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0ІЛОСО0ГЯ
СОЦІОЛОГІЯ

ВОЛ. ЧУЧМДРЬОВ

Проблема походження релігії в освітленні

Спінози та сучасної науки

Говорючи про атеїстичний характер учення Спінози, посамперед

треба дати відповідь на питання, як розв язував він проблему
походження релігії. Релігія, за Спінозою, має не трансцендентне джерело

свого походження, а цілком земне. Релігія тягар для людства й

острах людини перед грізними явищами природи, що

породжує релігійні емоції та уявлення. Релігія це

печать людського рабства та мізерности. Теоретичне значіння релігії
ілюзорне, її роля на те й сходить, щоб допомагати владарям тримати

народ у покорі. Релігійні забобони, породжені острахом перед силами

природи, являють собою відбиток первісного рабства.
Підкреслюючи зв язок релігії з політикою, Спіноза відзначає також,

що монархічний лад у найбільшій мірі зацікавлений у збереженні
релігійних забобонів. Якщо вища таємниця монархічного урядування
і надзвичайна для нього вага полягає в тому, щоб тримати людність

в. омані, а страх... прикривати гучним ім ям релігії, щоб люди за

своє поневолення боролися, як за свій добробут, і вважали не за

ганебне, а в вищій мірі за почесне не шкодувати життя та крови

задля шанолюбства однієї якоїсь людини, то, навпаки, у вільній

державі не може бути й мови про будьщо, що завдає шкоди людству,
бо пригнічувати забобонами або іншим яким способом стримувати
вільне мислення усякої людини цілковито суперечить загальній

вільності" ) В дальших, дійсно клясичних простотою своєю та ясністю,

словах, він викладає думку про причини, що утворили релігійне
уявлення:

Коли б люди в усіх своїх справах могли діяти за певним пля-

ном, або коли б їм завжди сприяло щастя, ніякі забобони не могли б

') Спіноза. Богословсько - політичний трактат . Spinosa, Opera, I. V. Vloten

et I. P. N. Land, 1914, tomus II, 87.
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запанувати над ними. Ллє тому, що люди часто опиняються в такому

скрутному стані, вони не можуть скласти собі ніякого пляну; тому

що з-за сумнівних благ фортуни, безмірно бажаних ними, вони

здебільшого перебувають у жалюгідному хитанні між надією та страхом,

вони в більшості випадків схильні вірити чому завгодно. Дух їхній,

звичайно самовпевнений, чванливий та гордовитий, легко схиляється

туди й сюди в хвилини сумніву, а ще легше, коли він хитається,

бентежний надією та страхом... /Адже люди, що чогось бояться,
помітивши будь-який випадок, що нагадує їм про якесь колишнє добро
або лихо, гадають, що він віщує їм щасливий або нещасливий вислід
і тому називають його сприятливою або несприятливою ознакою, хоч би

цей випадок сто разів уже їх дурив. Далі, коли вони з великим

здивованням дивляться на щось незвичайне, вони вважають його за лиху ознаку,

що говорить про гнів богів або вищої істоти... Подібно до цього вони

витворюють силу силенну вигадок і тлумачать природу остільки дивно,

немов і вона разом з ними шаленіє. /А коли це так, нам ясно стає,

що різним забобонам найбільше віддаються ті люди, які надмірно
бажають чогось сумнівного, і що всі звертаються до божеської

допомоги найбільше тоді, коли їм загрожує небезпека й вони не можуть
самі собі дати раду. Тут вони дають обітниці й проливають жіночі

сльози, називають розум сліпим (бо він не може вказати певного

шляху до уявних благ, що їх прагнують люди), а мудрість людську

суєтною, і навпаки... До такої міри жах примушує людей шаленіти.

Отже, страх це та причина, що через неї суєвір я (релігійне. В. Ч.)
виникає, зберігається й підтримується" '). (Causa itaque, a qua super-

stitio oritur, conservatur et fovetur, metus est).
Думки, висловлені в свій час Спінозою в питанні про походження

релігійних поглядів, не забулися й не пішли в небуття. Навпаки,
сучасна філологія, порівняльна мітологія та етнографія зібрали силу

силенну історичних документів, що проливають світло на питання про

походження релігії і немов удруге обґрунтували погляди філософа.
Стало відомо, що страх та нещастя навчили наших прабатьків
ворожбитства й що цей духовний стан являє собою первісну форму
їхніх відносин до гнітючого й безмежного релігійного світу. Розвиток

релігійного почуття обумовлювався суто фізичним безсиллям та

залежністю. Почуття страху спонукало первісну людину робити одну за

одною різні догадки, щоб пояснити ними найзначніші явища, що

вражали її в природі, й тим підкорити свою волю суворій владі

таємничої природи.
Темна ніч, блискавиця з невідомого простору, гуркіт грому, рев

диких звірів, усі ці жахливі явища природи являли собою для

нашого прабатька незрозумілі таємниці, що завдавали йому жаху.

Людина молилася злим істотам навіть тоді, коли поважала добрі.
Людина схилялася попервах перед силою, перед тим, що було вище

') Бог.-політ, трактат", стор. 1 3. Spinoza, Opera, t. II, 86.
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й могутніше від неї самої. В нещасті й лихові, смертельній небезпеці

та страхові навіть цивілізована людина наших часів падає ниць і

просить, і благає у вищих небесних сил допомоги й милости. Спіноза

наводить вдалий приклад щодо цього:

Коли хто хоче знати каже він часті приклади цьому (тобто,
зв язкові релігії з почуттям страху), хай погляне на Олександра
Македонського. Він тільки тоді почав звертатися, з суєвірства, до віщунів,
коли вперше почав боятися долі (cum primum fortunam timere didicit)
біля Сузіянської брами (див. Курція, кн. 5, розд. 4), а після перемоги

над Дарієм перестав радитися з віщунами й ворожбитами, доки

вдруге не відчув страху перед несприятливими обставинами, бо бак-

тряни відпали від нього, а скифи примушували стати до бою, тимча-

сом як сам він лежав поранений, неспроможний будьщо зробити.
Тоді він (як стверджує сам Курцій у книзці 7, розд. 7), знову впавши

в суєвір я, цей глум над людським розумом, кличе Мрістандру,
викриваючи перед ним свою легковірність, провістити через жертви, чим

скінчиться справа" 9-
Психологічні елементи, що з них складалося перше релігійне

почуття, давно вже стали предметом вивчення2). Різні емоції страху
в усіх різних ступенях їхніх, починаючи від глибокого жаху й до

невиразної турботи, породжувалися невідомими, грізними й

непереможними силами природи, що можуть багато допомогти людині й

особливо багато їй пошкодити. Primos in orbe Deos fecit timor". Історики,
що вивчали первісну культуру, не раз помічали, що спершу
обожувалося переважно злих і страшних геніїв; головним атрибутом їх була
фізична сила. Добрі й милосердні на перших ступенях цивілізації

залишалися немов у зневазі й були невідомі. Тільки згодом справа

змінилася в протилежний бік.

Почуття бояння й огиди служило, звичайно, знаряддям

самоохорони. Воно являло собою вияв оборонного інстинкту самоохорони в

тяжких умовах первісного життя. Загалом, характерні риси почуття

страху знижували життьовий тонус і це зниження ні в якій іншій

емоції не виявлялося так повно. Можна з певністю сказати, що страх

мав цілком доцільний характер, спонукаючи людину пристосовуватися

до однієї мети: зіщулитися, сховатися, дати по змозі менше здобичі

ворогові, що нападає, і, зважаючи на постійну небезпеку, завжди

триматися насторожено. Незначні або помірковані форми бояння

являють собою корисне знаряддя проти шкідливих переслідувачів,
примушуючи ховатися або тікати. /Але серйозні форми, от як страх та жах,

супроводяться паралізацією рухових органів і не дозволяють ані

тікати, ані боронитися. Ми бачимо людей і тварин, паралізованих

') Бог.- політ, трактат", стор. 3. Spinosa, Opera, II, 86.

Одна з кращих студій про страх належить, можна сказати, перу Моссо.

Чудові сторінки, присвячені аналізі цього чуття, можна знайти також у Рібо,

Едґара Пое, Лая, Джемса тощо. Фізіологічні основи страху описано у Дарвіна,
Мантегаццой, Лянґе та Хека Дьюка.
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жахом, знесилених, тремтячих, неспроможних скористуватися своїми

силами.

