наукового досліду бувшого факту" * 2). В дальшому цей автор дає й третій
модус класифікації, що по суті буде перехрещуванням першого
й другого.

Коли перший модус є нещо інше, як місце і час утворення

історичного матеріялу, себ - то близькість і в просторі, і в часі

) Лаппо-Данилевский. Методология истории", 1913 р., вип. II - й.

2) Зазначена праця, стор. 381 382.
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утворення історичного матеріялу до факту, що відбувався, то другий
модус каже вже про те, як історик буде сприймати історичний
матеріял. В третьому модусі Лаппо - Данілевський прагне з єднати їх в одно.

Лаппо - Данілевський цей третій модус визначає за ступенем
близькости пізнаючого суб єкта, с.- т. історика, до об єкту його вивчань,
за ступенем безпосередности знань історика про такий історичний
факт"1)* За такою історико - пізнавчою точкою зору Лаппо -

Данілевський відмічає дві групи джерел: 1) залишки культури, 2) історичні
перекази * 2).

Зрозуміло, що такий поділ не є остаточний. Лаппо-Данілевський
зараз же обмовляється: ділення джерел зроблено з теоретико

- пізнав-

чої точки зору і допускає можливість розглядати хоч би одно й те

саме об єктивно дане конкретне джерело або як залишки культури,
або як історичні перекази3).

Це встановлення, куди віднести в кожному конкретному випадкові

історичний матеріял, робиться, дивлячись на завдання досліду"4).
Не трудно знайти і обгрунтовання тієї класифікації, що її дає

Лаппо - Данілевський.
Вихідним моментом усього уявлення про джерело історичного

матеріялу служить пояснення, що історичний матеріял перш за все є

продукт людської психіки 5). Лаппо-Данілевський розглядає історичний
матеріял, як реалізований продукт людської психіки" °).

Безумовно, лише звідси можна зрозуміти модус класифікації
історичного матеріялу, що його подає Лаппо Данілевський.

В значній мірі те саме можна віднести і до Бернгейма, що дав,,

виходячи з цього принципу, повну схему класифікації. Як у Бернгейма,
так і у Лаппо - Данілевського класифікація джерела побудована на

розглядові відносин, що складаються між людиною, як соціяльним

єством, і продуктом його діяльности, або ж відносин, що складаються

між істориком і продуктом діяльности якихось людей. В тому і в другому

випадкові ми маємо відносини, що складаються між людиною і річчю.
Далі від цього встановлення принципу класифікації джерел

домарксистська історична методологія не пішла. Встановлений принцип,,

підкреслюємо, можна формулювати, як відносини між людиною і річчю.
Такий вихідний момент в науці джерел, що ми його встановили,

для домарксистської методології, ув язаний із загальним філософсько-
історичним світоглядом. Ця філософія теорії можливости історичного
знання зводиться до психо - фізичного розуміння історичного процесу.

) Лаппо-Данилевский. Методология истории", 1913 р., вип. II, стор. 385..

2) Там же, стор. 384 386.

3) Там же, стор. 385.

4) Там же стор. 385

5) Там же, стор. 373

«) Там же, стор. 374
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Історія є наука, що вивчає і накреслює в психо - фізичному
причинному звязкові факти розвитку людей, оскільки ці факти
являються виявом діяльности людей, як соціяльних єств

Таким чином, треба констатувати, що у зазначених методологів

у відношенні до історичного матеріялу, в питанні класифікації, у

визначенні, що таке історичний матеріял, вихідним моментом є нещо

інше, як зовнішній вигляд документу
-

джерела і сприйняття людиною

цього джерела.

Безперечно, на цьому зупинитися марксистська історична наука
не може. В розробці розділу методології науки про джерела потрібно
будо піти далі. .

Тов. Невський накреслює новий підхід до історичного матеріялу
і документів:

Чи не повинен марксист дивитися на джерело так, що в ньому,
в цьому джерелі, перш за все відбивається те буття, що утворює

джерело, що в словах, у фразах і формі, у всьому єстві джерела
відбивається той соціяльно - економічний ґрунт, що на ньому виросло

джерело, що його словами, його документами, його виразами

прикривається або визначається певна класова структура суспільства .
І рішуче все одно, чи є таким джерелом геніяльний твір якого

небудь художника, що рисує придворні балі, скажімо часів Людовіка,
чи чудернацький витвір з каменю якого-небудь каменяра часів

фараонів, чи донесення якогось жандармського полковника Дремлюги,
всюди, і в картині пензля маляра, і в камені різцем скульптора, і на

пожовклому смердючому папері охранки пером жандарма в тій чи

іншій формі виявляється лише одно: згусток того, як оберталися в

головах людей певні класові відносини певної доби: або святкує

переможець, або роздається крик прокляття і заклик до боротьби
поневоленої, пригніченої класи. Повинність історика зуміти знайти

в джерелі цей дійсний дух класових відносин, заставити джерело

заговорити зрозумілою для нас мовою, витягнути з його

найрізноманітнішої форми саму суть соціяльних класових відносин, що утворили і

саме джерело і його форму, класових боїв, що виростали на певному

економічному фундаменті * 2).
В такому положенні знаходиться принципіяльно нове відношення

до історичного матеріялу. Питання з самого початку ставиться про
певний характер діяльности" людини творця джерела. Справа йде
не про психічний результат діяльности людини, а про класовий

характер цієї діяльности. Коли цей момент і признавався домарксистами
-

істориками, то не як вихідний момент в підході до джерела, а лише

ставився як завдання так званої внутрішньої критики історичного

О Бернгейм. Введение в истории, науку", стор. 26.

2) Невский. Очерки по истории РКП", 1924 р., т. 1, стор. 534.
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матеріялу
- документів. При чому цей момент відноситься не до всього

історичного матеріялу, а до певної його групи. Рішуче виключали

так звану групу залишків". Внутрішню критику відносили переважно
до групи історичного матеріялу повідомлення і традиції" *).

Другою основною рисою положення Невського є те, що він

відносить класовий підхід рішуче до всього і всякого історичного
матеріялу.

Але чи можемо ми на тому, що дав Невський, зупинитися?
Звичайно, ні. Це ж само по собі зрозуміло, що для марксиста класовий
підхід" у критиці документу повинен бути елементарною істиною.

Питання потрібно ставити глибше.

Основним водорозділом між марксистом
- істориком і немаркси-

стом - істориком є різне розуміння характеру суспільних явищ. В

протилежність немарксистам, що розглядають суспільні явища, як

відносини між людиною і річчю, марксисти кожне суспільне явище повинні

розглядати, як відносини між людьми.

Три науки марксистського суспільствознавства теоретична
економіка, соціологія та історія різними методами розглядають і

вивчають відносини між людьми. В цих відносинах між ними немає

ріжниці. Тут у способі розуміння об єкту свого вивчення суспільства
вони сходяться.

Ця установка розглядання всякого суспільного явища, як

відносин між людьми і повинна бути першим ланцем у визначенні

марксистського модусу класифікації історичного матеріялу.
В протилежність домарксистській методології історії, що

розглядає історичний матеріял -

документ, як відносини між людиною і річчю,
потрібно перш за все розглядати документ історичний матеріял, як

результат відомих відносин між людьми.

Така установка приводить до того, що стає необхідним знайти

для кожного історичного матеріялу перш за все причину з явлення

його і слідом за ним вияснити, яку ролю він відограв, або повинен був
відограти в момент свого з явлення. Треба для ясности обмовитися,
що мова йде не про визначення змісту цієї ролі, а про визначення

характеру її. Безумовно, визначення ролі історичного документу з

погляду внутрішнього змісту є завдання наступної критики, а не

початкової.

Таким чином, зводячи все сказане в одно ціле, потрібно
визначити, що кожний історичний матеріял є результат відносин між

людьми. В звязку з цим, за модус для класифікації історичних джерел буде
суспільне призначення історичного матеріялу в момент виникнення

того чи іншого документа.
Пояснімо наші міркування деякими прикладами.

) Бернгейм; див. зазначену книжку.
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Перед нами група історичного матеріялу, що в його основі лежить

факт: вияснення приговору Кременської сільської громади, Кремен-
ської волости, Куп янського повіту, Харківської губерні, складеного

27-го листопада 1905 р. Перший документ: оригінал приговору*)
Встановлена форма приговору перед нами. Призначення такої форми
теж відоме постанова всього сільського сходу про те чи інше

питання, що торкається потреб села. Підчас революції приговори набули
характеру соціяльно - економічних потреб селян і були засобом

самоорганізації селянських мас. Безперечно, така форма наближається до

протоколу, резолюції. Для короткости можна висловитися: приговор

протокол, резолюція сходу села Кременне. Для дальшої аналізи цієї

групи історичного матеріялу наведімо приговор в цілості, бо власне

він і був першим документом, що дав поштовх для утворення всіх

останніх.

ПРИГОВОР

Кремянского сельского обіДества, Кремянской волости, Купянского
уезда, Харьковской губернии.

Полный сельский сход состоит из 744

домохозяев, а на сходе при составлении сего

. приговора было 120 домохозяев.

1905 года, Ноября 27 дня, мы,нижеподписавшиеся крестьяне Кремен-
ского Сельского Общества, Кременской волости, Купянского уезда,
сего числа на сельском сходе в присутствии нашего сельского старосты
Н. Бевоконя, где между прочим, по обсуждении нашего безграничного
тяжелого положения, до которого привело нас полицейское
бюрократическое правление, пришли к решению, что устроить нашу

крестьянскую жизнь на настоящих человеческих началах могут только сами

крестьяне, а не кто-либо другой, и это можно сделать, только

соединившись в один общий крестьянский союз.

Признавая за таким союзом решающее значение, мы

присоединяемся к уже образовавшемуся Всероссийскому Крестьянскому Союзу,
для сношений с которым, а также и для сношений с Уездным и

Губернским Комитетом Союза мы избираем из среды своей

односельчан: 8 (человек) Григория Федоровича Чернобая, Матвея Марк.
Кияшку, Аристарха Ив. Корецкого, Тимофея С. Филярского, Артемия
Ник. Дражевского, Семена Макс. Корниевского, Дорофея Иван. Белаша

и Ивана Павл. Корниевского.
Присутствовать на имеющем состояться в'Киеве в Декабре месяце

сего 1905 года областном крестьянском С езде мы уполномачиваем

*) Харківський Краєвий Історич. /Архив, фонд Губ. Присутствия, спр. нар. 2,

1906 р., т. I.
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одного из указанных выше наших уполномоченных Артемия Никол.

Дрожевского, который по окончании С езда имеет сообщить нам о

результатах заседаний. К сему приговору подписываемся грамотные:
22 крестьян.

С подлинным верно:

Кременский сельский староста
Сельский писарь".

Дальший документ коресподенція, вміщена в газеті Мир" від
4-го грудня 1905 р. Виявляється, що ці кореспонденції є нещо інше,
як той же приговор, с.-т. газета під видом кореспонденції надрукувала
вже нам відомий приговор. Чи є ріжниця в тексті? Деяку знайдемо.

По-перше, пропущено показане (за формою приговору повинно

бути на першому місці), що из 744 домохозяев" на сході было 120".

По -

друге, газета Мир" вставила пояснення до приговору в два

рядки Кременское сельское общество, Кременской волости, Купянского
уезда, Харьковской губернии составило нижеследующий приговор..."
стоїть дві крапки і йде вже нам відомий текст.

По -

третє, текст приговору кореспонденції закінчується вибором
8-ми осіб. Дальший абзац про вибір делегата на Краєвий Селянський

З їзд відсутній.
По -

четверте, немає підписів 22 селян, що підписали приговор.
Чим можна пояснити такий поділ між кореспонденцією та

приговором? Саме тим, що документові, вміщеному в газеті Мир", давали

інше суспільне значіння, ніж документові приговору, що виніс

селянський сход.

Газета Мир", що займалася інформацією і пропагандою,

надрукувала кореспонденції, але в той же час не могла надрукувати

(конспірація) кінець приговору. Автори, що друкували приговор у газеті,
хотіли зробити найбільший пропагандистський ефект. Цим і

пояснюється те, що кількість присутніх, так як вона була зазначена нижче

під числом всіх господарств, в газеті не з явилася. Суспільне
призначення другого документу: інформація -

пропаганда газети, що не стоїть

по ту сторону барикад селянської революції.
Третя група документів відноситься до того ж питання, як і

перший та другий документи, переписка державного апарату з

приводу приговору, винесеного сільським сходом 27-го листопада 1905 р.

Переписку ведуть: 1) Губернське Присутствіє, 2) Канцелярія
Харківського Губернатора, 3) Земський начальник 7 - го участку.

Кожна ланка державного апарату, що приймала участь у пере-

писці, носила певні функції, виконувала певне призначення; в

результаті накопичені від цієї переписки документи будуть -не лише

продуктом їхньої психологічної діяльности", а є результат певних

функцій царського бюрократичного апарату.
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Придивімося ближче до цих документів.
Перший своїм з явленням документ з цієї групи буде простий

канцелярський запит від 5-го грудня 1905 року за № 12200

Губернської канцелярії, направлений земському начальникові 7 - го участку.
Його суть: предлагаю Вашему Высокоблагородию... уведомить

меня, действительно ли был постановлен названным обществом
напечатанный в этой газете приговор, кем возбужден был на сходе этот вопрос
и какое было направление самого приговора". На це була широка

відповідь земського начальника.

Л що цей документ не лише малює функції земського

начальника і призначення документу, а також за змістом є надзвичайно
цінний з науково

- історичного боку, то й наведемо його повністю:

В Харьковское Губернское Присутствие1)*
На предложение Харьковского Губернского Присутствия от 5

Декабря н. г. за № 1220Э, полученное мною 22-го декабря с

возвращением экземпляра газеты Мир от 4-го сего Декабря, доношу, что

отпечатанный в названной газете приговор Кремянского Сельского

Общества от 27 Ноября н. г. действительно был постановлен, но что

в печати помещен он не весь; в конце того приговора, как видно из

прилагаемой копии его, имеется еще полномочие от Общества на имя

Артемия Николаевича Дражевского участвовать на каком-то

предполагавшемся областном крестьянском с езде в текущем Декабре в г. Киеве.

Вышеозначенный приговор был пред явлен Кремянскому
Сельскому Обществу для утверждения крестьянином того же общества

Артемием Николаевым Дражевским и им же был написан. До
постановления этого приговора он, Дражевский, среди общественников

и главным образом среди указанных в приговоре уполномоченных
вел агитацию о необходимости и целесообразности присоединения
к Крестьянскому союзу, при чем для большей убедительности, зная

истинную верноподданность крестьян Кремянского Общества Государю
Императору, убеждал в том, что крестьянский союз по тому, насколько

он проявил себя на Московском с езде, вовсе не имеет в виду

ниспровержение существующего государственного строя, говорил, что

Государственная Дума и Учредительное Собрание все равно и что нужно

дождаться скорейшего созыва Учредительного Собрания.
Узнав о постановленном приговоре, я пригласил к себе 2-го

Декабря указанных в приговоре уполномоченных, из коих не явился

один Дражевский, как выбывший тогда же 27 Ноября по подписании

приговора незначительным количеством домохозяев Кремянского
Общества в Харьков. Мною было раз яснено уполномоченным, что

Крестьянский союз по выработанной в Москве на с езде программе,

при участии совершенно чуждого крестьянству элемента на том с езде*

*) Там же, л. 826.
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имеет в виду ниспровержение существующего Государственного строя
и правопорядка путем восстания, и обращено было их,

уполномоченных, внимание на то, что в приговоре от 27 Ноября общество,
совершенно не сознавая возможных последствий и преступного назначения

в руках Дражевского данного ему полномочия для Киевского с езда,
не указало границ полномочия и что по тому приговору Дражевский
может в Киеве на С езде баллотировать от лица всего Кремянского
общества даже ненадобность для всего государства Царской власти,

что было бы прямо глумлением над доверившимся ему, Дражевскому,
Кремянским Сельским Обществом, искони верно подданном Государю
Императору. Затем мною была об яснена уполномоченным разница

между Учредительным Собранием по целям, предложенным в Москве

крестьянским с ездом, и Государственной Думой и указано, что

общество может свои действительные нужды по Манифесту от 17

Октября н. г. свободно обсуждать и доводить о них до сведения и

разрешения Государственной Думы, учрежденной и состоящей под

председательством Государя Имеператора лишь для того, чтобы нужды

всего народа Русского могли непосредственно достигать Престола и

получать в совместном обсуждении их с представителями от народа

правильного в законодательном порядке разрешения. На основании

всего изложенного и неточного указания границ полномочия

Дражевского мною было предложено уполномоченным обсудить совместно

с обществом его нужды и о них возбудить надлежащие ходатайства.
С этим явившиеся ко мне уполномоченные вполне согласились и

предполагали к 5 Декабря выработать программу своих нужд.
4 Декабря опять среди уполномоченных явился прибывший из

Харькова Дражевский и предложил принять программу Крестьянского
союза, выработанную в Москве Крестьянским с ездом. Из этой

программы на частном совещании по убеждению Дражевского
уполномоченные склонились признать относящимися к нуждам Кремянского
общества следующее: 1) национализация земли; 2) уничтожение

уездной полиции и отмена института Земских Начальников; 3)
прогрессивный подоходный налог ; 4) мелкая земская единица с таковым

же самоуправлением; 5) отмена сословий; 6) жалованье духовенству
от казны; 7) преподавание в низших школах на родном украинском

языке; 8) общедоступность образования низшего, среднего и высшего

на счет казны; 9) уничтожение совершенно продажи водки и 10)
проведение всего изложенного через Государственную Думу путем прямой,
равной, всеобщей и тайной подачи голосов. 5 Декабря я получил по

желанию Кремянского общества от сельского правления
приглашение прибыть на сход, который должен был обсудить выработанную
упопномоченными программу нужд. На сход я явился и, не касаясь

вначале существа выработанной программы, указал на употребление
Дражевским неправильных раз яснений для убеждения к подписанию
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обществом непонятных почти для всех приговоров, затем повторил
на сходе все указанное мною 2 Декабря уполномоченным. После

всего этого мне был предложен к прочтению сходу уже составленный

приговор с указанием десяти вышеозначенных нужд, и так как в

параграфе об отмене института Земских Начальников было сказано:

мы не дети и в о.пеке не нуждаемсято я по прочтении всех

параграфов сказал: так как вы не дети и, следовательно, видимо и

в моих раз яснениях по существу своих нужд не нуждаетесь, то раз яс-
нять их целесообразность и действительную удобоприменимость к ва~

шей жизни не буду, а лишь скажу, что и без вашего приговора

ин-тут Земских Начальников будет по всей вероятности в самом

скором времени реформирован. Затем я указывал на сходе Кремян-
скому обществу, что я служу Земским Начальником уже четвертый
гсд, что служба моя у них протекала на глазах и никто не может

меня сбвинить в том, что я допустил когда-либо в своей деятельности

беззаконие, произвол или попустительство.
На это мне отвечали, что написано вообщепро ЗемскихНачальников,

как о них слышно по газетам, но я указал, что напрасно они

касаются общегосударственных вопросов, не обсудив своих

действительных потребностей, как, например, своей чрезполосицы, возврата ста-

розаимочной земли от казны и проч. Свою речь я закончил

патриотическим воззванием о содействии в наше смутное время к водворению

порядка и предложил в возможно большем числе прибыть на

следующий день (6 Декабря) в церковь для выслушания молебна за

здоровье Государя Императора; на это все высказались полным

сочувствием. В дальнейшем обсуждении нужд на сходе я участия не

принимал и со схода ушел; приговор же о нуждах, указанных Дражевским,
который так же не был на сходе 5 Декабря за выбытием в Харьков, не

состоялся. При дальнейшем обсуждении того приговора с отдельными

лицами мною выяснилась неприложимость к жизни предложенной
Дражевским программы, и мне известно, что Кремянское общество на

сходе, имеющем быть до 28 Декабря, предполагает совершенно
уничтожить приговор от 27 Ноября 1905 года и отобрание его от Дражевского.
Формального производства с представлением указанного приговора
к отмене я не заводил, так как желал путем раз яснений
уполномоченным, всему обществу и среди отдельных более влиятельных членов

Кремянского Сельского Общества достигнуть сознательного отношения

по возможности всего общества к правильной оценке агитации кр.

Дражевского и полной ненадобности присоединения к Крестьянскому союзу.
О последующем я донесу.

Кр. с. Кремянской Артемий Николаев Дражевский 26 лет в

истекшую осень н. г. возвратился на редину, отбыв воинскую повиннесть

в Петербурге в гвардии, и обыкновенно проживает в г. Харкове.
Земский Начальник".
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Увесь документ в цілому в своїй постановці говорить про своє

призначення: показати начальству, що сільська громада настроєна

монархічно, вірнопідданицьки" і що лише один мутить народ і той

прибув з міста. Сам же земський начальник ще до запиту

Губернського Присутствія вжив заходів і взагалі веде належну досить

успішну" роботу серед селян. Безумовно, ми маємо перед собою

виправдання перед вищим начальством, побоювання обвинувачення, що

він проспав, побоювання, що йому підлеглі селяни не належним чином

настроєні на користь монарха, на користь існуючого укладу, все це

викликано службовим положенням земського начальника. Його

функція повинна була полягати в тому, щоби селяни поводилися належним

чином, корилися начальству, не робили сваволі, щоби голови їх були
настроєні патріотично і т. ін. Факт винесення приговору компромітує
земського начальника, а тому він утворює документ, щоби показати, що

не так була справа, що він на своєму місці, що заходи вжиті, що все

гаразд, крім окремих не особливо значних фактів. Його функції
відбилися в тому призначенні, що ми вище навели. Документ безумовно був
результатом певних суспільних відносин. Припустімо, що ми маємо

документ про той же факт, що походить від жандарма. Чи буде він також

реєструвати факт, як зробив це земський начальник? Звичайно, ні. Увага

буде звернена не на громаду, що винесла цей приговір, а на агітатора,с.-т.
ми мали б документ, що малював би функції політично -

карного органу.

Дальший документ з цієї серії документів державного апарату

буде відповідь земському начальникові, що виходив від імени

губернатора. Ось його зміст.

Земскому Начальнику 7-го участка 9 Купянского уезда.
Из доставленных Вами представлений от 23 Декабря 1905 г. за

№ 2606 сведений усматривается, что пропечатанный в № 7 газеты

Мир" от 4 Декабря 1905 г. приговор Кремянского сельского

общества о признании решающего значения за Всероссийским
Крестьянским Союзом, присоединении к нему общества и об избрании 8

человек однообщественников для сношений как с названным Союзом,
так с уездным и губернским комитетами Союза, действительно был

постановлен 27 Ноября 1905 года и что, как Вам известно, общество

предполагает совершенно уничтожить этот приговор, почему
формального производства об отмене такового Вы не заводили.

Между тем из приложенной к представлению копии названного

приговора видно, что в составлении его участвовало только 120

крестьян из числа 744 домохозяев, имеющих право голоса на сходе;

при чем приговор этот даже записан по книге приговоров под

№175. Таким образом, оказывается, что означенный приговор, кроме

0 Харківський Краєвий Історич. Ярхів. Т. Губернського Присутствія. 1906,
№ 205, л. 302.
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незаконности его по одному существу, представляется совершенно
незаконным и с формальной стороны, ибо участвовавшие домохозяева

в незначительном числе ни в каком случае не могут составлять

сельского схода, а составляют лишь толпу крестьян, которой отнюдь не

могут быть разрешаемы никакие вопросы, касающиеся интересов
целого общества, а тем более не могут быть постановляемы приговоры
с записью их в установленную на то книгу.

Вследствие сего предлагаю Вашему Высокоблагородию
должностных лиц, виновных в допущении к составлению вышеприведенного

приговора и в записи его в книгу приговоров, подвергнуть

дисциплинарному взысканию и вместе с тем принять меры к тому, чтобы

подобные явления на будущее время в сельских обществах
вверенного Вам участка совсем не имели места.

Независимо от сего предлагаю Вам выяснить, в какой степени

имеют влияние на своих однообщественников избранные тем

приговором уполномоченными Григорий Чернобай, Матвей Кияшка,
/Аристарх Корецкий, Тимофей Филярский, Семен Корниевский, Дорофей
Белан и Иван Корниевский и об оказавшемся меня уведомить".

Знов таки можна з цілковитою певністю сказати, що це не мова

жандарма і не мова земського начальника. Хто може так поставити

питання, що з формального боку приговор незаконний і потрібно
законним шляхом його скасувати? Звичайно, не жандарм: це не його

функція, це не його метод боротьби з революцією. Безумовно, бажання

законним шляхом скасувати незаконний" приговор це метод

боротьби державного адміністративного апарату.

Подивімося, як відповідає земський начальник на таку

постановку питання, що ясно висловлена приписом начальства.

В Харьковское Губернское Присутствие ).
На предложение от 5 января н. г. № 205 доношу, что

Крестьянское Сельское Общество, сознав полную ненадобность присоединения

к Всероссийскому Крестьянскому Союзу и преступность пропаганды

этого союза, постановило на сельском сходе 28 Декабря 1905 года

за № 199 приговор об уничтожении постановленного 27 Ноября
1905 г. за № 175, действия какового мною приостановлены и

приговор тот, согласно постановления 13 сего Января, представлен к

отмене в Уездный С езд; избранные по приговору 27 Ноября 1905 г.

№ 175 уполномоченные Григорий Чернобай, Матвей Кияшка,

/Аристарх Корецкий, Тимофей Филярский, Семен Корниевский, Дорофей
Белан и Иван Корниевский тоже сознали преступность пропаганды

Крестьянского союза и никакого влияния в отрицательном смысле на

однообщественников не оказывали и теперь не оказывают.

Земский Начальник".

*) Там же, л. 904.

12 Прапор марксизму
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І, зрештою, наведімо останній документ, щоб цілком

схарактеризувати той історичний матеріял, Що ми маємо на один і той же факт.
В канцелярию Харьковского Губернатора ).

Губернское Присутствие препровождает при этом в Канцелярию
Губернатора, на распоряжение, представление Земского Начальника

7-го участка Купянского уезда от 7 сего Января за № 17, вместе с

выписью из приговора Кремянского Сельского Общества от 28

Декабря 1905 года за № 198, в котором общество ходатайствует об

отобрании от крестьянина Артемия Николаевича Дражевского приговора,,
выданного ему Обществом 27 Ноября 1905 года".

Наведені документи, що ми схарактеризували перепискою різних
папок державного апарату, різняться між собою і в той же час

об єднані одною загальною ознакою* методу законної" форми боротьби
проти революції, проти селянського руху. Це разом і утворює
особливий характер всієї групи історичних документів.

Приклад, узятий у цілому з наведеними документами,

підтверджує наше визначення, що таке історичний документ, і, безумовно, дає

новий модус для класифікації історичного матеріялу. При чому вся

ця класифікація служить вихідним моментом для критика історичного

матеріялу. Коли до цього часу головним завданням переважно

домарксистської методології вважалося встановлення достовірности
документу, як такого, то, як нам здається, наше визначення, що таке

історичний документ, і наш модус класифікації підносить критику на

нову височінь.

Накреслений підхід до історичного матеріялу дає можливість-

встановити не лише достовірність документу, але й визначити спосіб,

характер реєстрації процесу певним документом, через вияснення

суспільного значіння документу.

Після встановлення, що таке документ, і визначення модуса

класифікації, спробуймо дати схему класифікації, але перед ,тим

доведеться зупинитися на одному моменті.

До цього часу робилися спроби збудувати логічну"
класифікацію, себ - то придатну для кожної доби і для кожної теми. Це

приводило до утворення схеми, непридатної для історичної критики.

Утворювалася абстрактна схема, вона не давала великих результатів і до

єдности класифікації не приводила. До цього часу немає

загальноприйнятої одноманітної класифікації, і навіть у своїй термінології, що

торкається джерел, як історики взагалі, так і зокрема історицисти,

автори історичних методологій, дуже розходяться між собою. Назви

окремих категорій джерел вживаються одними в одному розумінні,
скажімо, в ширшому, іншими в іншому, вужчому" * 2).

*) Там же, л. 912.

2) Кореев Н. Теор. исгор. знания", 1913, стор. 91.
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Таке положення треба пояснити тим, що Неможливо утворити
для історичної науки абстрактної класифікації. УтвЬрёння Таких

класифікацій не може бути придатним. М тому від такого завдання треба,
відмовитися.

Почасти до думки, що класифікація джерел утворюється в звязку
з дослідницькими завданнями, приходив Лаппо - Данілевський )

Безумовно, треба мати загальний принцип класифікації, але

конкретну побудову схеми класифікації робити в залежності від доби,
від конкретного відтинку часу і дослідницьких завдань.

Після таких зауважень спробуймо дати схему класифікації
історичного матеріялу для теми: Селянський рух у 1905 1907 р. .

Перед тим ще раз зформулюємо наші принципи:

1) Джерело конструюється з історичного матеріялу докумейту.
2) Історичний матеріял документ є результат певних відносин

між людьми.

3) Кожний документ історичний матеріял відбиває певні

суспільні функції, вложені в нього творцем цього матеріялу.
4) Суспільна роля чи суспільне призначення документу

історичного матеріялу повинно бути вихідним пунктом для критики, себ - то

і модусом для класифікації.
На підставі саме такого розуміння джерела пропонуємо схему

класифікації з зазначеної теми:

Схема класифікації історичного матеріялу до теми Селянський рух
за революції 1905 1907 р."

1 - ша група 2 - га група

Документи реакції Документи революції

1. Організація
панування
пануючої класи.

а) Маніфести,
закони,

розпорядження.

б) Переписка
державного

апарату.

2. Охорона
панування

пануючої класи.

а) Документи
політичного

розшуку.

б) Карні
документи :

1) Судові.
2)

Адміністративні.

3. Ідеологіч- І.Парт. офор-
ний і органі- млення і керов-

заційн. вплив ництво селян-

пануючоїкла- ським рухом,
си. (Реакційні а) Політичні об -

класи та се- єднання і орга-

лянство). нізації серед се¬

лянства,

б) Агітація і про¬

паганда.

2. Масовий

селянський

рух.

Подана схема не претендує на повноту поділу на підгрупи і на

дальші ланки. Ця схема, як і кожна схема, накреслює лінію

перспективу.

Зробімо деякі пояснення до окремих частин схеми. Поділ на

дві основні групи: документи реакції і документи революції цілком

!) Лаппо-Данилевский. Методология истории".
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пояснюється нашим принципом поділу. Документи цих двох груп

мають діяметрально -

протилежне суспільне призначення в їх

утворенні і відограли діяметрально -

протилежну ролю в. своїй дії.
Протилежність пояснюється тим, що вони суть продукти діяметрально -

про*
тилежних клас.

Дальша кваліфікація не має вже тієї гострої протилежности.
Суспільна роля і суспільне призначення йде по лінії диференціяції, коли

можна так висловитися, по лінії поділу праці. Уточнення функцій
суспільного призначення і суспільної ролі документів може бути
надзвичайно глибоке.

Подана схема обмежується першими ланками -

ступенями.

Три підгрупи першої групи документів реакції відбивають три
основних лінії розділу праці , суспільних відносин пануючих клас.

Ці три лінії розділу праці суть такі: 1) організація панування, 2)
охорона панування, 3) ідеологічний вплив.

В цю останню групу включається й організаційний вплив; коли

для ідеологічного впливу вживають певних організаційних заходів,

наприклад: організація різних товариств, церква (не релігія, а церква),
преса то -

що.

З наведеного документу земського начальника бачимо не лише

безпосередній ідеологічний вплив на селян, але й організаційне його

оформлення. Те ж можна сказати що до церкви. На жаль, досі

церковні фонди не приймалося на увагу і не притягалося до розробки
теми, що нас цікавить. Є всі підстави гадати, що матеріяли церковних

фондів мають багато цікавого для детального і глибокого вивчення

селянського руху 1905 1907 р.

Ідеологічний вплив у загальній системі панування-відограє досить

значну ролю.
В результаті накреслених трьох виглядів панування і маємо три

вигляди документів, різних за своїм суспільним призначенням, що ві-

дограють різну ролю в сумі суспільних відносин.
У 2-й головній групі документів революції потрібно, виходячи,

з того ж принципу поділу, намітити дві підгрупи: документи, утворені
безпосередньо селянською стихією (2 підгрупа), і документи, що

з явилися наслідком політичного виявлення і керівництва цією стихією

(1 - ша підгрупа). .



ОЛЕСЬ кямишян

L armee revolutionnaire

(До історії боротьби якобінського уряду з

внутрішньою контр - революцією 1793 1794 р.р.)

Я мушу відразу констатувати, що проблему Революційної
армії майже зовсім не розроблено. На великий жаль, ще й досі ми не

маємо повного і правдивого уявлення про ту ролю, що її відогравала
Революційна армія. Це пояснюється, на нашу думку, тим, що інтерес
до історії Революційної армії з явився лише останнім часом та що

лише тепер починаємо ми розуміти, який багатий матеріял може

дати вивчення цієї історії дослідникові Великої Революції взагалі і

дослідникові внутрішньої політики якобінської диктатури зокрема. На

підставі цього матеріялу легше зрозуміти і характер економічної

політики якобінської диктатури, і властивості боротьби її з внутрішньою
контр революцією, і соціяльну природу тих політичних течій, що

існували і боролися в той час1)- Саме ці міркування і дозволяють

нам гадати, що питання, яке нас тут цікавить, може претендувати на

більшу увагу від сучасних істориків. Не маємо сумніву, що саме з цих

причин питання про Революційну армію незабаром опиниться під

ланцетом серйозного та вдумливого марксистського дослідження. Що ж

до нашої статті, то у нас зовсім нема думки, що вона дасть вичерпну

розробку проблеми. Те завдання, що ми його ставимо, значно вужче

й скромніше: ми хочемо на підставі вивчення певної низки

першоджерел висвітлити лише головні моменти в історії Революційної армії,
накреслити бодай бліді контури тієї її діяльности, що викликала

колись стільки надій, захоплення та прокльонів.
В яких же саме умовах народжується Революційна армія?
Посамперед треба зауважити, що питання про організацію

Революційної армії обговорювалося в Якобінському клубі ще в березні
місяці 1793 року. 18-го березня, читаємо ми в протоколах клубу,
якобінець Реуге вимагав організувати Революційну армію, що

боронила б республіку від внутрішнього ворога2)- 22-го березня той же

таки Реуге зачитує на засіданні клубу свій проект що до утворення
Революційної армії3). На великий жаль, протоколи клубу не подають
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змісту цього проекту4), але ті дані, що ми їх маємо, дозволяють гадати,

що не тільки Реуге виступав тоді оборонцем Революційної армії.
В усякому разі можна сміливо стверджувати, що число однодумців
Реуге значно збільшилось наприкінці березня та на початку квітня

того ж таки 1793 року, в безпосередньому звязку з подіями, що

відбувалися тоді у Франції.
В той час сталася, як відомо, зрада генерала Дюмур є, зрада,

що обіцяла поставити під удар контр
- революції самий Париж. Ми

знаємо, яке колосальне вражіння справила ця зрада на маси

революційної демократії столиці5). В масах народжується воля до рішучої
боротьби з контр

- революцією, що натискувала зовні та збирала свої

сили всередині країни.
До цієї боротьби готові були стати тисячі санкюлотів. І от тоді,

під впливом грізних подій, міцніє і поширюється думка про конечну

потребу негайно озброїти революційну демократію столиці 6), ПР°

потребу утворити спеціяльну санкюлотську армію, що дала б тверду
відсіч внутрішньому ворогові і врятувала революційний Париж.
5-го квітня на засіданні Національного Конвенту виступає з

промовою Лякруа (Lacroix), доводячи конечну потребу організувати
революційну санкюлотську армію в інтересах оборони Парижу. Не можна,

говорив Лякруа, вірити привілейованим, бо вони завжди зраджували

республіку. На думку, висловлену Лякруа, непохитним оборонцем
республіки могла бути лише така армія, що складалася б виключно

з санкюлотів 7).
До лав прихильників Революційної армії приєднується і Макси-

міліян Робесп єр. З - го квітня Робесп єр оголошує промову в

Якобінському клубі, пропонуючи негайно утворити Революційну армію-
Треба, казав Робесп єр, щоб цю армію складено було з санкюлотів;

треба, щоб передмістя Парижу утворили силу і ядро цієї армії
(і! faut que les faubourgs fassent la force et le поуди de cette armee8).
В такому самому дусі виступав Робесп єр у Якобінському клубі і

8-го травня. Як і раніше, він вимагав організації Революційної армії,
підкреслюючи, що армію цю повинні скласти санкюлоти, що їх уряд

утримуватиме коштом багатіїв9). 12-го травня Робесп єр знову на

трибуні Якобінського клубу. Ми повинні, казав Робесп єр, зберегти
Париж цю фортецю волі; нам конче треба організувати для

цього Революційну армію, за допомогою якої можна було б боротися
з аристократизмом. І Робесп єр знову пропонував, щоб цю армію
організовано було коштом заможного населення столиці10).

Ми добре розуміємо, що примушувало Робесп єра та інши*

монтаньярів виступити оборонцями Революційної арміїі. В боротьбі,
що розгорнулася в той час між Горою та Жирондою, монтаньярц

повинні були шукати підтримки в масах паризької демократії. Силі,

що її мала на думці підняти Жиронда проти революційного Парижу-,
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треба було протиставити іншу силу, силу паризької бідноти, що

вимагала максимуму податків на буржуазію та організації Революційної

армії. Ці вимоги Паризької демократії особливо палко підтримували
кордельєри. 19-го травня Якобінський клуб відвідала депутація від

клубу кордельєрів та клубу революційних жінок11). В своєму виступі
промовець депутації оголосив текст петиції, що її ухвалено було
подати до Національного Конвенту. В цій петиції від Конвенту
вимагалося рішучої боротьби з Жирондою, організації Революційної армії,
терору проти скупщиків та спекулянтів. Ми вимагаємо, говорилося
в петиції, щоб у кожному місті ви організували революційну армію
з відомих санкюлотів; щоб чисельність паризької армії доведено було
до 40 тисяч чоловіка, утримуючи їх коштом багатіїв по 40 су на

день" 12).
Ми бачимо, якої армії хотіла революційна демократія Парижу.

За допомогою цієї армії сподівалася вона перемогти Жиронду,
перемогти те безладдя в справі з харчуванням, що тяжко відбивалося на

бідніших мешканцях столиці. В революційні дні 31 - го травня
2 - го червня паризька демократія знову порушує питання про негайну
організацію Революційної армії. 31 - го травня постанову про

організацію Революційної армії ухвалює Центральний Революційний Комітет

(le Comite central revolutionnaire 13). В той самий день за організацію
Революційної армії висловлюється і Паризька Комуна, зазначивши в

своїй постанові, що армія санкюлотів повинна була складатися з

20 тисяч чол. и).
В боротьбі з Жирондою, як ми говорили, монтаньяри повинні

були спиратися на паризьку демократію. Мні 31 - го травня, ба

навіть 2 - го червня боротьбу з Жирондою не можна було вважати за

закінчену16). От чому, розпочавши бій з Жирондою, Гора мусила піти

назустріч деяким вимогам бідноти; от чому вже в перші дні червня
Конвент зважується декретувати організацію Революційної армії.

2-го червня 1793 року Конвент видає спеціяльного декрета про

утворення Революційної армії1(і). За декретом, що проекта його подав

від Комітету Громадського Порятунку Делякруа17), Революційна армія
мала складатися з 6 тисяч людей; секціям доручалося скласти списки

тих громадян, що бажали б вступити до лав Революційної армії; декрет
відзначав, що до списків можна записувати прізвища лише таких

громадян, які мають подсвідчення про благонадійність (un certificat de

civisme); списки, що їх складено буде в секціях, говорив декрет далі,
належить подати до муніципалітету, а муніципалітет, склавши з них

загальний список, надішле його до військового міністра.
Що до внутрішньої організації Революційної армії, то її за

декретом прирівнювалося до організації батальйонів національних
волонтерів. Нарешті, декрет зазначав, що революційна армія повинна

коритися законам, встановленим в армії, що існувала в Парижі раніш,
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і доручав військовому міністрові скласти в триденний термін реєстр

витрат, потрібних на організацію армії. 7 - ий і останній пакт декрету

говорив таке: Ніхто з громадян, покликаних на дійсну службу в

арміях республіки або рекрутованих для боротьби з бунтівниками, не

може перейти до цієї армії, що її утримуватиметься аж до замирення.
Після закінчення війни вони матимуть перевагу, вступаючи до

Революційної армії, коли там будуть вільні місця" 18). От до чого зводився

зміст декрету від 2-го червня 1793 року. Ті дані, що є в нашому

розпорядженні, дають підстави гадати, що маси бідноти зустріли
декрета з задоволенням, дарма що за декретом Конвенту кількісний

склад майбутньої армії було зменшено до 6 тисяч чоловіка.

В масах чекали на негайну реалізацію декрету. 2-го червня

Генеральна Рада Паризької Комуни ухвалює постанову про конечну

потребу негайно утворити Революційну армію,9). 5-го червня негайної

реалізації декрету від 2 - го червня вимагає в Якобінському клубі
Бентаболь20).

За Бентаболем виступає вже знайомий нам Реуге. В своїй

промові Реуге зазначав, що він ще місяць, тому подав пропозицію
утворити Революційну армію, але його проекта, зачитаного ним у

Якобінському клубі, комітети поклали під сукно". Реуге теж вимагав

організації Революційної армії і висловлював надію, що армію цю-

скомплектовано буде виключно з санкюлотів, які мають посвідчення

про благонадійність, за рекомендаціями народніх товариств21).
7 - го червня на засіданні Національного Конвенту оголошено

було листа, надісланого членами одного з народніх товариств. У цьому

листі Конвентові закидалося те, що він досі не виконує своєї обіцянки

від 2 - го червня, бо, дарма що Конвент і видав декрета про

організацію Революційної армії, армія ця існує лише в протоколах Конвенту
(cette force armee n existent encore que dans vos proces

- verbaux22)..
16-го червня в Паризькій Комуні виступала делегація клубу
кордельєрів, вимагаючи підтримки від Комуни в боротьбі за організацію
Революційної армії і закликаючи Комуну рішуче виступити проти

тих, хто. хочуть зірвати реалізацію декрету від 2-го червня28).
Ті дані, що ми їх навели, показують, як нетерпляче чекали

певні кола дрібної буржуазії реалізації декрету про Революційну
армію. Спочатку у виступах прихильників Революційної армії
почувається упевненість у тому, що уряд виконає свою обіцянку. Ця
упевненість незабаром тане і її місце заступають гіркі сумніви та острах,

що декрета від 2-го червня буде зірвано.
23-го червня депутація клубу кордельєрів виступає у якобінців..

Її -промовець оголошує проекта петиції на ім я Національного Конвенту,
закликаючи якобінців підтримати його. В проекті поруч з різними
іншими вимогами (боротьба з панством та багатіями, проголошення-

принципу, що харчові продукти є власність народу) фігурувала й вимога:
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організувати Революційну армію?4). Цей виступ, як і всі попередні,
не дав жодних наслідків. У масі своїй якобінці ставилися байдужно
до палкої агітації прихильників Революційної армії.

Та й не тільки в Якобінському клубі старанно замовчувалося
питання про організацію Революційної армії. Не менш спокійно

ставилася до агітації за Революційну армію і Паризька Комуна.
Що сталося з Комуною ? питаємо ми. Чому Комуна, що

повинна б була найбільше протестувати проти затягування справи

організації Революційної армії, нічого не робила, щоб цю справу

зрушити, негайно її розвязавши?
2-го червня Комуна вважала, що Революційну армію треба

організувати як - найшвидше25). 8-го червня Комуна має намір негайно

взятися до питання про Революційну армію26). 10-го червня на

засіданні Генеральної Ради Комуни заслухано було заяву, що з нею

секція des Piques зверталася до всіх сорока восьми секцій столиці. В цій
заяві секція des Piques гостро протестувала проти декрету від 2-го червня,

проти організації Революційної армії. Цю армію заява порівнювала
з преторіянською гвардією часів старого Риму. На думку авторів
заяви, Революційна армія, коли б вона народилася, являла б собою

велику небезпеку для республіки. Мвтори заяви закликали всі секції

столиці, що погоджуються з міркуваннями, висловленими секцією des Piques,
виділити по 2 представники, які б зібралися в призначений день в єпі-

скопстві й склали спільну адресу на ім я Конвенту з приводу

організації Революційної армії27). Ми знаємо, що заява секції des Piques
не залишилася без відгуків. У призначений день секції надіслали

своїх уповноважених до єпіскопства, при чому уповноважені склали

адресу
-

протест проти можливости реалізації декрету від 2 - го червня.
15-го червня на засіданні Генеральної Ради Комуни адресу
уповноважених секцій було заслухано, і Комуна ухвалила постанову перевірити
уповноваження, що їх одержали комісари секцій28). 19-го червня

прокурор Комуни подав звіта про перевірку уповноважень, наданих

секціями своїм представникам, що склали адресу в єпіскопстві. За

словами прокурора, поревірка показала, що більшість секцій столиці

приєдналися до заяви секції des Piques і підтримують адресу з приводу

Революційної армії, розроблену на зібранні в єпіскопстві. Заслухавши
доповідь прокурора, Генеральна Рада Комуни виділила одного із своїх

членів, щоб він став на чолі тієї депутації від секцій, що подаватиме

до Конвенту вищезазначену адресу29).
Ми бачимо, що Генеральна Рада Комуни висловилась по суті

проти реалізації декрету від 2-го червня. Чи ж дивно тоді, що

якобінський уряд відмовився від реалізації декрету про Революційну
армію? Люди, що наприкінці травня рішуче виступали за

Революційну армію, тепер, в середині червня, не хотіли навіть слухати про

неї. Ми бачили, що були і такі, що не зрадили своїм симпатіям до
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Революційної армії і після 2-го червня30). Але їх було зовсім мало

маса монтаньярів засудила своє минуле захоплення і удавала, ніби

забула про декрет від 2-го червня.
В чому ж полягала причина цього явища? Ми вважаємо, що

причину такої зміни треба шукати в загальному характері політики

якобінського уряду після 2-го червня. Як відомо, політика якобінського

уряду після 2-го червня набирає суворо охоронного" характеру31).
Щоб примиритися з заможною частиною буржуазії, якобінці
виступають, як рішучі оборонці буржуазної власности32). Вони присягаються
на вірність цій власності33). Вони заявляють себе непримиренними

супротивниками максимуму34). Вони проголошують похід проти

несамовитих, обвинувачуючи їх у тому, що вони ніби - то вороже ставляться

до власности взагалі35). На грунті саме цієї нової політики народжується

й нове відношення до Революційної армії. Про те, що ідея організації
Революційної армії не зустріла ніякого співчуття в колах заможної

буржуазії та заможного селянства, якобінці добре знали. І от, під

впливом настроїв, що панували серед заможного населення країни,
якобінці змінюють своє відношення до Революційної армії і

відмовляються реалізувати декрет від 2-го червня.
В такому стані питання про Революційну армію перебуває ціле

літо. На початку вересня складаються нові обставини і під впливом

цих обставин якобінці примушені знову переглянути своє відношення

до Революційної армії. В червні місяці на ґрунті харчової кризи в

Парижі починаються хвилювання та заколоти30). Не зважаючи на ті

заходи, що їх вжив уряд проти бунтівників", біднота не заспокоюється,

і в липні заколоти виникають знову87). Якобінці переконуються, що

для того, щоб заспокоїти бідноту, потрібні поступки. 26 - го липня на

доповідь Коло Д Ербуа Національний Конвент ухвалює закона проти

скупщиків38). Як відомо, закон цей біднота зустріла з задоволенням,

але незабаром вона повинна була побачити, що і цей захід уряду
не поліпшує її матеріяльного стану. З середини серпня хвилі

народнього заворушення починають здійматися знову, не зважаючи на ті

декрети про таксацію, що їх в той час видає якобінський уряд39). На
початку вересня біднота вимагає від уряду рішучих заходів проти голоду.
В секціях відбувається енергійна підготовка до виступу. Вночі 4 вересня
одна з секцій оголошує себе в стані повстання проти багатіїв 4°).

Безперечно, якобінці прекрасно розуміли, чим загрожує їм

народній рух. В умовинах, що так склалися, чекати, вагатися було
вже не можна; щоб не впасти під ударами народнього повстання,

якобінці мусили стати на новий шлях: то був шлях задоволення вимог

бідноти, шлях, що вів до революційної диктатури, і саме тоді знову

порушується питання про Революційну армію. 1 - го вересня в

Якобінському клубі Ройє зачитує листа м. Макона, що вимагав

організації Революційної армії і пропонував клубові підтримати цю вимогу
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перед Конвентом41). На другий день (2 - го вересня) Якобінський клуб
заслухує текст петиції, що її ухвалено було надіслати до Конвенту,
прохаючи його утворити Революційну армію42).

4 - го вересня маси бідноти оточують будинок міського

самоврядування столиці. З промовою перед біднотою виступає Анаксагор
Шометт. Я також був бідним і знаю, що то є бідність, говорить
Шометт... Хай же негайно організовано буде Революційну армію,
що обійде всі села. Хай слідом за кожним загоном цієї армії йде

злощасне знаряддя народньої помсти і хай під ударами його

загинуть усі скупщки, всі багаті фармери, що відмовляються приставити
нам харчові продукти!"43) Ми бачимо, що Шометт, ще недавно

виступавши проти Революційної армії44), стає тепер її палким

адептом 4б). 5-го вересня Шометт виступає в Національному Конвенті, як

представник Паризької Комуни. В своїй промові Шометт говорив про

злидні, що їх переживає паризька біднота, і вимагав від Конвенту
заходів, які б знищили усі злидні. За словами Шометта, побороти
харчове безладдя уряд зможе лише при одній умові, коли він

надасть силу законам... І от, щоб досягти цієї мети, говорив Шометт,
нам доручено прохати у вас утворення Революційної армії. Декрета
про неї вже видано, але значіння його зведено до нуля через інтриги
та той острах, що його переживали винні. Хай ядро цієї армії буде
негайно утворено в Парижі і хай по всіх департаментах, де

проходитиме Революційна армія, вона поповнюється всіма людьми, що прагнуть

єдиної й неподільної республіки".
Ми бачимо, що Шометт цілком за організацію Революційної армії.

Але, звертаючись до Національного Конвенту, він сподівався,

мабуть, якихось заперечень. Ми чекаємо на те, що аристократія
відновить зусилля, щоб скасувати свій смертний вирок або, в крайньому
разі, домогтися відстрочки його; найлукавіїііі, найвитонченіші

заперечення робитиметься нам по всіх політичних зібраннях; нам

говоритимуть про харчування цієї армії, про небезпеки, що їх вона може

принести свободі; нам повторять усі ті загальні фрази, вже стільки разів
спростовані. Але, коли нас запитають про харчування, ми відповімо:
не буде з їдено жодної зернини над те, скільки споживається тепер;
це будуть не зайві їдці, а їдці, що їх скинено буде з рахунку. Як

можна говорити про небезпеки від цієї армії для вільности ? Вона

складається з республіканців і, коли якийсь сміляк зважиться сказати

моя армія, то його буде негайно покарано на смерть 40). А на решту

заперечень можна дати лише одну відповідь занадто довго

відкладалося народній рятунок, прийшов час розрахуватися з нашими

ворогами"47). Разом з Генеральним прокурором Комуни організації
Революційної армії вимагали і якобінці. На тому самому засіданні

Конвенту пррмовець депутації Якобінського клубу висловився за те, щоб

організовано було Революційну армію, щоб розподілено було її на
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кілька загонів і щоб слідом за кожним з них ішов грізний трибунал та

жахливе знаряддя законної помсти. Хай ця армія та її трибунали, говорив

далі промовець якобінців, працюють аж доти, доки територію
республіки не буде очищено від зрадників і не загине останній зі змовців" 48).

З протоколів засідання Конвенту ми довідуємось про те, що

на виступи, коли ставилось питання про Революційну армію, Конвент

відповів досить цікавою дискусією. На трибуні першим дискусантом
з являється Raffron, пропонуючи вжити всіх' потрібних заходів, щоб
негайно організовано було Революційну армію49). В такому саме дусі
виступає Більо - Варенн; він хоче, щоб військовий міністр негайно

розробив положення про спосіб організації Революційної армії.
Декрета, що його ухвалить Конвент у справі Революційної армії, Більо -

Варенн пропонує негайно, через спеціяльних кур єрів розіслати по

департаментах, щоб і там узялися до організації Революційної армії50).
Після Більо говорить Леонард Бурдон. Він теж за Революційну армію:
армія потрібна; вона, на його думку, повинна сприяти постачанню

харчами, а також повинна боротися з усіма ворогами воліб1). За

організацію Революційної армії говорив і Дантон52). Наприкінці дискусії
з промовою виступив Барер, як представник Комітету Громадського
Порятунку. В своїй промові Барер підкреслив конечну потребу
організувати Революційну армію; перелічивши злочини ворогів революції,
він запитує: Що потрібне для того, щоб покласти край стільком

злочинам та змовам ? Революційна армія, відповідає він на своє

запитання Революційна армія, що вимете конспіраторів!" Наостанку
Барер запропонував Конвентові проекта декрету про організацію
Революційної армії53).

5-го вересня Національний Конвент ухвалив декрета, намітивши

кількісний склад і завдання Революційної армії. З § 1 декрету ми

довідуємось, що Революційну армію утворювалось для Парижу, що вона

мала складати Зб тисяч чол. пішого війська та 1200 гарматчиків;
утримувати їх належало коштом державної скарбниці. За декретом

Революційну армію призначалося для придушення контр
- революціонерів,

для запровадження всюди, де буде потрібно, революційних законів та

заходів громадського порятунку, декретованих національним
Конвентом, і для допомоги в справі постачання харчів". В декреті
зазначалося далі, що порядок організації Революційної армії розробить
спеціяльна комісія в складі: командувача військом Парижу, двох

членів Комітету Громадського Порятунку та представників паризького

муніципалітету51).
Треба зауважити, що це був не останній декрет Конвенту в справі

організації Революційної армії. 9 - го вересня на доповідь Карно
Конвент ухвалює декрета, де питання про організацію Революційної армії
ставилось і розглядалось ще певніше й конкретніше. За цим

декретом вступити до складу Революційної армії могли лише громадяни
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віком від 25 до 40 років55). Списки кандидатів мали складати

Революційні Комітети паризьких секцій і передавати до комісії з б членів

Генеральної Ради паризького департаменту та б членів Генеральної Ради
Паризької Комуни Ця комісія мала перевіряти склад громадян,

рекомендованих секціями, щоб потім остаточно розвязати питання, чи

можна допустити їх до Революційної армії. Декрет ухвалював, щоб

поруч з піхотою та артилерією до складу Революційної армії входила

і кіннота (б ескадронів); набрати кіннотчиків доручалося паризькому

департаментові56).
Ми бачимо, що до складу Революційної армії було введено : піхоту,

артилерію і кінноту, б тисяч піхоти складали б батальйонів; 800

кіннотчиків розподілено було по б ескадронах; число артилеристів
встановлено було на початку в 1200 чол., але згодом, за постановою

Комітету Громадського Порятунку від 3 - го листопада, це число доведено

було до 2400 чол.57). Отже, загальний особовий склад Революційної

армії, встановлений в наслідок урядових розпоряджень, повинен був
становити (приблизно) 10 тис. чоловіка. Ми бачимо, що число салда-

тів Революційної армії мало бути менше від того, як мріяла паризька

біднота в дні 31-го травня 2 червня. Але більшість діячів

революційної диктатури були, очевидно, переконані, що за такого кількісного

складу Революційна армія зможе виконати завдання, перед нею

поставлені.

В чому ж полягали ці завдання? Ми вже зазначали, що

Революційну армію призначалося для боротьби з внутрішньою контр
-

революцією. Вона повинна була боротися з усяким політичним рухом,

скерованим проти революційного уряду58). З другого боку, до її завдань

належало боротися з усякою економічною контр
- революцією, що

заважала регулярному постачанню харчових припасів для Парижу,
скуповувала товари для спекуляції, намагалася обійти закон про

максимум, нищила товари і особливо харчові припаси.

Що до своєї внутрішньої організації, то Революційна армія
повинна була являти собою військову силу і саме через те її розглядалося,
як армію. 30-го жовтня 1793 року Барер провів через
Національний Конвент декрет, що підкоряв Революційну армію всім військовим

законам. Деякі лиходумці, говорив Барер у своїй доповіді,

говорять громадянам, що з них вона складається (Революційна армія О. К.),
ніби цю силу утворено лише на те, щоб давати місця та нагороди

патріотам, і що вона не повинна бути на такому стані, як інші армії5П).
З лиходумцями" Барер не міг, звичайно, погодитися. З цього й

виходить декрет, запропонований Барером і ухвалений Національним
Конвентом. У декреті було сказано, що Революційна армія, як і всі

інші армії республіки, підлягає загальним військовим законам і що ці
закони повинні виконувати всі чини армії, а тих, хто не хоче підлягати

цим законам, вилучатиметься з лав армії. Що до деталів організації
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Революційної армії, то їх доручалося розробити Комітетові Громадського
Порятунку°°).

Як декрет від 30-го жовтня, так і постанова Комітету
Громадського Порятунку від 3 - го листопада намагалися зрівняти салдата

і офіцера Революційної армії з Салдатами і офіцерами всіх іниїих армій
республіки. В декреті говорилося, що діти та жінки громадян, які

вступили до Революційної армії, одержуватимуть матеріяльну

допомогу згідно з законами, де встановлено розміри цієї допомоги для всіх

військових взагалі. Офіцери та генерали Революційної армії
одержуватимуть нагороду пропорціонально їхньому рангові, на тих самих

підставах, як одержують своє, утримання офіцери Та генерали
республіканських ,армій взагалі61). В такому саме дусі була і постанова

Тимчасового Виконавчого Комітету від 11 листопада, де встановлювалося

розміри порціону для салдатів Революційної армії02).
Ми ознайомилися з внутрішньою організацією Революційної армії.

М що являв собою її склад, її салдати та офіцери? В процесі
формування Революційної армії значну ролю мали відогравати секції, що

складали списки кандидатів03). Як нам уже відомо, до списку

кандидатів потрапляли лише ті громадяни, що мали посвідчення про

благонадійність" і вважалися за добрих патріотів04)- Безперечно, інколи

траплялися помилки і до списків записувалося шкурників", що

сподівалися використати в особистих інсересах перебування в лавах

Революційної армії. Проте, вважати, що таких випадків було багато, ми

не маємо підстав05). До того ж, не слід забувати, що списки секцій

подавалося (за декретом від-9-го вересня) на розгляд спеціяльної

перевірної комісії, куди входили представники Комуни та муніципалітету.
Ця комісія повинна була теж фільтрувати склад Революційної армії.
10-го вересня Генеральна Рада Комуни назвала 8 своїх комісарів
pour scruter les citoyens, qui se presentent pour entrer dans l armee

revolutionnaire" 00). 11 - го вересня Рада Комуни прямо визнає, що

перевірна комісія має уважно ставитися до людей, які подають заяви про-

прийом до армії07). Як працювала перевірна комісія (la commission

epuratoire), нам невідомо, але ми знаємо, що вона зробила все, щоб

дати Революційній армії відповідний особовий склад. Тих громадян,

що проходили комісію, зараховувалося на плату. 24-го вересня

Генеральна Рада Комуни ухвалила таку постанову в цій справі: На
запитання комісії, що перевіряє громадян, які повинні скласти Революційну
армію, Генеральна Рада ухвалює, шо громадяни одерживатимуть плату,
починаючи з дня зарахування їх до армії..."08).

Ми бачимо, як фільтрувалося особовий склад Революційної армії..
Ще суворіше поставилася революційна суспільність до підбору людей,
що могли б стати на командні посади в лавах армії. 17-го вересня
Комітет Громадського Порятунку намітив низку осіб, яко кандидатів
на посади офіцерів та генералів Революційної армії00). Мле занадто
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багато уваги віддавалося в той Час Революційній армії, занадто

небезпечним здавався цей початок деяким угрупованням, щоб справу

про призначення командного складу для Революційної армії можна було
вирішити без участи революційних клубів столиці. Слід відзначити,

що особливо гостро реагував у цьому відношенні клуб якобінців.
25 - го вересня Якобінський клуб висловив бажання перевірити тих

громадян, що їх висувається на командні посади в Революційній армії.
Ко гіче треба знати прізвища командирів Революційної армії, говорив

Дюфурні. Суспільство повинно ознайомитися з тими, кому довірено

буде долю батьківщини70).
27 - го вересня Якобінський клуб ставить на обговорення списки

кандидатів на командні посади в армії. Л. Бурдон пропонує, щоб

суспільство висловило свою думку про кожного з кандидатів окремо,

беручи при цьому на увагу, в якій мірі той чи інший громадянин

гідний стати на ту посаду, на яку його висувається 71).
Починається докладне обговорення кандидатур. На посаду

головного начальника Революційної армії пропонується генерала Ронсена7-).
Він має репутацію чесного і відданого революціонера.' Мле всім відома

його близькість до кордельєрів, його ліві настрої. Ще до чистки проти

нього провадилося гостру кампанію, що мала на меті дискредитувати
Ронсена. Ще 25-го вересня депутація від клубу кордельєрів прохала
в Якобінському клубі всіх, хто знає щось недобре про Ронсена, зійти

на- трибуну і одверто кинути йому ті чи інші обвинувачення.
Одночасно кордельєри заявляли, що всіх, хто, не насмілюючись виступити

проти Ронсена одверто, провадитиме проти нього таємну боротьбу,
вони вважатимуть за обмовців та інтриганів73). Що ж дивного після

цього в тому, що обговорення кандидатури Ронсена 27-го вересня

призвело до низки гострих моментів71). Не викликає відводів

кандидатура Булянже75); проте низка якобінців протестує проти

кандидатури Мазюєля70). 28-го вересня обговорення кандидатур триває

далі. В списку чим -

раз частіше трапляються прізвища, зовсім невідомі

більшості членів клубу.- Відношення до таких громадян стає особливо

уважним. На думку, висловлену Дюфурні, у кожного кандидата треба
питати, до якого саме з народніх товариств він належить і що зробив
для революції, бо, заявляє Дюфурні далі ...c estla vrai champ de bataille

ou a du militer en faveur de la liberte"77). З захопленням вітають якобінці

кандидатуру Лякура, що його трибунал Нанті був присудив до кари

на горло за те, що він поділяв принципи Марата і підтримував
революцію 30-го травня78). Вигуками Passez a un autre вкривають

якобінці кандидатуру Кордьє79), якого вважають за таємного фейянтинця.
Ми навмисне більш - менш докладно навели ті матеріяли, що

накреслюють перед нами характер обговорення кандидатур підчас

обрання командного складу Революційної армії. Та боротьба, що.

кипіла в Якобінському клубі, коли обговорювалось ці кандидатури^
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добре доводить, що вже тоді чимало було ;людей, які боялися

Революційної армії і робили все, щоб узяти її під свій вплив.

Ми ознайомилися з умовами, як виникла Революційна армія. Нам

відомі також ті завдання, що їх ставив перед армією уряд80), відома,
і. організаційна структура армії. В чому полягала діяльність

Революційної армії ? Ми насамперед ще раз нагадуємо, що Революційна армія
повинна була в першу чергу обслуговувати Париж та райони, що

до нього належали. На практиці дуже скоро виявилося, що загони

Революційної армії провадять свої операції по всіх департаментах

Франції. 16-го листопада 1793 року Купе (Sasa) висловив у

Якобінському клубі сумнів, чи доцільно надсилати загони Революційної армії
до департаменту Нижньої Сени81). З гострою відповіддю на сумніви
Купе виступив Дюфурні, заявивши, що Революційна армія, що

перебуває в Парижі, не являє собою лише Паризької Революційної армії (І агтее
revolutionnaire, qui est a Paris, n est point Гагтёе de Paris82). І дійсно,
інакше й бути не могло, бо як могли урядові агенти, що провадили на

місцях економічні та політичні заходи за директивами уряду,

обходитися без загонів Революційної армії?83). Не рідко вони звертаються

до центру і просять надсилати революційно - армійські загони. Так,
2-го листопада народній представник Ляплянш (Caen) настирливо

просить Комітет Громадського Порятунку відрядити в його

розпорядження загін Революційної армії81). 5-го січня 1794 року представник

Конвенту в департаменті Нижньої Сени просить Комітет Порятунку
надіслати загін Революційної армії в райони, де нещодавно були
хвилювання85). 30-го жовтня Комітет Громадського Порятунку
повідомляє військового міністра про свою постанову відрядити до Ліону
негайно (sans delai) загін Революційної армії, що мав складатися з

1200 стрільців, 600 артилеристів та 150 кіннотчиків80). 7-го листопада

в реляції на- ім я Комітету Громадського Порятунку Колло д Ербуа,
представник Конвенту в Ліоні, котегорично вимагає надіслати загін

Революційної армії. Pressez Іе depart du detachement de Гагтёе гёуо-

lutionnire" пише він Комітетові87). 23-го листопада Колло з радістю
повідомляє Конвент, що Революційна армія прибуває, нарешті, до

Ліону, де їй доведеться відограти значну ролю в боротьбі з контр
-

революцією88).
Ми навели тут лише кілька документів, де підтверджується ту

нашу думку, що на місцях потреба в допомозі' Революційної армії

була дуже велика. Треба, проте, зауважити, що Париж далеко не завжди

задовольняв прохання з місць надіслати Революційну армію. Зчаста

бувало й так, що загони, надіслані на місця, не могли задовольнити

народніх представників що до своєї чисельности. За цієї саме причини

представники уряду на місцях дозволяли собі інколи збільшувати
чисельність загонів, надісланих з Парижу, приєднуючи до санкюлотів

Парижу санкюлотів даного району. В цьому відношенні безсумнівний
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інтерес являє собою лист до Парижу, підписаний Жавогом (від
4-го лютого 1794 року). Відзначивши чудову поведінку загону

Революційної армії, відрядженого з центру в складі 353 добрих
парижан", автор листа зауважує, що обставини примусили його

поповнити загін 800 чол: піхотинців та 200 кіннотчиків. Все залежить

від обставин, читаємо ми далі в листі. І, коли обставини того

вимагатимуть, комісар обіцяє довести чисельність Революційної армії до

12 тисяч чоловіка89).
Проте, коли одні представники на місцях лише поповнювали

загони, що прибували в їхнє розпорядження, то інші утворювали

в районі своїх операцій власні загони Революційної армії90). З

листування народніх представників з Комітетом Громадського Порятунку
довідуємось, як часто утворювалося загони Революційної армії на

місцях, інколи з відому, а інколи й без відому уряду. Ми наведемо

тут кілька ілюстрацій. 26 - го жовтня в реляції на ім я Комітету
Громадського Порятунку народній представник Паганель (з Тулузи)
повідомляє, що, погодившися з місцевим Комітетом Громадської
Безпеки та з місцевим прокурором Комуни, він організував загін

Революційної армії, в складі 600 піхотинців, 100кіннотчиків та роти гармашів91).
27 - го жовтня Лякост і Малярме повідомляють зі Стразбургу, що

вони організували загін Революційної армії92). 2-го листопада народні
представники Шаль та Ізоре утворили Революційну армію в

північному департаменті93). 6-го листопада Quimbertau повідомляє 3.Tours a,
що організовано невеличкий загін Революційної армії91). Про те саме

пише Комітетові Порятунку Dartigoeyte з /Auch a 13-го листопада

того ж таки року95).
З наведених даних (а-навести їх можна було б незрівняно більше)

ми можемо зробити той висновок, що представникові уряду, проводячи
важку і відповідальну роботу в провінції, часто доводилося

користуватися допомогою Революційної армії. От чому він часто з власної

ініціятиви організовував загони армії. Отже, Революційна армія, утворена

урядом числом до 10 тисяч чол., ввесь час зростала і обростала
коштом тих загонів, що їх організовувалося по місцях").

/Але чи мали представники уряду законне право утворювати по

місцях загони Революційної армії? Ми насамперед згадуємо одне

дуже цікаве засідання Якобінського клубу. 9- го вересня в Якобінському
клубі Леонард Бурдон подав пропозицію організувати загони

Революційної армії в кожному департаменті Франції (Enfin, qu on forme

une armee revolutionnaire dans chaque departement comme a Paris97).
Проти пропозиції Бурдона виступають Гастон та Роє. На думку

Гастона, утворення Революційної армії в Парижі не загрожує

небезпекою, бо населення столиці в масі має патріотичні настрої і

прихильно ставиться до- Революційної армії. /Але, говорить Гастон,
утворювати Революційну армію по департаментах було б цілком небезпечно,
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бо там це може призвести до гострих непорозумінь, а це, безумовно,,
використають вороги революції98). Проти пропозиції Бурдона виступає
і Роє, бо, на його думку, утворення Революційної армії в провінції
призвело б до реалізації федералістської програми (cella ressemblerait:

tropau federalisme ").
Ми навмисне навели цю суперечку в стінах Якобінського клубу,

щоб показати, як ставилися якобінці до організації Революційної армії:
по департаментах. Той зріст Революційної армії, що ми його

спостерігаємо протягом жовтня та листопада місяців 1793 року, дуже лякав

урядових діячів Франції. Са.м М. Робесп єр ще в жовтні місяці
визнавав за цілком бажане почистити Революційну армію. Наприкінці
листопада він зауважує в своїй кешеньковій книжці, що Революційна

армія починає його турбувати 10°). І не тільки Робесп єра турбували
непокійні думки про Революційну армію. За Робесп єром проти

організації Революційної армії на місцях виступав 9-го фрімера Білльо -

Варенн; в своєму виступі Білльо просто закликав представників уряду
в департаментах відмовитися від організації загонів Революційної

армії101). Отже, треба було негайно припинити зріст Революційної армії,

треба було утворити такі умовини, коли б жодний представник

уряду в департаментах не зважився б організувати загони

Революційної армії.
Як відомо, рішучий крок у боротьбі з поширенням Революційної

армії уряд зробив на самому початку грудня 1793 року. 14- го грудня.

(14 фрімера) Конвент ухвалює декрета про організацію
Революційного уряду102). § 18-й 3-го розділу цього декрету проголошував той

принцип, що право на існування має лише Паризька Революційна

армія; що до загонів, утворених у департаментах, то їх належало

негайно розпустити. Всіх, читаємо в декреті, хто поставить опір
ухваленій постанові, вважатиметься за rebelles a la loi et traites comme

tels 10!{). В листі, одночасно з виданням декрету розісланому Комітетом

Громадського Порятунку народнім представникам, говорилося проте,

що всі загони Революційної армії по департаментах треба негайно

ліквідувати, бо вони являїдть собою силу, що служить Революції, але

в один чудовий день може виступити проти неї104).
Ми бачимо, отже, що Революційна армія не мала великого

довір я серед членів уряду. Вони боялися її зросту, і готові були вжити всіх

заходів, щоб припиниГи цей зріст. В чому ж справа? На якому грунті
виникало це недовір я до революційної армії? Ми зможемо відповісти,
на це запитання лише після того, як розглянемо саму діяльність

Революційної армії. В першу чергу, як ми вже говорили, Революційна

армія повинна була розвязати завдання економічного характеру. Як

відомо, політика максимуму, що до неї прийшов уряд, відразу
натрапила на гострий протест з боку заможної буржуазії та заможного

селянства. Щоб забезпечити політиці максимуму потрібний успіх, уряд
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мусив звернутися за допомогою до Революційної армії. 13-го жовтня

адміністрація одного з департаментів видала прокламацію, де маємо

такі характерні вирази: ...Всюди ховають хліб. Всюди хлібороби
відмовляються молотити свій хліб і везти його на ринок. Заможні селяни

дбають передовсім про власні інтереси, замість почувати себе

щасливими від того, що можуть годувати своїх братів. Вони відмовилися

коритися реквізиціям, і департамент мусив вжити проти них суворих
заходів... Потрібні рішучіші заходи, потрібна Революційна армія"...105)
Ролю Революційної армії, яко чинника в боротьбі за максимум
відзначав міністр внутр. справ Паре. В своєму обіжному листі від

22 жовтня Паре закликав департаменти рішуче боротися з дими, що

ховають хліб і намагаються зірвати закона про максимум. Отже, щоб
забезпечити виконання закону, писав Паре, уряд організує
Революційну армію. Не бійтеся її приходу: Революційна армія належить усій
республіці, вона складається виключно з випробованих патріотів. Це
не бурхливий потік, що нищить по селах однаково і будинки
заможних, і хати бідняків. Шлях цієї армії освітлюється справедливістю
і повинен лякати лише зрадників, що ховаються, лукаву аристократію
та честолюбне сектантство" 10G). Ми бачимо, що нелегке завдання було
покладено на Революційну армію. На Революційну армію покладалося

обов язок відбирати хліб у селян за цінами максимуму. Як

провадилося цю реквізицію взагалі? Приїхавши до сільської комуни, харчова

агентура збирала від селян відомості про кількість зерна. Як тільки ці

відомості було подано, салдати Революційної армії обходили селянські

господарства, пильно перевіряючи, чи справді наявність запасів хліба,
що є у господаря, відповідає поданим відомостям 107). В тому разі, коли

між цифрами, вказаними у відомостях, та цифрами, виявленими за

перевірки, була ріжниця, власників зерна селян заарештовувалось
і тоді часто проти них вживалося методів, вживаних звичайно проти

підозрілих"108).
Ролю Революційної армії, яко військово-харчових загонів, часто

відзначається в реляціях, що надходили з місць на ім я Комітету
Громадського Порятунку. З цих реляцій дізнаємося, що Революційна армія
не тільки реквізувала зерно, але реквізувала всі види харчових

продуктів, усі види товарів. Крім того, вона пильно стежила за тим, щоб

продуктів споживання не продавалося дорожче від цін, встановлених

законами про максимум. Але все ж таки головна робота, проваджена

Революційною армією по лінії економічній, це харчові реквізиції.
27-го жовтня Ізабо та Тальєн (Бордо) повідомляють Комітет

Громадського Порятунку, що загін Революційної армії подає всебічну підтримку
харчовим органам для найшвидшого та регулярного постачання

населенню всіх потрібних харчових припасів109). 29-го жовтня представники

уряду (Бордо) пишуть Комітетові про ті заходи, що їх вони вживають

у боротьбі з 'голодом. У цій боротьбі, повідомляють урядові агенти,

1 з*
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велику ролю відограє Революційна армія. Один з загонів армії,
читаємо ми далі, рушає сьогодні до комуни, що затримує харчові при-

паси, призначені для Бордо. Автори листа висловлюють упевненість,
що Революційній армії пощастить вирвати харчі з рук скупщиків (агга-
cher aux accapapeurs les subsistances110.). 4-го грудня Ізоре видає

наказа про реквізицію зерна. Тих селян, читаємо в наказі, що поставлять

проти реквізиції хоч будь-який опір, схопить Революційна армія і

поставить перед трибуналом, щоб він судив їх у революційному
порядку" 1П). Але, реквізуючи харчові продукти, Революційна армія
повинна була сприяти приставлению його до Парижу та інших міст

республіки. Про ці функції армії говорить, наприклад, лист харчового

органу ГЇаризької Комуни, зачитаний на засіданні Тимчасової

Виконавчої Ради 30-го жовтня 1793 року; в цьому листі харчовий орган

Комуни просив дозволу надіслати загін Революційної армії до Мон-

тідьє, Шато-Тьєрі та до Понтуаз112).
Проте, Париж та інші міста республіки терпіли не тільки від

недостачі харчів їм бракувало й палива. На революційну армію
покладалося завдання сприяти також постачанню палива. Що до цього

цікаві два такі - о документи: 13-го лютого 1794 року Комітет

Громадського Порятунку ухвалює відрядити до дистрикту Жуаньї загін

Революційної армії, доручивши йому ліквідувати там страйк,
оголошений дроворубами для підвищення заробітної плати вище від

указаної законами про максимум113). 13-го лютого Комітет

Громадського Порятунку, заслухавши доклад Харчової Комісії, ухвалює вжити

всіх заходів, щоб забезпечити Париж паливом. З огляду на те, що

судна, навантажені паливом, затримуються в дорозі, Комітет Порятунку
ухвалив звернутись до військового міністра з пропозицією негайно

відрядити до відповідних районів загін Революційної армії в складі
100 чоловіка; завдання цього загону полягало в тому, щоб сприяти
на місці переведенню заходів, вказаних Харчовою Комісією 1И).