Усім добре відомі переживання підчас кошмарного сну. Кожний

пам ятає те тяжке почуття, коли почуваєш уві сні, що тебе душить

якийсь тягар, лежачи тобі на грудях, або стискує горло петля і ти не

можеш зробити ані найменшого руху, щоб скинути тягар або

розв язати петлю. Такі сни це справжнісінька муку: то падаєш,

тікаючи від переслідування, і не можеш підвестися, то почуваєш себе

паралізованим, коли тебе штовхають у провалля, то лежиш посеред

вулиці, почуваючи, що тебе зараз розтопчуть коні та екіпажі, і не

можеш ані поворухнутися, ані крикнути про допомогу. Розпач

збільшується, доки кошмар скінчиться і ти прокинешся в страхові, з

колотінням у серці, з частим диханням. Під 'впливом значного почуття

страху, жінки та діти зіщулюються, закриваючи обличчя руками,
забиваються в куток, не дивлячись навколо. Навіть сміливі люди, охоплені

жахом, не можуть тікати : їхні нерви немов паралізуються й вони

віддають себе на призволяще.
Об єкти релігійних вірувань були ще в більшій мірі факторами,

що нагонили тремтіння й паралізували людину. Людина, охоплена

цими почуттями, що сковувала всю її істоту, падала на землю й

жахливим голосом кричала перший зойк молитви, в надії зм якшити гнів

і лютість могутньої й невблаганної істоти. Поширений скрізь звичай

падати навколюшки, в ознаку прохання про милосердя, пояснюється

тим, що підчас великого страху у людини раптом, як .говориться,
підгинаються ноги й вона мимоволі падає на землю.

Легко навести більш наукове й фізіологічне пояснення цього

явища. Під впливом філо - й онто - генетичного досліду деякі

роздратовані вражіння викликають у людей послаблення м язів, що

утримують людину в стоячому стані. Людина стоїть (Korperstellung) за

допомогою рефлекторного напруження периферичних м язів тіла. Такий

стан м язів звичайно називається їхнім тонусом. Нервові центри, що

завідують тонусом, лежать під корою й функціонують автономно у

відношенні до кори. Коли людина переживає страх, відношення між

корою, що сприймає вражіння, та підкорою порушуються в тому

розумінні, що тонус підкоркового члена послаблюється. Це призводить

до тимчасового паралічу й людина падає на коліна й молиться перед
об єктом своїх вірувань.

Почуття страху породжує першу молитву й створює релігійні
культи. Від того релігійне чуття й має цілком практичний і утиліза-
торний характер. Являючи собою відбиток вузького егоїзму та

інстинкту самоохорони індивідууму або групи, воно на початку є

корисним знаряддям у боротьбі за життя. У кожному культі є певна

надія змилостивити грізну владу й зробити її якщо не доброю, так

спочутливою й ласкавішою до горя. Всякий культ виявляється в

практичних правилах, що регулюють систематичні дари та жертви. Чари,
магія, ворожбитство являють собою не тільки засіб схилити на
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свій бік грізне божество, а й засіб оволодіти через хитрощі його

могутністю.
У сучасній генетичній соціології погляди Спінози на походження

релігії було відроджено двома теоріями. Одну з цих теорій визнано

за натуралістичну, бо вона вбачала корінь мітології в обоженні

сил природи. Згідно з цією натуралістичною теорією, релігія походить

із страху перед дикими тваринами. Другу теорію названо маністич-

ною; вона вбачає в культі прабатьків джерело всіх основних форм
мітологічного мислення. За цією теорією, релігія постала на основі

страху людини перед смертю та небіжчиком.

Про ці дві теорії треба поговорити докладніше; це дасть нам

змогу оцінити в повній мірі оригінальність і тонкість

запропонованого в свій час Спінозою вчення про походження релігії.

Звернімо увагу на виклад першої теорії.
До числа дуже поширених явищ, що повторються майже в усіх

релігійних системах як цивілізованих народів, так і народів, що стоять

на низькому ступені розвитку, належить обоження диких звірів.
Приглянувшись уважніше до історії образотворчих мистецтв, ми легко

помітимо, яку виключну ролю мало шанування тварин у низці інших

примітивних форм культу.
Зважаючи на число зроблених виображень, вірність, точність

і життьову правду цих виображень, легко можна переконатися, що

тварина стояла попереду всіх інших об єктів релігійного вірування, не

виключаючи й людини. Машкари тварин, дуже поширені серед
первісних народів, являли собою один з головних приладів підчас

виконання священного танку. Далі' форми тварин відогравали переважну

ролю серед мотивів татуїровки, що мала спочатку релігійне й магічне

значіння, раніше ніж зробитися простим засобом прикраси. В такій

самій мірі в прикрасах на зброї, посуді та хатньому начинні виобра-
ження фігур тварин існували раніш від усіх інших об єктів

образотворчого мистецтва. Всі ці спостереження безперечно доводять, що

образ тварини був найбільш раннім у мітології первісної людини та

що боги -

тварини, як правило, були попередниками чоловікоподіб-

них божеств.

Представник староєгипетського народу, що створив величну й

могутню цивілізацію, являє собою такий самий приклад обоження

тварин, як і напівдикий індієць, що поклоняється трупові забитого

ним на полюванні дикого звіра. Знайти пояснення цьому поширеному

фактові в умовах теперішнього побуту, звичайно, неможливо.

Очевидячки, питання про його походження слід виключити з рямців
теперішніх часів. Постає питання такого роду: чи нема в релігійному
світогляді сучасних нецивілізованих народів слідів культу тих часів,
коли в боротьбі з хижими звірями вперше почали складатися поняття

доісторичної людини про світ, що її оточував? Чи не в дивному (на
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наш, звичайно, погляд) обоженні дикого звіра треба шукати перших

проблисків ідеології людини? Культ диких тварин, певна річ, міг

виникнути в безмежно далекій від нас добі. Народні перекази через

низку сторіч зуміли зберегти пам ять про жахливих тварин третичного

періоду, що давно вже зникли з нашої землі. Культ тварин,

очевидячки, так само давній, як давня історія людства. Тільки в міру
розвитку культури ^людської праці та людського життя, тварина

- бог

починає учоловічуватися й кінець кінцем набирає цілком людської

і навіть ідеалізованої подоби.

Уявімо собі на хвилину ті природні обставини, що в них

проходило життя первісної людини. Життя її було не легке: первісну
людину оточували люті хижаки, отрутні змії й жахливі крокодили та

льви. Якщо природа щедрою рукою дарувала людині засоби

харчування, то та ж таки природа покладала на неї тяжку турботу про

охорону власного життя. В трудовому процесі так само доводилося

терпіти труднощі в формі безперестанних нападів звірів і хижих сусід.
Уже тоді постала неминуча потреба в озброєному хліборобстві.
Робітник являв собою одночасно вояка й мисливця. В різні епохи

охорона поля забирала у нашого прабатька більше сил, аніж обробіток
його. Хижі звіри нападали так часто, а зброя була така примітивна
й безсила, що первісна людина мало була спроможна захистити свій

урожай, а то й своє життя. Навіть у стародавній Греції хлібороб з

величезними труднощами боронив свою землю від льва або вепря.

Історія боротьби хлібороба зі львом чи вепрем являла собою, можливо,

одну з найдовших і найтяжчих війн в історії людства. Окремі громади

перебували в стані безперестанної збройної оборони проти хижаків.

Зрідка примітивної кам яної зброї було досить, щоб забити льва, але

найчастіше лев перемагав у боротьбі з людиною, витискуючи її з тієї

місцевости, де ця людина проживала. Звіри, що нищили врожай,
хижаки, що полювали на худобу первісної людини, а то й на саму

людину, являли собою найлютіших її ворогів. Невелика громада не завжди

могла боротися з цими тваринами
- хижаками.

В умовах постійної безупинної небезпеки проходило життя наших

прабатьків. Страх одвічно супроводив їхнє життя, уявлення про
причини небезпеки ставало центром їхнього розумового життя. Саме ці

уявлення про небезпечного й лютого звіра раніш за все почали

збиратися в мозкові первісної людини, саме вони почали творити сталі

ряди переважних образів, що навколо них зосереджувалась уся

розумова діяльність людини. Уявлення про звіра, як про вищу й грізну
силу, що визначала людське існування, з неминучістю зробилося
першою релігійною ідеологією людини.

Тимчасом як обоження мирних тварин супроводиться мітами,
обоження хижаків не зв язане з жадними переказами. Отже, слід

вважати, що шанування хижих і небезпечних звірів було самостійним

і більш раннім, аніж шанування мирних тварин. Релігійне мітотворення
було продуктом пізнішого часу. Воно могло з явитися тільки тоді, коли
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легенда про лютих хижаків, могутніх і грізних, уже міцно володіла

розумом доісторичної людини.

Сліди вимерлого хижака приводять нас до тієї, безмежно

віддаленої, епохи, коли єдиним володарем нашого прабатька був звір,
коли світ лютих і страшних тварин являв собою зосередження всього

його розумового й господарського життя. Страх перед хижим

звіром створив релігію людини, хижий звір зробився
її першим богом. Відношення до хижака створювало у первісної
людини ту психологію страху,' що являла собою основний мотив її

перших релігійних вірувань. Хижак, певна річ, не був ще богом у

значінні найвищого принципу, що керує й скеровує порядок світового

життя; зате він уже був богом у значінні вищої, грубої й

непереможної сили. Страх перед лютим звіром, що всюди чатував на

первісну людину, зробився основним моментом, що скеровував хід її життя.

Чіпкий, консервативний природою своєю, народній переказ зумів
зберегти пам ять про такі відміни релігійних уявлень, що давно вже

встигли зробитися казкою. І важко дивуватися з тієї обставини, що

люди ще й досі уперто тримаються культу колишніх хижих

володарів, тимчасом як їхній матеріяльний розвиток зробив уже хижаків

менш небезпечними ворогами. За приклад, як зберігаються залишки

стародавньої релігії, що шанує хижака, можуть служити релігійні
уявлення сучасних нецивілізованих народів. При чім почуття страху

та шаноби в релігіях цих народів тим значніші, що кровожерніший і

небезпечніший даний звір )
До числа найнебезпечніших хижаків належить тигр; жадна

тварина не провадила з людиною лютішою й довшої боротьби, як тигр.

Священний страх давно вже канонізував божеським ореолом цього

звіра. У африканських негрів зберіг свою силу стародавній звичай,
що забороняє полювати на тигра. Убити цю священну тварину
можливо тільки в умовах неминучої самооборони. Суєвірним обоженням

користується також і цар пустелі лев. Негра, що вбиває льва,

вважається за тяжкого злочинця. Плем я призначає йому кару і, тільки

старшини селища можуть звільнити винного від кари. Старшини
влаштовують іноді показовий суд над винним; увесь процес провадиться

для того, щоб умилостивити забитого льва й довести йому, ніби

родичі вбивці не співчувають його лихому вчинкові й готові покарати
винного. Далі, до числа найпоширеніших культів слід віднести
шанування ведмедя; поширення цього культу пояснюється тим, що цей
хижак водиться всюди. Поклоніння ведмедеві поширене у сибірських

') Про культ диких тварин говориться в таких творах: Мензис Історія
релігії", Тейлор^-- Доісторичний побут людини**, Брем Життя тварин**, Харузин
Етнографія**, Пешель Народознавство**, Леббок Початок цивілізації**, Waitz

Anthropologic**,' Reville Les religions des peuples non civilis6es , Белох Історія
Греції** і багатьох інших. Досить матеріялу в питанні про виникнення релігії на основі

страху перед тваринами подано також у невеликій і цікавій праці проф.
Герасимовича У истоков религии**.
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тубільців: гіляків і айносів, остяків і вогуличів. Остяки, наприклад,

вішають шкіру забитого медведя на дерево й віддають їй всіляку

пошану, благаючи тварину пробачити їм, що вони її ненавмисне

забили. Навіть присягу на вірність та дружбу дається перед головою

забитого медведя. Вогуличі, забивши ведмедя, благають у нього

помилування, при чім усю провину за вчинений злочин намагаються

перекласти не на себе, а на рушниці та стріли, вигадані й привезені
їм руськими. Індійці та племена біля Гудзонової затоки, забивши

ведмедя, так само благають у нього пробачення й висловлюють жаль,

що тільки неминуча потреба примусила їх вдатися до злочину.

Забитій тварині неодмінно віддається всіляку пошану, справляючи урочисті
відправи й читаючи хвальні гімни.

У Бразилії, а надто в Платі, шанували ягуара, у Мехіці сову

вважали за злого духа. На Золотому Узбережжі обожнювали к р о к о-

дила. На Нижньому Нігері релігійні храми прикрашувалося
головами алігаторів. У невеликій монархії Дагомеї поклонялися

кажанові.

Не менш поширеним культом є шанування змій або онфо-
л а т р і я. В Африці обоження змій спостерігається у багатьох племен

Золотого, Невільницького і Бенінового берегів, у племен Банту, Угалла,
Баррі, Дінка й інших племен, що живуть понад р. Нілом. Культ змій

дуже поширений на Гвінейському березі. Тут поклоняються гіероглі-

фовому пітонові. Мандрівники описують відомий храм змій у Вайда.

У негрській державі Дагомеї поклоніння зміям збереглося ще цілком.

В Америці за священну тварину поважається полоза. У стародавній
Мехіці полозові поклонялися так само; крім того, тут поклонялися

гадюці - очкареві; до неї червоношкірі й досі ставляться з побожним

почуттям. Толдеки у Мехіці на честь очкаря споруджували особливі

кам яні колони. Залишки культу змії відзначалося також у
стародавній Греції: в храмі Ерехтея утримувалось у великій шанобі священну

змію, щомісяця даючи їй у подарунок медовика. Змій трималося ще

в храмі Аскалепії й Епідаврі. Легенда переказує, що навіть Мойсей,

іудейський пророк, в хвилину знесилля, наказав зробити мідяного

змія й вимагав, щоб йому поклонялися; тільки побожний цар Езекія

наказав 720 року до Р. X. винести змія з Ерусалимського храму.
І сер^д християн існувала секта офітів, що відновила культ

поклоніння зміям.

Але ніде культ змії не мав такого широкого й загального

визнання, як в Індії. Та це й зрозуміло. Саме в цій країні шкода, що

її завдають змії, досягає нечуваних, рівняючи до інших країн,
розмірів. За офіціяльними підрахунками, в самій тільки Британській Індії

щороку гине до 20.000 чоловіка тубільного населення, покусаних
зміями. Про виключне визнання культу змії в Індії свідчить факт назви

місцевостей ім ям окремих відмін цієї тварини : Нагапур, Багханагара,
Вільджанагара. Ще й досі в Індії можна спостерігати прилюдне
поклоніння брахманів зміям -

очкарям на святі Наганашмі.
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На островах, де хижих тварин мало або й зовсім нема, об єктом

шанування та культу є морські хижаки. Так, на дрібних коралових

островах Тихого океану єдиний хижак це акула; її то й вважають

океанійці за священну й недоторкану тварину. У мешканців Полінезії

найвище божество Ватеа виображується в формі ідола, ш,о являє

собою напівлюдину, напівакулу. Чумацький шлях на зоряному небі

палка уява океанійців вважає за величезну акулу, що розляглася

через увесь небосхил. На узбережжі Мадагаскару акула користується
з великої пощани. Звичай забороняє убивати цього морського

грабіжника. /А коли вбивство акули стало фактом, тубільці, не гаючись,

подають на честь забитого хижака почесні жертви. На островах Фіджі

тубільці, зберігаючи пам ять про стародавніх хижаків, зробили об єктом

суєвірного культу таку істоту, як у гор. Бували випадки, коли на честь

угря приносилося в жертву дітей )

Поговорімо тепер про виклад другої теорії.
Згідно з цією теорією, виникнення релігійних емоцій та уявлень

у первісної людини зв язане з його страхом перед смертю. Ось що

каже з цього приводу Генріх Кунов, один з прибічників зазначеного

погляду: на нижчих ступенях свого розвитку людина, коли навіть

вона жила громадами ордами, все ж таки являла собою істоту

природну в незрівняно більшій мірі, ніж істоту громадську.

Через це вона попервах відчувала свою залежність від природи

незрівняно значніше, ніж залежність від життьових відносин своєї

громади. Помилково тільки, коли тут же таки гадають, ніби сили

природи передовсім породили в людині почуття цієї залежности й з

найбільшою силою володіли її фантазією. На ділі не явища зовнішньої

природи, наприклад блискавка, грім, землетрус, хуртовина, злива

тощо, а власна природа людини, виникнення людини,

розвиток, зникнення і насамперед смерть ось те, що раніш за все

породило в людині почуття страху та залежности й поставило таємничі

загадки перед її примітивною здатністю мислення"'2).
*) В зв язку з культом диких тварин треба відзначити також поклоніння

місяцеві, Майже всі хижаки нічні тварини. Отже, легко уявити, яке страшне
значіння могла мати нічна темрява для первісної людини. Ніч була вірним
спільником її запеклого ворога хижака. В нічній темряві боротьба за існування набирала
характеру найлютішої й нещадної боротьби. Коли першим виявом релігійної сві-

домости у нашого прабатька був страх перед дикими тваринами, то другим

уявленням, що зосереджував на собі його увагу, було нічне світило, яке розгонило

нічну темряву й робило нічного хижака видимим, Отже, місяць став

першим добрим богом людини. Походження цього культу, так само як і

обоження звіра, треба віднести до найдавніших доісторичних часів. Культ місяця
мав своїх прихильників посамперед в /Африці, в центрі поширення нічних хижаків.

Цей культ поширений там серед негрів, бушменів, югентотів, кафрів. Обоження

місяця поширене також у південній /Азії, на островах Полінезії, а /Австралії та в

обох /Америках.
-) Г. К у и о в. Виникнення релігії та віри в бога'*, пер. І. Степанова, 1919,

стор. 26.
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Цілком зрозуміло, що первісна людина не могла знайти

такого ясного пояснення загадкової смерти, яку до певної міри має

наш сучасник. В основі первісної релігії лежить не пояснення явищ,

що нас оточують, а швидше цілковита відсутність його. І коли в

цивілізованому суспільстві є певне поняття про фізичні причини смерти,

то у дикунів його зовсім нема. Для первісного розуму перехід людини

зі здорового стану в стан смерти, якщо тільки на тілі небіжчика не

було будь-яких ран або ознак насильства, залишався цілковитою

загадкою. Мандрівники оповідають, що жадний з дикунів
Полінезії не має уявлення про природні причини смерти. Причину смерти
вони схильні пояснювати волею розгніваних богів.