Ми бачимо, що Революційна армія подавала значну допомогу

урядові в справі постачання містам харчових припасів. Але помилкою

було б гадати, що Революційна армія мала функції лише харчового

характеру 115)- На ґрунті жорстокої боротьби, що її заможні власники

провадили проти максимуму та політики економічного тероризму взагалі,
виникають часто політичні змови, політичні виступи, політичні

повстання. 30-го жовтня Комітет Порятунку, довідавшись про те, що під

Парижем відбуваються хвилювання політичного характеру, ухвалює,

щоб загін Революційної армії обійшов негайно околиці столиці і

розігнав контр
- революційні натовпи, заарештовуючи всіх підозрілих та

конспіраторів116). 6-го листопада того ж таки (93) року Комітет

Порятунку, беручи на увагу становище, що утворилося в комуні De Troyes,
ухвалює постанову надіслати туди спеціяльного комісара та загін

Революційної армії з 200 чоловіка, доручивши йому дати рішучу відсіч
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заходам аристократизму117). 27-го листопада Мюссе та Делякруа з

Meulan a повідомляють Комітет Громадського Порятунку з приводу того,

що вони надіслали загін Революційної армії до Montagne - du - bon - Aire

(Saint Germain en Laye); завдання загону, пишуть автори реляції,
полягає в тому, щоб ліквідувати там залишки феодалізму й запобігти

можливим заколотам 118).
Ми бачимо, отже, в чому полягала діяльність Революційної армії:

вона являла собою один з органів якобінської диктатури в її боротьбі
з внутрішньою контр

- революцією119). Що ж Дивного після того, що

Революційна армія зовсім не користувалася симпатіями як заможних

кіл міської буржуазії, так і заможних кіл французького селянства.

14-го жовтня 1793 року на засіданні клубу якобінців з промовою

виступав Бріше. В своєму виступі він говорив про зловживання, що

бувають при здійсненні економічної політики. Але, говорив Бріше, на

те й організується Революційну армію, щоб вона поклала край усяким
зловживанням. Хай Революційна армія обходить села та міста. Хай,
прибувши на село, запитує вона у населення, оскільки багаті тут

фармери. І хай вона, в разі позитивної відповіди, негайно гільотинує

їх, бо вона не помилиться, вчинивши з ними, як зі скупщиками. От

що говорив якобінець Бріше120).
Ми не можемо сказати, чи часто одержувала Революційна армія

такі поради, але ті дані, що їх ми маємо, дозволяють гадати, що

Революційна армія в процесі своєї діяльности не дуже ласкаво ставилась

до заможних шарів французького селянства 121). На цьому грунті
виникала та одчайдушна зненависть, що її селянство, заможне селянство,

почувало до Революційної армії.
На великий жаль, нам важко сказати, чи завжди діяльність

Революційної армії підпорядковувалась принципам революційної
законности. В листуванні урядових агентів з Комітетом Громадського
Порятунку ми маємо деякий матеріял, що мимоволі затримує нашу увагу.
4-го листопада 1793 року Maure повідомляє Комітет Громадського
Порятунку про те насильство, що його вчинив над місцевим населенням

один з загонів Революційної армії122). 10-го листопада той самий

Maure повідомляє Комітет Порятунку про те, що в одній з комун
сталися заколоти в наслідок зловживань, вчинених особою, що називає

себе революційним арічійцем123). 18-го листопада Мюссе і Делякруа
(Versailles) пишуть Комітетові Порятунку про конфлікт, що стався між

Генеральною радою Комуни і загоном Революційної армії. Цей

конфлікт виник через те, що революційні армійці заарештували кількох

ні в чому не винних громадян. На думку авторів реляції, такі вчинки

салдатів Революційної армії можуть призвести до дуже небезпечних

наслідків, бо викликають хвилювання людности. Ці вчинки, читаємо

далі, можна пояснити лише тим, що частина революційно - армійців
являє собою молодь і до того мало дисципліновану 1^1). 21 - го листопада
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Maure (Auxerre) знов повідомляє Комітет Порятунку про насильства,

що їх загін Революційної армії чинить над мирним населенням 125).
9 - го Лютого Крассу повідомляє Комітет Порятунку, що загін

Революційної армії, надісланий до комуни Etampes сприяти харчовому
постачанню Парижу, затримався тут на занадто довгий термін. За

обережною формуловкою урядового агента, загін ледве чи зможе дати

хоч будь -

яку користь, з огляду на те, як живуть тут салдати загону.

Крассу просить відкликати загін з комуни Etampes126).
Ми навели тут кілька найбільш характерних уривків, де

доводиться той факт, що окремі загони Революційної армії грішили інколи

проти революційної законности, принаймні з погляду авторів цих

документів. Але, чи значить це, що в злочинах окремих осіб та окремих
загонів винна була вся Революційна армія ?

У низки істориків, що писали про Революційну армію не

знаходимо що до неї іншої оцінки, крім оцінки засудження. У одних

істориків оцінка ця складалася на підставі тієї оцінки, що її подавали про

Революційну армію сучасники, які почували люту зненависть до неї.

У інших оцінка ця складалася як наслідок їхнього ворожого відношення

до Якобінської диктатури взагалі і терору, зокрема. До першої

категорії істориків ми можемо віднести, наприклад, Луї Блана, що під

виразним впливом Mercier (Le nouveau Paris) зі зворушенням говорить

про деспотизм усачів з довгими шаблями"127), про вчинки

Революційної армії", що завдавала жаху подорожнім" 128) і т. інш. Ще гострішу
характеристику дає Революційній армії Тьєр, називаючи її армією нече-.

сних, розбещених ледащ, завжди готових зробитися знаряддям

пануючої влади" 129).
Ми не можемо, звичайно, стати на грунт тих оцінок, що їх дають

Революційній армії Тьєр, Л. Блан, Тен та інші історики. На наш

погляд, історики, що так негативно оцінювали діяльність Революційної

армії, не брали на увагу тих цілком позитивних оцінок, що їх ми маємо

про неї в реляціях на ім я Комітету Громадського Порятунку та в

свідченнях деяких сучасників загалом. Ми наведемо тут лише кілька

з цих оцінок та характеристик. 6-го листопада 1793 року Мюссе та

Делякруа повідомлять Конвент, що вони об їхали свої райони і не

чули жодної скарги на діяльність Революційної армії 13°). З свого

боку вони вважають, що діяльність Революційної армії заслуговує
на похвалу та на пошану181).

5-го січня 1794 року представник Конвенту повідомляє Комітет

Громадського Порятунку, що загони Революційної армії поводяться

добре132). Про це повідомляє Комітет Порятунку і Фосседуар (обл.
Горішнього Райну) 28-го лютого 1794 року183). 30-го жовтня Taillefer

(Rodez) відзначає велику роботу, що її провадить Революційна армія,
і висловлює думку, що Конвент повинен особливо відзначити заслуги

Революційної армії перед батьківщиною134).
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Ми обмежуємося тут лише цими документами і вважаємо, що

діяльність Революційної армії стоїть значно вище від тих оцінок, що

їх ми навели перед цим. До того ж не забуваймо, що негативні оцінки,

давані про Революційну армію сучасниками, далеко не завжди бували
об єктивними. Не забуваймо, що у Революційної армії було чимало

ворогів. Шукати /їх слід не тільки серед заможних буржуа та

представників заможного селянства. Вороги Революційної армії засідали в

Якобінському клубі, в Конвенті, в урядових комітетах. Ми знаємо, що

якобінський уряд зовсім не відразу ухвалив постанову організувати
Революційну армію. Як дантоністи, так і- робесп єристи боялися

утворення військової сили з бідніших кіл дрібної буржуазії, таких

вимогливих і неспокійних за тих часів. Під різними приводами відкладали
вони організацію Революційної армії і лише острах перед народнім
рухом, лише острах перед можливістю повстання бідноти примусили
їх піти на поступки в цьому питанні. Острах перед Революційною

армією не покинув діячів правої та центру і після того, як армію було
зформовано. Острах цей посилювався в міру того, як Революційна

армія почала виявляти свої настрої, значно радикальніші, ніж настрої
робесп єристського центру135).

На якому ж саме ґрунті народжувалися ці настрої та який

характер вони мали? Нам слід згадати насамперед, що Революційна

армія в переважній своїй масі складалася з представників найбіднішого
населення Парижу та інших міст Франції. Ця озброєна біднота не

могла почувати особливої симпатії до людей правої, вважаючи їх

очевидячки за прихованих жирондистів. Не довіряючи правим, маса

Революційної армії прагнула до лівих, з увагою та явним співчуттям
прислухаючися до їхньої агітації. І, треба віддати справедливість лівим,,
вони чимало зробили для того, щоб посилити свої впливи на

Революційну армію. Як відомо, ліві мали своїх людей у військовому
міністерстві (Венсан)130), на відповідальні керовничі посади в армії їм

пощастило також поставити людей, близьких до них своїми настроями

та поглядами. Ми згадуємо Ронсена, головного командувача
Революційної армії, що був своєю людиною в клубі кордельєрів, був особисто

звязаний з заступником прокурора Комуни, Ебером, і особливо з Мо-

моро. З лівими був безперечно звязаний і начальник кінних загонів

Революційної армії Мазюель137). За допомогою цих людей ліві

розвивали в армії сильну агітацію, поширювали серед салдатів армії свої

газети (Реге Duchesne Ебера). Це тяготіння лівих до армії відзначав

у свій час Жорес, але пояснювати його треба не тим специфічно
мілітаристським настроєм, що, на думку Жореса, в такій великій мірі
характеризує лівих загалом138). Ні, справа тут у тому, що ліві чудово

розуміли, яку велику ролю може відограти Революційна армія по лінії

боротьби з контр
- революційними течіями в масі буржуазії та селянства,

по лінії боротьби за максимум139). Як наслідок ті звязки, що
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встановилися між лівими та Революційною армією. Ці звязки добре
бачили і дантоністи. От чому, виступаючи проти лівих, модерантизм
намагався вдарити і по Революційній армії, вдарити зверху,

дискредитувавши її вождів та героїв. І треба визнати, що на початку
їм удалося чимало зробити в цьому відношенні. Спочатку Філіппо,.
підтримуваний К. Демуленом, гостро обвинувачував Ронсена за

Вандейські справи. Далі, підготовивши ґрунт і зібравши сили,

дантоністи перейшли до одвертого наступу на Венсана та Ронсена. Ми

зовсім не хочемо тут сказати, що цей наступ скеровано було виключно

проти цих двох діячів. Навпаки: ми глибоко переконані, що похід

проти Венсана та Ронсена був по суті справжнім походом проти

Революційної армії.
Що дає нам право обстоювати саме таке твердження? 19-го

фримера на трибуні Національного Конвенту з являється Бурдон (de
L Oise). З великим гнівом нападає Бурдон на військове міністерство,
на Паризьку Комуну. Не хоче обминути Бурдон і Революційної армії.
Він критикує діяльність цієї армії і подає пропозицію переглянути

постанови, ухвалені Конвентом що до Революційної армії110. Ще на

більшу увагу заслуговує виступ Лекуантра, що відбувся через п ять,

днів. 24-го фримера Конвент заслухав довгу й палку промову

Лекуантра, де він скаржився на діяльність Революційної армії, ілюструючи
її характер тією лютістю, з якою поводився загін Революційної армії
в дистрикті De Meaux. З пафосом оповідав Лекуантр про жертву цієї

лютости Жільбона ; з гнівом оповідав він про те, що населення стогне

під тягарем діяльности армії, і вимагав суворо покарати всіх винних ш).
27 - го фримера проти Венсана, Ронсена і Революційної армії

виступив у Конвенті Фабр. Він не тільки обвинувачує Ронсена в тому,

що останній тримає себе паном становища; він обвинувачує його, як

проводиря Революційної армії, яка його підтримує. Зі зненавистю

говорить Фабр про революційних .армійців (des hommes a moustaches,
rewetus d habits militaires), про їхню поведінку, що всіх лякає і нервує112).
Фабр зачитує листа, надісланого Камбонові адміністратором дистрикту
de Saint Qirons, де цей адміністратор скаржиться на Революційну
армію 113).

Чого ж саме бажали ці члени Конвенту, так рішуче виступаючи
з засудженням Революційної армії? Вони бажали ліквідації

Революційної армії ш). В наслідок кампанії, провадженої дантоністами проти
Венсана і Ронсена, їх за спеціяльною постановою Конвенту було
заарештовано145). 1 - го нівоза Фабр знову на трибуні Конвенту, знов

у ролі обвинувателя, але на цей раз обвинувачує він не Ронсена,
а одного з його друзів, шефа кінних загонів Революційної армії
Мазюеля. За віщо? За те, що Мазюель ніби сказав: Усе, що

робить Конвент наслідок конспірації". І Фабр вимагає від Конвенту
заарештувати Мазюеля. Його підтримує КамбонИ6).
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He менш гостро виступав проти Ронсена і Революційної армії
К. Демулен. В своєму Старому Кордельєрі" Демулен грізно нападає

на ультра революціонерів"147), на Революційну армію. На його думку,

Революційна армія являє собою велику небезпеку для республіки та

революції. З досвіду англійської революції, каже Демлуен, видно, до

чого може призвести панування такої військової сили, яку являє

собою Революційна армія. Як колись Кромвель, спираючись на армію,,
придушив революцію, так може придушити її за допомогою

Революційної ар^іії Ронсен генерал цієї армії148).
От яку шалену кампанію розвинули проти лівих, проти

Революційної армії, та її проводирів дантоністи. Ця кампанія, що привела до

арешту Венсана і Ронсена, глибоко зворушила лівих. Вони дуже добре
розуміли лиху думку свого ворога, добре розуміли його маневри і

поклали відбити їх. Уже 2 - го грудня Колло д Ербуа виступає в

Якобінському клубі і вимагає негайної реабілітації та звільнення

заарештованих. За Колло проти модерантистів Філліппо, Бурдона,
Демулена виступав Ебер149). 11-го січня на засіданні клубу кордельєрів
Моморо робить доповідь про біжучі події й висовує обвинувачення
проти Фабра, Бурдона, Демулена 15°). В наслідок боротьби, що її

розгорнули ліві, їм пощастило звільнити Венсана, Ронсена, Меяра.
2 - го лютого проводиря Революційної армії було звільнено. Ми

знаємо, що звільнення Венсана і Ронсена не припинило боротьби, що
в той час кипіла між правими та лівими. З надзвичайною силою ліві

обвинувачують правих у відступництві від революції, в зрадництві
інтересів республіки. Одночасно в клубі кордельєрів чути слова про

потребу повстання проти модерантизму151). Безперечно, серед

кордельєрів чимало було людей, переконаних, що повстання являє собою

єдиний вихід зі становища. /Але не слід забувати, що маса

кордельєрів згідна була піти на повстання лише за підтримкою робеспьєрист-
ського центру. Як відомо, центр був далекий від того, щоб повставати-

з лівими. В той момент він іде на згоду з правими, щоб розбити до

кінця лівих, вважаючи їх за серйозних і небезпечних ворогів
революції162). 13-го березня Сен-Жюст оголосив свою славетну промову з.

приводу змови в клубі кордельєрів Негідники, говорив Сен-Жюст

у своїй промові, ідіть працювати в майстерні, ідіть будувати кораблі,,
ідіть орати землю, лихі громадяни; завдання ваше порушити за

наказом чужоземців громадський мир та довести до розпусти всі серця,

ідіть на поле боїв" 153).
Ті дані, що є в нашому розпорядженні, дають нам підстави

гадати, що повстання, про яке говорилося в клубі кордельєрів, малося

здійснити за підтримкою Революційної армії154). В Парижі ще задовго до

подій, що мали такий трагічний кінець для лівих,, говорили, ніби ліві,,

спираючись на Революційну армію, хочуть захопити владу155). Про ту

ролю, що її мала відограти Революційна армія в боротьбі лівих і
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ворогами модерантистами, говорив і Білльо - Варенн у своїй промові
14-го березня 1794 року. Білльо - Варенн просто заявив, що, готуючи
повстання проти уряду, ліві мали на думці здійснити його за

найближчою участю Революційної армії. Людей Революційної армії, говорив
Білльо, було призначено на те, щоб воювати проти волі 156). За їхньою

допомогою ліві готувалися відкрити двері в язниць і повипустити

заарештованих, що накинулися б на патріотів. За їхньою допомогою

готувалися захопити скарбницю і розподілити переховувані там

багатства між юрбою лиходумців. У числі найвизначніших ^мовників
Білльо називає і Ронсена 157). Те ж саме обвинувачення ставилося

лівим і в обвинувальному акті, висунутому проти них центром та

правими. В акті обвинувачення просто говориться про те, що ліві хотіли

повстати проти уряду, спираючись на загони Революційної армії158).
На суді Ронсенові закидалося, що він, разом з Мазюелем вимагав

постійного збільшення кадрів армії. Це робилося ніби на те, щоб,

утворивши могутню військову силу, дістати змогу захопити владу і

здійснювати свої честолюбні мрії, себ то, говорилося на суді, зробити
те, що зробив колись Олівер Кромвель1б9). Отже, Ронсена

обвинувачувалося в тому, що він хотів ніби-то за допомогою Революційної армії
придушити революцію 1со).

В усякому разі уряд боявся лівих, боявся Революційної армії.
Щоб забезпечити для себе перевагу сил, щоб запобігти всякій
можливості виступів Революційної армії, уряд ще до арешту лівих

вживає всяких заходів, безперечно вартих нашої уваги. 7-го березня (за
тиждень до арешту Ебера, Моморо, Ронсена та інших) Комітет

Громадського Порятунку наказує кінним ескадронам Революційної армії,
що кватирували в Версалі, вирушити негайно до Нанту в

розпорядження командувача Східньої армії1С1). Минув тиждень, і лівих було
зломлено. Зі смертю лівих повинна була прийти і смерть

Революційної армії.
Її вважалося за конче потрібне ліквідувати з двох головних

причин: по-перше, діячі Якобінського уряду дуже боялися озброєної
бідноти, що довгий час перебувала під впливом лівих1G2); по-друге,

вважалося, що Революційна армія відограла свою ролю, і всяку дальшу
її діяльність оцінювалося, як непотрібну і навіть небезпечну103).

Щоб децентралізувати Революційну армію, а децентралізувати її

було конче потрібно, бо це ліквідувало всяку можливість опору з

боку озброєної бідноти, Комітет Громадського Порятунку вжив усіх
відповідних заходів. 18-го березня 94 року Комітет Порятунку видає

такого наказа: всі загони Революційної армії, що перебувають як у

самому Парижі, так і по його околицях негайно, за 24 години, повинні

залишити місця свого перебування. Не випадково, що відповідальність

за негайне виконання цього декрету уряд поклав на міністра
військових справ персонально ш).
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Час смерти Революційної армії прийшов 7-го жерміналя (26-го
березня 1794 року). З великою доповіддю про Революційну армію

Аступив у Національному Конвенті Барер 165)« У своїй промові Барер
зазначив насамперед, що Революційна армія народилася в добу
глибоких соціяльних криз. Вона допомогла зміцненню революції,
сприяючи постачанню харчових продуктів для міст та борючися з

усякими контр
- революційними виступами. Ллє, говорив Барер, у

діяльності Революційної армії були хиби та зловживання. Правда, в цих

зловживаннях винна не вся армія, а її проводирі. Начальники

революційної армії завжди були прихильниками крайніх заходів, і армія
завжди могла стати знаряддям їхнього честолюбства та корисливости.

Щоб знешкодити армію, уряд, на думку Барера, повинен був
вжити цілої низки заходів:

... У вільній країні, в країні, де всі громадяни являють собою

салдатів, усяка Революційна армія є установа антидемократична, її

утворення передбачає існування двох розрядів салдатів, двох сортів
громадян. Це є небезпечне знаряддя, бо така армія повинна неминуче
стати або згубною для вільности армією Кромвеля 10°), або засобом для

захоплення влади сенатом. Її члени це або салдати тирана, або

гвардія преторіянців107). Комітет відчув це вже кілька місяців тому, бо

він послідовно вжив трьох серйозних заходір, щоб знешкодити цю

небезпечну військову організацію. Як перший захід, Комітет

запропонував вам декрет від 14-го фримера108), що касував усі Революційні
армії, утворені по департаментах109). Тоді ж таки зникли всі зайві

військові загони, утворені одночасно по всіх департаментах. Другий захід,

що його вжив Комітет, мав на меті раз єднати цю нову армію та

безупинно розпорошувати так звані революційні загони, розсилаючи

їх по}різних районах півночи та півдня, на морські кордони і по

околицях Парижу.
Що до третього заходу, то він полягав у тому, щоб поставити

опір повторним і настирливим вимогам начальника Революційної армії,
що мали перед собою одну мету збільшення влади170), нагороди,

поширення уповноважень та політичних впливів Революційної армії...
Тепер наміри начальника цієї армії вже не є загадкою для Республіки :

суд викрив його злочинне честолюбство і думки, ворожі громадській
волі171); особливо яскраво суд виявив його-таємний проект довести

чисельність цієї армії до 100 тисяч чоловіка".

Зважаючи на всі ці моменти, Барер від імени Комітету
Громадського Порятунку пропонував Конвентові негайно розпустити

Революційну армію:
Існування Революційної армії в наслідок встановлених нагород,

системи призначень та привілей порушує систему рівности, що лежить

в основі всіх наших установ. До того ж вона небезпечна, як армія,
звязана з одним начальником або однією установою... Ті, хто прагнуть
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тільки до прав, до влади, до високих посад, до великих нагород

це тільки егоїсти або честолюбці, інтригани або шахраї 172) .
За докладом Барера Національний Конвент ухвалив декре^

про розпуск Революційної армії; розпускаючи Революційну армію,
декрет пропонував салдатам та офіцерам армії або повернутися

додому, або негайно вирушити на фронт проти зовнішнього ворога173),
Декрет від 7 - го жерміналя не зустрів ніякого опору з боку

агентів влади по місцях. Навпаки: ті дані, що ми їх маємо, свідчать

про те, що наказа про ліквідацію Революційної армії агенти влади

зустріли з виразним задоволенням. 29-го березня Мор пише

Комітетові Громадського Порятунку, що, розпускаючи Революційну армію,
Конвент робить акт високої справедливости та розсудливости 174). За не

менш небезпечне вважає дальше існування армії і Робеспьер
молодший. Він пише, що до Революційної армії треба ставитися як - найобе-

режніше, бо вона легко може обернутися на армію змовників та контр
-

революціонерів175).
Ми знаємо, що, розпускаючи Революційну армію, уряд вжив

низки заходів, щоб запобігти всякій можливості ексцесів у лавах самої

армії. Але, як виявилося, уряд боявся цього безпідставно й даремно.
Скільки нам відомо, декрет від 7 - го жерміналя не викликав гострих
і упертих протестів з боку армії, що її розпускалося.

В своїй промові від 7-го жерміналя Барер звертався до сал-

датів Революційної армії з такими словами: Республіканські салдати

Революційної армії і До якої міри злочинці хотіли зловжити вашою

хоробрістю і яку ганебну нагороду готував ваш начальник за вашу
завзятість і відданість! Дізнавшись про те, що закон покарав на смерть

цього злочинця, ви, звичайно, першими проситимете скасувати саме

назвисько цієї військової установи 17,і) ... Ми не знаємо, в якій мірі
вірили революційні армійці тому, що вони стали жертвою честолюб-*

ства та авантуризму своїх проводирів. Ми знаємо лише, що вони не

виступили проти декрету від 7- го жерміналя 177), а частина з них, щиро

чи не щиро, постаралася засудити своїх недавніх героїв і висловити

свою цілковиту відданість урядові. Ще 19 березня (23-го вантозу
II - го року) в Якобінському клубі з явилася депутація від загону

Революційної армії, що перебував у Парижі. Від імени депутації її

промовець заявив, що революційні армійці прийшли сюди для того, щоб

засвідчити задоволення", яке вони почувають, довідавшись, що

ліквідовано нову змову проти республіки та волі. І, щоб підтвердити свої

слова, депутація заприсяглася (на пропозицію голови зібрання Бу-
лянже) коритися відтепер лише Конвентові, Комітетові Громадського-
Порятунку та Комітетові Громадської Безпеки178). За революційними
армійцями столиці пішли і загони Революційної армії провінції.

24-го березня народні представники Фуше, Ляпорт та Меоль

повідомляють Комітет Громадського Порятунку з Ліону179), що настрій
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Революційної армії, тут розкватированої, цілком патріотичний. Загін,
довідавшись про змову, що мала місце в Парижі, був. надзвичайно

розгніваний і зворушений. Він, пишуть урядові агенти, рішуче
заплямував своїх колишніх проводирів 18°). 4 - го квітня Комітет Порятунку
знов повідомляють з Ліону, що салдати Революційної армії зі

зненавистю згадують про Ронсена й просять висловити Конвентові свої

найкращі почуття181). Нарешті, 6-го квітня народні представники

доносять з Ліону, що декрета від 7-го жерміналя вже здійснюється,
і висловлюють певність, що справа обійдеться без усяких ексцесів182).

Так померла Революційна армія. Ми бачили, що вона народилася
в бурях революційної боротьби. Не може бути сумніву, що

Революційна армія відограла вельми значну ролю в процесі реалізації
політики економічного тероризму, в процесі боротьби якобінської

диктатури з внутрішньою контр
- революцієюІ83). Не завжди всі салдати

цієї армії були на височині тих почесних завдань, що їх ставила

перед ними революція. Припускаємо, що були іноді випадки, коли

окремі представники Революційної армії порушували принципи
революційної законности і свої особисті інтереси ставили вище за інтереси
революції та бідноти. Але загалом Революційна армія була армією
бідноти, і біднота любила її й покладала на неї великі надії. Біднота

вірила, що лише максимум зможе поліпшити її становище, та що

здійснити максимум можна лише за допомогою Революційної армії. В

усякому разі, не серед бідноти вербувалася основна маса противників
армії санкюлотів; як ми вже бачили, найбільшу неприязнь викликала

діяльність Революційної армії серед заможної буржуазії та заможного

селянства 18<1). Саме ці сили виступили на початку 94 - го року проти

максимуму, проти диктатури, проти терору185), проти Революційної

армії, що її діяльність так турбувала й обурювала їх. «

Ми знаємо, що Революційна армія не витримала боротьби, не

витримала нагніту ворогів. Вона впала знесилена, одурена, заплямована,

її переможці не хотіли й не могли оцінити об єктивно ту ролю, що

її відограла вона як чинник дрібнобуржуазної диктатури. Не виявила

цієї ролі й буржуазна історична наука. І не їй доведеться зірвати те

покривало, що ним вкрито мужнє, гнівне й трагічне лице

Революційної армії. Це зроблять марксистські дослідники. З певністю на

це сподіваємось.

Примітки до статті Ь агтёе rdvolutionnaire

*) На думку Н. Фрайберга, проробка питання про Революційну армію, що

належить до числа найцікавіших, але одночасно і найменш розроблених питань", може

і повинна дати нові матеріяли для характеристики класової сути політичних угруповань
того часу". Дивись Н. Фрайберг. Декрет 19-го Ванцем єра, журн. Історик - марксист",
№ 6, стор. 164.

2) S. des jacobins, том 5 - й, ст. 94.

3) S. des jacobins, том 5-й, ст. 97.
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4) Про долю свого проекту Реуге згадував пізніше в вельми характерних виразах,.
S. des jacobins, том 5 - й, ст. 228.

5) Jaurds La Convention, ч. 2, ст. 1169 і далі.

с) Див., наприклад, Moniteur, том 16-й, ст. 65 (виступ секції des Quatre - Nations),
а також Le Moniteur, том 16-й, ст. 73 (засідання Конвенту 5-го квітня).

7) Le Moniteur, том 16-й, ст. 73 Je demande qu aucun ci devant privilegie ne soit
admis dans cette агтёе, ni comme volontaire. ni comme officier"; cette proposition,
говорить протокол, est adoptee par acclamation et au milieu des plus vifs applaudissemejits*.

8) S. des jacobins, том 5-й, ст. 124.

9) S. des jacobins, том 5-й, ст. 180.

10) S. des jacobins, том 5-й, ст. 187, 188. В травні місяці спроби організувати
Революційну армію робиться і в Ліоні, при чому значну ролю в боротьбі за організацію
цієї армії відогравали там Шальє та Леклерк, див. С. Riffaterre, Le mouvement antijacobiw
et antiparisien a Lion en 1793, стор. 21.

n) La Societe revolutionnaire des femmes, див. S. des jacobins, том 5-й, ст. 199.

12) S. des jacobins, том 5-й, ст. 199.

13) Le Proems Pache, ст. 149.

H) Le Proces Pache, ст. 150, 151. f
15, Див., напр-іклад, Moniteur, том 16-й, ст. 558, 622, 630.

10) В Le Moniteur" декрета було надруковано під заголовком: Decret sur l'armee

revolutionnaire de Paris", див. Le Moniteur, том 16-й, ст. 564.

37) Lacroix, au nom du Comite de Salut public, fait d6cr£ter l organisation d'une

force агтёе de six. mille hommes pour le departement de Paris, a la solde 40 par jour",

Moniteur, том 16-й, ст. 552; Arch, parlementaire, том 65-й, ст. 703.

18) Le Moniteur, том 16-й, ст. 564 або Mautouchet Le Gouvernement

revolutionnaire. (Paris, 1912), ст. 189.

10) Le Conseil - general arrete que, des cette semaine, le d6cret qui fixe le maximum

du prix des grains sera mis a execution; que 1 агтёе revclutionnaire sera organisee, див. Le

Moniteur, том 16-й, ст. 558.

20) S. des jacobins, том 5-й, ст. 228.

21) S. des jacobins, том 5-й, ст. 228, 229. .

22) Le Moniteur, том 16-й, ст. 615.

23) Le Moniteur, том 16-й, ст. 667. В своєму виступі депутація дуже високо

оцінювала вагу декрету qui peut seul empCcher Laristocratie de tuer la liberte, qui seul.

assurera le triomphe de la revolution".

24) S. des j?cobins, том 5-й, ст. 273.

25) Le Moniteur, том 16-й, ст. 558.

2C) Le Moniteur, том 16-й, ст. 598. Le substitut du procureur requiert que demaiH

Гоп proc6de Д l organisation de l artnee revolutionnaire, decrete par la Convention national -

arrfite".

27) Le Moniteur, том 16-й, ст. 614, 615. La section des Piques craint que nos

ennemis interrieurs ne tirent parti de cette агтёе. Elie pense, que Ie brave peuple de Paris,

qui, sans 6tre solde, renversa les murs de la Bastille, saura bien, sans troupe sold6e, main-

tenir et defendre sa liberte"...

a*) Le Moniteur, том 16-й, ст. 658.

- ) Le Moniteur, том 16-й, ст. 694; на чолі депутації поставлено було члена Ген.

Ради Комуни, громадянина Boucher - Rene.

30) Головним чином серед кордельєрів; див. Le »Moniteur, том 16-й, cr. 667,
також S. des jacobins, том 5-й, ст. 273.

31) Див. Ц. Фрідлянд Класова боротьба в червні липні 1793 р. журн. Іст,-

Маркс". № 1 2.

32) Ще ЗО - го травня якобінці присягалися ніколи не порушити прав власносте;

див. S. des jacobins, том 5-й, ст. 214, 215.
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33) Див. Le Moniteur, том 16-й, ст. 761 та Le Moniteur, том 17-й, ст. 2, 3.

w) S. des jacobins, том 5-й, ст. 242, а також Le Moniteur, том 17-й, ст. 2, З-

(виступ представника Ком. Громадського Порятунку Herauet de Sdchelfes).
35) Див., наприклад, виступ Шометта проти петиції Ж. Ру, Le Moniteur, том 17 - й,.

стор. 2.

зв) Le Moniteur, том 16-й, ст. 754.

а7) Знову на харчовому ґрунті, див. A. Mathiez Lavie chere, ст. 190, 191.

з®) Текст декрету дивись Hist. Parlementaire, том 28-й, ст. 367 371.

з®) Ми маємо на увазі: декрет від 19-го серпня про таксацію цін на вугілля та

паливо, декрет від 20 - го серпня про таксацію цін на овес і декрет від 29 - го серпня,
що поширював право таксації на окремі продукти споживання.

В високій мірі інтересний матеріял що до історії Вересневого руху дає Матьєз;
див. його La vie сИёге, ст. 240 256.

Як оцінювала частина якобінців Вересневий рух див. Hist parlementaire, том 29-й,
ст. 395.

41) S des jacobins, том 5-й, ст.385, 386; на думку Матьєза Роє сам зфабрикував
цього листа; див. A. Mathiez La vie сЬёге (в російськ. перекл.), ст. 242.

42) S des jacobins, том 5-й, ст. 387.

43) Лаигёэ, La Convention, ч. 2, стор. 1672. За негайну організацію Революц. арміґ
висловився тоді і Ебер. Хай народ оточить Конвент, говорив Ебер. Революційна армія
повинна вирушити на села негайно, в день видання декрету. А головне, хай кожний

загін, хай кожна колона цієї армії візьме з собою гільотину !

41) До пропозиції Шометта про організацію Революційної армії приєдналися і деякі

Паризькі секції, напр., секції Арсеналу та Гравільєрів; див. A. Mathiez La vie chere,
ст. 248.

45) 19-го червня; див. Le Monitenr, том 16-й, ст. 658.

46) Le Moniteur, том 17-й, ст. 521 ...Cette аНтёе sera сотроэёе de republicans,
et si quelque audacieux osait dire-mon агтёе, il serait sur-le-champ mis a mort .

47) Le Moniteur, том 17-й, ct. 520, 521. За промовою Шометта, зазначає Moniteur

Des vifs applodissements s e!6vent de toutes les parties de la salle et des tribunes, et se

prolongent plusieurs instants".

48) Hist, parlementaire, том 29-й, ст. 40, 41.

40) Le Moniteur, том 17-й, ст. 521.

®°) Le Moniteur, том 17-й, ст. 521, 522.

51) Le Moniteur, том 17-й, ст. 522. L^tablisscment de cette агтёе ^vnlutionnaire

doit avoir deux objets: la circulation des subsistences, les apprOvisionnements de Paris et la

^pression de tous les ennemis de la НЬеНё".

62) Le Moniteur, том 17-й, ст. 523; Arch, parlementaire, том 73-й, ст. 415.

йз) Le Moniteur, том 17-й, ст. 531; Buchez et Roux, том 29-й. ст. 43, 44, 45. Як

оцінював Шометт результати дискусії з приводу Революц. армії, видно з протоколу
засідання Тепер. Ради Паризької Комуни від 5-го вересня; див. Le Moniteur, том 17-й,
ст. 530.

м) Текст декрету див. Mautouchet Le Gouv. ^v. § 40, ст. 191; Buehez et Roux,
том 29 - й, ст. 45, 46; Le Moniteur, том 17-й, ст. 532.

14-го вересня за пропозицією представника Комітету Громадського Порятунку
Жанбон Сен - Андре Конвент ухвалив постанову про те, що входити до складу Реі-олюц.

армії можуть і громадяни віком понад 40 років, коли вони мають заслуги перед

революцією.

56) Див. у Mautouchet, Le Gouvern. rdv., § 43, ст. 193; також Le Moniteur, том 17-й,.

стор. 624, 625; також Buchez et Roux, том 29 - й, ст. 46.

9-го вересня на доповідь Карно Gamier demande que cette агтёе soit роЛёе a

quarante mille hommes. Cette observation n a. pas de suite". Le Moniteur, том 17 - йь
ст. 625.
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Rec. des actes, том 8-й, ст. 198.

58) Див. постанову про організацію Революц. армії, ухвалену народи,
представниками Жірарденом, Лякостом (з докум. Інст. Маркса та Енґ., папка L armee").

ад) Le Moniteur, том 18-й, с г. 312. Le Comit6 a pense (говорив Барер) noil que

vous deviez faire une loi particuliere pour ie campement, le casernement et la discipline de

cette troupe, mais qu elle fallait passer a l ordre du jour, motive sur ce qu elle est sujette
comme les autres armees, aux lois militaires"... Див. також A. Mathiez, Robespierre
terroriste, ст. 69.

®°) Le Moniteur, том 18-й, ст. 312.

61) Rec. des actes, том 8-й, ст. 198.

62) Rec. des aetes, том 8-й, ст. 337.

ti3) За декретом 9-го вересня; див. Le Mdniteur, том 17-й, ст. 624, 625.

«*) За декретом 2-го червня; див, Le Moniteur, том 16-й, ст. 564.

Ч55) За ці випадки згадаємо пізніше.

66) Le Moniteur, том 17-й, ст. 630.

С7) Le Moniteur, том 17-й, ст. 637.

«8) Le Moniteur, том 17-й, ст. 745.

с0) Rec. des actes, том 6-й, ст. 536, 537.

70) Soc. des jacobins, том 5 - й, ст. 422.

71) S. des jacobins, том*5-й, ст. 425.

72) Як відомо, колишнього шефа армії, що боролася проти Вандеї.

73) S. des jacobins, том 5-й, ст. 422, 423.

74) S. des jacobins, том 5-й, ст. 425, 426.

75) Про Булянже дивись S. des jacobins, том 5-й, ст. 192.

7С) Згодом нач. кінноти Рев. армії.
77) S. des jacobins, том 5 - й, ст. 426, 427.

78) , 70) S. des jacobins, том 5-й, ст. 426, 427.

80) L armee revolutionnaire" постанова про організацію Революц. армії,
надрукована в Шалоне, Chez Depintcville Bouchard, зібрання документів Інст. Маркса і Енгельса

жаб. Франції, папка ,,L arm6e .

81) S. des jacobins, том 5-й, ст. 520.

82) S. des jacobins, том 5-й, ст. 520; також Le Moniteur, том 18-й, ст. 453.

83) L arinde r£v. ; див. вище.

м) Rec. des actes, том 8-й, ст. 185.

85) Rec. des actes, том 10-й, ст. 73.

86) Rec. des actes, гом 8-й, ст, 117.

87) Rec. des actes, том 8-й, ст. 287.

88) Rec. das actes, том 8-й, ст. 667; див. також Correspondence de Met. Aug.
Robespierre, ст. .22. Дальшої діяльности загонів Революційної армії в Ліоні стосується

лист Thonion a до Гравьє ; див. Lyon еп 1794, notes et documents publics par Albert Metzcer,

-ст. 7, 8.

80) Rec. des actes, том 10-й, ст. 698, 702.

°°) Про це явище говорив у Нац. Конвенті 9-го фримера Білльо Варенн; див.

Le Moniteur, том 18-й, ст. 543.

* Ol) Rec. des actes, том 8 - й, ст. 51.

2) Rec. des actes, том 8-й, ст. 69.

93) Див. Lefebvre Documents relatifs a l histoire des subsistances, том 1-й, ст. 476

y*) Rec. des actes, том 8-й, ст. 259.

Rec. des actes, том 8-й, ст. 407.

**) Le Moniteur, том 18-й, ст. 543.

,y7) S. des jacobins, том 5-й, ст. 395.

y8) S. des jacobins, том 5-й,-ст. 395, 396.

у9) S. des jacobins, том 5-й, ст. 396.
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10°) A, Mathiez, Rob - terroriste; Le carnet de Robespierre, ст. 69; див. також Le

Moniteur, том 17-й, ст. 638, 639, 646, 647.

10i) Le Moniteur, том 18-й, ст. 543. ...Une autre a encore de plus grands incon-

venients; c est la formation des amides revolutionnaires; sans doute les reprdsentants du

peuple, fati guds par les circonstances et les besoins du moment, n ont vu que l interdt du

peuple dans l adoption de ces mesurs: ils n ont pas senti que la vraie force d uu repre-
sentaut du peuple est dans son caractdre et surtout dans l opinion publique dont il doit

s investir...

i°2) Rec. des actes, том 9-й, ст. 157 (повний текст декрету).
103) Rec. des actes, том 9-й, ст. 157.

104) Rec. des actes, том 9-й, ст. 162.

105) A. Mathiez. La vie chere (цит. за руськ. перекладом, що маю під рукою; див.
ст. 302).

1С6) A. Mathiez, La vie chdre, ст. 317.

107) Наприклад, див. Rec. des actes, том 11-й, ст. 508, 509. (В 3-му томі Le
nouveau Paris" Mercier не жаліє фарб, щоб заплямувати Революц. армію, і обвинувачує її

в тому, що вона безмірно грабувала селян. Наскільки утрирує Mercier, див, далі).
108) L armde rdvolutionnaire" постанова про організ. Рев. армії; підписано Рішо,

Лякостом і ін. Збір, документів Інсг. М. та Енг. (див. вище), § 13-й Tout citoyen
qui sera prdvenu de cacher ses grains, de les porter chez l dtrange, ou de refuser son contin

gent, sera & l instant mis en etat d arrestation par les commissaires civils"... Див. також

A. Mathiez, La vie chdre, ст. 317.

10°) Rec. des actes. том 8-й, ст. 69.

110) Rec. d:s actes, том 8-й, ст. 110, 111.

1U) Lefebvre Documents relatifs a l histoire de subsistences, том 1-й ст. 474; див.

також інтересну статтю Antoine Richard Les rdquisitions de grain dans les landes et

l affaire Mards (Annales historiques de Га Revolution липень серпень 1928 p. ст. 338 346).
H2) Rec. des actes, том 8-й, ст. 120.

113) Rec. des actes, том 11-й? ст. 216.

114) Rec. des actes, том 11-й, ст. 113.

115) A. Mathiez, La vie chdre, ст. 317.

lie) Rec. des actes, том 8-й, ст. 118, 119; див. також Le Moniteur, том 18-й,
ст. 660 (засід. Конвенту від 23 - го фримера).

117) Rec. des actes, том 8-й, ст. 250.

ив) Rec. des actes, том 8 - й, ст. 452.

119) Див., наприклад, Le Moniteur, том 18-й, ст. 660.

12°) S. des jacobins, том 5-й, ст. 457.

121) 3 певною обережністю, але можна взяти на увагу виступ Лекуантра 24-го

фримера; див. Le Moniteur, том 18-й, ст. 663, 664 (про цей виступ буде далі).
122) Rec. des actes, том 8-й, ст. 237.

123) Rec. des actes, том 8-й, ст. 331.

124) Rec. des actes, том 8-й, ст. 530, 531.

|25) Rec. des actes, том 8-й, ст. 607.

12°) Rec. des actes, том 11-й, ст. 15.

127) Louis Blanc, Histoire de la Rdvolution fransaise, том 10-й, ст. 247.

128) Louis Blanc, Histoire de la Rev. fransaise том 10-й, ст. 304. Les bravachea de

l armde rdvolutionnaire, ayant retrouve leur chef, redevinrent l effroi des passants, et Paris

se vit expose de plus belle au despotisme des gens a moustaches et a grands sabres".

129j Див. А. Тьєр, Інст. Франц. Революції, том 2-й, ст. 503, 504.

13°) Rec. des acies, том 8 - й, ст. 255.

131) Rec. des actes, том 8-й, ст. 275.

132) Rec. des actes, том 10-й, ст. 72.

133) Rec. des actes, том 11-й, ст. 468.
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ш) Rec. des actes, том 8-й, ст. 137, 138. На засіданні Нац. Контенту 20-го

брюмера листа Taillefer було зачитано, і Конвент ухвалив відзначити заслуги Рев. армії (La
Convention d6cr£te que Гагтёе r6volutionnaire a bien тёгйё de la Patue"). Le Moniteur,.

том-18-й, ct. 388.

135) A. Mathiez, Rob - terroriste, ct. Le carnet de Robespierre, ct. 69; див. також

виступ Б. Варенна в Нац. К. 9-го фримера. Le Moniteur, том 18-й, ст. 543; див.також

Lyon еп 1794, notes et documents риЬНёэ par A. Metzcer, ст. 7, 8.

136) На Венсана, як побачимо далі, наступав Bourdon у Конвенті 19-го фримера;
див. Le Moniteur, том 18-й, ст. 638.

ш) Дмв. виступ Фа^ра 1-го нівоза, Le Moniteur, том 19-й, ст. 29.

138) Jau^s La С onvention, ч. 2, ст. 17 6.

Дивись дуже цікавий виступ Ебсра в клубі кордельєрів 4-го вантозу.

13°) A. Mathiez, La vie с11ёге, ст. 407.

14°) Le Moniteur, том 18 - й, ст. 638 ... Il ex'.ste encore une агтёе qui serait utile

ai lleurs, et un 6tat - major ruineux pour mortel pour la НЬеДё. Je demande que la

Convention autorise les rep^sentants du peuple £ casser... Гё1а1 - major de Гагтёе гёуо-

lutionnaire qui est 3 Bordeaux".

141) Le Moniteur, tom 18-й, ct. 663, 664 Je vous le dire, citoyens, la stupeur est

telle dans les campagnes, que les maiheureux qui 6prouvent des vexations de ce genre
n osent se plaindre: trop heureux, disenf ils d avoir ёсйаррё d la mort. Tout ce qui porte
le nom de force агтёе leur imprime la plus grande terreur aujourd hui et vos oreilles ne

eraierit pas тёте frapp6es de сё гёсй affreux, si le fils Gilbon qui esi mon f <?rmier, n avaif

eu occasion de venir a moi pour un autre objet".
442) Le Moniteur, tom 18-й, ct. 695.

143) Le Moniteur, tom 18-й, ct. 701. На цю саме тему Фабр виступає знову на

наступному засіданні Нац. Конвенту 28 - го фримера, при чому цей його виступ викликав

цікаву промову Вадьє; див. Le Moniteur, том 18-й, ст. 701.

144) Про це відверто говорив доуг Дантона Гюффруа; див. A. Mathiez, La vie с1ібге,ст.4ОЗ.

145) За постановою 17-го грудня 1793 року.

146) Le Moniteur, том 19-й, ст. 29.

147) Див. Histoire parlementaire, том 31-й, сг. 176.

14в) Hist, parlementaire, том 31-й, ст. 178.

14°) S des jacobins, том 5-й, ст. 570, 571, 572, 573.

]5°) Адресу кордельєрів зачитано було в клубі якобінців (12-го січня); див. S. des

jacobins, том 5-й, ct. 610.

151) A. Mathiez, La vie ch6re, ct. 408 (виступ Ронсена 12-го вантозу); див. також

промову Кар є на засіданні клубу кордельєрів 14-го вантозу Buchez ef Roux, том 31-й,
ст. 3 6, див. також роз яснення, що він їх потім (16 вантозу) давав у клубі якобінців

Buchez et Roux, том 31-й, ст. 332.

1П2) Див., напр., Jaur6s La Convention, ч. 2,
153) Le Aloniteur, том 19-Й, ст. 686 692; див. також Rapport sur les factions

de l etranger, Oeuvres corn tetes de S.-Just, том 2-й, ст. 228 241.

154) Див. A. Mathiez, La vie сЬёге, ст. 408 та дальші.

155) Мётопе de Fr. Chabaut, ст. 77, 81.

156) S. des jacobins, том 5-й, ст. 683, 684, 685, 686. ( Les hommes de Гагтёе revo-

lntionnaire 6taient deja consignёes pour combattre contre la bibert6... ).
J57) S. des jacobins, том 5 - й, ст. 683 686.

158i Див. A. Mathiez, R bespierre - terroriste, глава 6, ст. 141, 142 і далі.

159) Buchez et Roux, том 31 - й, ст. 365, 366. (В суді Ронсена та Мазюеля прямо

обвинувачували в тому, що вони готували до повстання Революційну армію ...tenaient
dans Taction la plus coupable une partie de Гаїтег r6volutionnaire .

10°) A. Mathiez, Robespierre - terroriste, глава 6, ст. 141, 142; зрівняй, що писав про

Ронсена К. Демулен Histoire parlementaire, том 31-й, ст. 178. Те, що Ронсен хотів
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повстання і надіявся провести його за допомогою Рев. армії, навряд чи може викликати

сумніви, див. A. Mathiez, La vie chSre, ст. 408.

ібі) Rec. des actes, том 11-й, ст. 580.

1C2) Див., напр., Jaur£s La Convention, ч. 2, ст.

163) Le Moniteur, том 20-й, ст. 66 (промова Барера 7-го жерміналя).
164) Rec. des actes, том 12-й, ст. 36.

i®5) Le Moniteur, том 20 - й, ст. 66.

і®0) В даному разі Барер повтсрює аргументацію К. Демулена та інших дантоністів;
див. Histoire parlementaire, том 31-й, ст. 178.

167) і тут Барер повторює закид, що його не раз робили вороги Революц. армії;
див. заяву секції des Piques від 10-го червня 1793 р. Le Moniteur, том 16-й, ст. 615.

і®8) Rec. des actes, том 9-й, ст. 157; також Rec. des actes, том 9-й, ст. 162.

і®9) Як реагували місця на декрет 14-го фримера; див. Rec. des actes,-томи 9-й

та 10-й.

17°) Buchez et Roux, том 31 - й, ст. 365, 366.

171) Див також A. Mathiez, Robespierre - terroriste, глава 6, ст. 141 і далі.

172) На думку, що її висловив Барер, саме назвисько Революційна армія глибоко

ображало салдатів усіх інших армій Республіки; Le Moniteur, том 20 - й, ст. 66.

173) Зміст декрету від 7-го жерміналя можна знайти у Mautonchet, Le Gouverne-
ment revolutionnaire, ст. 87; цікаву оцінку декрету подає A. Mathiez, La Revolution et

les subsis. Le troiiieme maximum (Annales historiques de la rdvi lution 1927 - й рік). Про
відповідні розпорядження Ком. Громадського Порятунку та тимчасової Виконавчої Ради

див. Rec. des actes, том 12-й, ст. 216, 265.

174) Rec. des actes, том 12-й, ст. 266.

175) Rec. des actes, том 12-й, ст. 42.

і 6) Le Moniteur, том 20 - й, ст. 66.

177) Та й що могла зробити Революційна армія, сили якої завчасно було
розпорошено і розкидано по всій Франції?

і 8) S. des jacobins, том 16-й, ст. 1, 2.

і70) Rec. des actes, том 12-й, ст. 166.

180) Rec. des actes, том 12-й, ст. 166.

181) Rec. des actes, том 12-й, ст. 402.

l8a) Rec. des actes, том Г2-й, ст. 432.

183) Це підкреслював навіть Барер у своїй промові, виголошеній 7 - го жерміналя;
див. Le Moniteur, том 20 - й, ст. 66 і далі.

,8І) ГІорівн. A. Mathiez, La Rdvolution et les subsistances. Le troizieme maximum

(Annales Hist, de la R6v., 1926 p.).
185) Порівн. A. Mathiez, Etudes sur la terreur Les citra et les ultra (Annales hist, de

la R6v. 1926 p.).



Із стенограми 1 Всесоюзної Конференції науково - дослідних
. установ у Москві

Про роботу Українського Інституту Марксизму1)

Товариші, через те що Українському Інститутові Марксизму - Ленінізму доводиться

вперше робити звіт про свою роботу перед Всесоюзною марксистсько-леніністською нарадою
науково - дослідчих установ І що перед Всесоюзною Комуністичною Академією до цього

часу нам не доводилось робити доповіли про свою роботу, то мені доводиться говорити
не лише про план нашої роботи на майбутнє, а в коротких рисах зупинитися й на пе-

редущій роботі Українського Інституту Марксизму - Ленінізму.
Засновано його 1923-24 року. Спочатку він ішов тими ж шляхами, що й

Всесоюзна Комуністична Академія, тоб - то вважався переважно за наукову установу. Що

Всесоюзна Академія була такою ж установою, про це говорить перший номер Вісника

Соціалістичної Академії". Потреба в марксистсько освічених силах на Україні ще гостріша
й на багацько менш задоволена, ніж у Росії, і через те перед нами на всю шир і

повністю стало питання підготовлення науково освічених робітників для нашого державного

й партійного апарату.

Це питання стало перед нами ще більш складним, ніж тут, бо на Україні зараз

зростає український культурний процес, і нам, комуністичній партії більшовиків України,
для того, щоб керувати ним та щоб пролетаріят у нас міг виконувати своє завдання

керовництва тим процесом, потрібна значна кількість марксистсько освічених, науково

кваліфікованих сил, що брали б участь у всіх галузях цього культурного процесу та

боролися б з тими впливами, що їх виявляють ще здавна існуючі різні буржуазні
науково-суспільні групіровки й вели б наукове розроблення наукової думки в цій галузі,

В сучасний момент у нас є вже декілька видань учбової частини нашого Інституту;
серед цих видань робітники, що почасти стали науковими робітниками нашого

Інституту, незміримо більша частина працює в наших державних планових органах, журналах,

ведуть газетну роботу та беруть участь у різних інших галузях державного та

громадського життя.

Роботі виготовлення наукових сил нам ще й зараз приходиться віддавати досить

багацько уваги, бо, як я вже зазначив, запаси у нас незміримо менші, ніж у Росії,
а запаси сил, що могли б працювати та брати участь в українському культурному житті,
які володіли б мовою й могли б у цьому процесі брати участь, цих сил у нас ще менше.

Треба зазначити, що у нас на Україні нема інституту, подібного до Інституту Червоної
Професури в Москві, а тому нам доводиться в навчальній частині свого Інституту
виконувати і цю роботу, що ще більше ускладняє нашу роботу. Все це утворює

надзвичайну переобтяженість усіх наукових сил нашого Інституту.
Все таки треба зазначити, що й за цих умов у нас за ці роки переведена, однак,

деяка, досить значна науково - дослідча робота. Коли взяти, наприклад, останні два

роки 1926 і 1927, то у нас за цей час заслухано 87 наукових доповідей.. Я зазначу.

г) Доповідь тов. Скрипника.
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що серед цих доповідей 12 зробив тов. Попов Микола Миколайовичи, про історію
Комуністичної Партії України.

-Видавнича діяльність у нас до цього часу була розвинена менше. Безпосередньо
Інститут Марксизму приступив до видання лише за останній рік. До цього часу праці
його членів і наукових співробітників звичайним порядком видавало Державне
Видавництво України та інші видавництва, при чому у нас є вже значна кількість праць наших

робітників, що їх опубліковано Державним Видавництвом та іншими видавництвами.

Я не ставлю перед собою завдання робити звіт по доповідях. Через те я лише

коротко можу зазначити окремі теми, що їх розроблялося, і ті роботи,,що їх виконано.

Почну з катедри історії України, історичного відділу нашого Інституту. Я можу перера¬

хувати вам доповіді, що їх заслухано:

Методологічні зауваження до історії України М. Яворський ; Проблема
українського Жовтня В. Рубач; Проблема національно - демократичної революції на Україні
М. Яворський; Знищення автономії Києва Т. Каретнікова; М. Грушевський та його

місце в українській історіографії Д. Багалій ; Кирило - Методіївське братство 3.

Гуревич; Харківський заколот 1872 року М. Волін ; До питання вивчення історії РУП у
Гермайзета М. Яворський; Лекції з історії КП(б)У М. Попов ; Методологічні зауваження
до історії селянських рухів 1905 року Р. Шпунт; Козаччина 1812 року М.

Свідзінський ; УСДРП в революції 1905 року Д. Фрід.
Коли ж ми візьмемо другу кате.дру катедру аграрного питання, то доповіді, що

їх зачитано, такі:

1) Методологія вивчення диференціації селянських господарств тов. Левенштам ;

2) Динаміка диференціації селянських господарств на Україні за основними ознаками

(масові матеріяли ЦСУ) тов. Левенштам; 3) Оренда землі на Україні тов. Сосновий;
4) Найманий труд у сільському господарстві на Україні тов. Тараненко.

Крім того, видрукувано такі праці:
1) Диференціяція селянських господарств на Україні т.т. Левенштама, Соснового,

Хоменка, Олійникова, Васяткіна за редакцією Левенштама, вид. Радянський Селянин",
1927 р.; 2) Земельна рента в СРСР тов. Сліпанського. Вісник с.-г. науки", 1927 р.;
3) До критики організаційно - виробничої теорії селянського господарства тов. Хоменка

( Вісник с.-г. науки", 1927 р.); 4) Оренда землі на Україні тов. Соснового. На

аграрному фронті"; 5) Найом
'

і здача живого та мертвого інвентарю тов. Хоменка. На

аграрному фронті"; 6) Наймана праця в сільському господарстві на Україні тов. Та-

ранепка. Більшовик України", 1927 р.; 7) Роля кредиту в розвитку сільського

господарства України" тов. Сліпанського. Вид. Радянський Селянин".

, По катедрі кооперацій й колективизацій, що нею керує тов. Лозовий, ми мали

проробку цілої низки тем, які відповідали актуальним питанням.

Постановка тем по цих двох відділах історичному та аграрно
- економічному -

вказує вам на напрямок даних тем. Розробляються загальнотеоретичні теми. Але ж

разом із тим наголос ставиться на дослідженні України, її господарчих та історичних
процесів для того, щоб зрозуміти теперішнє становище України. І другий наголос

ставиться на вивченні тих питань, шо в сучасний момент стоять перед партією і радянською
владою й вимагають наукового розбору та з ясования для дальшого практичного розвя-
заиня та здійснення. В цьому відношенні ми вже мали деякі досягнення. Прані нашого

Інституту Марксизму по аграрному питанию нам дали деякий науково пророблений
матеріял для розвязання складних питань диференціації селянського господарства, для

виявлення ролі комітетів незаможних селян та боротьби клас і окремих шарів селянства,

для вироблення науковаго матеріялу для тієї практичної роботи, що ведуть у цьому

напрямку партія й радянська влада.

Коли ж візьмете зазначені мною теми історичного відділу з історії України, то

побачите, що всі ці питання мають теж, крім загальнотеоретичного значіння, і завдання

виготовити науковий матеріял для того, щоб партія могла робити свої висновки про ту

лінію, що вона в сучасний момент проводить по окремих питаннях. Навіть такий, більш
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абстрактний, наш відділ, як соціологічний, має таку ж установку. Я перечислю,

наприклад, теми з соціології: 1) Генетична соціологія0 Грушевського й марксистська наука

Юринець; 2) Соціальні основи творчости Тичини Юринець; 3) Проблема зміни

художнього стилю Степовий; 4) Видавнича робота на Україні Пилипенко; 5) Мистецтво
як ідеологія Бойко; 6) Естетика Плеханова" Епік; 7) Питання взаємовідносин

форм і змісту в мистецтві Беркович; 8) Пушкін, Шевченко, Міцкевич і декабризм
Іванов; 9) Урбанізм в українській літературі; 10) Село в сучасній українській літературі
Пилипенко; 11) Підсумки української літературної дискусії Юринець.

Я не буду зупинятися на цій звітній частині моєї доповіли, вона вже забрала
10 хвилин, а зроблю лише загальний висновок, що за невеликих сил у нас все-таки

переведено відповідну, досить значну роботу, яка привела нас майже одночасно й навіть

одночасно з Всесоюзною Академією до завдань внесення плановости до цієї роботи. Це
привело до вироблення нами первісного плану науково - дослідчої роботи катедр
Українського Інституту Марксизму-Ленінізму на майбутній академічний рік. Отже, дозвольте

мені перейти до виложення цього плану.
Основні риси, установка цього плану такі, що ми продовжуємо попередню

роботу нашого Інституту, себ-то розробку загальних теоретичних основ марксистсько -

ленінських теорій з наголосом над двома напрямками. Перший наголос ми ставимо над

розробленням питань, що базовані на українській теорії й українській дійсності. Ми вважаємо

за необхідне, щоб ці галузі української історії, української дійсности по різних напрямках
наукової думки були предметом виявлення для Українського Інституту Марксизму. Слід
констатувати, що наукова робота, яка ведеться в інших частинах Союзу РСР, цих тем

до цього часу майже зовсім не зачіпала, і ці галузі історія економічна й господарча
і т. д. майже зовсім не розроблялись. Через те нам доводиться це завдання брати
на себе і його виконувати.

Другий наголос у своєму плані ми ставимо над розробленням питання, що його

висуває саме життя, себ-то питання наукового розроблення чергових питань, що стоять

перед партією і радянською владою. Дозвольте мені від характеристики нашого плану
в цілому перейти до характеристики планів по окремих відділах.

Історичний відділ містить у собі дві катедри катедру історії України й катедру

історії Заходу. У нас виникло питання про організацію катедри історії Росії. Але, на

жаль, у нас, по - перше, не знайшлося потрібних сил для того, щоб керувати й

організувати цю катедру, і, по-друге, ми зіткнулися з відсутністю на Україні будь-яких
архівів, що давали б базу для науково

- дослідчої роботи в цій галузі. Здійснити це, ие

зважаючи на виявлену нами ініціативу, до цього часу не вдалося.

Катедра історії України план своєї роботи будує на таких засадах: загальні

питання історіографії й методології, загальна історія України, революція 1905 року,
революція 1917 року і, доповнююча, історію літератури.

Із загальної методології історіографії намічено для розробки такі теми: 1)
Методологічні питання в українській історії М. Явореький; 2) Українська історична думка
в сучасному й минулому М. Явореький ; 3) Політична програма Історії Русов" Д.

Гончаренко ; 4) В. Б. Антонович та його школа В. Ходак; 5) Історіографічні погляди

П. Куліша П. Десняк; 6) М. Грушевський та його схема української
історії Покровський; 7) В. Лазаревський та його місце в українській історіографії В. Гольберт.

Таким чином, розроблення даних тем дасть нам оцінку з марксистського погляду
тієї історичної думки, що існує на протязі останніх двох століть.

З галузи історії України намічено для розроблення такі теми:

1) Критичні зауваження до історії громадських рухів XIII ст. С. Покровський;
2) Критичні зауваження до гайдамаччини 1750 року В. Олексіїв; 3) Боротьба клас

і партій в епоху руїни В. Хоменко; 4) На зорі робітничого руху (1870 р.р. на Україні)
М. Явореький; 5) На переломі суспільної думки на Україні (1880 р.р. на Україні)
М. Явореький ; 6) Соціяльно - економічна природа Запоріжжя XVIII ст. П. Фельдман ;

7) Партійне оформлення політичної думки в Галичині під кінець ХіХ сторіччя М. Явореький;
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8) Наступ московського торговельного капіталу на чорноморське узбережжя в XVIII ст.

В. Загрецький.
З революції 1905 року намічено сім тем:

1) УСДРП в революції 1905 року- Д. Фрід; 2) Українська громада в першій
і другій Думах 3. Гуревич; 3) Селянська спілка на Україні в революції 1905 року

М. Свідзінський; 4) РСДРП(б) в революції 1905 року на Україні В. Лапіна; 5)

Організація рад в революції 1905 року на Україні М. Волін; 6) Програма селянських

рухів в революції 1905 року на Україні Р. Шпунт; 7) Столипінська реформа
A. Городецька.

Революцію 1917 року занесено до нашого плану; намічено такі теми:

1) УСДП, австрійська С. - Д. й Другий Інтернаціонал С. Вітик; 2) Земельне

питання в Галичині напередодні революції М. Левицький; 3) Аграрна програма

Центральної Ради тов. Каретникова; 4) Селянський рух на Київщині 1918 року М.

Карпенко ; 5) Союз Визволення України В. Десняк ; 6) Соціальні основи махновщини

П. Олексіїв; 7) Третій і четвертий універсали Центральної Ради В. Хоменко; 8)

Кубань в революції 1917 року П. Христюк; 9) Проблема національно - демократичної

революції в Галичині М. Яворський; 10) Харківська Рада Робітничих Депутатів
B. Лобахін.

Катедра історії України, даючи нам розроблення загальних методологічних питань

і намічаючи перші кроки до марксівської перевірки історичних побудов розвитку України
минулого століття, одночасно намічає вузли руху 1905 1917 років.

Крім того, катедра України готує зараз деякі збірники: збірник, присвячений
революції 1848 року на Західній Україні, збірник матеріялів з революції 1918 року в

Галичині і, крім того, намічає видання збірника, присвяченого до 40 - річчя М. Зібера, що

дав би можливість всссїоронньо висвітлити наукову й громадську діяльність першого

марксиста на Україні та в Росії. Одночасно за загальною редакцією М. І. Яворського
розроблюється план повного критичного видання творів М. Драгоманова, М. Зібера
й С. Падолинського.

Намічено утворення Українського Історико-Марксистського Товариства, при чому

катедра утворює звязки з іншими марксистськими організаціями й робітниками інших

міст України.
Катедра історії Заходу в нас пізнішого походження 1926 27 року. З робіт

катедри можна вказати такі:

1) К а м и ш а н Велика французька революція" та Нарис історії робітничого руху
на Заході". Готує до друку Шомет і його роля в французькій революції".

2) Рохкін видрукував працю Файербах і Маркс" (історично - філософський етюд)
і перший розділ роботи про Леніна Ленін і боротьба напрямків у міжнародньому
робітничому русі" в журналі Більшовик" № 1 за 1928 рік. Виготував до друку

історіографічну хрестоматію Класики історичної науки", що скоро вийде в світ. Готує роботу
Стефан Борн і робітничий рух у Німеччині 1848 р. .

3) Ліберберг видрукував Нариси економічної й соціяльної історії Англії" і статтю

в Прапорі Марксизму" № 1 (вид. 1927 р.) Франкмасонство, як організаційна форма
буржуазії напередодні революції"; готує роботу з історії французької революції.

Далі праці т.т. Бушуева, Гуревича, Рашкова й інших. З робіт тов. Рашкова

зазначку: Про російсько - німецькі взаємини за доби Бісмарка" та Україна й зовнішня

політика Німеччини й Австрії за періоду світової війни".

План роботи цієї катедри менш широкий. Катедра має невелику кількість

робітників, і план її охоплює такі теми:

1) Мат єз, як історик французької революції Камишан; 2) Шомет і його роля

у французькій революції Камишан; 3) Походження сучасного капіталізму Рохкін;
4) Так званий античний комунізм Рохкін; 5) Робітнича класа в Німеччині 1848 року

Рохкін; 6) Історики англійської революції Рохкін; 7) Повстання нюрнберзьких ремес-
ників 1348 року Пакуль; 8) Еволюція нідерляндських установ за правління герцога
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Альби Пакуль; 9) Передреформаційні настрої буржуазії Пакуль; 10) Російсько -

німецькі взаємини за доби Бісмарка Рашков; 11) Зовнішня політика Німеччини й

України Рашков; 12) Австрійське селянство та революція 1848 року Бадан; 13)
Зруйнування австрійської монархії Вітик; 14) Торговельні колонії Франції в Леванті за

старого порядку й за часів революції Вайнштейн.

Економічна катедра в цьому році розробляє 34 теми, з яких 21 по секції

теоретичної економіки й 13 - по секції економіки СРСР і УСРР.

Секція теоретичної економіки намічає такі теми:

1) Сучасні форми монополістичних об єднань Наумов; 2) Монополістичний

капіталізм і робітнича класа Кривицький ; 3) Банки та їхня роля за епохи монополістичного

капіталізму Посвольський; 4) Проблема статики й динаміки монополістичного

капіталізму Посвольський; 5) Кредит у капіталістичному господарстві Трикоз; 6) Кредит
і конъюнктура Павлов; 7) Кількісний фактор і вартість грошей Козлов; 8) Гроші
в господарстві СРСР Радзиковський; 9) Зібер, як коментатор економічного вчення

К. Маркса Наумов.
З наукової бібліографії намічено три теми, що всі дають бібліографічні роботи

з історії економічної думки на Україні.
1) Бібліографія про Сміта з економічної літератури на Україні тов. Гольценберг;

2) Бібліографія про Рікардо з економічної літератури на Україні тов. Розман; 3)
Бібліографія про Карла Маркса з економічної літератури на Україні тов. Луценко.

Тут працюють три товариші. Крім того, намічено низку окремих рефератів
з окремих питань.

По секції економіки СРСР і УСРР намічено такі теми: 1) Методологія побудови
перспективного плану тов. Мишкіс; 2) Баланс народнього господарства за базисний

рік тов. Мишкіс; 3) Реконструкція промисловости УСРР тов. Жигалко; 4)

Реконструкція сільського господарства УСРР тов. Соловейчик; 5J Репродукція робочої сили

тов. Шатан; 6) Ємкість і структура ринку УСРР тов. Ривкінд; 7) Умови ріноваги

народнього господарства УСРР тов. Віткуп ; 8) Економічні цикли в умовах радянського

господарства тов. Єфімов; 9) Вплив неврожаю на народне господарство СРСР;

10) Роля України в системі народнього господарства СРСР; 11) СРСР і капіталістичний

світ тов. Коломойцев.

Аграрна катедра також базується переважно на українській дійсності і дає нам

такі теми:

1) Марксизм, ревізіонізм в аграрному питанні тов. Коваль; 2) Предмет та метода

с.-г. економії тов. Коваль; 3) Проблема капіталу в с. г. тов. Сліпанський; 4) До
питання про теорію аграрних криз тов. Білаш; 5) Ринок і його роля в сільському гос.

подарстві; 6) Проблема розподілу та прибутку в селянському господарстві тов.

Хоменко ; 7) Земельна рента в СРСР тов. Левенштам.

Другий розділ нашої аграрної катедри займається планом народнього господарства
й розробляє 6 таких тем:

Методологія статистичного дослідження сільського господарства тов. Вольф;
2) Методологія планування сільського господарства тов. Качинський; 3) Максимальний

варіант 5 - річного плану сільського господарства тов. Соловейчик; 4) Проблема
аграрного перенаселення; 5) Організація внутрішнього ринку в звязку з перспективним

планом сільського господарства тов. Кривицький ; 6) Питання сільсько - господарського

експорту в розрізі 4-річного плану тов. Альтерман.
Такі шість тем другого розділу нашої аграрної катедри. Сюди ж стосуються

питання сільсько - господарської політики.

Третя катедра нашого економічного відділу це катедра кооперації й

колективізації.

Ця катедра накреслює такі теми: по-перше, теми історичні, потім розроблення
загальнотеоретичних проблем кооперації й колективізації і теоретичних проблем
радянського кооперативного господарства.
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Звертаю вашу увагу на теми та план нашої катедри по кооперації та

колективізації, що їх намічено до розроблення. Намічено низку тем з історії кооперативного руху
на Україні. Теми такі:

а) Розвиток кооперативної думки на Україні. Піонери українського кооперативного

руху (Балін, Козлов, Галаган, Юркевич) тов. Огурцов; б) Національно-визвольний рух
і кооперація на Україні. Василь Доманицький, як ідеолог сільської кооперації на

Україні, і звязок українських народників з загальноросійськими народниками. М. М. Ле-

вицький та його артілі. Причини занепаду артільного руху тов. Шмаргонь.
Далі йде велика тема, іцо має безпосередній звязок з сучасною дійсністю: в)

Боротьба за українські кооперативні центри. Два погляди на це питання (київський та

харківський) тов. Лозовий.

Далі висувається теми, розмова за якими багацько дає для нашої практичної
роботи: г) Кооперація, як загальна форма лля національно-визвольного руху на Україні
(доповідь тов. Краснояружського) та ґ) Кооперативний капітал, як основа економічного

будівництва українського народнього господарства.
Із загальнотеоретичних тем висунуто лише деякі:

а) Кооперативний кредит та його сучасні форми в СРСР т. т. Дуда і Огурцов;
6) Сучасні дрібнобуржуазні течії кооперативної думки тов. Краснояружський; в)
Буржуазні теоретики кооперації на Заході (Кульман і Шид) та їх критика тов. Дуда; г) Кризи
в міжнародньому альянсі. Старе гасло невтральности альянсу і сучасна політична

робота останнього тов. Абраменко.
Третій розділ нашої катедри кооперації та колективізації має на увазі наукове

висвітлення питань, що безпосередньо стоять перед нашою колективною та колгоспною

дійсністю. Він охоплює такі теми : 1) Проблема сучасного радянського кооперативного

будівництва ; 2) Утворення великого сільського господарства, як шлях до узагальнення
сільського господарства; 3) Соціалістичні й капіталістичні тенденції сучасної кооперації,
і під кінець 4) Дослідження одного з видів кооперації: сільсько - господарча збутова
кооперація (бурякова, хмільова й т. ін.), як засіб кооперування виробництва.

В секції колективізації намічено ряд окремих тем: 1) Вивчення найпростіших
форм колективізації; 2) Машиново - тракторне господарство; 3) Перехід від простіших

форм колективізації до вищих; 4) Земельна громада, як шлях до узагальнення. Це все

дуже актуальні у нас теми, наукове розроблення яких дасть підпору для нашої

практичної діяльности. Крім того, я тут не вказую ще на низку тем із теорії й практики

нашого, колгоспного руху, що в нас намічено.

Тепер дозвольте мені звернутися до останнього нашого відділу філософсько-
соціологічного. Цей відділ містить дві науково

- дослідчі катедри: катедру філософії та

катедру соціології. Катедра філософії в тому плані наших робіт, що не є лише планом

даного року, а мусить являти собою план, що забезпечив би дальшу роботу, має на

увазі розроблення загальних проблем матеріялістичної діялектики. Ось теми, що їх

намічено цією катедрою:

1) Категорія внпадковости в філософії й науці С. Ю. Семковський; 2)
Категорія випадковости П. І. Демчук ; 3) Поняття закономірносте у Маркса С. Ю.

Семковський ; 4) Причиновість та взаємодія у Гегеля й Маркса С. Ю. Семковський;

5) Проблема причииовости В. І. Беркович; 6) Категорія міри В. І. Беркович;
7) Проблема дійсности П. І. Демчук; 8) Судження, свідомість і дійсність А. П. Фі-

ліпов; 9) Про природу логічного Нестеренко; 10) Пограничні об єкти біологічних

і соціологічних наук Н. І. Перлін; 11) Наука про природу й наука про суспільство
тов. Бойко; 12) Марксистська психологія й психофізична проблема С. Ю.

Семковський ; 13) Суперечки на нашому філософсько -

марксистському фронті (діялектичний
і механічний матеріалізм) С. Ю. Семковський.

Боротьба, що ведеться у Всесоюзній Академії, має місце і в нас; наші позиції

вияснюється, і ціла низка тем, намічених тут, веде до дальшого й повнішого

визначення.
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За наступним розділом Ленін, як філософ" теми такі:

1) Ленін і діялектика С. Ю. Семковський; 2) Ленін і суперечки про механічний

тлатеріялізм С. Ю. Семковський; 3) Філософські погляди Леніна в період боротьби
з народництвом; 4) Філософські погляди Леніна в період вироблення програми партії
Н. В. Білярчик; 5) Ленін у боротьбі з махізмом Р. Г. Білик.

Можна відмітити важливість цих тем; сама постановка їх уже дає деякий вклад

у загальну ро»робку ленінськах тем. Що стосується розділу критики новіших
буржуазних течій і розділу історії, то я не буду наводити низки поставлених нами тем, скажу

лише, що тут-то саме і бажана як-найбільш повна координація нашої роботи з

діяльністю відповідних секцій Всесоюзної Комуністичної Академії.