Тим більше у первісної людини зі словом смерть" не могло

бути зв язано певне поняття; небіжчик являв для неї страшну й

таємничу силу, страшну саме через те, що причини смерти людина не

розуміла. Дикун тому й боявся смерти, що не розумів неминучости її

приходу. Боятися того, що для нас ясне й зрозуміле, нема чого.

Людина, коли вона прийшла до висновку, що смерть неминуча доля

всього живого, боятиметься її менше, ніж та, що цього не розуміє.
Коли смерть залишається незрозумілим, таємничим, випадковим"

явищем, її бояться, бо ніхто ще не знає, що вона неминуча. Первісна
людина вважала смерть тим страшнішою, що менше знаходила

причин для пояснення її. Перебільшений страх перед смертю був
наслідком незнання тих факторів, що обумовлювали її.

Страх перед смертю набирав форми страху

перед небіжчиком. Первісна людина вважала небіжчика за

джерело всіх непередбачених і можливих нещасть. Небіжчиків боялися

тому, що вони, на думку наших прабатьків, мали здібність обертати
живих і здорових людей на подібних собі. Якщо трупу мертвої
мирної тварини вони не боялися, то труп хижого звіра, а надто труп

небіжчика, наводив на них суєвіриий страх і жах. За такого стану не

могло не виникнути уявлення про те, що небіжчик якось то існує, що

він живе якимось особливим життям, не схожим на звичайне, і має

здібність впливати на життя здорових людей.

У бразілійських індійців, що, як відомо, перебувають на нижчому

ступені розвитку, небіжчика завжди вважалося за причину смерти.
Уявлення про смерть, як про вбивство, заподіяне небіжчиком, дуже

поширене і в /Африці. Жерця того чи іншого дикунського племени

не цікавлять реальні причини смерти його співбрата, своє мистецтво

пророкування він швидше хотів би використати на те, щоб знайти

винного в смерті. Залишки погляду, ніби всяка смерть являє собою

неодмінно вбивство, збереглися, наприклад, серед маорі в Новій

Зеландії. Там жерцем і лікарем міг стати тільки той член племени,

що вмів довести свою здібність убивати інших таємним способом;
тільки за ним плем я визнавало властивість рятувати земляків від

смертних випадків. Звичай ховати труп небіжчика виник попервах зі

страху перед демоном, що в нього перетворювалася душа померлого.

14



Звичайно гадалося, що й після смерти небіжчик міг мучити

живих у нічних привидах і міг приносити їм хороби та різні нещастя.

Непохований труп померлого залишався немов би живим і міг

з являтися в формі привида. Мандрівна Гадеська душа-тінь блукала по

світу, доки тіло залишалося непохованим, і терпіла ті самі страждання,

що й її двійник на землі серед живих. Так тінь Патрокла благала

Дхілла поховати її трупа; так тінь Елпенора благала проте саме Оди-
сея. Душа померлого була немов би зв язана з тілом.

Поховання трупу вважалося за один із засобів захистити живих

від духів померлих людей. Цей стародавній звичай набирав характеру
магічного релігійного заповіту, обов язкового для живих. Трупа
закопувалося в землю для того, щоб глибше сховати душу, що належала

небіжчикові, існувала й після смерти і могла блукати по світу ; іноді

трупа просто віддавалося на з їдення диким тваринам; це

спостерігається й досі у деяких африканських народів. Тільки згодом почали

намагатися досягти тієї самої мети, але досконалішим способом

спалюючи трупа.
В індії спалення трупів зробилося одним із центральних пунктів

культу померлих. Дим, що підіймався в повітря від спалюваного трупу,
вважалося за субстрат душі, що відділялася від тіла й разом з димом

розпорошувалася в повітрі й гинула. Страх перед мерцем і перед
шкідливим впливом його душі примушував спалювати не тільки трупа, а й кістки,
що залишалися після неповного спалення. Іноді ці кістки просто

закопувалося після того, як труп цілком розкладався. Непоховані або

неспалені кісгки померлого мали нібито чародійну силу, що її й

хотіли швидше позбутися.
Страх перед небіжчиком убивцею живих відограє в

дикунському побуті велику ролю; він примушує дикунів вживати всіх

заходів, щоб паралізувати страшну й згубну діяльність небіжчика. Для

цього дикуни звичайно виймають колінні чашки у небіжчика й

зв язують пальці на його ногах, щоб не дати небіжчикові можливости

виходити з могили й турбувати живих. У папуасів для цього спершу

міцно перев язували всі члени мерця мотузками, а потім, щоб зробити
цілком неможливим його повернення на землю, трупа закопували й

щільно второвували землю на могилі.

Як способи поховання, так і подарунки, що їх клалося в

домовину небіжчикові, мали, очевидячки, за свою мету не стільки культ

мертвих, скільки охорону живих. Довгочасна жалоба за померлими
являла собою вияв певної повинности ; в цій жалобі виявлялася не

стільки туга за померлим, скільки бажання членів племени утримати
небіжчика в могилі. Доторкатися до трупу та називати його ім я

заборонялося, бо це могло наврочити небезпеки та нещастя на плем я.

Щоб зробити неможливим поворот покійника, бразілійські індійці
звичайно спалюють житло померлого та всі речі його особистого

вжитку й особливою пантомимою намагаються умовити померлого,

що повертатися йому до села не потрібно, бо тут йому нема чого

15



робити. Що нижчий ступінь розвитку якогось народу, то виразніше
виступають на перший плян афекти страху перед мерцем. Мерця
всілякими способами уникали.

Бажання визволитися з-під влади небіжчика виявлялося в

привласненні його життя, що відлітало; для цього випивали його кров,

з їдали жир та м ясо й намагалися зловити його передсмертний подих.

Трупа небіжчикового залишали гнити у відлюдних місцях або ховали

на високих і неприступних деревах чи спорудженнях. Місця, де

ховалося трупи небіжчиків, оголошувалося проклятими і їх намагалися

всіма способами уникати. Не тільки спалювалося житло померлого,

а й те місце, де він раніше мешкав, покидалося зовсім, і повертатися

туди заборонялося під страхом можливих нещасть.

У наших прабатьків страх перед померлими породжував віру
в упирів та вампірів мерців, що ссали кров у живих. Упиря народня

фантазія наділяла особливими властивостями: він перетворювався

невідомими способами ^на перевертня і, пролазячи через яку завгодно

щілину, міг завдавати своїй жертві безперестанних страждань. Суєвір-
ний страх дикуна примушує закривати небіжчикові очі адже мрець

із заплющеними очима не може угледіти жертву й відібрати їй життя.

Сюди ж таки треба віднести й звичай виносити померлого з хати

ногами вперед, щоб він не знайшов дороги назад. Для цього також

трупи часто виносилося з хати у вікно. За старих часів небіжчиків

іноді виносилося й іншим способом: щоб обдурити небіжчика, його

труп виносилося не у вікно чи двері, а спускалося з горішнього
поверху в нижній, коли це було можливо. Ще й досі після смерти
небіжчика в хаті переставляють усі хатні меблі з їхнього звичайного

місця, щоб надати кімнаті нового вигляду; не важко помітити й у цьому

дивному звичаї вияв страху перед страшним образом мертвяка.

Згодом культ небіжчика грунтувався не на самому тільки

страхові перед померлим, а також на усвідомленні реальної користи,

що її можна було від нього мати. Це бувало звичайно тоді, коли

небіжчика стали вважати не за вампіра, причину нещасть, а за

домовика", доброго охоронця хатнього господарства. Тимчасом як кочова

орда не відчувала перед покійником нічого іншого, крім дикого страху,
велика родина доби більш чи менш осілого хліборобства починала

шанувати своїх померлих прабатьків, як добрих геніїв. Погляд на

небіжчика, як на силу, корисну в господарстві, міг постати тільки в той

час, коли не лише анімізм, а й культ предків уже існував. Отже, це

могло статися за доби, наступної за кочовим мисливством та

кочовим хліборобством, тобто за доби осілого хліборобства. Щоб
уласкавити небіжчика, йому треба чимсь догодити. /А для цього треба
посамперед годувати його, (жу небіжчик одержував, звичайно, не

даремно. За це він мав допомагати живим членам родини в їхній

хліборобській праці.
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Мле повернімося тепер до поглядів Спінози на релігію. У самого

Спінози помітно намагання ставити питання про походження релігії,
або, як він вважає за краще висловлюватися, релігійного суєвір я,
в зв язок з усією теорією культурно - історичного процесу. Він уперше

висовує концепцію розумного суспільства. Людина, на його

думку, завжди прагне до своєї користи. Це вихідний пункт її діяль-

ности. До здійснення своїх потреб і цілей вона пристосовує зовнішню

природу. її влада над природою стає можливою завдяки тому, що

вона пізнає закони природи, погоджує свої вчинки з її діями. Отже,

Спіноза надає пізнанню величезної ваги. Розумові належить роля ке-

ровника в житті, бо він являє собою володаря й носителя

об єктивного пізнання природи. Окрема людина не має досить сил, щоб

підкорити природу своїй волі й примусити її бути 'людині на користь.