По методології природознавства намічено низку тем по марксистському
усвідомленню природничо - історичних наук. Тут, крім безпосередніх робітників Інституту
Марксизму, притягнуто до роботи природничо - історичні, близькі до нас установи. Особливу
увагу даної Всесоюзної наради я звертаю на роботу комісії для вивчення історії
філософії на Україні. Тут, можливо, для багатьох товаришів буде новиною сама постановка

цієї теми: Історія філософії на Україні. Треба констатувати, що тут дійсно наукова думка

робить лише перші кроки до постановки цього питання. Хіба що зазначити емігранта,
українського професора Чижаєвського, що теж розробляє таку тему і склав план

такої роботи.
Велика кількість тем, що їх намічено тут, з ясовується тим станом, що ми маємо

справу з темами не лише на даний рік, а їх намічено, можливо, й на низку років. А план

розроблено лише для цього року.

Перш -за все, треба зупинитися на постановці загальних питань методології по

вивченню історії філософії на Україні. Ось теми по цих питаннях.

1) Дослідчі проблеми історії філософії на Україні С. Ю. Семковський; 2) Перша
спроба побудови історії філософії на Україні Я. Г. Білик; 3) Джерела для вивчення

історії філософії на Україні Я. Г. Білик; 4) Проблема національної філософії взагалі

та української зокрема Я. Г. Білик і С. Ю. Семковський (катедра національного

питання).

Далі намічено низку тем з історії філософської думки на Україні за минуле століття:

1) Філософія середньовіччя на Україні Грузінський; 2) Філософія в Києво-Могі-ь

ляиській Академії його ж, та ще ціла низка тем з історії філософії на Україні XIX ст.

Дальшу низку тем цього циклу присвячено до філософських поглядів

декабристів на Україні, філософських поглядів Кирило - Методіївців, філософських поглядів

Шевченка, Франка, Костомарова й т. д.

Окремо стоїть низка філософів, що до цього часу вважались більше за російських,
ніж за українських філософів: Овсяніко - Куліковський, Лесевич, Кістяковський, Туган-
Барановський, Остроградський.

Під кінець, дві теми близької до нас епохи: 1) Філософія матеріялізму на Україні
до Жовтня і 2) Філософсько - марксистська робота на Україні за роки після Жовтня.

Таким чином, ви бачите, що перед нами не лише план даного року, а здебільша

пророблений у цьому році план для майбутніх п яти років.

Катедра соціології містить низку комісій: комісію історичного матеріялізму,
комісію історії буржуазної соціології, комісію соціології мистецтва, соціології релігії й

комісію права. Коли ми візьмемо загальні теми, що в нас стоять, то тут, у галузі філософії,
ми розробляємо загальні для всіх установ теми. Тут перед нами стане завдання можливо

повнішої координації сумісної праці по розподілу тем і планів, але й тут, у цій катедрі,
ми також ставимо перед собою завдання розроблення тієї тематики, що ставить перец

нами українська дійсність.

Отже, комісія по історії буржуазної соціології ставить перед собою спеціялвне

завдання вивчення Генетичної соціології" Грушевського та її критики.

Комісія соціології мистецтва всі свої теми накреслює, виходячи з історії
української літератури.
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Що стосується комісії по історії соціології, то, крім загальної теми Значіння
Фрезера для проблеми генезису релігії", ми ставимо лише дві теми, що звязані з

попередньою історією українського життя. Комісія права ставить завдання, крім загальних

тем, розробити ряд тем нашої української дійсности.
Дозвольте мені навести вам дані, шо кажуть про те, як ми цю свою наукову

роботу вже змогли закріпити загальноукраїнським процесом. В сучасний момент у нас

уже є по навчальній частині свої переклади наукових творів на українську мову; майже

всі дисципліни в інституті провадяться українською мовою. Наше видавництво й наші

журнали переведено на українську мову. Правда, треба зазначити, що це зменшує

розповсюдження наших видань серед марксистів усіх інших республік СРСР, але поряд
цього це дає нашому Інститутові та його роботам потрібні й дійсні засоби для того, щоб
впливати на загальні українські культурні й громадські процеси, дає ще більше засобів

для збирання наукових сил і для здійснення завдань, що стоять перед партією.

Другий рік, як засновано у нас катедру національного питання, що ставить перед
собою завдання розроблення теорії національного питання й національної політики,
як окремої наукової дисципліни, виходячи, перш за все, з нашої української дійсности.
За минулий рік заслухано 6 тем і 7 тем заслухано в цьому році. Теми минулого року
такі: 1) Національне питання, як окрема наукова дисципліна тов. Скрипник; 2)
Національне відродження в сучасних буржуазних державах на прикладі Закарпатської
України тов. Скрипник; 3) Українське населення за кордонами УСРР т. Сіяк ; 4) До історії
національного питання на Закарпатській Україні тов. Бадан; 5) Національне питання

в кооперації на Україні тов. Лозовий; 6) Теорія нації австромарксизму тов. Юринець.
На майбутній рік намічено такі теми :

1) Національні меншості на Україні тов. Буценко (для співдоповіди запросити
тов. Ларіна); 2) Національна теорія групи федералістів у КП(б)У 1919 1920 р. т. Павло

Попов; 3) Українське національне питання й соціалістичні партії на Україні 1917 р._
тов. Білик ; 4) Національна теорія Драгоманова тов. Річицький ; 5) Західньо - українська
національна проблема й шляхи революції тов. Сіяк; 6) Москвофільство в Галичині

та його роля в національному русі тов. Левицький; 7) Державні взаємини УСРР і

РСФРР після Жовтня тов. Скрипник; 8) Жовтень і нацлитання на Україні тов. Хвиля;
9) Теорія національної культури Ваганьяна тов. Сидорович.

Тов. Рязанов. Для нас дуже похвально. Це один із наших дуже талановитих

молодих робітників, і нам дуже похвально, що на Україні на нього звернули увагу.
М. М. Покровський. При чому я зазначаю, що цей цвішенруф іде з Інституту

Маркса й Енгельса, а не з Комуністичної Академії.

Тов. Скрип н и к. Досить жаль, що це думка Інституту Маркса й Енгельса,
і дуже радий, що Голова Всесоюзної Комуністичної Академії від неї відмежувався, бо

ми вважаємо, що дана течія не марксистська, не леніністська, а по суті троцькістська,
і з нею треба боротися теоретично всіма силами.

Крім того, ми намічаємо запрошення низки робітників з інших республік, як от:

намічено доповідь по національному питанню в Корел ії й доповідь по національному
питанню в Узбекістані в звязку з тією теоретичною боротьбою, що велася в

комуністичній партії Узбекістану. Крім намічених тем, у нас є ціла низка тем, що їх розробляє
наша аспірантура загальних тем з історії національного питання й марксизму,

національного питання і ленінізму зокрема. Але ці теми у нас розробляє аспірантура,
і через те вони є більш навчальними темами, ніж науковими. В закінчення можна

сказати, що, не зважаючи на молодість нашого Інституту і на те, що нам доводиться

працювати на новому ґрунті, перед нами стоять досить складні завдання. Коли тут, у

Комакадемії, як доповідав тов. Мілютін, стоїть завдання підготовки кваліфікованих робітників
для держапарату, то перед нами таке ж завдання стоїть ще гостріше, при чому ми

мусимо підготовляти таких робітників, що могли б брати участь у всьому культурному

українському процесі й боротися з тією гегемонією буржуазних і дрібнобуржуазних течій,
що панували за минулого століття в галузі розроблення української дійсности.
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Відповідно до цього, план, що його накреслено для майбутнього року, і

перспективний план майбутніх робіт має на увазі розробку загальних наукових тем, як і

розробку спеціяльних тем з української дійсности та з нових завдань для дальшої боротьби
на ідеологічному фронті на Україні.

Хоч наша установа й молода вона виникла тільки 1923 року, по закінченні

громадської війни, але наукова робота на Україні почала розгортатися ширше лише за

останні два роки, осилюючи перешкоди, що стояли на її шляху до тієї пори, але ми

можемо сказати, що в дальшій своїй роботі наш Інститут внесе свій вклад до загально-

марксистської думки.

Про роботу Київської марксистсько - ленінської катедри

(Доповідь тов. Левіка)

Тов. Рязанов. Я просив би тов. Левіка пояснити, що значить такий титул:

Катедра марксизму при Академії Наук"?
Тов. Скрипник. Я прошу не пояснювати.

Тов. Л е в і к. Це входило до мого плану. Київська марксистсько - ленінська

катедра дійсно зветься так: Науково-дослідча катедра марксизму
- ленінізму при

Українській Академії Наук". Вона знаходиться при тій Академії Наук, де позиції зайнято

представниками буржуазної й дрібнобуржуазної ідеології, про що вже говорив тов. Скрипник
у своїй доповіді. Виходить, що наша катедра при тій Академії Наук, з якою ндм

доводиться ідеологічно боротися; отже, дійсно це при" досить діялектичного значіння.

Т о в. Р я з а и о в. В таких діялектичних взаєминах знаходяться й робфаки при

університетах ?

Тов. Л е в і к. Це зовсім не те: порівняння тов. Рязанова невірне. У катедри,
оскільки вона існує при Академії Наук, становище зовсім своєрідне і досить важке.

Перше, ніж прийти до такої форми організації, ми вважали за конечне проробити деяку

попередню роботу по збиранню марксистських сил у Києві, що й було зроблено
міжвузівським марксо

- ленінським семінаром, який у нас існував до цього. Ми розглядали таку

форму організації катедри при Українській Академії Наук як особливу форму боротьби
і як засіб впровадження до Академії Наук.

Тов. Рязанов. Хитрий народ!
Тов. П о к р о в с ь к и й. Прошу утриматися від націоналістичних зауважень.
Тов. Л е в і к. Мушу сказати, що ми за такою формою деяких наслідків досягли.

Вони, правда, надзвичайно скромні, перш за все через те, що катедра.почала свою роботу
лише в-осени 1926 року. Але не лише через це, а ще більше тому, що у нас дуже
мало марксистів наукових робітників. Однак, за цих умов можна вважати, що катедра
завоювала для себе певне місце й становище, і зовсім не доводиться розглядати її

становища при Академії Наук, як становище робфаку при вузі. Це я даю відповідь на

зауваження тов. Рязанова.

Тов. Рязанов. Але при залишається?

Тов. Л е в і к. Залишається, але в такому становищі залишається й катедра історії
України, що нею керує Грушевський. Це особлива форма організації науково - дослідних

установ на Україні, що існують або при Академії Наук, або ж прикріплюються до тих

чи інших вузів.
Отже, нашу катедру засновано в - осени 1926 року, саме тоді вона й почала свою

діяльність. Робота її розгорталася в трьох напрямках відповідно до завдань, що ставила

перед собою катедра. Ці завдання такі: 1) науково - дослідча. робота, 2) навчальна робота
з аспірантами, підготовка молодих сил і 3) пропаганда марксизму. Співвідношення між

цими трьома частинами роботи на перших порах було таке: увагу було перенесено,
головним чином, на навчальну роботу з аспірантами. Я мушу сказати, що аспіранти
першого прийому досить високого рівня загального розвитку й марксистської підготовки.

Це був той шар робітників, що утворився за роки революції. Власне кажучи, деякі з них
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могли б вести самостійну наукову роботу, однак, ми зарахували їх в аспіранти й повели

з ними систематичну навчальну роботу, до якої зразу ж було внесено елементи науково-

дослідчої роботи. Що ж до другого набору аспірантів, то мушу зазначити, що він дав

аспірантів, якісно значно нижчих за аспірантів першого набору. Отже, науково - навчальній

роботі з аспірантами було уділено уваги, головним чином, протягом першого року. Далі

ми брали установку на науково
- дослідчу роботу, на більш чи менш планомірне її

розгортання, і ми в правах зараз сказати, що деякі досить, правда, малі досягнення

в науково
- дослідній роботі у нас уже є. Але до більш або менш планового її

розгортання ми підходимо лише тепер. Безумовно, абсолютно ясно, що планувати в межах однієї

Київської катедри не доводиться. Зараз доводиться говорити про більш загальне

планування й про те, яке місце в загальній науковій роботі марксистів Союзу мусить бути
уділено для Києва й про постійний звязок Київа з Інститутом Марксизму, як і

Всесоюзною Комуністичною Академією. Без цього ми нашої роботи гаразд і планомірно поставити

не зможемо. Я вважаю, що нарада, яка зараз проходить, зможе нам у даному разі багато

.допомогти.

Робота катедри проходить у трьох секціях: філософській, економічній і історичній.
Робота філософсько - соціологічної секції така її повна назва проходить за керовни-

цтвом тов. Семковського. Про її роботу можна сказати, що вона з самого початку
виробила план науково - дослідчої роботи. Ми мали в цій секції велику внутрісекційну роботу,
розробляли актуальні питання,зокрема і в головному суперечливі питання, по яких ведеться

дискусію на філософському фронті. Ми мали також низку доповідей на пленумах катедри.

Я хочу тут відмітити той стан, що наша філософсько - соціологічна секція повністю

визначилась, визначила свої позиції в тих суперечливих питаннях, що нині мають місце

на філософському фронті. Я можу сказати, що механістів зовсім нема в нашій секції,

а коли є ті або інші розходження, а вони є, то вони йдуть іншими лініями. Може

бути, що ці розходження теж одним боком прилягають до основних розходжень (між

діялектиками й механістами). Такі суперечки у нас часом ведуться. Позиція нашої

філософсько - соціологічної секції, її переважна більшість є зовсім визначеною, це позиція

послідовних діялектичних матеріалістів. Я тут не буду перераховувати тих доповідей, що

у нас відбувалися. В матеріялах, що їх роздано делегатам конференції, всі ці доповіді

перераховано; я боюсь, що, коли я їх буду перераховувати, то не зможу вкластися в

надані для мене ЗО 40 хвилин.

Хочу зупинитися на низці комісій, що працюють при нашій філософсько -

соціологічній секції. Перш за все про комісію методології природознавства. Треба сказати, що

ми досить рішуче пішли шляхом розгортання роботи цієї комісії, однак ніяк не

ризикували заразитися природознавством. Робота цієї комісії дала вже свої значні досягнення.

Правда, це стосується й до всієї роботи катедри ми не вийшли до цього часу із того

стану, що його можна назвати станом доповідей, обговорення цих доповідей, обміну
думками й т. д. Зовсім ясно, що на цей шлях розгорнутої науково - дослідчої роботи ми не

могли ще зійти. В цьому ж стані перебуває й робота комісії методології природознавства,

В цій комісії працюють філософи - марксисти, а також ціла низка природників, що стоять

на матеріалістичному ґрунті. Наприклад, сюди ми притягли академика Плотнікова,
академика Фоміна, керовника катедри фізики проф. Гольдмана й цілу низку матеріялісі і в,

що працюють при катедрі математики й при інших природничих катедрах. Якщо

проглянути теми, що розроблялися цією комісією, і той план, який накреслено на найближчий

час, то можна побачити досить значну роботу. Правда, я мушу тут визнати, що на

початку (а почасти й тепер) теми іноді накреслювались досить випадково низкою

природників; ми мали іноді ие стільки методологічну постановку питання, що для нас важлива,

а ту або іншу тему, над якою працює той чи інший спеціаліст. Коли б ми йшли цим

шляхом постановки таких випадкових доповідей, то не було б ніякої користи для нашої

роботи й вийшло б дійсно засмічення роботи. Але всю увагу ми скеровували до того,

.щоб ставити теми методологічного характеру, і я вважаю, що деякі досягнення в цьому

у нас є.
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Далі йде комісія соціології мистецтва й літератури. Тут після того, що сказав

тов. Скрипник, зовсім ясно, що до цієї галузи, до галузи мистецтва й літератури, ми

мусимо виявити особливу увагу. В цій галузі ведеться серйозна й напружена ідеологічна

боротьба по тій чи іншій більш або менш прихованій, більш чи менш замаскованій формі.
А тому наша марксистська робота в цій галузі являє собою особливе значіння. Оскільки

в Києві у нас є значна концентрація українських літераторів і критиків, то, зрозуміло,
то нашу увагу мусить бути особливо скеровано в цей бік. Комісія соціології науки та-

мистецтва й літератури за перший рік лише встигла зорганізуватися. Але перші
кроки вже зроблено, і вже в цьому році ведеться досить жвава робота. Тут
знов-таки зішлюсь на наш план, що його роздано, в якому зазначено всі теми теми

актуальні, шо стосуються питань сучасности з різних галузей мистецтва і що

відкликаються на ту величну боротьбу, яка проходить у цій галузі. Мушу сказати, що ми

зробили вже першу спробу винесення роботи цієї комісії до ширшої авдиторії. Нещодавно
ми зорганізували диспут, що його було присвячено до різних напрямків в українському
образотворчому мистецтві, при чому зробили це в звязку з всеукраїнською художньою
виставкою, присвяченою десятиріччю Жовтня.

Інші комісії, що на них варто зупинитися, це комісія дослідження релігійної
ідеології, яка веде вже деяку роботу; комісія соціології права й держави, що її засновано

лише в січні 1928 року за керовництвом тов. Розанова й якою накреслено значний,

інтересний і реальний план роботи. Під кінець комісія методики викладання історичного
матеріялізму.

Тут я зроблю зауваження загального характеру.

При всіх наших секціях працюють методичні комісії. Для Києва, як для вузівського
центру, питання перегляду програм, питання методики, наукова контроля над методикою

й змістом викладання, має велике значіння. В методичних комісіях ми то роботу й

провадимо, і треба сказати, небезрезультатно. Справа в тому, що до роботи цих комісій

ми притягаємо викладачів соціяльно - економічних дисциплін, притягаємо непартійних
марксистів і немаркснстів, що бажають стати на марксистські рейки. Комісія з методики

викладання історичного матеріялізму розгорнула значну роботу, і тут ми теж набули
стійких досягнень.

Переходжу до економічної секції. Оцінюючи роботу економічної секції, мушу

сказати, що тут співвідношення наукової і навчальної роботи трохи інші, ніж у

філософській секції, я б скаїав менш сприятливі для науково -дослідної роботи. Почасти це

пояснюється складом робітників, почасти тим, що склад аспірантів цієї секції є особливо

кваліфікований. І тут організація навчальної або, вірніш, навчально - наукової роботи

забирала особливо багацько уваги й сили. Більш або менш планового розгортання

науково-дослідної роботи в цій секції ми ще не набули. Для характеристики складу аспірантів
цієї секції, оскі іьки я стосуюсь цього питання, я можу сказати, що серед аспірантів у

нас є товариші, які серйозно працюють над самостійною роботою. Готується, наприклад,

роботи про Зібера, про Падолинського Й т. ін. і я вважаю, шо в скорому часі ці роботи
можна буде випустити в світ. Однак, я повторюю, науково-дослідної роботи, вловному

розумінні цього слова, ми ще в цій секції не бачили в порівнянні з філософсько -

соціологічною секцією. Коли ми перейдемо практично до планування, ув язки, тоді я поставлю

питання про недостачу у нас робітників по лінії економічної секції і буду просити

командирувати до нас економіста, якщо загалом у плановому порядку хоч як - небудь запит

на робітників буде задовольнятися. Однак, треба сказати, що економічна секція

проробила низку тем теоретичного порядку, а також низку практичних тем. Деякі окремі
робітники економічної секції працювали й працюють над питаннями за завданням Держплаиу
СРСР, Всеукраїнського Торгового Музею й т. ін. Отже, виходить, що тут у нас є прямий
звязок з нашим практичним будівництвом. Однак, треба сказати просто, що впровадження

до практичного будівництва нашої економічної секції є далеко не достатнє. Тільки за

останні місяці ми зорі авізували комісію для вивчення місцевого господарства. Тут ми

маємо на увазі не лише Київщину, а все Правобережжя.. Ця комісія містить у своєму
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складі наукових співробітників катедри, як і керовників різних галузей нашої

господарчої роботи. Поряд із плановими органами і з нашими іншими господарчими

організаціями, ми накинули конкретний план роботи, теми якого треба ще розробити. На цьому
ми будемо досягати подвійних наслідків. З одного боку, наша економічна секція буде
набувати практичної роботи, а з другого керовники господарчих організацій будуть
підносити 'свою кваліфікацію на основі деякої теоретичної роботи, оскільки це буде можливо.

При цій секції ми заснували також комісію для вивчення питань праці, що працює

за керовництвом тов. Чорного й розробляє питання соціяльного страхування, деякі з

питань заробітної плати в практичній постановці, питання продукційности праці й т. д.

Цілу низку робіт ця комісія вже виготовила. Нарешті при економічній секції працює

методична комісія над питаннями в галузі методики економічних дисциплін.

Переходжу до історичної секції. В цій секції становище з особистим складом

у нас досить гостре, і тут я з цієї трибуни просто про це хочу заявити. В керовничому

складі цієї секції у нас лише один комуніст, а далі ми маємо трьох непартійних, які

вважають себе за марксистів і хотять бути, дехто щиро, дехто, можливо, не зовсім щиро

марксистами. Ми мусимо сказати просто, що ми проходимо, і мусимо пройти, через
такий стаи, коли оцих, що вважають себе за марксистів, ми до роботи притягали. В

майбутньому ми мусимо поставити питання про чистку катедри від сумнівних і нестійких

елементів. Поки ж становище таке, і я його констатую для того, щоб заявити про

потребу в зміцненні нас у галузі історії комуністичними науковими силами. Навіть молоді

марксистські наукові сили, що працюють у цій галузі, були б для нас досить корисні.
По лінії підсекції історії України й по лінії підсекції історії Заходу 'в порівнянні із

станом в Інституті Марксизму у нас дуже мало проведено доповідей. В плані роботи,
що його роздано, можна бачити ті теми, що їх розроблено, і ті, що їх намічено до

розробки в найближчому майбутньому. Отже, за умов деякого підсилення нас робітниками,
ми зможемо ширше розгорнути роботу історичної секції. На підсекції історії Заходу
працює якраз той єдиний комуніст, про якого я говорив і якого, напевне, історики
знають це тов. Діберберг. Аспіранти - комуністи цієї підсекції досить розвинені й

підготовлені робітники, що проводять ие лише навчальну роботу, але й певну навчально-

наукову. При цій же секції є комісія методики викладання історичних дисциплін. До
цього часу вона працювала теж слабо, відповідно до загального стану цієї секції, але

тепер накреслено низку робіт, що мають велике значіння. Це питання про елементи

української історії в програмах суспільствознавства різних типів шкіл, питання про

історизм у курсі суспільствознавства й т. д., рецензії праць з історії.
Такими є ті секції й комісії, що працюють у складі нашої катедри. Ще треба

згадати про одну комісію, що працює у нас, але яка ие закріплена ні за однією секцією, а

вважається при катедрі. Це комісія з історії партії. При ній працює низка молодих

істориків партії, що б цій роботі безпосередньо звязані з Ісгпартом; отже, на плані цієї

секції можна бачити відбиток практичних завдань Істпарту.
Ми вважали, однак, шо й це не погано, і. починаючи з цих невеликих робіт, ми

зможемо розгорнути дальшу, більш поглиблену роботу в галузі історії партії. Зараз у нас

розробляється низку питань, звязапих з десятиріччям Жовтня на Україні; далі

питання, звязані з десятиріччям Кі1(б)У (про коріння КП(б)У, про боротьбу правих і

лівих у КП(б)У й т. д.); потім питання, звязані з першим і другим з їздами, при чому
всю цю роботу ведеться безпосередньо за архівними матеріялами, яких у Києві досить

багато. Я виділяю особливо роботу бібліографічну, що нашою катедрою організована.
У нас для цього є спеціяльиий кабінет, що об єднує бібліографічну роботу всіх секцій і

комісій. Кабінетом керує тов. Розанов. Знову ж таки я не буду перераховувати тих

праць, що їх уже ридано і які є в плані. Намічено низку робіт, надзвичайно важіиних

для цих наших секцій економічної, історичної та філософської. Деякі з цих

бібліографічних робіт уже наш кабінет розпочав. Зауважу ще те, що при кабінеті організовано
також і семінар, який ставить перед собою завдання підвищення кваліфікації *й

підготовки бібліографічних робітників, яких на жаль у нас дуже мало.
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На пропаганді марксизму на третьому виді-нашої роботи я зупинюся коротко.

Тут ми виконуємо своє завдання таким чином: організуємо курси для відповідальних

партійних робітників при катедрі це одна з форм; друга форма організація
популярно наукових доповідей серій доповідей для партійного активу, при чому оскільки

говоримо про керовничий партійний актив питання ставляться досить глибоко

теоретично. У звіті, що його представлено, ми навели ті теми, за якими робились доповіді та

які намічено надалі. Тут я не буду їх повторювати.

Наведу деякі кількісні дані. В нашому науковому складі 6 дійсних членів. Також

у нас працюють при катедрі деякі з робітників Інституту Марксизму. Зверх того, є

18 наукових співробітників і 40 аспірантів 28 минулого набору і 12 нового. Що до

аспірантів, то я мушу сказати, що ми вважаємо за потрібне звужувати набір у майбутньому
для того, щоб у нас не розбухала навчальна робота і щоб можна було більше розвинути

-науково-дослідчу роботу та щоб з тими кадрами молодих робітників, що иині є, вести

достатньо поглиблену і цілковито навчально - наукову роботу.
Загальні підсумки, що їх можна підвести, я вважаю за такі: наші досягнення ще

незначні, однак, цілу низку таких досягнень ми можемо констатувати. Той факт, що ми

скупчили науково - марксистські сили та що ми вже підійшли до планомірного
розгортання науково - дослідчої роботи, той факт, що ми почали велику роботу по підготовці

молодих наукових робітників із аспірантури, вже каже про деякі наші досягнення, але я

ніяк ие хотів би їх перебільшувати.
Я хочу зупинитися ще на одному питанні це на впровадженні до українського

культурного процесу; це треба враховувати всім тим, хто веде марксистську наукову

роботу на Україні, про це говорив тов. Скрипник. У цьому напрямку Київська катедра
досягла дуже мало. Тут ми перебуваємо лише на початку процесу впровадження. Однак,
я хочу сказати, що ми стоїмо на вірному шляху, по яко.му нам у найближчий час

доведеться йти. Плани на це почасти були орієнтовочні. Я говорю почасти через те,

що наявний склад наукових робітників ие забезпечував повністю таку постановку
роботи. І лише за того випадку, коли ми будемо планувати всю нашу роботу не лише в

обсязі Київської катедри, але й при постійній ув язці з Інститутом Марксизму та

Всесоюзною Комуністичною Академією.
Тов. Рязанов: Хто вам не дає звязатися з Інститутом. Марксизму?
Тов. Л е в і к. Нам ніхто не шкодить, навпаки допомагають. Але встановлення

звязку являє собою теж певний процес. Цей звязок у нас є; однак, я хочу сказати, що

звязок цей недостатній. Цей звязок мусить бути по лінії окремих секцій і комісій. Цей

-звязок треба встановити стійкіш за плановим порядком, це питання треба поставити з

відповідною інтенсивністю зараз. От чому я й говорю, що перед нами завдання

установлення планового, більш міцного звязку з Інститутом, ніж це було досі.

Крім того, я говорю про звязок з Всесоюзною Комуністичною Академією. Цей
звязок треба посилити, і тоді, я сподіваюся, з завданнями, які стоять перед нами, ми

зможемо справитися. Без такого звязку,. без допомоги й підтримки інших установ, ми

-не зуміємо справитися з тими завданнями, які за українських обставин є особливо складні.

Резолюція на доповідь Українського Інституту Марксизму та Київської катедри

марксизму і ленінізму

1. Конференція з задоволенням констатує зріст науково - дослідчої роботи,
марксистської роботи на Україні за останні роки, з єднаність науково

- марксистського кадру та

зміцнення центру, що забезпечує дальший розвиток марксистсько - ленінської наукової

думки на Україні.
2. Конференція визнає за цілком правильну роботу українських

науково-марксистських установ, (^керовану на те, щоб поруч з розробленням загальних проблем
марксистської теорії в галузі філософії, соціології, економії, історії, національного питання

звязати це розроблення з конкретними умовами України, загостривши ідеологічну
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боротьбу проти тих ворожих марксизмові й ленінізмові сил буржуазних і дрібнобуржуазних
течій, що зросли на Україні, і забезпечити за пролетаріатом та його ідеологією гегемонію

в пі оцесі українського культурного будівництва.
3. Важливим етапом розвитку наукової марксистської роботи на Україні є чим-раз

більший перехід до плановости в цій роботі. Вважаючи за конче потрібне далі

посилювати цю плановість у роботі українських марксистсько - ленінських установ, конференція
одночасно вважає за конче потрібну планову ув язку робіт Українського Інституту
Марксизму та Київської катедри марксизму * ленінізму з роботами Комакадемії і інших наукових

марксистсько - ленінських установ,

4. Щоб здійснити таку планову ув язку, конче потрібно мати постійний обмін

інформацією та матеріялами, взаємний обмін доповіаачами, потрібно встановити постійний

звязок між катедрами Українського Інституту Марксизму та Київською катедрою марксизму -

ленінізму з відповідними секціями й комісіями Комакадемії, Інституту Маркса та Енгельса

і Інституту Леніна.

5. Конференція визнає за конче потрібне всебічно допомагати українським
товаришам у справі дальшої концентрації на Україні достатнього кадру марксистських

науково
- дослідницьких сил і утворення умов, що полегшували б роботу науково -

марксистських установ на Україні.

Німецький тиждень радянської науки"

Яку вагу для наукового розвитку взагалі мають наукові конференції та з їзди, не

тільки міжнародні, а й краєві, про це тут говорити не доводиться. Досвід наш за

осіянні роки навіч виявив глибоку доцільність таких з їздів, зокрема доцільність участи
наших українських учених у міжнародніх з їздах. Але вже особливу вагу мають наші

суспільствознавчі конференції та з їзди, де головним чином завжди виринає питання

методології наукового досліду, що для нашої марксівської науки зокрема важливе

в змаганнях за марксівську методологію й світогляд серед пануючих ідеалістичних та

опортуністичних течій.

Такої особливої ваги набрала цього року перша участь наших істориків - марксистів
в історичній конференції в Берліні, а ше більше в Шостому міжнародньому конгресі
історичному® в столиці Норвегії Осло. На цих бо двох історичних зібраннях мала

нагоду наша молода марксівська школа історична, зокрема українська, не тільки вперше

виступити перед закордонними вченими із своїми науковими здобутками, а ще й

протиставити свою методологію, як єдино правильну, ідеалістичним течіям. Про те, яку вагу

мало вже саме запрошення наших молодих марксівських сил на ці обидві конференції,
і говорити не доводиться. Аджеж уже оцей факт говорить сам за себе про те, що

негативне ставлення закордонних учених до нашої марксівської науки тим самим закінчилося

та що нашими марксівськими працями починають цікавитися й найбільш ворожі нам

ідеологічно закордонні дослідники.

Берлінську історичну конференцію, на яку з України запрохано, крім мене, акад

М. Грушевського, проф. С. Семковського та В. Юринця, призначено було на початок

липня 1928 року; формально її чомусь-то названо Російський історични'й тиждень®.

Помилково також названо історичну виставку, влаштовану з нагоди цієї конференції
російською", замість того, щоб назвати її по суті виставкою радянської історичної науки",

а саму конференцію тижнем радянської історичної науки". Помилка ия не випадкова/

За кордоном, навіть у Німеччині, дуже мало знають про те, що наш СРСР не сама

Росія; зокрема мало правди знають про наше українське національне питання. Незнання

це питоме навіть такій організації, як Німецьке Товариство для вивчання Сходу"
Остевропа", що і влаштувало нашу спільну конференцію з німецькими дослідниками -

істориками. Довелося через те при всіх нагодах нам так українським, як і руським

делегатам, зокрема тов. М. М. Покровському, вести в цьому напрямку широку

роз яснювальну кампанію, щоб розвіяти хоч у частині оце помилкове уявління про наш Союз, що
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його, за відсутносте нашої систематичної інформації, складають собі чужинці за старою

формулою, а то й на основі нашептів та наклепів нашої білої та жовто - блакитної еміграції.
Як сказано вже, нашу радянсько - німецьку історичну конференцію в Берліні з

метою зазнайомлення німецьких учених кіл з досягненнями нашої історичної науки
влаштувало Німецьке товариство для вивчання східньої Европи" Остевропа". Серед загально-

німецького зацікавлення нашим радянським культурним процесом Остевропа", треба
признати, веде перед. Це науково - громадська організація, що на її чолі стоять; міністр
Шмідт - Отто як голова, проф. берлінського університету, член райхстагу Гетш як

заступник і фактичний керовник Остевропа" та д-р Йонас як генер. секретар
Товариства. Остевропа", вже торік, цеб-то 1927 року, вчинила першу спробу зблизити

німецьких та радянських учених; торік з цією метою і влаштовано аналогічний тиждень,

радянської науки", як і цього року. Тільки торік» як висловився сам проф. Гетш, справа

була легша, бо тиждень" влаштовано для дослідників - природників, між якими менше

місця для ідеологічно - політичних розходжень, аніж між істориками, серед яких на

перше місце висовується проблема методології як ідеологічно - політична проблема.
Але не сама тільки Остевропа" цікавиться й досліджує тепер- наше радянське

культурне будівництво. В самому Берліні при університеті є окремо ще семінар
дослідження східньої Европи, в першу чергу нашого Союзу. Семінар цей саме підчас нашої

конференції святкував 25- річні роковини свого існування. На чолі його стоять

професори Стеглін та Гетш. Він має чималу бібліотеку, де, на
. жаль, за винятком деяких

праць Грушевського, моїх та видань нашої Академії Наук, нічого більше немає з нашої

української науково - історичної творчосте, хоч руська література сучасна досить багата

в реєстрі семінару, багата й емігрантсько - українська література, що її друкується зокрема

Українським Науковим Інститутом" у Берліні, який, до речи, встиг в останній час вельми

активну развинути діяльність біля видання своїх Наукових Записок**, що виходять за

участю Ліпінського, Томашевського, Дорошенка, Мірчука та інших. В семінарі Стегліна

працюють близько ЗО студентів вищих років, між ними переважно руські та українські
емігранти, яких, до речи, працює і в гетьманському інституті чимало. Аналогічні семінари
є в Кенігсберзі, де працює молодий учений д-р Вінклер, у Гамбурзі - за керовництвом

проф. Р. Соломона, в Липську, де веде його проф. Бравн; у Вроцлаві, нарешті, окремий
є науковий інститут вивчання східньої Европи, що цікавиться передусім економічно -

правовими питаннями з історії нашого Союзу.
Значить, зацікавлення серед німецьких наукових кіл нашим Союзом надзвичайно

велике. На жаль, ньому зацікавленню, як виявляється, ми, українці, дуже мало дотепер

у порівнянні з РСФРР давали уваги, щоб поставите й нашу як слід інформацію, хоч би

в таких межах, як це робить московське Союзне товариство культурного звязку з - за

кордоном". Тож не дивно, що, коли про руську культурну творчість всюди в Німеччині

знають та говорять, про наш український доробок нічогісінько не знають і живуть тим,

що дають їм наші жовто ? блакитні емігранти. Про цю непоінформованість свідчить хоч би

й оця вже сама назва нашої історичної конференції та нашої історичної виставки, до якої,

до речи, у нас на Україні не було навіть достатнього підготовлення, в той час як

в РСФРР готувалися до цього тижня", починаючи вже з весни 1928 року, через що

наша участь у виставі й вийшла аж надто вбога й незначна своїми експонатами.

Наш історичний тиждень" відкрився 7 липня в залі Пруської Академії Наук
урочистим засіданням у присутності представників німецьких гуманітарних наук та німецького

уряду. Засідання відкрив жвавого промовою проф. Гетш, підкреслюючи необхідність

спільної праці поміж німецькими та радянськими вченими,-не зважаючи на те, що перші
ідеалістичного, а другі здебільше матеріялістичного світогляду; зокрема зауважуючи про

пильну потребу спільними силами и заходами публікувати архівні матеріяли, що

торкаються справ світової війни. Далі вітав нашу делегацію міністр освіти проф. Бекер,
заявляючи, що і в історичній науці всі дослідники, без огляду на приналежність до тієї

чи іншої системи етично-національної", мають змогу й мусять її мати в праці своїй до

виявлення об єктивної історичної правди", що є запорукою успішносте всякого наукового
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досліду. Наш червоний посол М. М. Крестинський із свого боку в привітанні підкреслив
особливе значіння як попередніх, так і сучасних культурно - наукових звязків проміж
народами так нашої союзної, як і німецької держави. Відповідаючи на привітання, іменем

нашої делегації промовляв М. М. Покровський, вказуючи на те, що російська історична
наука, що з давен - давна так близько стояла до німецької, і цим разом під прапором

марксизму не збирається поривати з нею своїх звязків, сподіваючися, що свою

марксистську методу понесе вона і в коло німецьких учених. По запитанні привітальних
телеграм, між іншим і від німецького посла в Москві гр. Брокдорфа - Ранцава, що

висловився про нашу конференцію, як про засіб не тільки самого наукового зближення двох

велетенських суспільств", урочисте засідання закінчилося.

Виставка нашого історичного доробку за 10 років, розміщена рівно ж у кімнатах

Пруської Академії Наук, справді вчинила велетенське вражіння досягненнями нашої

наукової сили, як це й зауважила слушно німецька преса. Поділялася виставка ця на 16

відділів, що давали ілюстрацію: а) організації нашиго історичного досліду, б) сучасного

світогляду нашої історичної науки, в) джерел та матеріялів до політичної та культурної
історії Росії, г) джерел та матеріялів до політичної та культурної історії інших націй,

г) допоміжних історичних наук, д) історії церкви та релігії, е) історії філософії, є) історії
педагогіки, ж) історії літераїури, з) археології, и) історії музики, і) історії театру, ї) історії
права та політичного ладу, й) історії народнього господарства, к) періодики наукових установ.