Як висловлюється Спіноза, могутність зовнішніх причин природи

безмежно переважає сили окремої людини, дуже обмежені.

Зменшити владу природи над людиною можливо тільки

колективними силами суспільства. Коли вона (людина) перебуває серед
таких індивідуумів, подібних до її природи, то тим самим

здібність людини до акції знайде собі допомогу й

підтримку"1). Громада, суспільство виникає завдяки боротьбі
громадської людини з природою; громада конче потрібна, бо в ній і

завдяки їй можлива перемога над природою й, отже, панування над

речами. Тому Спіноза й не заперечує проти можливости називати

людину громадською твариною"2). На його думку, людина ледве

чи змогла б без обопільної допомоги інших людей підтримати своє

життя й створити розум'1). У Політичному трактаті" ця думка
Спінози про потребу створити громаду для потреб людини виявилася як-

найяскравіше: Коли двоє погоджуються й з єднують сили, вони

разом більше можуть і, отже, разом мають більше права щодо

природи, ніж кожний окремо. І що більше людей об єднують таким

способом свої потреби, то більше права матимуть вони всі разом"4).
У Трактаті про очищення інтелекту" Спіноза говорить, що

найвище благо полягає в тому, щоб людина разом з іншими людьми

досягла єдности з природою"5); для цього передовсім потрібне
об єктивне пізнання природи. Щоб досягти найвищого щастя, треба
також організувати єднання, що забезпечило б по змозі легке й

надійне досягнення" (і) наміченої мети. Оскільки за допомогою технічної

умілости багато складних речей перетворюються на легкі, і ми

таким чином одержуємо можливість заощадити час і створити собі

') Спіноза, Етика"; пер. Н. ft. Іванцова, стор. 331. Курсив наш.

- ) Спіноза, Політичний трактат". Пер. за ред. Е. В. Спекторського, стор. І б.

:>) Ibidem.

*) Ibid., стор. 15.

5) Спіноза, Трактат про очищення інтелекту", пер. В.'ft. Половцової,

стор. 68.

G) ibidem.
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вигоди в житті, то й механікою ні в якому разі не можна нехтувати" 9-
І не тільки техніка та механіка, а й усі науки й усі наші дії треба
скеровувати до одного гідного завдання: досягти найвищої людської

досконалости. А все те в науках, що не посуває нас до цієї мети

і не служить їй, треба усунути, бо воно не має для нас значіння.

Отже, користь і щастя людини та прагнення до найвищої

досконалости проголошується найвищим принципом, що регулює окремі
вчинки й розвиток усього життя. А можливість досягти досконалости

для людини невіддільна від підкорення природи та від організації
такої громади, де душі й тіла усіх являли б собою немов одну

душу" '-') Отже, каже філософ, тому що поодинці ні в кого нема сил,

щоб захистити себе та щоб могти придбати все потрібне для життя,

люди з природи прагнуть до громадського (суспільного) стану"3).
За обопільної допомоги, каже Спіноза в іншому місці, вони (люди. В. Ч.)

значно легше можуть задовольнити свої потреби і тільки об єднаними
силами можуть уникнути небезпек, що звідусіль їм загрожують"9-

З цього погляду цілком зрозуміле стає виникнення релігійних
забобонів. Люди такі мізерні, рівняючи до природи, такі безсилі й

безпорадні попервах проти неї, що не спроможні ні знати її законів,
ані боронитися від її грізних сил. А в цьому, на думку Спінози, й

полягає джерело суєвір я. Коли б людина не відчувала своєї мізерности

перед природою і не пережила почуття страху, вона ніколи не

пізнала б, що таке релігійний забобон. Адже забобон породжується
не розумом, а тільки афектом і до того ж найсильнішим" страхом,
перед силами природи 5)- За влучним виразом філософа, сліди

стародавнього рабства" (antiquae servitutis vestigia) помітні на видатних

забобонах щодо релігії" ,:).
Ту саму думку про причини виникнення суєвір я (superstitio) він

розвиває також і в листі до Альберта Бурга. Філософ докоряє своєму

колишньому й невірному учневі за те, що він перейшов у католицтво,

керуючись мотивами страху перед карою на тім світі. Він не тільки

викриває нестійкість і необгрунтованість мотивації Бурга, а й

роз яснює йому принагідно, який саме психічний стан найпідхожіший для

розвитку релігійних настроїв. Це психологічне переживання, звичайно,,
зветься почуттям страху. Ви звертається Спіноза до Бурга стали

прихильником цієї церкви (католицької В. Ч.) не стільки з любови

до бога, скільки зі страху перед пеклом, бо він (страх) саме і є

єдиною причиною всякого суєвір я"7) (non tarn amore Dei ductum, quam.
inferorum metu, qui superstitionis est unica causa").

') Спіноза. Трактат про очищення інтелекту", стор. 68, 69.

- ) Спіноза. Етика", стор. 266.

: ) Спіноза. Політичний трактат"., стор. 38.

') Спі н о з а. Етика", сюр. 282.

) Спі поза. Бог,-політичний трактат", стор. 4.
'

) Ibid., стор. 6. Spinoza, Opera, II, 87.

7) Спіноза. Листування", стор. 408. Spinoza, Opera, t. Ill, 234.
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Поданий вище виклад двох теорій, що кладуть почуття страху

в основу релігії, переконують нас у тому, що думки, висловлені

в свій час Спінозою, справді зуміли запліднити науку про релігію.
Досконалість наукових прийомів, покладених Спінозою в основу теорії
про походження релігії, була можлива тільки за умови, що до розвя-
зання її він зумів підійти як діялектик і матеріяліст. М хто ж

не знає, що діялектика в її раціональній формі являє собою

методологію наукового знання, а матеріялізм найбільш широке виявлення

всього знання доби?

Порушуючи вперше питання про виникнення релігійних
понять, Спіноза приходить до висновку, що релігія не мала одвічного

існування, а виникла в часі. В питанні про релігію Спіноза стояв на

позиції, протилежній тій, на якій стояв метафізик Декарт.
Коли Декарт вважав ідею про найідеальнішу істоту бога за

вроджену в людському розумі, що не могла, отже, виникнути в

умовах реального життя, то для Спінози ідея про божество являла собою

здобуток людини й зародилася в самому ході його економічного

розвитку. М тлумачити релігійні поняття, як категорії, що виникли в часі,

рівнозначно розумінню їх з діялектичного погляду ') Так само й зробив
Спіноза: поставивши проблему генези релігії, він переконався, що

тільки на основі діялектичної методи можливе успішне розв язання її.

Звичайно, Спіноза не оманював себе думкою, що психологією

страху він міг би пояснити не тільки виникнення релігії, а й суть

релігії в усій складності її проблеми. Зате він вважав, що з усіх
можливих гіпотез найбільш науковою є та, що вбачала початок релігії
в почутті страху, що зв язував думку й волю нашого прабатька.
В самому тому, що він поставив це питання, полягала величезна

заслуга Спінози перед наукою про первісну культуру.

Далі, запропонована Спінозою теорія має суворо матеріялі-
стичиий характер. Не важко переконатися, чому саме так було.
Про що міг свідчити страх первісної людини перед грізними явищами

природи? Він свідчив тільки про безсилля цієї людини. Первісна
людина являла собою безпорадну істоту і в боротьбі з дикими

звірами, і в розумінні природних причин смерти, бо технічний стан, коли

він боровся за своє існування, був занадто мало розвинений.
Чи міг мандрівний мисливець стати до боротьби з хижаком, не

маючи ніякої іншої зброї, крім булави, кам яної сокири і в кращому

разі луку зі стрілами? Звичайно, ні. Коли навіть тепер полювання

на тигра з вогнепальною зброєю вважається за одне з найбезпечніших,
то хіба не було воно в сто разів небезпечніше, а то й зовсім

безнадійне, для первісної людини з її примітивним озброєнням? І чи не маємо

хіба ми рації гадати, що первісна людина ставала до однобою з диким

') Як відомо, основні філософські проблеми Спіноза розвязував в дусі
метафізичної методи ; проте, погляд цієї методи він зовсім облишав тоді, коли йому
доводилося мати справи з соціологічними питаннями і, зокрема, із питаннями

походження та еволюції релігії,
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звіром тільки тоді, коли її примушував до цього напад самого звіра?
Розповсюдження людей на землі не тільки не витиснуло й не

знищило таких хижаків, як, наприклад, тигр, але примусило цього

хижака наблизитися до людських осель. Н подекуди тигрові пощастило

навіть витиснути людину. Первісна людина мусила уникати зустрічей
з дикими звірами. Вона знала наперед, що в бою з ними швидше

сама стане жертвою, аніж переможе.

Ловецтво, зв язане з небезпеками, одночасно не забезпечувало
як слід первісну людину матеріяльно; цей господарський побут був
зв язаний з частими невдачами й примушував нашого прабатька
щохвилини відчувати перевагу сил зовнішньої природи над його

власними силами. Самі життьові умови робили дикуна по рабськи
пригніченою істотою, що раз

-

у
-

раз переживала почуття тваринного страху,
і наводили його на шлях обоження хижака. Спершу святим було
те, що ми перейняли з тваринного царства звіринне" справедливо
відзначає Енгельс.

Ллє в умовах того ж таки реального процесу полягала й

безпорадність дикуна щодо пояснення явищ смерти. Виробничі сили

дикуна були мало розвинені й влада його над природою була мізерна.
М всім бо відомо, що в розвиткові людської культури практична

діяльність завжди йде попереду теоретичної. Впливаючи на зовнішню

природу й змінюючи її, людина одночасно змінює і власну природу та

всі свої уявлення про околишній світ. Що далі збільшується сфера
впливу людини на природу, то правильнішими й досконалішими

стають її поняття про природу. І навпаки: що вужча ця сфера, то

бідніша була теорія. /А що бідніша була теоретична робота нашого

прабатька, то менше був він спроможний знайти достатнє пояснення

фактів, які його цікавили, то більше працювала його фантазія.
Релігія говорить Енгельс виникла за найстародавніших часів з найтем-

ніших первісних людських уявлень про свою власну та зовнішню

природу". Тейлор подає цікаві факти з життя первісних народів, що

свідчать про цілковиту неспроможність дикуна пояснити різні фізичні
процеси організму: .не вміючи знайти природну причину фізіологічних
явищ, дикун нимагається задовольнити свою цікавість самовільним

тлумаченням. Так, південні австралійці та тубільці Фіджі вважають, що

людина може знепритомніти через те, що від неї на час відлітає душа ;

вони вважають, що, коли покликати душу, вона може повернутися

назад до покинутого організму й оживити його. Тому часто буває, що

хворий фіджієць, лежачи на землі, намагається голосними криками
покликати назад свою душу. Такого самого погляду на причини захво-

рувань додержуються й татарські раси північної Лзії, а у будійських
племен лами навіть удаються до урочистих чар, щоб нажахати злого

духа й примусити його віддати хворому його душу.

Ще загадковіше явище для первісного дикуна являла собою

смерть людини. Легко переконатися, як мало міг він знати про справжні
причини смерти і з якою великою пошаною ставився до жерця
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лікаря, що може запобігти смерті й зменшити небезпеку її. Цілковите

безсилля пояснити явища смерти ґрунтувалося на обмежених і

забобонних уявленнях нашого прабатька.

Закінчуючи характеристику спінозистської теорії про походження

релігії, слід згадати ще про одну важливу обставину: ця теорія не тільки

має діялектичний та матеріялистичний характер, а ще й свідчить про

атеїстичний напрямок поглядів її творця. Спіноза такими - о словами

закінчує виклад своєї теорії: - люди, на жаль, залишаються рабами

суєвір я (релігійного) тільки доти, доки продовжується страх (homines
scilicet nonnisi durante metu superstitione conflictari), і все те, що будь-
коли шанувалося з фалшивої побожности, ніколи не являло собою

нічого іншого, крім фантазії та марення пригніченної й рабської душі"!).
Впитанні прогенезис р е л і г і ї С п і н о з а йшов нога

в ногу з матеріялістами та атеїстами всіх часів і

народів. Дозволяємо собі навести історико - філософську довідку:
Не можна було позбутися страху перед вищим началами, не

пізнавши природи всезагального й підозріваючи будьщо з галузі мітів"

(Епікур).
Перших богів на землі створив страх" (Лукрецій).
Страх перед невидимими речами являв собою природне

насіння (начало) того, що кожна людина називає релігією" (Гоббс).
Хоч куди б ми обернули свій погляд... ми всюди побачимо

Тремтливі народи, що під впливом своїх страхів і нещасть створили

собі національних богів. Уявлення про цих могутніх богів завжди

сполучалося з уявленням про страх" (Гольбах).
Пояснення релігії зі страху підтверджується передовсім тим

спостереженням, що майже всі... первісні народи роблять предметом
своєї релігії явища або дії природи, що викликають острах і жах.

Навіть у народів, що духовно стоять вище, божество являє собою

живий образ явищ природи, які викликають у людей вищу ступінь
страху, божество грози, блискавки та грому" (Фоєрбах).

Соціяльна пригніченість трудящих мас, цілковита, на перший
погляд, безпорадність їхня перед сліпими силами капіталізму... ось

де найглибше соціяльне коріння релігії. Страх створив богів". Страх
перед сліпою силою капіталізму, бо вона сліпа і її не можуть
передбачити маси народу, бо вона на кожному кроці життя пролетаря та

дрібного хазяйчика загрожує принести йому й приносить раптове",
несподіване", випадкове"зруйновання,загибіль, перетворення на жебрака,
на павпера, на про.ститутку, голодну смерть ось те коріння сучасної
релігії, що його насамперед і більш за все повинен мати на увазі
матеріяліст" (Ленін).

*) Бог. - політичний трактат", стор. 3. Spinoza, Opera, И, 86.

2 Прапор марксизму 21



IB. очинський

Зародки матеріялізму в творах і житті

Г. С. Сковороди
сковорода й діялектика

Досліджуючи філософію Сковороди, насамперед маємо

констатувати самостійність і оригінальність її. Думка Сковороди завжди

звернена й на оточення з усіма його змінами, і поглиблена в аналізу як

цих явищ дійсности, так і в самоаналізу. Сковорода ніколи не

відривається від життя на користь схоластики, як це звичайно було за тих

часів. Сковорода зберіг тільки схоластичну, суто академічну" мову
того часу, а зміст його творів од наукових до пісень і байок

позбавлений мертвої риторичної елоквенції, часто вражає життьовою

свіжістю, кришталево - чистою мораллю, непохитною послідовністю.

Український мандрівний філософ дуже шанував філософію,
розумівши її так: Філософія, або любомудріє, скеровує все коло діяльно-

сти своєї на той кінець, щоб дати життя духові нашому,
благородність серцю, ясність думкам, як голові всього. Коли дух у людині

веселий, думки спокійні, серце мирне, то все ясне, щасливе, блаженне.

Сіє є філософія" J)« Отже, Сковорода надає філософії значіння синтези

знання й поведінки людини, значіння провідної зірки серед життьового

моря й фактора життьового тонусу психології. Всю діяльність

Сковороди з молодих літ аж до смерти можна вважати за служіння
філософії, служіння власним прикладом і ще більше літературною й

сократичною діяльністю. Не примирившися з офіціяльними шкільними

катедрами схоластичними, шаблонними й обмежними, Сковорода
обрав собі за катедру все українське суспільство і, як Сократ,
поширював свої філософські твердження с^ред широких кіл громадянства,

бідноти, серед найкращої частини панства.

Яка ж філософія Сковороди, з ким із філософів можемо

порівняти цього скептика", раціоналіста", містика" (згадуючи деякі
з багатьох визначень Сковороди)?

) Ковали нський. Житіє Сковороди", т. І, ст. 32.

Від редакції: не погоджуючися з деякими твердженнями авторовими,

редакція друкує статтю дискусійним порядком.
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Наша епоха звичайно прагне відшукати своєрідні скарби з - під

намулу віджилих, чужих, феодальних і капіталістичних теорій. З таким

наміром підходимо й до Сковороди, з питанням про користь його для

нас, про спорідненість його пекучих і болючих проблем з філософією

марксизму ленінізму. І перш 'за все знаходимо в філософії

Сковороди багато аналогій з гегелівською діялектикою, її зароди Сковорода
засвоїв і розвинув на основі вивчення грецьких філософів і на основі

спостережень над сучасним життям. Як у Геракліта, у Сковороди все

тече". Приглядаючись до світу, Сковорода підкреслює минучість,
поточність, марність усякого існування, усякої основи:

Один загніздитися хотів на капіталі, як Ноєва голубиця на шпилі,

а під старість розбився. Другий на ласуванні, обжерності хотів

збудувати захист свій і наприкінці літ осоромився. Інший заснувався на

камені ласки вельможної і був йому перешкодою. Ти гадаєш і

намагаєшся сісти на камені молодости плотської, плотського здоров я
і плотських очей твоїх, і ось чекає на тебе перешкода, занепад і

руїна 9.
Ця марність жорстоко вражає легкодуху публіку, шо звичайно

обходиться поверховною однобічною оцінкою дійсности, обмежується
дослідженням самої глинки" поверхні всього, що трапляється в житті.

Мавши будь-який конкретний доказ цієї марности, маса впадає в одчай

до самогубства:
Дурість у добробуті пишається і лається, а в злиднях осідає й

розпачає"2).
У трактаті Вдячний Еродій" дається блискучий зразок того

відчаю, що неминуче вражає всіх тих, хто будують своє щастя на

великопанській кар єрі.
Мавпа Пішек" була в захопленні успіхами своїх дітей при дворі,

їхніми приємними талантами й подарунками від вельмож - магнатів.