Одна істотна та прикра вада цієї виставки та, що всі ці відділи організовано
було в межах самої руської історії, заповнюючи їх доробком самої руської історичної
науки, тоді, як для неруських історичних дослідів, прим., для українського та для

білоруського, приділено було один невеличкий відділ під загальною та ще й під такою

помилковою назвою, як Історія національних меншостей старої царської імперії". Через
це виставка й на ділі мала майже виключно самий руський характер. Чия це провина,
важко сказати, у всякому разі, і нашого Наркомосу (Упрнауки), що до останнього

моменту не виявив зацікавлення ані що до самої конференції, ані що до планованої

виставки, тоді як руський Наркомос вкупі з руським Центральним Архівним
Управлінням уже від весни лагодився до неї. Безперечно, що виставка мала б куди більший

ефект так діловий, як і політичний, коуіи б у ній було вчасно організовано поруч з

названими руськими відділами ще й аналогічні українські, кавказькі та білоруські відділи.
Годі справді 10 - річний наш доробок ще більше міг би заімпонувати німецьким ученим.

Аджеж і ми зокрема на Україні змогли б теж чимало цікавого показати в усіх названих

групах виставки, не обмежуючися випадково зібраним невеличким матеріялом. Щоб якось

виправити цю помилку, довелося мені одну з моїх доповідей у Пруській Академії Наук
поставити так, щоб вона, хоч би словесно, все-таки будь-яку дала картину і нашого

українського історичного доробку.
Доповіді нашої конференції почалися в понеділок в залі Академії Наук виступом

М. М. Покровського на тему Теорія виникнення московського абсолютизму", а у вівторок
читав я мої дві доповіді одну на тему Західньо - європейські впливи на формування
ідей соціального руху на Україні половини XIX ст. ,а другу про Здобутки української
історичної науки за роки 1917 1927". В останній доповіді я й намагався коротко
з ясувати організацію нашого історичного досліду, організацію нашої архівної, музейної та

бібліотечної справи, вказати на сучасні течії в українській історичній науці та на основні

праці з ділянки нашого доісторичного та історичного досліду. Подібне завдання пославив

у своїй доповіді й тов. Юринець, що, читаючи в середу на тему Соціальний процес

у дзеркалі української літератури XX ст. , зачепив питання й нашого історично -

літературного доробку.
З інших доповідачів треба вказати на лекцію акад. Платонова на тему Проблема

руської півночи в новітній історіографії'*, проф. Егорова, директора бібліотеки ім.

Леніна в Москві, про Бібліотечну справу в РСФРР" та До критики середньовічної
історіографії Европи", лекцію проф. М. Любавського про Заселення великоруського центру",
лекцію тов. Дубровського, директора міжнароднього аграрного інституту в Москві, на

15*
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тему Столипінська аграрна реформа", лекцію проф. Пічети з Менську на тему

Білоруська аграрна реформа другої половини XVI ст. , лекцію тов. Адоратського, керовника

Центр. Арх. Управління в Москві, про Архівну справу в РСФРР", нарешті лекцію

тов. Пошуканіса пре Салдатські ради Кромвеля". Заповіджені лекції акад. М. Грушев-
ського, проф. С. Семковського з України та проф. Богославського, тов. В. Невського

і тов. Б. Фріче з Москви не видбулися через неприбуття названих доповідачів на

берлінську конференцію. Зокрема треба жалкувати, що не відбулася доповідь акад.

М. С. Грушевського, що його працям, не зважаючи на ідеологічно - методологічні їхні

розходження з нашою марксистською школою, і ми, марксисти, надаємо величезного

значіння, як працям, що вчинили цілу епоху в нашому українському культурному зрості
дореволюційної доби.

В суботу 14 липня закінчилися наші лекції. Зацікавлення ними, не зважаючи на

літні, вже гарячі, дні в Берліні, було над сподівання велике. Особливо молодь заповняла

сквапливо залю засідань Академії Наук, щоб ухопити кожне слово з уст доповідача.

Велике вражіння вчинили й наші українські лекції, шо їх читав, як писав злосливо

з нагоди мого виступу Руль", один і другий развязный молодой человек, бойко

говорящий по-немецки". Бурхливі оплески й гучне тупотіння, на старий німецький лад,

ногами було жвавим відгуком зібраної многолюдно! авдиторії на наші виступи на

українські теми, що їх не цуралися слухати з виключною увагою й співробітники Українського
Наукового Інституту". Теплі та привітні були й відгуки на наші українські лекції і в

німецькій пресі, не зважаючи на те, що вона виразно підкреслювала марксистський
характер наших виступів. Як доказ цього зацікавлення з боку німецьких учених до наших

українських виступів стане згадати хоч би про те, що мене з тов. Юринцем запрохали

представники різних німецьких університетів, щоб після конференції приїхати до них та

прочитати й там дещо на наші українські історичні й літературні проблеми, а хто й так,

на літній відпочинок до себе, не лякаючися того, що ми представники оцього нового

напрямку в історичній науці, який пр івдоподібно, як писав Гамбургер Фремдеиблат",
ще більш безумовно запанував на Україні, аніж в Росії".

Але не менше зацікавлення викликали серед німецьких учених і мої та тов. М. М.

Покровського і Юринця промови на урочистих бенкетах, що ними шанували нашу

радянську делегацію офіціяльно не тільки німецькі вчені, але й представники уряду
німецького. Гв цих наших промовах, що являлися доповненням наших лекцій, ми намагалися

ще раз дружньо з М. М. Покровським підкреслити, що тільки ж наша Жовтнева

революція принесла нам, українцям, не то політичне, а й цілковите культурне самовизначення,

що one позначається в бурхливому розквіті наших творчих сил взагалі, а в ділянці

культури нової, соціялістичної культури зокрема; зацікавлення було, до речи,таке велике,що

навіть міністр військових справ, фундатор гетьманського інституту в Берліні, Гренер
присвятив нам на урочистому прийомі у тов. Крестинського чимало часу, інформуючися
про те, як развивається наше нове культурне будівництво на Україні, в той час як

патріярх німецької історичної науки, Е. Маєр, у своїй урочистій промові на бенкеті

Остевропи** спеціяльно підкреслив оцю новину в історичному науковому світі, що П

вносить з успіхом молода наша українська наукова думка.
Одвіданням нашою радянською делегацією берлінської університетської бібліотеки,

семінару східної Европи, Таємного пруського архіву в Далем та нововідкритого
Німецького державного архіву в Почдамі закінчився наш історичний тиждень- у Берліні.
Про організацію берлінської університетської бібліотеки не буду говорити. Вона здебільша

відома у нас на Україні. Це стародавнього походження бібліотека, заснована ще 1661 року, ,

приміщена в чудовому будинку під липами" з 7 вигідними читальнями на 1000 місць,
з дв імільйоиовим книж овим фондом та 20.000 фондом періодичних видань, як нам пояснив

ген. директор бібліотеки Крісс. Особливість її це довідковий відділ, який за невеличку

плату 5 п ренігів дає читачеві довідку про те, де і в якій книгозбірні в Немеччині

можна знайти ту чи іншу книжку, а за 10 пфенігів добуває її для читача, якщо вона за

межами Берліну.
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Про семінар вивчання східної Европи я вже згадував. Додам тільки дещо з

програми семінару. У літньому семестрі велися, між іншим, такі дисципліни: а) практичні
вправи до історії Росії від найдавніших часів до XVIII ст., що ними керував проф. Стеглін,

читаючи одночасно на ту саму тему й загальний свій курс університетський, б) практичні
вправи до політично - правового ладу Росії XX ст. з особливим увзгляненням радянського

будівництва, що його вів колишній приват - доцент київського університету, д-р Зайцев,
читаючи аналогічний курс в Інституті для досліду закордонного політичного та

правового ладу , в) практичні вправи до історії церковно - слов янської та руської

літератури й преси, що ними керував лектор Ляпе, нарешті, г) практичні вправи до історії
літератури й преси в Польщі, що ними керував лектор Бохнік. Проф. Гетш керував

практичними вправами до історії балканського питання від найдавніших часів до

сьогоднішнього моменту. В зимовому семестрі надто були ще й практичні вправи до історії
чехословацької народности.

Таким чином, семінар цей семінар швидше історії слов ян, аніж східної Европи.
На жаль, про Україну не то що не було дотепер жодного курсу в семінарі, ба навіть

жодна з тем, що їх разробляли та й разробляють тепер семінаристи, не торкалася

української проблеми. На моє запитання, чому так систематично обминалося дотепер цю

проблему, відповідали, що нема відповідної літератури, хоч охочих працювати над нею

є чимало. І знов мені згадалося при цій нагоді наше легковажне ставлення до

закордонної інформації про наші досягнення, про наш доробок, що лежить у домашній скрині
під трьома замками. ^Згадалися й прикрі слова референта культурних справ у
міністерстві заксправ, д-ра Юргенса, що скаржився передо мною на вперту мовчанку так нашої

Книжкової Палати, як і ДВУ, з приводу його пропозиції книжкового обміну, та прохав ще

раз порушити цю справу. Невже ж не зрушимо ми раз рішуче нашу отаку байдужність,
що шкодить вельми нам навіть політично, замовчуючи нашу дійсність у національному
питанні, так чудово вирішеному нашим Жовтнем, та чи довго ще даватимемо нагоду жовто-

блакитній еміграції поширювати побрехеньки, немов у нас, на радянській Україні,
національна проблема так і залишилася при старих, дореволюційних відносинах? Адже
цією брехнею при даних умовах живуть навіть такі, що признаються до радянської нашої

програми, як це й виявилося в бесіді декого з семінаристів зі мною.

Таку саму непоінформованість про наш доробок зустрів я при оглядинах
Пруського таємного архіву" та Державного німецького архіву". Випадково захоплені мною

примірники Архівної Справи", що їх я залишив на виставці та в обох архівах,
викликали просто здивовання. Невже ж у вас і такі є речі? спитав мене директор
Пруського таємного архіву Кер, коли я йому вручив два примірники нашого архівного
журналу, розказуючи про організацію нашого архівного матеріялу. Мені здається, що тепер,
коли в Німеччині так гостро поставлено питання про спільні заходи з нашими вченими

в справі видання архівних матеріялів, що торкаються закордонної політики взагалі та

імперіалістичної війни зокрема, і ми на Україні чимало знайшли б таких матеріялів,
пригожих до оголошення, одержуючи в обмін з Німеччини те, що нам дуже потрібне для.

нашого досліду над українським питанням у міжнародніх відносинах того часу. Але

для цього треба, щоб у Німеччині знали, які матеріяли є у нас не тільки з того часу, але

й з ранішої доби, щоб взагалі знали, що у нас цікавого вчинено в архівній справі. А

вчинено справді дуже багацько!

Пруський таємний архів найстаріший архів у Німеччині. Для вивчання історії
України багатющий там матеріял, починаючи аж із XVI сторіччя. Складається він з

таких відділів: а) відділ цивільної влади до часів реформи Штайн - Гарденберга з

фондами таємної ради, генеральної директорії та таємного кабінету; б) відділ цивільної
влади після реформи Штейн - Гарденберга з фондами всіх міністерств, цивільного
таємного кабінету та інших центральних установ; в) відділ військовий; г) відділ
королевства Вестфалії; г) відділ окремих фондів; д) бранденбурзький провінціяльний архів;
е) бранденбурзько - пруський двірський архів. Виставка важливіших документів цього

архіву, влаштована з нагоди прибуття нашої делегації, переконала мене ще раз, як важко
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вивчати політичну історію України, а то й Росії, не використовуючи скарбів цього

архіву, не говорячи вже про аналогічне використання віденських та паризьких матеріялів
архівних, не менш цінних для нашої політичної історії. Тимчасом над цими матеріялами
так мало працює українських істориків, та й то самі емігранти. З України ледве торік
першою ластівкою вибралася в Париж тов. Татаринова - Багалій, а цього року пощастило

побувати у Відні тов. Вікулові та мені в Берліні, та й то тільки принагідно.
Не меншу вагу для дослідження політичної історії України має й Німецький державний

архів, заснований щойно 1919 року. Організація його дещо інша, аніж Пруського
таємного архіву. Коли перший має свою структуру, складену за принципом історичного

росту цього архіву, то Німецький державний архів поділяється на відділи за принципом

тематичним, що впорядковує за строго централізованою методою зібрані з усіх усюд

державно - німецькі фонди. В основному має він, як пояснював нам гендиректор архіву,
фон - Мерц, два відділи: історичний та архівознавчий. Архівознавчий відділ має такі

підвідділи: а) політичний, б) військовий, в) економічно - технічний, г) судовий, ґ) підвідділ

представництва (поки - що перебуває ще в Франкфурті), д) підвідділ приватних збірок,
серед яких є ввесь фонд ген. Гофмана з початку XIX ст., вся спадщина Лассаля то-що,

е) підвідділ довідково - контрольний, є) підвідділ організаційний, ж) бібліотека, з) архів
мап, зокрема багатий фонд військових мап, серед яких чимало і з часів перебування
німців на Україні з точними планами розташування німецького війська, повстанчих ватаг

то*- що, і, нарешті, и) підвідділ прокламацій усяких, фотографій, фільм, починаючи аж з

1848 року. Цікавіші матеріяли, що торкаються Росії та України, зокрема військові мапи

та листування й матеріяли берестейського договору, матеріяли часів Скоропадського та

Центральної Ради, могли ми безпосередньо оглядати на влаштованій для нас виставці.

Доступ до архіву, однак, досить важкий: на це треба мати раз - по - раз, коли йдеться

про дослід фондів світової війни, погодження центральної влади, а саме дозволу

міністерства закордонних справ.

До речи буде тут згадати, що обидва архівні управління бралися вже до

оголошування своїх політичних фондів, що торкаються міжнародньої політики. Накладом

Німецького товариства видавничого для політики й історії" в Берліні видано вже 40

томів цих матеріялв під заголовком Велика політика європейських кабінетів 1871 1914

років. Збірник дипломатичних актів міністерства заксправ".
На оглядинах Державного німецького архіву ми й. закінчили наш історичний

тиждень" у Берліні. Вражіння від нього, проведеного серед теплих відносин німецького

вченого світу до нас, серед надмірної уваги до нас з боку німецьких офіціяльних
представників, що й собі піклувалися нашим приїздом, залишаються у нас як-найкращі. Цс
тим більш треба підкреслити, коли зважити над сподівання великий успіх наших

марксистських молодих сил серед ученої німецької авдиторії, оте напружене зацікавлення

наш то марксистською методою. Правда, німецька соціял - демократія ігнорувала наше

прибуття в своїй пресі, але це нам байдуже. Ми роз їхалися 17 липня з Берліну з

почуттям, що вчинили великий перелім у науковому зближенні німецького вченого світу
до нашої радянської історичної науки. Зокрема ми, українські делегати, хоч і невеличкі

нашою кількістю, кидали Берлін із переконанням, іцо наш історичний тиждень

радянської науки" став і для української науки справді історичним тижнем". Ми кидали

Берлін із гордістю, що серед стін старезної Пруської Академії Наук, перед лицем таких

патріярхів німецької історичної думки, як Е. Маєр та Дельбрюк, вперше з успіхом
захистили нашу матеріалістично - діялектичну методу та забезпечили й тут право

громадянства для нашої молодої української історичної праці, для нашої молодої марксистської
школи української.

17 липня 1928 року роз їхалася наша радянська делегація з Верліну хто куди.
Більшість повертала домів. М. М. Покровський і тов. Адоратський поїхали в Монахіюм,

проф. Пічета в Кельн на виставку преси, проф. бгоров у Вроцлав, до Інституту
вивчання Східньої Европи то - що. Я й тов. Юринець подалися швидким потягом через

Галле навпростець до Франкфурту над Мейном, щоб усе-таки побувати декілька днів у



Хроніка 235

тамішньому університеті, зокрема одвідати Соціологічний інститут" у Франкфурті, що

ним керує старенький професор - марксист, почесний член нашого Українського
Інституту марксизму, д-р Карло Грюнберг, відомий дослідник аграрного питання в Галичині

та на Буковині, колись професор політичної економії у Віденському університеті.
Франкфурт над Мейном, столиця тепер Ротшільда, старовинне німецьке місто з

цілими кварталами своєї славної минувшини, з славетним своїм собором,, де до сьогодні

заховалася в наві невеличка капличка, шо в ній, починаючи аж з 1356 року, вибирали
німецькі кюрфюрсти німецьких цісарів, вчинило на нас вражіння після Берліну тихого

провінціяльного містечка з своїми безконечно зеленими вулицями, з прибраними багато

в квіти домами й віллами. Франкфуртський університетодин з молодих у Німеччині,
а вже цілком молодесенький його Соціологічний Інститут", заснований щойно 1924 року
на кошти приватних легатів. Це єдина науково

- дослідча установа в Німеччині, що,

поставивши собі за мету дослід соціяльних рухів минулого й сучасного в їхніх

різноманітних формах, так близько стоїть до нас, комуністів, та держить тісний братський
звязок з нашим Українським Інститутом Марксизму.

Соціологічний Інститут має прегарний окремий власний будинок, спеціяльно

збудований до вимог праці в інституті, має прегарну бібліотеку, шо єдина в Німеччині

багата й на всі майже наші українські видання, має чималий історично - революційний
архів, що ним завідує дружина відомого німецького письменника - комуністка Роза Віт-

фогель. Серед співробітників його зустріли ми й. декого з наших знайомих, між іншим,

проф. Генріка Гросмана, відомого дослідника Галичини й Польщі XVIII та першої
половини XIX ст., прегарного історичного статистика. Проф. Гросман оце тепер досліджує

робітничий рух у Західній Галичині другої половини XIX ст. та має на руках чималий

архівний матеріял, між іншим акти процесу соціялістичного в Кракові 1882 року проти

Наринського і тов., якими мені й дозволив скористатися. До речи, на основі цього

матеріялу, для мене дотепер невідомого, можна вже цілком певно встановити, що й група

Наринського, хоч і як різнилася її платформа від платформи львівської групи Праці"
Франка, Данилюка то - що, на ділі й вон^ була одним із секторів, що не лише своє

походження завдячував Молодій Громаді", але й свою працю погоджував із Женевським

керовничим центром Молодої Громади", заснованої, як відомо, С. Подолинським, Зібе-

ром, Терлецьким у половині 18/0-их років.
Вельми доцільно було б видати й на Україні оцю проектовану працю проф.

Гросмана, як також взятися до видання у нас його двох великих монографій з історії
Галичини1 одна, що вже надрукована під заголовком Торговельна політика Австрії що до

Галичини", друга, шойно в друку, на тему Промислова політика Австрії що до

Галичини кінця XVIII та початку XIX ст.". Не менш доцільно було б перевидати у нас праці
д-ра Грюнберга та його учня Мізеса про аграрну проблему на Буковині та в Галичині

кінця XVIII та початку XIX ст., це майже одинокі праці з цієї проблеми того часу.
Взагалі пора вже поставити на чергу дня дослід Західної України, перевидати .у нас

цікавіші праці з цієї ділянки та допомогти виданню нових праць, що серед них на

особливу увагу заслуговують готові до друку праці Роздольського у Відні над соціальними

рухами в Галичині й Буковині першої половини XIX ст., зокрема про 1848 рік.
Крім одвідин Соціологічного Інституту, ми мали нагоду познайомитися та

побувати вдома у двох німецьких знаменитостей: у відомого дослідника проф. Франца Оп-

ненгаймера та у нашого комуністичного письменника, не менш нам усім відомого, хоч би

в українських перекладах, Кароля Августа Вітфогеля, автора розправи про пробуджений
Китай. Проф. Оппенгаймер запрохав нас одвідати і його семінар, що ми і вчинили,
слухаючи доповіді одного з його аспірантів на тему про розвиток капіталізму в Китаї. Як

виявилося, у Франкфурті над сподівання далеко краща поінформованість про нашу

радянську Україну, аніж у Берліні, хоч би й в Остевропа". Між іншим, проф.
Оппенгаймер, не зважаючи на свій старенький вік, надзвичайно бадьорий і чутливий до всяких

соціяльних сучасних процесів, виявив надзвичайне знання наших аграрних сучасних

проблем. Сам він не марксист, хоча вважає себе, як це й не раз нам казав, більшовиком
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і не меншим за Леніна0, і взагалі є того переконання, що його теорія селянського

соціял - лібералізму єдина правильна марксівська теорія, якою він, мовляв,

випрямив" Маркса. До нашої революції, однак, ставиться з повною пошаною та вважає її за

єдиний можливий шлях для нашого соціяльного виходу в майбутнє з старих тенет

московського феодалізму; через те й лаяв старим дурнем" К. Кавтського, мовляв на

старість із глузду з їхав", виступаючи проти нашої Жовтневої революції.
Із Франкфурту 21 липня ми вирушили вранці до Майнцу, в окуповану

французами територію, і Райном подалися на пароплаві в Кельн, щоб побувати на

міжнародній виставці преси. Мені особисто вперше довелося їхати прегарною долиною Райну
серед мальовничих околиць, повних старовинних лицарських замків, усіяних рясно
виноградниками й рясно обсаджених французьким та англійським окупаційним військом.

Пароплав повно - повнісінький американців. Минаємо знамениту скелю Льореляй, і нараз
наші американці заспівали відомої німецької пісні про Льореляй. Дізнаємося, що це

американські німці їдуть на всенімецький спортивний тиждень" до Кельну. Інформуємося
ближче у наших сусідів про мету цього тижня". Виявляється, шо він має те саме

завдання, що й паннімецький тиждень співаків" у Відні, скликаний на той саме час. Коли,

у Відні родині німецької національної музики Шуберта 150.000 співаків - німців з усіх
країн роблять демонстрацію проти Італії, то в Кельні, під боком Франції, 250.000 спор-
товців - німців з усього світу таку саму політичну демонстрації роблять проти Франції.
Недаром Еріо зараз же приїхав особисто з Парижу в Кельн ласкати побуджені
націоналістичні почування німецькі обіцянками вічної дружби* Франції з Німеччиною.

Увечері о 7 годині ми вже в Кельні. Народу наїхало сила - силенна. Всеньке місто

рясніє прарорами міськими й державними. Настрій всюди вельми піднесений. Виставка

преси так і тане - губиться серед цих настроїв. Ледве встигли ми знайти манісіньку
кімнатку у одного з кельнських міщан, і то за ціну нечувану 12 марок на день. До готелю

й не приступитися. Нарешті, і ціни непомірно високі. Навіть носильник і той здер з

нас 5 марок.

Про міжнародній виставку преси не буду, говорити. Про неї, певно, вже писали в

наших часописах. Адже чимало побувало харків ян на ній. Скажу тільки те, що наш

союзно - радянський павільйон, що виступає на чільне місце проміж ненімецькими
павільйонами, найкраще з їх геть усіх справляє вражіння і своєю методою виставки, і

матеріялом багатим. Не дивниця тому, що одвідувачів завжди повнісінько в ньому, куди

більше, аніж в інших, ненімецьких павільйонах. Організаторам виставки нашої треба
справді висловити подяку за їхню дбайливу вмілість поставити й прибрати наш

павільйон так цікаво й багато. Не буду описувати й цього надзвичайного національного свята

німецького, влаштованого з нагоди роковин батька німецького спорту Яна, під самим

боком у Франції. Німеччина офіціяльно безперечно зараз орієнтується на Захід, куди
тягнуть її, з одного боку, німецькі соціял - демократи, з другого німецькі фінансові кола,

використовуючи безпомічність Німецької Національної Партії, що одна тільки не від того,

щоб шукати звязків на нашому Сході перед польською та французькою сусідкою. Не

буду описувати кельнського собору, що залишає незатерте ніколи рражіння своїм

класичним готицьким стилем. Не буду описувати й спортивного стадіону, надмірних

розмірів, що не постулається і перед франкфуртським стадіоном, для якого і слів не

добереш, щоб показати всю його величність.

А франкфуртський стадіон справді щось нечуване у своїй величності. І чого тільки

там немає ? велетенські басейни на тисячі купальників, грецькі театри просто неба,
десятки спортивних майданів усякого призначення з чудовим устаткуванням все це за

містом, серед сосново-дубозого лісу, справляє вражіння справді казки. Німеччина

взагалі вельми дбайливо взялася за спортове виховання молоди, асигнуючи на це велетенські

суми, заощаджені на військовому бюджеті.
Кельнський університет притягав, однак, в першу чергу нашу увагу, то ми й

поспішили зараз же після оглядання преси туди, щоб ознайомитися з його молодим

соціологічним інститутом. Структура цього Інституту вельми оригінальна. Це фактично
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асоціяція трьох окремих інститутів, що формально називаються відділами. Поки - що

працюють тільки два з них: соціяльно - політичний, що на його чолі стоїть колишній міністр

внутрішніх справ Гуґо Ліндеман, та соціяльно - економічний з директором фон-Візе,
відомим автором теорії відношень, що заперечує закономірність розвитку, а наближається

до Ріккертовського принципу описування. Третій відділ для історії та організації праці
з Христіяном Еккертом щойно розпочинає працю, вивчаючи тепер питання праці
приватних службовців та робігників на підприємствах торговлі. Кожен з відділів за

винятком останнього, видає свій окремий орган - квартальний, досить дбайливо редагований..

Взагалі це вельми характерне для кожної німецької наукової установи, що вона, крім
систематичного оголошування друком окремих своїх монографічних праць, за всяку ціну

дбає, щоб мати ще й окремий періодичний орган для публікації поточної своєї праці.-
3 цього боку ми на Україні дуже залишаємося позаду, дарма що в нас чимало є

нагромадженого такого матеріялу дос-лідчого, що вимагає свого окремого видавництва

періодичного. Згадаймо хоч би про наш Український Інститут Марксизму. Адже наш

Прапор Марксизму* своїм мішаним змістом не може вдовольнити всебічно цієї потреби, а

окремих Записок* для кожного нашого відділу якось важко добитися було й до сьогодні.

Через те й вилежується у нас чимало цінного матеріялу, даремно виглядаючи своєї появи

у світ. А говорити про вагу вчасного оголошення тієї чи іншої статті не доводиться.

Треба сподіватися, що хоч цього року наш інститут почне видавати окремі Записки*
для кожного відділу, і цим забезпечить вчасну появу праць наших дослідників та й дасть-

змогу нарешті нормального обміну нашим видавництвам із-за кордонними,бо й це у нас

не налагоджено як слід.

Кельнський Інститут для досліду соціяльних проблем", хоч і далекий взагалі од

марксизму між його співробітниками знайшли ми тільки одного близького нам

ідеологією дослідника, це асистент проф. Ліндемана, д-р Ріхард Вебер, автор прегарної

монографії про споживчі товариства все - таки праці його для . нас, марксистів, своїм

фактичним змістом вельми цінні. Згадаймо хоч би працю проф. фон - Візе про вплив-

степу на виробничі процеси, нарешті, про велику колективну десятитомову прашо

інституту над проблемою міських бюджетів та взагалі комунального господарства. Звязки

наших економістів з цим інститутом, ба й взагалі з кельнським університетом, що в центрі
своєї програми має економічно - політичні проблеми та вельми цікавиться й нашою

економічною політикою, були б \через те вельми бажані, хоч би з огляду на інформацію-
про наші власні досягнення з цієї наукової ділянки.

Подякувавши керовникам інституту за вичерпну інформацію про роботу інституту,,
ми рушили 26 липня вранці через Рур до Гамбургу, де вже чекав нас тамішній

університет, наперед оголосивши в пресі, що прибудуть радянські вчені з України читати

лекції. Виїхали ми вранці через Дюсельдорф, Ессен та Дортмунт серед чудової години, що

й дало нам змогу вільно оглянути кипучу від топленої стали, вічно задимлену

безконечними домнами країну, яку так недавно ще обсіли окупаційним військом союзники.

Опівдні прибули ми до Гамбургу. Величезна пристань, наповнена сотнями

великих та малих пароплавів, зразу нам нагадала, що ми в одному з найбільших

торговельних міст світу. Вражіння надзвичайне від цього старовинного осідку торговельних

компаній, що його патриції вже в XIV ст. торгували й нашим українським крамом; що

своїми каналами, розкиненими по місту в радіюсах від велетенського, серед міста розложе-

ного озера Альстер, нагадує почасти Венецію.
А вже немов у казці стало нам воно перед очима, коли 3 серпня, напередодні

дитячого свята, увечері запалахкотіло воно сотнями тисяч паперових ліхтариків, блукаючих
серед зоряного вечора по безконечних левадах - майданах, парках - квітниках, то

ховаючись кокетливо під плакучими вербами, то гойдаючись весело на човниках серед
дзеркального плеса міських каналів.

Та годі нам було милуватися чарівним містом, що свої високі димарі оповило

зеленими вінками. Ми поспішали оглянути те, що для нас, наукових дослідників,

безпосередньо має насамперед значіння. Одвідавши нашого генерального консула, тов. Кантора.
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та проф. Р. Саломона, керовника семінару східньої Европи, ми поспішили перш за все

безпосередньо ознайомитися з цим семінаром та Гамбурзькими інститутами.
Семінар вивчення східньої Европи вельми молоденький, з дореволюційної колиски,

через те й не встиг ще налагодити свого окремого видавництва, як це, прим.,
поставлено хоч би у Вроцлавському інституті для досліду східньої Европи, що видає свій

«Річник культури й історії слов ян". Він і невеличкий кількістю своїх аспірантів та

співробітників усього їх 8, та організація його праці, треба признати, зразкова, обминаючи,
очевидно, його ідеологічний, у даному разі явно ідеалістичний, напрямок. Проф.
Саломон встиг за цих кілька років придбати окремі фонди й пригарне приміщення для свого

семінару, придбавши вельми цінну бібліотеку, серед якої я знайшов, прим., усі видання

женевські 1870 1890-их років. Нарешті, й праця тут більш наукового, аніж

політичного характеру, вже хоч би тому, що жодного емігранта немає серед складу цього

семінару. Тут уже починають розробляти й українські проблеми, прим., один з

докторантів працює над М. Драгомановим, інший над декабристами. На жаль, новітньої

української літератури й тут я не знайшов, хоч старання проф; Саломон робить великі

і її заповнити для себе. У складі семінару вельми талановиті дослідники, дбайливо
дібрані, серед яких перше місце займає асистенг д-р Епштайн.

Зустріч влаштував нам цей семінар вельми сердечну, поминаючи вже бенкет,
влаштований ради нашого прибуття при участі представника міської влади (Гамбург
держава місто). Нам для допомоги, прим., прикомандировано" Епштайна, який що-дня

вранці з являвся до нас з метою допомогти в огляненні наукових установ Гамбургу. За

його допомогою нам і вдалося основно познайомитися з отакими важливими для нашої

спеціяльности установами, як Гамбурзький архів для міжнароднього господарства та

Інститут для закордонної політики.

В Німеччині є дві установи для вивчання, міжнароднього господарства: Інститут у
Кілі та Архів у Гамбурзі. Перший веде працю під теоретичним ухилом, другий

досліджує міжнародне господарство з практичного боку. Архів велетеньський, збирає матеріял,
одержуючи газети й журнали з усіх усюдів, крім з України, звідки якийсь час

надсилано йому один >кого Украинского Экономиста". Заступник директора, д-р Найль,

повторив нам ті самі жалі, що в Берліні д-р Юргенс, а саме що українські видавництва

часописні, навіть такі офіціяльні, як Вісти", чомусь-то не надсилають своїх видань. Він

1 прохав нас передати їм гаряче прохання надсилати в, Архів" по одному примірнику
своїх газет, прохав також допомогти добути термінологічні словники нашого Інституту
наукової мови в Києві, щоб доповнити термінологічний міжнародній каталог Архіву й

українською термінологією, для чого вже і є навіть один співробітник, що яко-тако

знає й нашу мову. Прохав теж дуже наших економістів дописувати до їхнього

часопису-тижневика Вісті світового господарства', що виходять уже тринадцятий рік у

спілці з Кільським інститутом.
Після Архіву світового господарства" оглядали ми Гамбурзький" інститут для

досліду міжнародньої політики". І тут нас зустріли надзвичайно сердечно, не тільки тим,

що колектив цього Інституту влаштував нам урочистий обід, але й щирістю в обміні

думок. Як співробітники Архіву", так і члени цього Інституту з д-ром Марковим на чолі,

жалкували дуже, що ніяк не мають дописувачів з України і через те зневолені вміщати

в своєму журналі Европейські розмови4 самі статті з антирадянським поглядом, як,

прим., стаття Георга Клайнова в квітневому номері за 1928 рік, замість того, щоб

протиставляти їм аналогічні статті з радянського боку. Між іншим, цікавилися дуже нашою

Асоціацією сходознавства", прохали надсилати в обмін її видання та взяти постійну
участь у їхнім журналі.

ЗО липня в понеділок по обіді вітав нас у великій залі гамбурзький науковий
колектив, вислухавши з великою увагою мою й тов. ІОринця лекції, на які прибули й

представники міської влади. Читали ми на ті самі теми, що і в Берліні, поширюючи їх

ще більш інформацією про наш пореволюційний доробок, який, vk заявив проф.
Саломон у своїй вступній промові, тільки через революцію 1917 року знайшов своє місце
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розвитку в правильному вирішенні національного питання. Довго лунали оплески

сповненої залі і це було ще одним висловом того зацікавлення німецьких дослідників
проблемою нашого культурного розвитку.

Урочистим прийомом у нашого генерального консула тов. Кантора закінчився наш

короткий час перебування в Гамбурзі. На прийомі з приводу нашого від їзду*з явилися
мало не 40 учених та представників влади, звичайно, знов без соціял-демократів.
Проміж присутніми зустріли ми ще раз відомого філософа проф. Касірера, директора
тропічного інституту пі оф. Нохта, що є й членом медичної секції Харківського Наукового
Товариства, світового значіння юриста проф. Ліпмана та інших знаменитих учених

німецьких. 5 серпня під полудень ми сіли вже на пароплав, ще раз вітаючи гостинних

наших гамбуржан, що вийшли нас провожати, і рушили в Осло. Хоч як прохали нас

із Кенігсбергу хоч на день - два заглянути й до них та прочитати їм щось на тему з

польсько - українських взаємин в історії, брак часу і втома не дозволили нам туди
поїхати. Адже ще треба було зібрати сили для міжнароднього конгресу, нарешті цікаво

було й ближче познайомитися з красовитою вітчиною Ібзена, Бєрнзона, Гамсуна, Ґріга,
Амундсена й інших світочів людської думки. Тули й повіз нас норвезький пароплав, спершу
через нільський канал, а далі вздовж берегів Данії, через Категат та Скагерак, уносячи нас

що - раз далі від країни заліза й бетону, наближаючи нас що - раз ближче до зелених

таємничих фйордів норвезького узбережжя. до Яворський

Марксівська теоретична робота на місцях

Велике соціялістичне будування, що проходить розгорнутим темпом на терені
СРСР, щільно підводить нас до проблеми так званої культурної революції".

Питання ідеологічного фронту, культурного перевороту в нашу епоху набуває
велетенського першорядного значіння. Коли до останніх часів у нашім будівництві питання

культури відкладалися через те, що наперед просилися невідкладні ділянки, то тепер ми

стоїмо на тому щаблі розвитку, коли всі ділянки можуть розгортатися виключно при

умові своєчасного й досить повного вирішення культурних зав.: ань.

Ленінська формула хто кого"--на даній стадії розвитку революції
виступає саме в галузі ідеології так гостро, як ніде. Ленінське наставления хто кого

переносить нас до проблеми кадрів, як провідників культурних завдань. У вирішенні
проблеми підготування теоретично - озброєних кадрів повинен ще наступити перелім. бо,
визнавши теоретично велетенське значіння культурної проблеми, ми ще не поробили всіх

належних праіцрчних висновків з цієї істини.

На відповідних етапах боротьби партія досить уміло й своєчасно вирішувала
питання з розподілом та підготовленням людського складу на ударні ділянки революції. Так

підготовлялися кадри командного складу Червоної армії, так ото своєчасно найкращі сили

були перекинуті партією на господарчу та кооперативну роботу для здійснення гасла

вчитись торгувати". Так само гостро стоїть тепер питання з кадрами на фронті
культури.

Партія вже досить близько підійшла до опанування найрізноманітніших цілянок

культурної роботи. Ми маємо постанови ЦК партії в царині художньої лутерагури,
театру, кіно, нарешті надається величезної уваги науковій роботі. Досить тільки нагадати,

що й переведення соціалістично - господарчого будівництва на планових началах

спирається на наукове обґрунтовання. Всі ці ділянки потребують відповідно підготовлених

партійних кадрів.
Слід ще зазначити, що коли готування кадрів, скажімо, для боротьби в

громадянській війні вимагало не багато часу, бо завдання політичного характеру вирішувалися
натиском, то тут натиск найшкідливіший. Ленін говорив, кажучи про культуру, що тут
Торопливость й розмашистость вреднее всего", що тут ничего нельзя поделать

нахрапом или натиском, бойкостью или енергией" (том XVIII, стор. 125 126). Культурна
робота вимагає інших термінів, інших складніших методів концентрації й розподілу сил.



240 Хроніка

Теоретична робота марксистів і насамперед членів нашої партії висуває ряд

питань, які неодмінно вимагають участи ширших кіл партії в їх обговоренні. Деякі спірні
питання методології науково - дослідчої роботи вже переростають межі чисто внутрішніх
суперечок між теоретичними робітниками - комуністами тої чи іншої галузи наукового

життя й вимагають поставлення можливо більш організованого та широкого обговорення.
Назвемо, наприклад, дискусовані проблеми філософії, теоретичної економіки, всебічно

обговорювані проблеми культурної революції. З другого боку, вся обстанова вимагає

підвищення партійного керовництва висотами культурного життя країни науково -

дослідною роботою".
Відціля цілком зрозуміла й тяга до вишукування підвищених форм навчання чи

самонавчання з боку комуністичних кадрів місць, вкусивших от марксизма . Цього
вимагає так обстанова сьогоднішнього дня, як і наявність відповідного складу осіб, що

сконцентровані в належних округових центрах України.
Концентрація відповідної кількости товаришів, переважно з комвузівським

підготуванням, та наявність вищих навчальних установ у передових округах України,
викликала неминучість організації вищих партосвітніх форм навчання це семінари
марксизму -ленінізму.

Семінари марксизму - ленінізму ставлять своїм завданням теоретичну розробу
актуальних проблем суспільствознавчих дисциплін, переважно з історії, філософії та

економіки.

Місце цієї навчальної форми, яка виникла цілком самостійно, без керовництва та

вказівки згори, в системі визначених форм навчання досить непевне. Ця форма системою

партосвіти не передбачена, вона її переросла, бо по суті своєї роботи вона прагне до

наукових установ, що провадять дослідчу роботу і входять в систему наросвіти.
Докладніше ознайомлення з характером та змістом роботи цієї форми, яке ми далі

наводимо, дасть можливість визначити й її місце.

1. Дніпропетровське існує загальноміський марксівський семінар при АПВ

дніпропетровського ОПК . Нараховує ЗО 40 товаришів. Працює з лютого 1927 року. Має

історичну, філософську та економічну секції.

2. Одеса переводить роботу економічна секція з осени цього року. Історичну та

філософську намічено заснувати1).
3. Полтава існує полтавський семінар марксизму-ленінізму. Нараховує понад

40 товаришів. Заснований у грудні 1927 року. Виділено секції: історичну, істмату та

економічну.
4. Луганське - засновано семінар десь у січні цього року. Нараховує 10 15

засновників. Намічено проробити питання з економіки, історії та філософії * 2).
5. Артемівськс засновано семінар в середині 1925/27 академічного року, але на

цей час відомостей про його роботу немає3). .

Один перелік організованих семінарів яскраво свідчить про наявну потребу, що

викликається з боку передових міст до зародження і розвинення теоретичної марксівської
думки, прагнення до організації.

Нам довелося досить близько ознайомитися з характером роботи семінару на

Дніпропетровщині, що існує ось уже півтора роки. Вже за перший рік існування (1926/27
академічний рік) семінар досить міцно став на ноги і дав відповідну кількісно - якісну
продукцію.

Ось перелік доповідей, заслуханих на засіданні семінару. На секції економіки:

) За додатковими відомостями, ще в 1927/28 навч. році в Одесі розгорнули роботу

філософсько - соціологічна та історична секції. Секції об єднують біля 60 тис., переважно

викладачів суспільствознавства у вуз ах і Од. РПШ.

а) Луганський колектив названо Войовничий матеріяліст", але зміст його роботи
показує, що він має опрацьовувати тільки питання марксівської методології наук.

3) В середині 1927/28 р. організовано марксо - ленінський семінар у м. Запоріжжі.
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1. Ленінська теорія імперіялізму в освітленні сучасних розходжень Пиленко.

2. Форми диференціації селянства на Україні Кузнецов.
3. Земельна рента в радянській економіці Андерсон.
На секції філософії:
4. Матеріялістична діялектика в світлі сучасних філософських розходжень Ро-

зенкноп.

5. Діялектика в природознавстві Рева

6. База й надбудова Короб.
На історичній секції:
7. Корені більшовизму в російській дійсності Гехтман.

8. Китай в добу імперіялізму Юр єв.
Слід визнати, що продукція для першого року існування досить солідна. Особливо

важливий є той момент, що за короткий час, від лютого до травня, вісім різних членів

семінару розробили й поставили свої доповіді.

Дніпропетровський же семінар розробив широкий план на 1927/28 академічний рік.

Цей план містить у собі понад 10 тем на кожну секцію, але в поточнім році, через

бурхиве середпартійне життя (дискусія, з їзди), семінар розпочав роботу лише в грудні і

заслухав тільки дві доповіді. Хлібозаготівельна кампанія припинила його роботу, і низка

розроблених уже доповідей чекають відновлення засідань.

Коли не вважати на Київ, де марксівсько-ленінський семінар перетворено на

катедру, то безперечно, що дніпропетровці в розвиненні марксівської теоретичної роботи
ведуть перед проти інших округ.

Зважуючи досвід Дніпропетровщини та участь в організації семінару на

Полтавщині, ми спробуємо коротенько висвітлити деякі питання, звязані з роботою семінару.
Ці питання ось які: а) особистий склад семінару; б) їх цілева установка; в) зміст,

форми та методи роботи.
Досвід роботи Дніпропетровщини показує, що в склад семінару входить досить

обмежене коло товаришів, які в своїй більшииі працюють безпосередньо в галузі
ідеологічній це викладачі в вузах з суспільствознавства, викладачі РПШ та агітпропробіт-
ники. Робітники економічних та інших органів долучаються - як виняток. На черзі стоїть

завдання, щог» робітників - практиків притягти до роботи в семінарі. Із зміцненням та

розвиненням роботи семінарів треба взагалі взяти курс на притягнення так званого

тісного активу партійної організації.
Таке наставления, в звязку з науково - прикладними завданнями, що стоять перед

нашими органами, зразу забезпечило б роботу семінарові від сухого академізму. Але

склад семінару, який ставить своїм завданням дійсно теоретичну, наукову розробку
проблем, не може бути безмежний, тому умовою вступу в члени семінару повинна бути
вища освіта в розмірі комвузу. Спроба Дніпропетровського семінару притягти

позапартійних марксистів була невдала. Очевидно, склад семінарів має бути виключно партійним,
особливо на перший час.

Метою семінару повинно бути підвищення теоретичного рівня своїх членів та

концентрація індивідуальної науково - дослідної роботи окремих товаришів в

організований колектив.

Очевидно, основний напрямок у роботі повинен носити академічний характер Суто
науково дослідча робота по - первах, до зміцнення та відповідного оформлення семінару,
візьме незначне місце.

Але академічної роботи ми собі не мислимо, як послідовно - систематичного

пророблення певної програми, розрахованої на кілька років. Поточність складу семінару та

загроза того, що заняття можуть перетворитись в академічну жвачку, унеможливлює
таке наставления. Завдання семінару саме в тім, щоб бути містком, ланкою, яка б

ув язувала, сприяти усуненню розриву між практикою роботи, в якій раз
- у

- раз

варяться члени семінару, та теорією, що на сьогодні перебуває ще в замкненому
стані.
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Зазначені основні завдання семінару та його зміст повинні переводитися під зна-^

ком витриманої марксівсько - ленінської теорії та бойового духу більшовизму. Семінар
повинен виховувати у своїх членів дійсно пролетарську ідеологію за проводом та під

керовництвом партійних органів.
Відціля і зміст роботи семінару чи його секцій повинен складатися: а) з питань,

що їх вносять сами члени; б) з питань/ які намічають бюро секції чи правління
семінару ; в) з періодичних (річних) оглядів літератури в даній галузі науки; г) огляду

підручників, випущених з даної дасципліни; г) з розбору опрацьованих членами семінару
теоретичних робіт для друку (рецензії, статті то - що).

Треба скеровувати роботу семінару в таке річище, щоб змістом його роботи були
не лише абстрактні проблеми, а й вивчання актуальних проблем, звязаних з практикою
соціялістичного будівництва в СРСР, на Україні та в окрузі (по окрузі, наприклад, можна

розробити такі питання: п ятирічний план, бюджет округи, історія ревруху та парторга-
ніза ції, соціяльно - економічні процеси в сучаснім селі та інше). Одно з важливіших

практичних завдань повинно ще ввійти в зміст роботи семінару не методичне керовництво
над викладанням суспільствознавства в різних типах шкілокруги.

Досить серйозно стоїть справа з керовництвом або з керовником, який стояв би

на чолі семінару чи відповідної секції. Потреба в керовнику безперечна й цю потребу
диіпропетровці вже відчули, але відсутність на місцях так званого професорського*
складу примушує будувати роботу на колективних основах і переводити її без керовника.

Коли говорити про місце семінару в системі наших академічний одиниць, то,

очевидно, що на першій стадії свого існування семінар, що складається виключно з

партійних товаришів, буде органічно входити в систему партосвітиіх форм та підлягати

агітпропорганам. Агітпропоргани повинні подбати про забезпечення відповідними

коштами та про сприятливі >мови для роботи партійців у цій формі.
Передбачаючи в майбутньому розвинення наукової роботи та потребу в притягненні

позапартійних наукових робітників, які поділяють марксівський світогляд, потрібно взяти

курс на те, щоб семінар, зміцнившись та оформившись, зміг би влитися в систему

наукових установ Народнього Комісаріяту Освіти.
Ми вже зупинялися були на гострій потребі семінару в керовництві. Підчас

переведення роботи, або й тепер, засновуючи семінар, заходить питання про потребу звяза-

тися з відповідним центром.

Диіпропетровці, підводячи на весні 1927 року підсумки роботи семінару, за перший
26/27 академічний рік, у низці інших висновків па першому місці висунули й ухвалили

пункти про потребу керовництва та встановлення звязку. Ось як виголошені ці пункти:

1. Обеспечить семинар руководителем, красным профессором.
2. Установить связь с институтом марксизма".
Розвинення марксівської теоретичної думки на місцях, шо на сьогодні вже

визначилося в зазначеній формі, конче вимагає підтримки й керовництва. Семінари, які

заснувалися з ініяпіятиви місць і, треба думати, викликані потребами життя передових

культурних міст України, прагнуть до центру, вимагають відповідної допомоги.

Таким ідеологічним центром марксівсько - ленінської теорії на України є

Український Інститут Марксизму; йому й належить організувати й підтримувати нові огнища

марксівської думки на місцях *).
Про потребу розвивати ці форми не доводиться багато говорити. Ця потреба

визначена змістом культурних завдань, що виголошені в постановах X Всеукраїнського та

XV Всесоюзного партз їздів. Її вимагають завдання, звязані з переведенням культурної

революції. У відповідних округах організація марксівсько - ленінських колективів потрібна
тому, що там є вищі навчальні установи, де викладання суспільствознавчих дисциплін
вимагає багато й багато кращого.

J) Треба взяти на увагу постанову ЦК ВКП(б) (о постановке политобразования
в партии и комсомоле. Правда" за 11 серпня 1928 р.). Ця постанова де в чому

зобов язує і Український Інститут Марксизму.
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Нарешті, ми маємо на місцях чимало товаришів, що закінчили коадвузи. Ці

товариші могли б продовжувати свою освіту в марксівсько - ленінських семінарах.
Далі ми маємо вже що-року кілька десятків товаришів, які готуються вступати

до інституту марксизму та ІЧП; їм теж конче потрібно мати вівповідне оточення для

перевірки своїх знань.

Не мало є й таких товаришів, що не можуть вступити до інституту, і було б то

злочинством не створювати для них умов для праці над собою.

Інститут марксизму, з свого боку, вже випускає товаришів, які повинні бути
направлені на місця і з якими інститут має налагодити щільний звязок.

Таким чином, перед інститутом марксизму виникає питання про утворення
якогось органу бюра звязку та сприяння розвиткові теоретичної марксівсько - ленінської

думки на місцях.

Пригадую єдину спробу з боку інституту марксизму налагодити звязок з

комуністами, що працюють на теоретичній марксівській роботі на місцях. Це нарада викладачів

суспільствознавства - комуністів, скликана підчас переведення всеукраїнської наради з

суспільствознавства в травні 1926 року. На цій нараді обговорено питання про те, в яких

містах слід за допомогою інституту марксизму організувати колективи для теоретичної
марксівської роботи. Такими містами, здається, були намічені Одеса та Дніпропетровське
(в Києві вже семінар існував).

Себ-то, вже на цій нараді Український Інститут Марксизму взяв на себе відповідні

обов язки, бо нарада показала всю гостроту потреби в марксівських огнищах на місцях.

На цій нараді інститут, так би мовити, видав місцям векселі.

Але з того часу пройшло мало не два роки. Життя йшло собі й розвивалося за

відповідним соціалістичним змістом. Місця, що стоять ближче до життя, вчасно на його

потребу обізвалися. Тепер уже непотрібно визначати, де в першу чергу засновувати

марксівські колективи. Вони вже визначилися сами. І тепер настав час, коли Український
Інститут Марксизму повинен платити на свої векселі.

Сам інститут уже пройшов організаційну стадію, вже випускає свою продукцію і

цілком зрозуміло, що він мусить концентрувати, зміцнити й допомогти спробам місць
налагодити тео «етичну роботу. Безумовно, на сьогодні він на це спроможний.

Організація звязку з місцями має бути, на нашу думку, налагоджена через
заснований при інституті відповідного органу, до складу якого ввійшли б представники
основних каїелр інституту. Цей орган повинен мати на обліку марксівсько - ленінські

колективи та індивідуальних товаришів, які переводять теоретичну роботу і побажають

установити звязок з інститутом. Визначити разом з агітпропорганами потребу в організації
колективів у тих чи інших містах України (не вважаючи на наявність інституту, потреба,
наприклад, організації семінару в Харкові є безперечна). Постачати відповідні програми чи

висувати проблеми або допомагати в розробці питань окремим колективам. Давати

відповідну консультацію та заочні рецензії на писані доповіді, пророблені в семінарах.
Сприяти поставленню доповідей з місць на відповідних катедрах інституту.
Налагоджувати живий звязок та обслуговування через періодичні виїзди професури інституту на

місцй з відповідними доповідями або з метою керовництва підчас проробки семінаром
тих чи інших питань.

Ось, приблизно, тс коло обов язків, яке повинно визначити зміст роботи бюра
звязків**.

Слід сказати, що місця вже не раз вдавалися до інституту, але відсутність
відповідної органі іації не давала спромоги завести постійний органічний звязок. Відсутність
цього звязку й підтримки в деяких випадках призводила до розпаду роботи в семінарах.

Інститут мусить як - найшвидше заповнити цю прогалину.

Наостанку слід сказати, що завдання сприяти та розвивати теоретичну роботу на

місцях може бути добре розвязане не лише допомогою самого інституту.
Навколо цієї проблеми потрібно зосередити увагу партійної суспільности й

насамперед партійних керовничих органів центру і місць. П. Скрипченко
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Бібліографічний покажчик про економічне вчення Карла Маркса в

літературі українською мовою за 1917 1927 роки.

Передмова
З ініціативи катедри теоретичної економії Українського Інституту Марксизму -

Ленінізму колективно розробляється бібліографію про класиків політичної економії

Адама Сміга, Давида Рікордо та Карла Маркса в українській літературі. Ця ппаця

мусить охопити книжкову літературу, друковану українською мовою, статті, публікації в

журналах, що видавались на Україні мовами руською й українською, і книжки,

видавані на Україні українськими авторами (це останнє визначуватиметься не лише за

ознакою мови) руською та українською мовою.

Далі подаємо ми лише початок уже згаданої роботи, але як певну цілість і

закінченість, а саме подається бібліографія лише книжкової літератури, друкованої
українською мовою і лише за 1917 1927 роки, цеб-то, за одинадцять років, як виконання

планового завдання катедри.
Так обмежена праця не охоплює, зрозуміло, журнальної літератури і літератури

неукраїнською мовою.

Що до характеру опрацьований і наслідків, то наша праця поділяється на дві

частини: а) па видання, шо вийшли в світ на терені України в її післяреволюційних межах

4 б) видання закордонні: Галичини та Америки переважно, і інших місць, де живуть українці

Бібліографічних покажчиків не то шо спеціяльних, близьких до нашої праці (крім
Калиновича, що сягає лише до 1921 р. *), ба й загальних немає, то й довелось нам нашу

працю остаточно завершувати переглядом безпосередньо самих книжок. Тут ми нарази-

лися на великі й досі нерозвиті перешкоди. Що до літератури, видаваної на Україні
за роки 1917 1923 включно, то жодна книжкова устан ва на Україні, ні Книжкова

Палата при НКО України, ані Всенародна Бібліотека України (м. Київ) не тільки не ма-

.ють повно безпосередньо самих публікацій, ба навіть повного вичерпного реєстру, хоч

у якій-будь формі.
Українська Книжкова Палата (Наркомос) має картки за вказані роки на ті книжки,

що є в бібліотеках таких міст, як от Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровське, Вінниця.
З цієї багатої картотеки ми найповніше довідались про видання на Україні за роки
бурхливої революційної боротьби. Але немає певности ні в кого, що ця картотека вичерпує

увесь книжковий матеріял за вказані роки на Україні. Можливо, що були видання на

Україні, які зовсім не попали до згаданих уже міських бібліотек, книжки, що видавались

де-небудь у Проскурові або Переяславі (такі випадки авторові відомі).
Коли строго науково розглядати нашу бібліографічну збірку, то вона буде неповна.

З праць, що вийшли за межами України, до нашої збірки увійшли тільки ті, шо

є на терені Укр. рад. республіки, зокрема в Книжковій Палаті УСРР та у Всенародній
Бібліотеці України.

Що ж ми маємо в наслідок праці ? Що ми довідуємось про теоретично - економічні

праці на Україні за оті роки ?

^Калиновим Іван. Покажчик до української соціялістичної і комуністичної
літератури, Відень Київ, 1921 р., 109 стор.
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З усіх назов 84 є переклади: 62 з них з руської мови, 13 з німецької;
походження останніх не пощастило цілком встановити. Суто економічних 61. Беручи під

увагу самі оці формальні ознаки, можна прийти до висновків про низький стан

теоретичної науки в українській літературі. Це вражіння ще підсилюється, коли

розцінювати її якісно. Переважно популярна, брак дослідчих праць, чималенько таки

безграмотних популяризацій.
Злидні" теоретичної економії в українській літературі ось що випирає з цього

бібліографічного збірника. Тим уважніш і стараніш треба було збирати все, що

маковим зерном розпорошилось усюди.

Тому - то сюди попали і назви тих книжок, де хоч кілька рядків присвячено Мар-
ксовому економічному вченню, а тим паче ті, що мають цілі сторінки або цілі розділи
книжок. Це примусило автора до деяких видань поробити коротенькі зауваження
(подаємо іх' у дужках). .

.

Праця над усім книжковим матеріялом України довела мені, що цей збірник у той

же час є бібліографією політичної економії в українській літературі, зробивши певне

скорочення. В українській літературі не зачіпалось питань теоретичної економії, щоб

разом не згадати про Маркса, і навпаки не говорилось майже про Маркса, не

викладаючи його економічної науки.

Бібліографію подаємо в абетковому порядку і лише по закінченні всієї роботи по

дамо в систематичному викладі.

Автор висловлює подяку співробитникам і керовникам Української Книжкової

Палати і Співробітникам Всенародньої Бібліотеки України, що своєю допомогою сприяли

тому, що ця праця так швидко побачила світ.

Економічне вчення Карла Маркса в літературі українською мовою за 1917

1927 роки. (Б і бл і.о г р а ф і ч н и й покажчик книжкової літератури,
друкованої українською мовою за 1917 1927 р).

1. А гол, І. Основи Марксизму анти-дюрінг Ф. Енгельса. Червоний Шлях"

1925, 64 стор
2. Аграрне питання. Підручник склали Левенштам М. і Л. Грушевський за

редакцією В. Качинського. ДВУ, 1926. (Про ренту, розділ IV).
3. Адоратський, В. Науковий комунізм Карла Маркса. Ч. І, з російського

переклав Анд. Річ, ДВУ, 1924.

4. Арк. А'-н. Історія робітничого руху в Англії, Франції і Німеччині. Три
форми робітничого руху з бібліографічним покажчиком, переклад з третього

російського видання, переклад і редакція Щербака, ДВУ, 1926, 213 стор. (про Маркса та його

науку в загальному стислому викладі).
5. Баран М. Професійні робітничі союзи. Вид. Роб. газети", № 5, 1918,28 стор.

(про Маркса 12 стор., робітниче питання в Марксівському освітленні - 6 стор ).
6. Бах А. Цар-Голод. Переклав Микола Залізняк, вид. Голос Правди", 1918,

.90 стор. Популярне Марксівське трактування проблем політичної економії.

7. Б е р д н и к і в, А. і С в і т л о в, Ф Що повинен знати кожний робітник, що

вступає до комуністичної партії. Червоний Шлях", 1924, 56 стор.
8. Бер, М. Карло Маркс, його життя й наука. Переклад Мих. Семенка, ДВУ,

1925, 173 стор.
9 Б е р т р а н, Л. Кооперація і соціялізм. Видавниц. Дніпров. Союзу Спож. Товар.,

Київ, 1918.

10. Богданов, А. Наука про суспільну свідомість. Короткий курс ідеологічної

.науки в запитаннях та відповідях, переклав Микола Трирог, ДВУ, 1921, Київ, 157 стор.
11. Б о р х а р д т, Ю л і я н. Введення в національну економію. Переклад з

німецького К. Немова. Накладом Укр. Роб. Вістей", Вінніпег, 1922, 38 стор.
12. Б о р х а р д. Введення в національну економію. Переклад з німецького К.

Немова, 1917, 24 стор. Закордонне вид. Праця".
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13. Б ровер, І. М. З історії Австрійської школи на Україні. Записки

Одеського при УАН Товариства, секція соціяльно - історична, № 1, стор. 54 £9 (виклад

теор. Австрійської школи" і марксівська критика Орженецького, психологіста на

Україні).
14. Бухарін, Н. Світове господарство та імперіялізм. Червоний Шлях, 1924,

124 стор.

15. Бухарін, Н. Ленін як марксист. Червоний Шлях", доповідь у Комуністичній:
Академії, 51 стор.

16. Бухарін, Н. Марксизм і ленінізм. Реферат тов. Бухаріна на Екз. К. І.мол.

Львів, Вид. ЦК КПЗУ, 1925, 12 стор.
17. Бухарін Н. Програма комуністів (більшовиків). З російської переклав Іон,.

М. 1918, 69 стор.
18. Бухарін, Н. Програма комуністів (більшовиків). Переклад Я. М., за

редакцією Ларина, вид. 2 Космос", Київ, 1919.
19. Бухарін, Н. Програма комуністів (більшовиків). Вид. Україн. Федерації

Американської соціял. партії, 1919, 128 стор., переклад з російського Андрейчука, І.

20. Бухарін, Н. і Преображенський. Азбука Комунізму. Популярний
виклад програми Рос. Ком. Парт, (більшовиків), переклав Євген Касяненко ДВУ, 1920,
стор. 408 (див. теоретичну частину).

21. Бухарін, Н. і Е. Преображенський. Азбука Комунізму. Доступне
пояснення програми Рос. Ком. Партії (бо'льшовиків), переклад Дятлова, П. 319 стор.,

америк. вид.

22. Б у х а р і н, Н. Ленін яко марксист. Переклав Мих. Семеяко, ДВУ, 1925,

42 ст°р- 4»..
23. Буш уїв, В. Другий Інтернаціонал. Червоний^рілях", 1924 р. 115 стор.

(популярний виклад окремих проблем економічної теорії Маркса).
24. Варга, Євген. Піднесення чи занепад капіталізму. ДВУ, 1925, 98 стор.
25. В а с и л ь ч е н к о, В. Економічні основи землевпорядження.' Переклад з

російської Г. Млодзінського, за редакцією М. Йогансена, ДВУ, 1926, 178 стор. (про марксів-
ське трактування дрібного селянського господарства).

26. Bin пер, І. проф. Нова історія. Підручник, ДВУ, вид. 2, 1924, 220 стор.

(Маркс та його наука і її роля, 186 стор.).
27 Віппер, Р. Всесвітня історія. Випуск III, нові часи, перероблене українське

видання за редакцією О. Гермайзе, ДВУ, 1925. Ill стор.).
28. В і т ф о г е л ь, К а р л Август. Наука буржуазного суспільства ; марксистська

розвідка. Переклав з виправленого автором примірника Євген Касяненко, ДВУ, 1925,.

79 стор. (34 стор. про економічну науку Маркса).
29. В и с о ч а н с ь к и й, П. Кооперація в суспільстві капіталістичному та

радянському. Видання 2 виправлене та доповнене, Книгоспілка", 1927, 41 стор. (26 27 стор.,

думки Маркса про кооперацію).
' ЗО. Вольфсон, М. Г. Нариси суспільнознавства. Ч. І. Нарис розвитку

виробничих відносин і їх суспільних форм, за Вольфсоном, переробив Я. М., вид. 5, ДВУ,

1927, стор. 140.
31. Вольфсон, М. В. Елементарний курс політичної економії. Переклад з

третього російського видання Василя Вражливого. ДВУ, 1925, 178 стор.

32. Вольфсон, М. Г. Нариси суспільнознавства. Ч. І. Нарис розвитку
виробничих відносин і їх суспільних форм, за .Вольфсоном переробив Я- М., вид. З, ДВУ,
1925, 147 стор.

33. Вольфсон, М. Г. Нариси суспільнознавства Ч. І. Нарис розвитку
виробничих відносин і їх суспільних форм, переробив Я. М., вид. 2, ДВУ, 1925, 36 стор.

34. Вольфсон М. Г. Нариси суспільнознавства. Ч. І. Нарис розвитку
виробничих відносин і їх суспільних форм, за Вольфсоном переробив Я. М., ДВУ, 1924,
104 стор. (розділ IV, 80 стор. марксівська трактовка економічних проблем).
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35. Вольфсон, М. Г. Нариси суспільнознавства. Ч. І. Нарис розвитку

виробничих відносин і їх суспільних форм, за Вольфсоном переробив Я- М., вид. 4,

стереотипне, ДВУ, 1925, 147 стор.
36. Вульф, Г. Капіталізм, кооперація і питання кооперативного виробництва.

Переклав О. Варавва, вид. ДнІпросоюзу", 1919, стор. 62. (Марксівська трактовка проблем
теоретичної економії, капіталізм, експлоатація і т. ін.).

37. Гордон, І. та Зотін, М. Підручник суспільнознавства для шкіл фабрично -

заводського учеництва. Ч. І. ДВУ, 1927, 166 стор.
38. Г о р т е р, Герман. Історичний матеріялізм. З передмовою Карла Кавтського.

Переклав з німецького Петро Бензя, Київ, 1918, 147 стор.
39. Гертер, Герман. Історичний матеріялізм. З передмовою Карла Кавтського.

Переклав з німецького Петро Лівобережний, Праця", 1917, 112 стор.
40. Гринько, Г. Економіка переходового періоду. Стислий зміст брошури

Н. Бухаріна Економіка переходового періоду". ДВУ, Харків, 1921, 46 стор.
41. Гришин, М. І. Ленінським шляхом. Підручник для міських нормальних

шкіл політграмоти й самоосвіти з додатком матеріялу про Україну. Вид. Пролетарий",
Харків, 1926, 732 стор. (64 стор. вартість, ціна, прибуток і инші проблеми теорет.

економії).
42. Г р и ш и н, М. І. Ленінським шляхом. Підручник міських нормальних шкіл,

політграмоти комсомольських шкіл, політграмоти другого ступеня та для самоосвіти.

Пролетарий", 1927, Харків (окремі проблеми марксівської політ, економії в першому розділі).
43. Г р и щ и н с ь к и й,- В. Космополітизм і космополіти. Децентралізація сучасної

держави. Катеринослав, 1917, 32 стор. (ревізіоністська критика марксівської теорії

криз, попул.).
44. Давид Едвард. Соціалізм та сільське господарство, переклав Шиянів.

Подільське вид. Дністер", Кам янец-Подільський, 84 стор.

45. Д а ш к о в с ь к и й, І. Політична економія (стислий курс), переклав Йона

Шевченко. ДВУ, 1926, 388 стор.
46. Деборін, А. Ленін як мислитель. Червоний Шлях", 1924, 112 стор. (про

економічний матеріялізм Маркса).
47. Дікштайн. Хто з чого живе. Катеринослав, 1917, 31 стор.
48. Дікштайн. Хто з чого живе. Видання 2, Петроградського Комітету Укр.

соц.-демокр. роб. партії, 29 стор. (популярний виклад проблем політичної економії).
49. Енгельс Фрідріх. Основи комунізму. Зо спадщини Енгельса, видано

1914 р. Ед. Бернштайном, переклад з німецької Павла П., за редакцією Остапа Нитки,
Космос", Київ, 1919.

50. Енгельс Фрідріх. Розвиток соціялізму від утопії до науки. Вінніпег,
накладом Робочого народа". 1917.

51. Ж ід, Шарль. Кооперація та робітництво. Переклав В. Сочинський, вид.

Дністер", Кам янець - Подільський, 1919 р., 55 стор.
*

52. Ж ід, Шарль. Будучина кооперації. Переклад В. Сочинського, вид. Дністер",
Кам янець - Подільський, 1919 р., 40 стор.

53. Ж ід, Шарль. Майбутність кооперації. Вид. ДнІпросоюзу", Київ, 1918,
16 стор.

54. З історії соціялізму і охорона робітників. Бібл. Новий Світ", Монреал, 1918,
32 стор.

55. Зінов єв, І. Імперіалізм. Переклад за редакцією Григорука, Є., ДВУ, Київ,
1920, 64 стор. (4 26 27 стор. проблеми марксівської економіки).

56. Камдшан, О. Нарис історії робітничого руху на Заході 1914 1924 р.р.
Всеукраїнське Ц. К. МОПР, 1926, 260 стор. (історія ревізіонізму в економ, питаннях

зокрема, 18 19 стор.).
57. К а м п ф м а є р, Павло. Соціял - демократія в світлі культурного розвитку.

Огляд історії, політики й літератури соціял - демократії. З 4 німецького видання переклав
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Василь Гладкий, за редакцією М. Порша. Київ, 1918, 169 стор. (85 61

стор. економічна наука Маркса, бібліографія про Маркса).
58. Капітал Карла Маркса в обробці Ю. Борхардта. З 4 російського видання,

редагованого Шевердіном з передмовами автора. Переклав А. Річицький, ДВУ, 1925, 355 стор.
59. Кавтський, Карл. Патріотизм, війна і соціял - демократія. Переклад

з німецького. Київ, 1918, вид. Серп і Молот" (про капіталістичне господарство
5 6 7 стор.).

60. Кавтський, К. Соціяльна революція. Переклали з 3 німецького видання

М. Я - а і С. В-л., Берлін, Київ, 1920, 148 стор.
61. Кавтський, Карл. Визволення націй. З 2 видання, переклав Михайло

Боран., Київ, вид. Роб. газети", 1918 (розділ І).
62. Кавтський, Карло. Карл Маркс та його історичне значіння. ДВУ, 1923,

50 стор.
63. Кавтський, Карло. Економічна наука Карла Маркса. З 9 німецького

видання переклав С. Вікул. Київ, 1918, 162 стор.
64. Качинський, Вол. Хліборобство та соціялізм. Вид. Борьба". Київ, 1919,

19 стор.
65. Качинський, В. Ленін і аграрне питання. ДВУ, 1925, 130 стор. (Ill розд.

особл.).
66. Коло-деРІєнці. Раєм повинна бути земля наша. Переклад В. Снігура.

Серія 5, вид. Ком. Парт. Схід. Галичини. Київ, 1919, 22 стор. (марксівська критика

капіталізму).
67. К р и в е ц ь к и й, М., проф. Постановка викладання політичної економії в ХІНО.

Записки Харківського Інституту Народньої Освіти ім. О. О. Потебні. Том І, 15 26 стор.

Харків, 1926, (про вивчення капіталу К. Маркса).
68. К р и в и ц ь к и й, М. Гроші. Популярні нариси з російського видання з

додатками і змінами, переклав М. Волок Червоний Шлях", 1924, 61 стор.

69. К р и в и ц ь к и й, М. М. Що й як вивчає політична економія. Вид. Шлях

Освіти", 1924, 59 стор.
70. Левенштам, М. Аграрна політика й кооперація. Книгоспілка", 1927,

132 стор. »

71. Л е в и и с ь к и й, В. Що таке соціялізм. Українське соціял - демократичне

видавництво Каменяр". Катеринослав, 1917, 46 стор. (виклад науки соціалізму й

економічної науки К. Маркса).
72. Ленін, В. Карл Маркс. Біографічний нарис. Переклад Бориса Ткаченка. ДВУ,

1924, 44 стор.
73. Л е н і н, Н. (В. У л ь я н о в). Імперіялізм, як новітний етап капіталізму

(популярний нарис). Переклад Мих. Щербака, за редакцією Андр. Річицького. ДВУ, 1926,
93 стор.

74. Ленін, В. Карл Маркс і основи Марксизму. Переклад Миколи Петренка.
Вид. Гарт". Харків, 1923, 44 стор.

75. Ленін, Н. (В. Ульянов). Імперіяіізм, як новітній етап капіталізму.

Переклад І. Неволі, Київ, Державне видавництво, 1920, 129 стор.
76. Ленін, Н. (В. У л ья н о в). Імперіялізм, як новітній етап капіталізму.

Переклад І Неволі, ДВУ, Київ, 1920, 125 стор.
77. Ленін, Н. Лівий комунізм (дитячі хороби в комунізмі). Переклад Л. В.

і П. П., за редакцією М. Ялового, ДВУ. 1920, 88 стор.
78. Лені н, Н. Основи Марксизму із короткою бібліографією К. Маркса).

Переклад з російського видання, за редакцією Я. Білика. Шлях Освіти", Харків, 1923.
43 стор.

79. Ленін, Н. (В Ульянов). Підготовлення більшовизму. Ст. Що таке друзі
народу та як вони воюють із соціял-демократами", передмова В. Невського, переклад
за редакцією П. Довгополова. ДВУ, 1927, 388 стор.
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80. Ленін, В. І. Завдання спілки молоди. Промова на Ш з їзді РКСМ Юн.,
1925, 22 стор.

81. Леонтьев А. Початки політичної економії. Приступний підручник для

самоосвіти шкіл політграмоти та радпартшкіл, з другого російського видання, переклав

П. Дятлов. Вид. Укр. Роб.", Харків, 1927, 144 стор.
82. Л і б е р б е р г, И. І. Нариси економічної та соціяльної історії Англії (1760

1850 р.р.). ДВУ, 177 стор.
83. Лібкнехт, В. Спогади про Карла Маркса. Переклад Л. 3. ДВУ, 1923,

73 стор.
84. Л о з о в и к, Г. На світанку капіталізму. Культурно - історичний нарис. ДВУ,

1926, 113 стор.
85. Л у к і н (А н т о н о в). Н. Новітня історія Західньої Европи. Переклад т. Кар-

диналовської. Випуск 1, ДВУ 1926.

86. Л у н а ч а р с ь к и й. Карло Маркс. Переклад з російської мови. Київ, 1920.

87. Л ю б і м о в, Л е в, проф. Московського Університету. Азбука політичної

економії. З російського переклали Боран, М. та В. Іванушкін. ДВУ, 1925, 229 стор.

88. Маркс, Карл. Злидні філософії. Укр. Америк. вид. Космос", 1923, 134 стор.

89. М а р к с, К. і Ф. Енгельс. Редакція, передмова й пояснення Д. Рязанова.

Комуністичний маніфест (1848 1923); переклад з російського видання за редакцією
Я. Білика. Шлях Освіти", Харків, 1923, 137 стор.

90. Мар к с, К. і Ф. Е и гель с. Комуністичний маніфест. Передмови К. Маркса
та Ф. Енгельса і вступне слово Карла Кавтського. Вид. 2, Полтава, ДВУ, 1920, 81 стор.

91. Маркс, К. і Ф. Енгельс. Комуністичний маніфест. Вступне слово К.

Кавтського, переклад ГІ. Петрика, Київ, ДВУ, 1921, 75 стор.
92. М а р к с, К. і Ф. Енгельс. Комуністичний маніфест. Переднє слово і

примітки Рязанова, Д. Переклад з 2 доповненого російського видання, звірений з німецьким

текстом Комуністичного маніфесту", за редакцією Довгоиолова, П. ДВУ, 1927, 290 стор.
93. Мар к с, К. і Ф. Енгельс. Комуністичний маніфест. Вступне слово К.

Кавтського, переклад П. Петренка. ДВУ, Київ, 1920, 74 стор.
94. Маркс, Карл. Капітал. Критика політичної економії. Т. 1, книга 1. Процес

продукції капіталу, переклад із сьомого німецького видання 1914 року, за редакцією
Андр. Річицького і В. Щербаненка, 1927, 470 стор.

95. Мар к с, Кар л. Наймана праця й капітал. Переклад з німецької, за

редакцією Сергія Вікула. Червоний Шлях", 1924 , 66 стор.
96. Маркс, Карл. До критики політичної економії. Вид. 2 з 9 німецького

видання. Переклад Мик. Порша, ред. Євг. Касяненка. ДВУ, 1926, 196 стор.
97. Маслов, Петро, проф. Суспільна економіка сільського господарства. Вступ

до вивчання аграрного питання, передмова проф. І. Дашковського, переклад Панченка, О.
Вид. Радянський Селянин", 1926, 74 стор.

98. Матвіїв, В. Кооперація. Ч. І. Народне господарство і кооперація. Підручник
для навчання кооперації по двокласових школах і т. д. Харків, Рух", 1919. 71 стор.

(популярна теорія капіталістичного господарства в марксівському освітленні, але примітивно).
99. Мещеряков, В. Земельна політика комуністів. Вид. Наркомзему УСРР, 1919,

22 стор.
100. М и х а л е в с ь к п й. Початковий курс політичної економії. Переклад за

редакцією І. Дніпровського, ДВУ, 1926, 221 стор. *

101. Михайлович, О. Руїна капіталізму. З російського переклав Гнат Марченко.
1919, 31 стор.

102. Наумов, Д. Ленін, як економіст. Червоний Шлях", 1924, 64 стор.
103. О с та п е н к о, С., проф. Вічний революціонер (Донбас). Вид. Червоний Шлях*,

26 crop. (Марксова теорія визиску).
101. О с т а п е н к о, С е р г і й. Політична економія. Серія II, вид. Под. Губ. Каси Др.

Кредиту. Кам янець - Подільський,. 262 стор..
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105. Панченко, О. Карло Маркс. Великий друг і учитель трудящих. Червоний
Шлях", 1924, 29 стор.

106. П а п е р н и й, Л. Азбука Марксизму. Філософія. Політична економія. Науковий
соціялізм. Переклад за редакцією Барана, М. ДВУ, 1926, 371 стор.