А коли син поламав собі ноги, а дочки виявили хамську нахабність,

мати негодна вже була тішитися будь-якими філософськими
міркуваннями. Ніколи важче не лютує журба, як у той час, коли .серце

наше, заснувавши надію свою на брехливім морі світа цього та на

лжекамінні його, бачить нарешті перевернуте гніздо своє й руйнацію
міста брехливого блаженства : ).

Сковорода шукає панацеї від цього відчаю і, не визволившись-

із кайданів релігії, особливо її наукової форми богословія, впадає

в дуалізм. У нього ввесь фізичний світ і значна частина

інтелектуального (як от більшість наук, церемоній, світські й духовні кар єри)
все це марне, минуче й непотрібне. Діялектика насамперед жахає

Сковороду поточним, несталим характером своїм і, скоряючись владі віри
він не робить жадної спроби знайти постійність і закономірність у
самій зміні, а просто відвертається спиною до світу й находить нерухому

1) С к о в о р о д а, т. І (Бруевича), ст. 194.

- ) Сковорода, т. І (Багалія), байка Крот и Линкс", ст, 164.

:і) Сковорода, т. І (Бони - Бруевич), Благородный Еродий", ст. 477.
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підвалину в вірі, в божестві. Для Сковороди все, що ми бачимо, не

реальне, тінь од дійсного існування, самої суті видимого. Дійсність

відштовхує Сковороду, і ось він знаходить пораду: ми замастимо вуха

твої воском, медом і сотом вічности" )
Втекти від діялектики, ототожнити її тільки з ганебною

сучасністю ось де пережиток релігійного рабства в філософії Сковороди:
зречення всіх благ і принад практичного життя, шукання щастя поза

межами географії й історії, тільки в своєму серці, як єдиній підвалині,
на яку можна опертися в видимому хаосі життя. Самопоглиблення, проста
й чесна праця складають єдиний захист для Сковороди під впливом

жаху мінливости всього дійсного. Не дивно, що у Сковороди бог

вживає оригінальних метод для знищення всіх впливів сучасної

культури : Грішним душам ангели шість день підряд блювотне, аж доки

не лишається єдиним змістом і їхнього серця дяка і хвала богові2).
Подібну процедуру проробив над собою й сам Сковорода :

старанно відкинув усі світські й церковні спокуси, залишивши при собі

тільки біблію та рятунок душі. F\ все ж таки не пощастило Сковороді
втекти від діялектики, не міг він навіки утвердитися на камені" віри
й божества. Закони діялектики владно прориваються через хмари
богословського туману і ми можемо спостерігати, наприклад, такі дія-

лектичні категорії, як одність початку з кінцем. Природу Сковорода
любив тепло й щиро, спостерігав її охоче. Він зауважував круговорот

пари, що починалася й кінчалася водою3). І в повному контакті з цим

діялектичним процесом природи- Сковорода підкреслює й чисто

філософське твердження: початок і кінець одне-1).
Шукаючи істини, Сковорода ототожнює істину, як початок усього

сущого, з кінцем порядної стриманої поведінки. Така тотожність як

натяк, як зарод нагадує нам учення Гегеля про одність кінця з

початком. Тільки у Сковороди ця одність густо завинута в релігійний
серпанок і всякий природний процес намагається ув язати з богосло-

вієм. Між кінцем і початком є завжди межа, що в той самий час

служить .брамою для нової площі, а разом з тим курча зароджується

тоді, коли псується яйце. У Сковороди в богословському творі
Ізраїльський змій" зустрічаємо зерно гегелівської межі й заперечення

заперечення (ст. 368, т. І).
Велику увагу віддає Сковорода аналізі безконечно малих величин.

Тиху, непомітну, малу" працю він підносить значно вище від великих

чинів та церемоній і також бачить велику діяльну ролю безконечно

малих у природі й психології, бачить перевагу малих істотних потреб,
спільних для всіх людей, над аристократичними й плутократичними

примхами. В Влфавіті світу" Сковорода радить не зневажати малого",

J) Сковорода, т. І (Б.-Бр.), Беседа, нареченная двое", ст. 192.

-) Там таки, ст. 234 5.

) Там таки, ст. 76.

*) Там таки, ст. 162.
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бо воно веде за собою великі зрушення: Мала в кораблі щілина

впускає в середину страшну течію )
Гляньмо на землю на наше оточення: гляньмо на маленьку

компасну коробочку і на малу частину корабля на його стерно.

Воно керує напрямок, а та (коробочка) вказує шлях. Мала іскра

руйнує міські мури. З дрібненького зерна виходить отака яблуня.
Легеньким повітряним шумом є спущене з уст слово, але воно часто

або смертно жалить, або в кураж приводить і живить душу"- ).
У поданій цитаті, разом з обережною увагою до малих рухачів

великими подіями, треба зауважити передчуття всеспільного зв язку

процесів у Сковороди. Справді, чим була б компасна коробочка",
не будь вона влаштована після точного вивчення законів природи?
Яке значіння мало б стерно корабля, не будь гармонійної ув язки його

з усім механізмом? Без законів горіння ні мала, ні велика іскра не

рушила б міських мурів. Не знаючи певної мови, я байдуже і інертно

вислухаю будь-яке слово цією мовою, а при певних умовах зв язку
між людьми, при знанні мови, одне маленьке слово може вбити або

підбадьорити людину. Вважаючи на всі ці взаємовідношення в природі
й суспільстві, на велику ролю малих величин у спільному стрункому
механізмі всесвіту й суспільства, Сковорода все ж таки найбільше

значіння надає людській думці, що констатує, образовує й підводить

підсумки цій ролі. Характерне для Сковороди ідеаліста й богослова

твердження про те, що думка рухає й керує тілом", що думка це

невидима голова язика, насіння ділу, корінь тілу". Як і у Гегеля, тут
є переоцінка ідеї, ставлення на голову природного процесу тим

способом, що думка керує тілом і світом, не доходячи джерел
виникання самої думки. У Гегеля взаємовідношення одного з багатьма

розроблено детально й науково. У Сковороди ця думка забирає багато

уваги й треба відзначити тут надзвичайну близькість Сковороди до

Гегеля. Інтерпретація така: людей роз єднують власні потреби,
апетити, бо всі бажають пошани, срібла, земель. Це призводить до

сварок, незадоволення, бюрократизму ( крючкотворства") злодійства й

інших злочинств. В основі людських бажань безумовно лежить

бажання користи собі самому. Тільки собі користи бажає всякий

насамперед. Хто може піклуватися про інших користь, зневажаючи власну?"3).
На перший погляд здається, що становище безнадійне, що homo ho-

mini lupus у Сковороди. Мле це тільки спочатку. Ближча знайомість

із його творами дає певність у тому, що він уявляє собі рухані не

тільки відштовхування людей одне від одного, а й значно міцніші

рухані єднання. Правда, що у людей різноманітні бажання, різні й

шляхи, але це дає повну змогу кожному на своїм посту бути корисним
і потрібним, а єдиний, спільний у всіх людей ґрунт це чесне сумлінне
виконання своїх обов язків. Згідно з різними природними нахилами

') С., т. І (Б. Б.), ст. 337.

- ) Там таки, ст. 367.

:1) С.. т. І (Б. Б.), ст. 334.
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і шлях життя різний. Однак усім один кінець чесність, мир і

любов" ) Отже, Сковорода намічає моральні підвалини єднання людства,

він вітає тих щасливців, хто з єднав зродну собі приватну повинність

із загальною"

Єднання окремого інтересу з загальним у Сковороди набирає ще

більшого значіння при його високій пошані до людського серця, до

безодні, що може вмістити ввесь світ. Отже, вартість і користь життя

одного полягає в контакті його з машиною суспільства, з інтересами
багатьох.

Сковорода в своїх творах великої ваги надає мірі, шукає й

знаходить її скрізь навколо себе. Уже ця міра розлита в природних і

суспільних умовах, коли недостача будь-якого блага винагороджується

відсутністю паралельного, від нього залежного лиха : У котрій землі

менше родить овочів, там у нагороду здоровість повітря. Де менше

журавлини й чорниці, там менше скорбутної хворости, менш лікарів
менше слабих, менше золота менше потреб, менш реместв менше

марнотратців, менше наук менше дурнів, менше прав менше

беззаконників, менше зброї менше війни, менше кухарів менше

зіпсованого смаку, менше гонору менше жаху, менше ласощів менше

журби, менше слави менше безчестя, менше друзів менше ворогів,
менше здоров я менше пристрастей"3).

Як бачимо, тут не тільки надається великого значіння повсюдній

мірі, але до того ще обговорюється це значіння в формі, близькій до

Гегелівської тріяди ; принаймні всяке благо" подається як теза в

супроводі своєї антитези, органічно, послідовно з нею зв язаної. Тут
помічаємо ролю міри, як синтезу позитивних і негативних явищ природи
й суспільства. Міру вбачає Сковорода в улаштованні світу як маши-

нищі" з багатьох дрібних машинок, а разом з тим у науці й мистецтві.