107. П і л е ц ь к и й, Я. Як організуються капіталісти. Синдикати і трести. Переклад

Кардиналовської, Т. Червоний Шлях", 1924, 56 стор.
108. Пилецький, Я.А. Загибель капіталізму. Червоний Шлях", 1924, 84 стор.
109. Пилецький, Я. А. Загибель капіталізму. ДВУ, 1925, 73 стор.
ПО. Плеханов, Г. В. Основні питання марксизму. Передмова Д. Рязанова. ДВУ,

1924, 190 стор.
111. Плеханов, Юрій. Основні питання марксизму. Львів, 1925, 96 стор. Дру-

ков. наукове Т - во ім. Шевченка.

112. Покровський, М. Економічний матеріялізм. З російської переклала Ольга

Пристай. Львів, 1925, 32 стор.
113. Покровський. Економічний матеріялізм. Переклад Григорука, Євг. ДВУ,

1923, 56 стор. (про капітал Маркса).
114. Преображенський, Є. Марксизм і Ленінізм. ДВУ, 1924, 52 стор.

115. Програма і завдання політекономії. Вид. Ком. Універс. ім. Артема. ДВУ,
1927, 53 стор.

116. Програми суспільнознавства для ВУЗ ів. НКОС УСРР, за редакцією
Александрова, О. 3. 1927, 136 стор.

117. Р а в и ч Ч е р к а с ь к и й, М. Ленін і національне питання. Червоний Шлях",
1924, 53 стор.

118. Радек, К. Розвиток соціялізму од науки до діла. Переклав з німецької мови

Баран, М. ДВУ, 1921, Київ, 39 стор.
119. Р і ч и ц ь к и й, А н д р. Карл Маркс, його життя, діяльність і наука (1818 1883).

Вид. Хозяйство Донбаса", 1923, Харків, 99 стор.
120. Річицький, Андр. Великий учитель робітників Карл Маркс (його життя

й праця). Червоний Шлях", 1924, 38 стор.
121. Рожков, М. проф. Підручник історії всесвітньої та російської. Випуск

четвертий. Новітня історія. ДВУ, 1924, ПО стор. (Маркс 62 стор.).
122. Р у б і н ш т е й и, М. Сучасний капіталізм і організація праці. ДВУ, 1925, 230 ст.

123. С а д о в с ь к и й, В. Капіталізм і соціялізм. Київ, 27 стор. (окремі проблеми

теоретичної економіки популярно марксівськи викладені).
124. Садовський. Капіталізм і соціялізм. Вид. Дзвін", Київ Харків, 27 стор.

(те саме).
125. Семковський, С. Ю. проф. Конспект лекцій з історичного матеріялізму.

Червоний Шлях", 1924, 122 стпр.
126. Семковський, С. Ю., проф. Що таке марксизм, Дарвін і Маркс. Друге

українське видання з додатками. Вид. Шлях Освіти", Харків, 1923.

127. Семковський, С. Ю.. проф. Що таке марксизм, Дарвін і Маркс. Перше
українське видання з додатками. Вид. Червоний Шлях", Харків. 1923, 51 стор.

128. Семковський, С. Марксистська хрестоматія для юнацтва. Книга друга. ДВУ,
1925, 107 стор, переклад з російського видання Н. Івченка, за редакцією Я. Білика.

129. Семковський, С. Ю., проф. Марксистська хрестоматія. Т. І, книга І.

Переклад з четвертого виправленого й значно доповненого російського видання, за ред.

Я. Білика. ДВУ, 1924, 103 стор.
130. Семковський, С. Ю. Марксистська хрестоматія для юнацтва. Книга І.

Переклад з російського видання Н. Івченка, за редакцією Я. Білика. ДВУ, 1925, 160 стор.
131. Смушков, В. Нарис радянської економічної політики. Переклад за

редакцією 1. Дніпровського. ДВУ, 106 стор. (розд. І).
132. Сталін. І. Про Леніна і ленінізм. З російської переклав Андр. Річицький.

Вид. друге. ДВУ, 1925, 101 стор.
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133. Сталін, І. Про основи ленінізму. Переклала Л. Пилипенко. Червоний Шлях".

Лекції, зачитані в Свердловському Університеті, 1924, 137 стор.
134. Сталін, 1. Про Леніна і ленінізм. З російської переклав Андр. Річицький.

.ДВУ, 102 стор.
135. Стеклов, Ю. Карл Маркс, його життя й діяльність (1818 1883).

Переклад за редакцією Євг. Касяненка. Вид. Космос", Харків Берлін Нью-Йорк, 1922,
.110 стор.

136. Сухов, О. О. Хто з чого живе. ДВУ, 1925, 47 стор.
137. Т о т о м і я н е ц ь, О. В. Принципи і теорія кооперації. Дніпр. Союз Спож. Т-в.

Київ, 1918, 24 стор.

138. Туган-Барановський,М., проф. Кооперація, соціяльно-економічна

природа її та мета. З оригіналу переклав 3. Ш-ко. Дніпросоюз", Київ, 1919, 140 стор.
' 139. Туган-Барановський. Кооперативний ідеал. Вид. Всеукр. Коопер. Вид.

Союз". Київ, 1918, 16 стор.
140. Т у г а н - Б а р а н о в с ы< и й. Політична економія. Курс популярний, з

оригіналу переклав О. Варавва, Вид. Диіпросоюзу", 194 стор.
141. Туган-Барановський, Михайло. Політична економія (наука про

народне господарство). Курс популярний. Прага, Укр. громадськ. видавничий фонд, 1927,
182 стор.

142. Туган-Барановський. Сучасний соціялізм в історичному свойому
розвитку. Переклад з російського А. Харченка. Дніпросоюз", Київ, 1923.

143. Ф р і д л я н д і А. С л у ц ьк и й. Історія революційного руху Західньої Европи
(1789 1914). Випуск третій.

144. Ф р і д л я н д і А. С л у ц ь к и й. Історія революційного руху Західньої Европи
{1789 1914). Випуск перший. ДВУ, 1927, 372 стор.

145. Христюк, Павло. Нарис історії класової боротьби та соціалізму. І (доба
початків капіталістичного господарства). Червоний Шлях", 1924, 194 стор.

146. Христюк, Павло. Нарис історії класової боротьби та соціалізму, II,
(буржуазія, революція й наростання робітничого соціалістичного руху). Червоний Шлях",
1924, 214 стор.

147. Христюк, Павло. Нарис історії класової боротьби та соціалізму. Т. II

(буржуазні революції й зав язки робітничого руху. Вид. 2, перероблено й доповнено).

ДВУ, 1927.
148. Целаріус, Віктор. Кооперація і боротьба за соціялізм. Короткий нарис

сучасного кооперативного руху. Книгоспілка", 1925, 127 стор.
149. Ш и мано ви ч І., проф. універ. Історія політичної економії. Скорочений курс

лекцій. Русалка", Львів, 1923, 144 стор.
150. Шумило, Г. Економія та організація сільського господарства. ДВУ, 1927,

232 стор.
151. Що таке соціялізм. Брошура конфіскована австр. урядом. Кам янець - Поділь

ський, 1917, ЗО стор.
152. Я с н и ц ь к и й, Юрій. Коротка банківська й комерційна енциклопедія. За

редакцією Полоцького, О. Термінологію й мову редагували наукові співробітники УАН.

Рух*, Харків, 1926, 255 стор. І. Я. Луценко

Давід Рікардо Економические памфлеты". Переклад з англійської за ред.
та з передмовою С. 6. Членова. Вид. Моск. Робочий", ц. З крб.

Економічні памфлети" або, як їх називає редактор, досліди- Д. Рікардо являють

собою надзвичайно цінну річ, особливо для категорії читачів, не досить знайомої

з творами та студіями Рікардо. Руські переклади студій Рікардо стали бібліографічною
рідкістю. Навіть по деяких наукових бібліотеках творів Рікардо в руських перекладах

нема, а через це ті, що не мають змоги читати твори Рікардо в оригіналі, примушені
задовольнитися коментаторами Рікардо або деякими уривками перекладів. Отже, поява



252 Бібліографія

економічних памфлетів" дає можливість ширшому колу читачів ознайомитися з творами

Рікардо, що безумовно являють собою, за вдалим виразом редактора, поистине

классическое произведение". Памфлети" присвячено головним чином двом циклам

економічних проблем: проблемі хлібних цін і звязаному з цим питанню протекціонізму та

проблемі грошового обігу.
Перший цикл проблем у памфлетах" містить у собі два відділи: а) дослідження впливу

низьких хлібних цін на прибуток від капіталу і б) про охорону хліборобства. В цих двох:

відділах охоплено цілу низку теоретичних проблем, а саме: прибуток, рента,

протекціонізм, оподаткування та зовнішня торговля. Ці всі питання мають більш історичний
інтерес, аніж теоретичний, хоч було б неправдиво твердити, іцо ця частина памфлетів"
зовсім не цікава з теоретичного боку.

Кожній городині свій час", мовить мудра приказка. Ідея фритредерства, яку

настирливо намагався висунути Рікардо, це ідея класичного капіталізму", капіталізму,,
вихованого конкуренцією. Особливо для тодішнього капіталізму в Англії, що своїм

розвитком випередив усі капіталістичні країни європейського континенту, боротьба за

перемогу ідеї вільної торговлі була боротьбою за його дальший розвиток та гегемонію над.

іншими капіталістичними країнами. Не те спостерігаємо за часів імперіялізму. Тут фрит-
редерські ідеї поступаються своїм місцем перед монополією та протекціонізмом.

Капіталізм за першої пори свого розвитку провадив шалену боротьбу проти
всяких перешкод, що повставали на шляху цього розвитку. Отже, ота теоретична дискусія,,
що точилася поміж Рікардо та Мальтусом, не була звичайнісінькою дискусією, а була
зразком тієї зброї, яку молодий, але зміцнілий капіталізм тодішньої Англії виковав собі

в особі Рікардо та його ідей, викладених у Памфлетах", для боротьби з усіма
перешкодами, що залишились, яко спадщина від померлого феодалізму. Це в великій мірі
є доказом впливу економічної теорії на економічну практику.

Безвихідь, куди зайшов капіталізм після імперіялістичної війни, знову породжує

фритредерські ідеї (див. у Касселя -- Мировые денежные проблемы" та інші його праці
за останній час), як засіб, що має вливати цілющий елексир" у жили капіталізму,
життєздатність якого згасає. Але то було за часів, коли капіталізм переживав ранню

пору свого розвитку, а тепер, коли капіталізм схиляється до заходу, його ніякі кассс-

левські ідеї фритредерства не врятують від загибели. Капіталістичний спосіб виробництва
виконав свою історичну місію і мусить віддати місце новій економічній системі.

Ми обійдемось без детальної критики окремих теоретичних тез Рікардо, висунутих

у Памфлетах". Для цього відсилаємо читача до відповідних студій Маркса. Тут ми лише

зазначимо ось що: Рікардо, вивчаючи закони капіталістичного способу виробництва,
не міг обминути й не висунути основних проблем теоретичної економії; інша річ, що

не завжди він їх правильно розвязував. Наприклад, Рікардо не обминув такого факту,
як тенденція норми прибутку до зниження. Але він, як і Сміт, змішував поняття

основного й обігового капіталів з поняттям постійного й змінного капіталів, а через це виводить

цю тенденцію в своїх Памфлетах" этакого чинника, як тенденція ренти до підвищування.
Другий цикл проблем у памфлетах охоплює майже всі основні питання грошового

обігу. В цих студіях Рікардо в інтересах економічної практики поставив усі основні

проблеми грошового обігу. На жаль, він ці питання розвязує невірно і не на основі

свого закону вартости. Але, не зважаючи на це, частина Памфлетів", де трактується

проблеми грошового обігу, не втратила своєї теоретичної цінности ; це одна з

найкращих робіт, що з явилися до Маркса, та й сучасні найкращі буржуазні теоретики грошей
не пішли далі від Рікардо.

Взаємовідносини між законом металевого грошового обігу та законами паперових

грошей, з одного боку, і між законами останніх та законами банкнот з другого боку,
є той вузол, що, розвязавши його, матимемо можливість вірно розвязати всі проблеми

грошового обігу. Перед Рікардо, яко найкращим мислителем свого часу, постали всі

ці питання, але він їх невірно розвязав Нагадаємо, що в той час, коли Рікардо
студіював стан грошової системи в Англії, англійські банкноти своєю природною суттю
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(дарма, що їх випускав банк) були паперовими грішми, бо уряд використовував емісії
банкнот на свої властиво урядові потреби, а тому курс банкнот" та їх купівельна сила

увесь час знижувались (в цьому питанні див. роботу Кауфмана -- Неразменные
банкноты в Англии"). Рікардо розумів, що купівельна сила грошей залежить не тільки від

самих грошей, а й від чинників, що діють на стороні товарів. Але для того часу
правдиве було твердження Рікардо, висловлене в студії 1809 р. під назвою' Висока ціна злитків

золота, як доказ знецінення банкнот". У цій студії він доводить, що чинники, які

зменшили купівельну силу грошей, залежали від самих грошей, бо банк випустив банкнот

більше, аніж треба було. З цього Рікардо зробив логічний висновок, що вартість
банкнот визначається їхньою кількістю. Банк, оскільки він не зловживає емісією і випускає
банкноти на основі дисконту короткотермінових комерційних векселів, не може на

власний розсуд випустити стільки банкнот, скільки йому бажано, бо кожна зайва

банкнота в обізі повертається до банку. Інша річ, коли банк зловживає емісією і випускає
банкноти на сторонні потреби: тоді автоматичний регулятор кількости банкнот в обізі

перестає діяти і банкноти перетворюються на паперові гроші з усіма наслідками цього.

Отже, помилка Рікардо полягає не в тому, що він за причину зниження купівельної сили

англійських банкнот вважає збільшення кількости їх понад потребу, а в тому, що він

не відрізняв чітко природи банкнот від природи паперових грошей і не показав, що

банкноти, знеціннюючись ) своєму курсі, втрачають свою природну суть, яко банкнот,
і перетворюються на паперові гроші. Ця помилка й лягла в основу його відомої

аналогії відкриття нової копальні коштовних металів з утворенням нового емісійного банку.
Оця думка Рікардо стала за основу для банківського акту Роберта Піля і відбивалася

на долі англійської грошової системи протягом майже 80 років.
Через те, що Рікардо вважає гроші лише за знаряддя обігу, він відступає від

свого визначення вартости грошей працею і, вводячи до своєї аналізи функції світових

грошей, приходить до протилежного висновку, що вартість грошей залежить від кількости їх.

Наприкінці відзначимо, що ми не згодні з редактором руського перекладу

Памфлетів", С. Б. Членовим, коли він каже, що: Несмотря на прорывающуюся местами

у Рикардо тенденцию смешивать законы, регулирующие ценность полноценных

металлических денег, с одной стороны, и неразменных бумажных денег с другой, Рикардо
в общем отлично понимал природу тех и других и управляющие денежным обращением
законы". (Передмова до Памфлетів", стор. 8). Ми вже зазначали вище, що Рікардо
це питання розвязав невірно. Щоб докладніше зупинитись на цьому, треба більше місця,
ніж дається для рецензії, а тому повернемося до цього цікавого питання іншим разом.

А. Я. Ландесман

Наркомос. Науково - дослідча катедра з прикладної економіки (Харків).
Випуск І, 1927, стор. 145; II, 1928, стор. 124. ДВУ, ціна 2 крб.

Згадані вище випуски цікаві дослідчі праці молодої аспірантури при катедрі
прикладної економіки в Харківськім Інституті Народнього Господарства.

Катедра ще молода науково
- дослідча іституція, якої перший науковий доробок

ми й розглянемо.
У першому збірнику зміст : Ф о м і н. Промышленность Украины ; Гольдштейн.

К анализу кон'юнктури производства по отдельным трестам с 1922/23 года по 1924/25 г.;

Е ф р о ї*м с ь к и й. Кооперація ; К р и ж о в. К вопросу о предмете и методе экономической

попитики, как научной дисциплины; Певзнер. К исчислению производственной
нагрузки оборудования и коэфициента использования основного капитала.

У другому збірнику: Ратнер. Банковская политика и товарные цены. Понятие

равновесия в экономической теории; Е ф і м о в. Конъюнктура, как предмет экономической

теории; Бак. Развитие учения о предприятии в современной Германии (інформаційна);
Акуленко. Проблема мирового хозяйства.

Матеріял змістом своїм ие одноманітний, маємо бо статті справді наукової вартості!,
але є йсуто інформаційні.
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З погляду економічної теорії, найактуальніші з них: Ратнера, Ефімова, Крижова,
Акуленка ; певний інтерес мають також здавніла трохи стаття проф. Фоміна про п ятирічку та

Єфроїмського нарис про особливості кооперації за капіталізму й за радянської системи.

Стаття тов. Ратнера є грунтовна дослідча праця, що майстерно розвязує

проблему економічної рівноваги в умовах капіталістичної суспільної системи. Шкода, що

автор замало віддав уваги цьому питанню з погляду взаємин продукційної системи

радянського господарства. Літературу про соц.-економ. природу закону вартости в СРСР

вказано недостатньо; слід було б її збільшити.

У статті тов. Ефімова маємо вже дослідження сумежної ділянки в економічній

теорії саме проблему коньюнктури, як об єкту політичної економії. Ця проблема, мало

досліджена з марксистського погляду, притягає де-далі все більшу увагу не тільки

теоретиків, а й практиків. Автор, безперечно, правильно синтезує Марксові міркування,
розпорошені, прим., у Капіталі" то - що, коли заявляє, що: Кон юнктурний цикл єсть

специфическая форма, в которой только и возможно обнаружение тенденции к

равновесию общественного воспроизводства при капитализме" (стор. 19), або Понятие
кон'юнктури исторично связано с капитал, экономикой" (стор. 22). А втім, чимало авторових

висновків, прим., у 7 розділі, конче треба краще проробити й поглибити; так само не

завжди вдала критика дослідників учених Вагнера, Репке, Шумпетера, Кондратьева та in.

Цікава фактичним матеріялом стаття тов. Акуленка про методологію поняття

світове господарство". Ця наука мало ще розроблена, жде ще на дослідників-м
арке и с т і в. Що до авторових тверджень, то вони не нові і суттю ие викликають-

особливих заперечень; подавши критику різних теоретиків світового господарства: Бухаріна,
Сартор юса, Ліста, Гармса, Леві та ін., автор дає досить вичериливе, хоч надто розтяжне,

визначення сути світового господарства та загалом сумлінно систематизує не аби - який

теоретичний доробок, головно, німецької теоретичної економії.

Досить змістовна стаття тов. К р и ж о в а. Автор, розглянувши позиції буржуазних
вчених та марксистських радянських теоретиків про природу науки економічної політики,

як в умовинах буржуазного ладу, так і в СРСР, краще накреслив суть економполітики

буржуазної, аніж радянської. Недостатньо доведено потребу на спеціяльну науку теорії

переходової (радянської) доби. Стиль викладу важкенький, що не є доконечним

покажчиком науково розробляти ту чи іншу проблему.
У статті Ф о м і н а Промышленность Украины", що має тепер переважно

історичний інтерес, підкреслимо одне хибне місце: за автором виходиіь, що имеется целый

ряд соображений, заставляющий сомневаться в возможности реализовать наше

промышленное развитие без обращения к рессурсам, лежащим вне

нашего народного хозяйства" (стор. 8). Що то за соображения", автор не вказує, бо йому
їх ніяк і не знайти! Ясно, що воля трудящих і радвлади конечно збудувати соціялізм без

допомоги капіталістів Европи розбила й розбиває не тільки побрехеньки опозиції ВКП(б),
але й фаталізм наших лояльних учених - економістів (див., прим., З їзд ліанових

робітників СРСР 1927 року в Москві).
Нарешті, декілька загальних зауважень що до характеру наукової продукції

катедри та її напрямку в дотеперішній роботі, як це видно із зазначених збірників катедри;

молодість катедри позначилася в деякій нерозробленості, схематичності, часто -

густо

сировинності матеріялу ( цитати") у розглянутих статтях. Теми ці висвітлюють питання

майже виключно теорії економічної, а не прикладної економіки, як слід би гадати,

згідно з цілевим наставлениям катедри, її назвою. Також не звернено належної уваги на

розробку актуальних проблем з радянської економіки. Помітно надмірне зловживання

чужомовними словами, стиль викладу досить важкий, сила цитат.

Ці гріхи молодости в роботі катедри слід би надалі виправити. Проте, пі оцублі-
коьані збірники свідчать про велику потребу і теперішню корисність катедри ие тільки

для педагогічних сил наших ВУЗ ів і дослідників, а й для народнього господарства

України загалом.

Ціна збірника (2 крб.) досить неприступна. II. Мушастий
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Нова книга про середньовічні міста

Henri Pirenne, des villes du moyen Age. Essai d histoire economigue et sociale.

Bruxelles, 1927. P. 203.

1925 року відомий бельгійський історик Пірень прочитав у кількох університетах
Г1.-А. Сполучених Штатів низку лекцій про середньовічні міста. Ця тема для Піреня не

нова. Ще в 90 - х роках минулого сторіччя він присвятив кілька статтей на сторінках Revue

historique питанню про походження міських установ. 1910 року з'явилась його ж таки

книжка Les amiennes democraties des Pays Bas, де він дає ґрунтовну картину розвитку
й життя бельгійських комун, головним чином за середніх віків. Нарешті Histoire belgique,
головна праця нашого автора, в перших томах віддає багато уваги особливостям

середньовічного міського устрою1). Прочитані Піренєм в Америці лекції стали за основу нової

книжки, що вийшла спочатку англійською, а потім французькою мовою 2). Нова книжка,

не зважаючи на зовнішню популярність, має великий інтерес і для спеціялістів. Книжка

має багатий зміст, в значній мірі побудована на першоджерелах, автор надзвичайно

широко знайомий з літературою в цьому питанні3), а це дає можливість проводити паралелі
та зближення між соціяльним устроєм різних країн та народів, у тому числі й України.
Крім того, автор вважає за можливе висловитися в найрізноманітніших як - найістотніших

питаннях медієвістики.

Питання про тс, як утворилися середньовічні 'міста та міські установи, Пірень
вставляє в широкі всесвітньо - історичні рямці. Передовсім автор дотримується того

погляду, що з переходом від старого світу до середньовіччя місто не загинуло, як і

взагалі не загинув той економічний розвиток, що його було досягнуто за часів римської
імперії. Що правда, римська цивілізація з кінця ПІ сторіччя безперечно послаблюється,

хоч причин цього послаблення автор зовсім не викриває. Але це послаблення, на думку

Піреня, не вразило основних джерел життєспроможности античної економіки. Отже,

автор виходить з погляду безперервного розвитку; велике переселення народів, занепад

Західної Римської Імперії для нього не визначають господарської катастрофи. Істотне

значіння, на думку Піреня, має звязок між Сходом і Заходом, що зберігся за допомогою

Середземного моря. І після занепаду Західної Римської Імперії торговельні взаємини між

Італією, Талією та східніми країнами підтримуються, а разом з тим так чи сяк

підтримується той економічний лад, що склався в римській імперії.
Катастрофа починається в VII сторіччі, коли арабська навала розірвала одвічний

звязок між Сходом і Заходом. Европа на довгі роки впадає в економічне животіння, що

характеризується чим-раз більшим поширенням натурального господарства і, разом, з тим

таких явищ, як наскоки норманів, сарацинів, угорців то-що. На думку Піреня,
виходить, що Меровінгська монархія стояла в економічному відношенні вище від Каролінг-
ської. Характеристика торговлі за меровінгської доби має в собі багато цікавих вказівок.

Пірень виразно малює торговельні звязки Марселю, що до кінця VIII сторіччя
залишається великим портом; називає низку торговельних центрів по берегах Атлантики; згадує

ярмарок у Сеп-Дені то-що. Все це рішуче говорить проти уявління про меровіигську
добу, як про добу цілковитого панування натурального господарства. Що до цього, то

Пірень цілком поділяє погляд тих учених, що на чолі їх стоїть Добш. Тенденційність

і своєрідність позиції Піреня полягає в тому, що ввесь згаданий економічний розвиток
він звязує з Середземним морем, дарма що ніяких даних про це нема. За Піренем
виходить, що ярмарок у Сен - Дені звязує англо - саксонських купців, які прийшли через

*) Погляди Піреня на походження міста й міського устрою висвітлено руською

мовою в статті Н. Цемша: Проблема походження французького міста в науковій
літературі". (зб. Россия и Запад", І, стор. 177 180).

2) Medieval Cities. Their origins and the revival of trade (Princeton, University Press.

1925).
3) Піренєві відома навіть книжка руського автора Н. Оттокара Опыт по

истории французских городов" (Пермь, 1919), яку він цитує руською мовою (див. стор. 168).
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Руан та Кентовік, з купцями Ломбардії, Еспанії та Провансу, тоб - то з басейном

Середземного моря. А що робили ці купці не на ярмарку? Чи вичерпувалася роля ярмарку
тільки встановленням звязку між купцями Британії та Середземного моря ? - На ці

питання Пірень відповіди не дає.

Автор цілком поділяє думку про каролінгське відродження", але обмежує його

виключно галуззю культурних явищ. Що до економіки, то тут каролі.чгська епоха, на

Пірснєву думку, являє собою картину цілковитого занепаду. Отже, Пірень припускає

цілковитий розрив між економікою та загальною культурою, залишаючи останню висіти

в повітрі. В німецькій літературі (та й не тільки в німецькій) досі панувала тенденція
ставити добу Карла Великого вище проти попередніх часів, як добу надзвичайного

економічного й культурного розквіту. В своєму захопленні багато німецьких істориків, що
цілком втрачають душевну рівновагу чуючи ім я Карла Великого, зводили цей розквіт
до надзвичайних особливостей особи основоположника Священної Римської Імперії
німецького народу, що зумів ніби-то підштовхнути всі галузі народнього життя, разом
з тим і господарські. Цього погляду дотримується такий серйозний дослідник історії
німецького народнього господарства, як Іоган Штернегг (цей погляд відбився в книзі

Джевелегова Торговля за середньовіччя"). Тільки за останні роки, під впливом

переважно А. Допша, встановлюється правильніша уява про послідовний розвиток меровінг-
ської економіки та суспільства в каролінгську, при чому остання, природно, являє

собою вищу ступінь проти попередньої. Що до цього, то можна відзначити талановиту

книжку учениці А. Допша, Ерни Пацельт1). Вона встановлює, що по суті всі ті явища,

які охоплює розуміння каролінгський ренесанс", мали місце за попередньої доби,

'розвинулися з них і часто нічого прииципіяльно нового собою не являють.

Пірень перегинає палку в другий бік. Від праць Допша він відмахується

зауваженням, що Допшову аргументацію побудовано на недостатньому матеріалі та неточному

тлумаченні текстів. Не можна сказати, що власна аргументація Піреня відзначалася
більшою переконливістю. Пірень посилається на капігуляри, де рідко згадується про
торговлю. З цього можна зробити висновок про її надзвичайно малу ролю". Пірень згадує

відсутність купців - професіоналів, відсутність речей шире,кого споживання, як товарів,
нарешті знецінення монети. Нема чого говорити, що цим аргументам давно протипоставлено

контр - аргументи і що їх треба було б відхилити, але Гіірспь не спробував цього зробити.
Можна помітити й деяку неув язку в побудові Піреня. В економічному занепаді

каролінгської доби винні араби (7 ст.); найбільший занепад відноситься до IX сторіччя,
коли з являються не тільки араби, а також і нормани, угорці то-що. Чи не можна тут
запитати: а чи не перебільшено часом руїнницького впливу арабів, як таких? І зовсім не

доведено, що, відколи з явились араби, Середземне море зробилося цілком закритим.

Нарешті, чи ие перебільшує, бува, Пірень взагалі значіння східної торговлі для економічного

розвитку Европи ?

Ілюструючи значіння східньої торговлі, Пірень наводить місто Київ та Київську
Русь. Він доводить, що Київщина стояла що до свого економічного розвитку вище від

каролінгської Европи, і пояснює ці обставини тим, що для Києва були відкриті звязки зі

Сходом (через Візантію), неприступні для Заходу. На історії Київщини немовби відбився
соціальний експеримент для підтвердження тез Піреня: без східньої торговлі занепад,

а за наивности її розквіт.
Пірень взагалі схильний надавати перебільшеного значіння в історичному

розвиткові зовнішнім стимулам. З явлення арабів призвело до занепаду; нове відродження так

само звязаие з зовнішніми стимулами, що їх мала Европа після IX сторіччя, доби
найбільшого занепаду, в двох пунктах: у Венеції від звязків зі Сходом, у Фландрії від

иормано -

варязького руху. Пірень дає блискучу картину економічного відродження"

Европи, зросту населення, поширення площі оброблюваної землі, пожвавлення торговлі,
концентрації торговців біля старих cites і бургів, утворення нових бургів, фобургів

) Егиа Patzelt. Die Karolingische Renaissance. Wien, 1923.
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і поглинення ними старих. Пірень підкреслює, що нові міста не мають нічого спільного із-

старими. Ці старі міста, на його думку, мали тільки адміністративне або воєнне значіння

а нові цілком звязані з торговельним рухом XI XII сторіччя. Населення фобургів
скористувалося зі старих фортець тільки як із засобу оборони, а, помурувавши стіни

навкруги своїх фобургів, зовсім перестало мати потребу в cites і бургах.
До цієї картини він додає багато як - найцікавіших деталів. Проте, дещо тут знову

таки незрозуміле. За прабатьків середньовічного купецтва він вважає не селян, не

поміщицьких прикажчиків, а волоцюг. Пірень занадто виразно підкреслює занепад вільних

елементів у каролінському суспільстві і через це вбачає можливих прабатьків купецтва
тільки в волоцюгах, серед злиденної маси волоцюг і босяків, що їм випадково

пощастило заробити. Досить лантуха зерна, вчасно приставленого до місця, де населення

голодувало, і можна було мати великі прибутки", говорить Пірень (стор. 103). От де

джерело первісних надбань. Щаслива випадковість!
До певної міри й міста виникали через випадок. Дійсно, волоцюги - босяки,

перетворившися, завдяки щасливому випадкові, на купців, не залишають свого кочового

життя. Пірень дуже добре змальовує цей бік життя середньовічного купця. Але від часу

до часу, між торговельними мандрівками та за негоди, купці переховуються в місцях,
легко приступних і безпечних. Цими місцями є, як виходить, старі cites та бурги. Отже,
виходить, що купецькі поселення утворюються не в процесі торговельної діяльности, а в

процесі відпочинку від неї! Чудна теорія міст і А між тим він сам підкреслює звязок

і обумовленість росту-міст із зростом торговлі. І в той самий час він рішуче заперечує

проти риночної торговлі, що пояснює концентрацію купців (і ремесників) наявністю

ринків (див. стор. 121 J22).
1

_

Останній розділ книжки присвячено історії міських установ. Нічого нового цей

розділ не дає.

В нашому викладі -мимоволі доводилось зупинятися на суперечливих або

помилкових поглядах Піреня. їх, як вийшло, є чимало. Вони до певної міри характерні для

буржуазного історика, що не. бажає до кінця продумати значіння економіки в історії,
хоч, проте, подібно ПірснєВІ, і відводить їй значну ролю.

Закінчуючи, треба 'підкреслити, що книжка подає чимало цікавих спостережень,
ставить нові питання, збуджує; історичну думку. Досить, наприклад, відзначити думку

про кризу дворянського господарства в XI сторіччі, про вихід дворян з міст (див. стор. 146).
Ця думка, коли вона справді знайде собі потвердження, може кинути зовсім несподіване

світло на хрестові походи.
Пакуль

Rosenkranz A. Der Buiidschuh. Die Erhebungen des siidwestdeutschen Bauerns-

taudes in den Jahren 1493 1517. В. I Ii, Heidelberg. 1927.

Праця Розенкранца Спілка Постола" ) є цінний вклад до сучасної історичної
літератури про селянські рухи в Німеччині. В першому томі (500 стор.) автор дає

історію Спілки Постола", а В другому джерела, вперше знайдені в архівах, історія Постола"
складається з чотирьох великих нарисів, де Розенкранц детально вивчає походження

змови, її програму й плани дій, організацію та долю спроби. Загальний погляд

Розенкранца визначається так: Ми називаємо Спілкою Постола" ті рухи, що на початку
XVI сторіччя охопили селянство південного заходу (Німеччини), поставивши собі за мету
звільнитися через загальне повстання від господарського й соціального гніту" (т. 1 - й).
Тіїьки ті рухи можуть називатися Спілкою Постолу" (і вивчатися автором), що, не

обмежуючись певною територією, мали загальне поширення і висували програму, спільну
для всього селянства, обґрунтовуючи її божеською справедливістю.

) Німецьке слово IJlindschuh руською мовою неточно перекладається словом

Башмак". Українською мовою, коли ivjaTH на увазі точність перекладу, найкраще перекласти
це словами Спілка Постола" (постоли рід середньовічного взуття, що його носив

простий люд).
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Які саме причини призвели до утворення Спілки Постола" ? В протилежність
Штольце й іншим, Розекранц доводить, що ідея Спілки Постола" виросла з соціяльного

й господарського становища селянства. Не з поліпшення, а з погіршення стану селян*

ства виросло прагнення звільнитися, підкреслює Розенкранц в іншому місці. Але його

аналіза причин не виходить за межі звичайної в німецькій історичній літературі будови.
Він відзначає роздрібленість території (це ще Белрв вважав за основну причину селянської

війни), вплив сусідньої Швайцарії з її республіканськими й вільними установами,

цілковиту безправність, правну безпомічність селянина і зловживання судовими правами (змову
1513 року було скеровано проти Qerichtsherren). Правний момент (як це підтверджував
ще Янссн) має найбільше значіння, бо господарські причини могли викликати тільки

роз єднані, місцеві вибухи. Але, коли бракувало однієї з основних підпор суспільного
життя, надійної правної оборони, утворювалось становище безпомічности, що й

спонукало до заколоту і змови" (1-й 142). Змову 1502 року викликали надмірний зріст подат*

ків на продукти споживання та загарбання громадських земель. Кожна змова зокрема

виникала з специфічних місцевих умов, але загальним ґрунтом був політичний неустрій
Німеччини. Тому - то Спілка Постола" набуває загального характеру. Так само, як і Лам-

прехт, Розенкранц констатує соціяльне пригнічення селянина, перетворення його на

соціяльного парія", але і Лампрехт, і Розенкранц не можуть пояснити причин
погіршення стану селянства. Невідомо, чому саме на межі XV XVI сторіч так загострились

усі хиби політичного усті ою ? Чому дворянство саме в цей період збільшує оброки,
загарбує альменду (громадську землю) ? Розенкранц не дає на це відповіди, бо він не

помітив глибоких змін, що відбувалися в економічному житті, не помітив тієї кризи, що

почалася до XVI сторіччя.
Цілком слушно Розенкранц характеризує рух .Постола", як радикально

-

демократичний". Селяни вимагають скасувати оброки та побори, вимагають волі полювання,

рибальства, пасовиська і лісів" (1502 1513 р.р.), вимагають скасувати або полегшити

податки, як безпосередні, так і посередні (1493 1532, 1513), обмежити церковне майно

(але не поділити); програма Постола" прагне здійснити необмежену волю володіння,

ліквідувати всі посередні ланки між імператором і селянином, тоб-то знищити (austllgdn)
дворянство та князівство. Але не можна простежити в ній комуністичної ідеї".

Постолові" комунізм був чужий.
Як же саме повставали змови? Джерелом, звичайно,- відповідає Р. є загальне

громадське становище, але без керовника не було б Спілки Постола". Без Йосса

Фріца загалом неможливий рух Постола" з 1502 року" (І, 178), і далі Постіл не був
масовим рухом, що вибрав на свого керовника Йосса Фріца, але був, у цілковитому
розумінні слова, його особистим твором... Фріц був ініціатором, був рухачем" (І, 307).
Звичайно, в цих словах видно безперечне перебільшення і, можливо, захоплення ос> бою-

Йосса. Не Йосс утворив Спілку Постола", а селянський рух висунув Йосса і дав

розгорнутися його великим організаторським здібностям
Велика цінність роботи Розенкранца полягає в тому, що він ставить на порядок

денний проблему вивчення організаційного боку селянського руху, вивчення того, як

селянство переходило від стихійних протестів та заколотів до організованого, заздалегідь

підготовленого, повстання. Правильніше, звичайно, вважати за Спілку Постола" не ті

рухи, що висували загальну програму", як гадає Р., а ті, що їх утворювали таємні

змовницькі організації для проголошення повстання. В організаційній проблемі велику

вагу має вивчення звязків селянського руху з міським (ще Kaser К. відзначав, що

неправильно називати соціяльний рух 1525 року селянською війною"). Р. віддає цьому
питанню багато місця в своїй праці. В русі 1493 року об єдналися селянський і міський

рухи" (Шлеттстадт, І, 53). Йосс Фріц в усіх змовах планував об єднання міста й села"

(І, 209). Завоювати найближче місто, для чого намагались опертися на найбідніші його

верстви, було головним пунктом операційного плану кожної змови.

Яке ж історичне значіння має Постіл"? Жодного повстання, що його планувалося,

не було здійснено, проте Постіл" розвивався і не вмирав, бо становище селянства
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не кращало. Спілка Постола", так би мовити, літала в повітрі, ії паростки були скрізь
у ґрунті і мали доста, чим живитися'1 (І, 499). Але, стаючи чим - раз радикальнішим, він

не міг добутися плодотворчих наслідків, бо радикалізм діє тільки руйнуючи, а не тво-

рючи. Своїм гаслом, що його можна висловити словами Sturz des Bestehenden",
Постіл" залучав до себе маси, але, коли б він від руйнації перейшов до творення, то-

скоро<б зійшов на нівець" (І, 472).
Через те, що Постіл" зріс на ґрунті злиденного становища селянства, він був

жагучим рухом до перевороту", через те, що його програма розвивалась у безумовне
ні, в програму загальної руйнації, в переворот за для перевороту" (І, 474). В цих словах

визначається політичне кредо буржуазного історика, ліберально настроєного,
співчутливого іноді до злиденного стану простого народу", але він попереджає про цілковиту
безнадійність радикального розриву з минулим через загальне повстання та загальну

руйнацію.
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