Особливо міра, як гармонія, як загальна провідна думка художнього

твору, приваблює Сковороду. Багато разів по його творах знаходимо

це захоплення мірою, що яскраво виступає з-за контурів і фарб в

архітектурних і малярських шедеврах.

Що ж до самого побуту людського, то Сковорода ставить міру
на п єдестал головного арбітра нашого поводження. Біографія його,
написана найкращим другом

-

учнем Ковалинським, свідчить про

надзвичайну поміркованість Сковороди: чотиригодинний сон на добу,
сніданок, обід і вечеря, все разом у вечері, але всього дуже потроху,
без м яса. Такий порядок свого життя Сковорода пояснював зовсім не

святощами, а конче потрібною внутрішньою економією" свого

організму ').
Нема чого багато говорити про те, що такий спосіб життя був

не правилом, а винятком серед духовних і світських кіл; скрізь при-

) Там таки, ст. 155.

-) Там таки, ст. 163.

3) С., т. І (Баталій), ст. 166.

') С., т. І (Б. Б.), ст. 28.
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вілейоване панство й освічене попівство зажирало значно більше, ніж

вимагає людський організм, за образним висловом Сковороди :

здоровий і чистий смак малим задоволений, а засмічена глотка без міри

жере"1). Причина цьому бажання незродного", чужого нашій

натурі, що порушує міру, гармонію організму. Через те люди просять

у бога багатства, та не задоволення, розкішного стола, а не смаку,
м якої постелі, та не просять солодкого сну; делікатного одягу, а не

сердечного куражу, чину" і т. ін.2).
Отже, почуття міри для Сковороди верховний арбітр здоров я й

найкращої поведінки. Починаючись у мудрих законах блаженної"

природи, міра панує і в суспільстві, як годинниковому механізмі, але

нема її в нормах поведінки вищих і в той самий час несвідомих кляс.

Міра у Сковороди це кермо природи й суспільства, тільки її часом

застить пиха й темнота несвідомої людини.

ВІДНОСНІСТЬ ПРОТИВЕНСТВ У СКОВОРОДИ

Філософська думка Сковороди не раз спинялася перед проблемою
взаємовідношення противенств. У той час гостро розрубалися
противенства на недосяжні полярні табори, в сталому застиглому спокої.

Тим більша послуга Сковороди, що він у той час зауважив щільну
об єднаність і взаємозалежність противенств. Уважливим поглядом

філософа й поета він ці противенства спостерігає скрізь укупі, разом,
або послідовно зв язаними.

Не знайдеш стану, що воно з гіркости й солодкости не було б

змішане. Так увесь світ стоїть. Противне противному сприяє"8).
Це загальне твердження Сковорода далі розвиває й обґрунтовує

низкою конкретних зразків. Уже в природі можемо констатувати такий

зв язок противенств: день без ночі, ніч без дня не буває ніколи, хоч

і служать противенствами одне одному, і сам Сковорода категорично

запевняє, що день компетенція божа, а ніч сатани, коли

розв язуються темні" антибожі сили ').
М все ж таки розірвати їх послідовність і зв язок може тільки

сліпе" серце. Противенства природних явищ відбиваються в нашій

свідомості саме в своєму природному об єктивному зв язку. Через те

Сковорода й заявляє, що органи почуття пізнають протилежні вра-

жіння, порівнюючи й зв язуючи одне з одним. Хто може говорити

про білість, щоб йому не була знайома чорність? Один смак почуває

гірке й солодке" * ). коли так, то Сковорода, за прикладом великих

давніх софістів, установлює відносність противенств. У листі

до одного приятеля висловлює він думку, що нічого поганого в світі

J) Там таки, ст. 395.

- ) Там таки, 325 6.

:1) С., т. І (Б. Б.), ст. 346,

') Брань арх. Михаила".

») С., т. І (Б. Б.), ст. 105.
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фізичному нема ; погано тільки, коли, бува, порушується міра, порядок

у користуванні тими або іншими предметами вжитку. Коли Сковороді
пришили маніхейську єресь за відразу до горілки, м яса та предметів

розкоші, він доводив, що проти самого м яса, самого золота нічого

він не має, тільки не все і не всім завжди буває корисне. Люди

здебільшого цього не розуміють, вони прагнуть задовольнити одночасово

суперечливі наміри, які взаємно нищать себе і зовсім не відповідають

стрункій відносності противенств у природі та в наших вражіннях.
Коли люди так безглуздо, не внормовано, виявляють противенства свого

недозрілого сліпого розуму, то вони дістають належну кару в переході
певного явища в свою протилежність. Тільки через те, що люди

добиваються незродних собі чинів і посад, виникає така картина морального

занепаду суспільства: Тоді то побожність перевернулася в отруту,

чвари, забобони й лицемірство; керування в знущання; суд у

здирство; войовництво в грабіжництво, а науки в знаряддя злоби" ')
З наведених зразків повинні ми зробити висновок, що Сковорода

ввесь вік почував над собою владне панування законів діялектики.

Коли вважати за її батька Платона, а Сковорода любив його і вивчав

старанно, то стане зрозумілим, що Сковорода у нас на Україні, та й

у Росії, являє собою першого філософа - діялектика ідеалістичного

Платонового типу, але з помітними вже зародами гегельянства. Тільки

Сковорода був куди в більшому рабстві у релігії, ніж його великий

попередник, а надто наступник.

Приходить світ цей. І не вчора почав: минає щохвилини"2).
Ось лейтмотив усього світогляду Сковороди. Його проймає нестерпний
жах і він поспішає сховатися у пристань вічної нерухомої віри. Та ба

від себе не втечеш! Діялектика непокоїть філософа в пристані віри,
нагадує своїми законами про вічний рух минучих існувань.
Діялектика, збагативши мислення і твори Сковороди яскравими гострими
висновками з життьових спостережень, вплинула на його світогляд

негативно. Вона навіяла на філософа смертний сум, тугу й жах.

Багато разів Сковорода клене цю муку" паніки перед кінцем усякого

існування. Як пізніше Гайне, Сковорода почуває, що і його серцем

пройшла світова розколина". Його вбивала марність конкретного

існування і сила - силенна неправди й неволі в його оточенні. Цілком

зрозуміло, що ідеаліст - філософ бачив рятунок у вірі, але треба
зауважити, що рятунок був поганий, непевний і звідсіль гірка нота безнадії

у Сковороди. Мука
Гризеш мене замолоду, як міль шмаття, як іржа сталь.

Ях ти, скуко І Ях ти, муко, люта муко,

Де не піду, все з тобою скрізь у всякий час.

Ти як риба з водою, завжди коло нас.

Ях ти, скуко ! Ях ти, муко, люта муко!
... Геть ти, скуко. Геть ти, муко, з димом, з чадом3)

) С., т. І (Б. Б.), ст. 332.

-) С, т. І (Б. Б.), ст. 318.

:і) С. Сад божест. песен".
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І хоч як запевняв себе й інших Сковорода, що досяг повного

спокою й вічного заснування на камені віри, а все ж таки по всіх творах
його тремтить той же таки світ, мінливий і живий у контакті з

законами діялектики, не до кінця зрозумілими філософові.

ЗАРОДКИ МАТЕРІЯЛІЗМУ В ТВОРАХ І ЖИТТІ СКОВОРОДИ

Філософ із народу" поруч із міцним релігійним почуттям часто

висловлює цілком матеріялістичні, або близькі до них, погляди. Воно

й не дивно. Трудове селянське життя опирається на чисто матеріялі-
стичну експлоатацію природи, боротьбу з нею за шматок хліба, і

тільки невмілість, темнота, відстала господарська техніка завивають

матеріяльні відношення в релігійний серпанок, викликають жах перед
силами стихії, як виявами волі божої". Що ж матеріялістичного
можемо бачити в такій релігійній натурі, як Сковорода? Це, перш над

усе, категоричне зречення всієї системи панівної церкви, її побуту, її

вчення, відправ, розходження слова з ділом у лицемірному
ідолопоклонстві. Вже з самого початку своєї діяльности Сковорода почував

гостру відразу до побуту духівництва, особливо яскраво змалювавши

це, переказуючи свій сон: Сріблолюбство з кошелем тягнеться, й

самого попа не минаючи ... Від м ясних обідів, які серед них майже

в храмових кімнатах відбувалися, й куди з вівтаря багато дверей було,
підчас літургії дух шибав до самої святої трапези. Тут я побачив таке

жахливе позорище. Коли деяким бракувало страв із пташиних і

звірячих м яс, то вони вбраного в чорну ризу чоловіка з голими коліньми

та вбогими сандаліями забитого, в руках тримаючи, при вогні

коліна й литки смажили й м ясо з текучим жиром відрізуючи й

відгризаючи жерли" 9-
Тут подано прекрасний симбол експлоатації убогого христа"

людожерами
-

попами, з їхніми проповідями бідности й ціломудр4я, з

їхнім ситим і п яним, зовсім не аскетичним життям.

Ще змолоду Сковорода мав нагоду зробити духовну кар єру.
Йому пропоновано постригтися й зайняти відповідну знанням і освіті

посаду. Сковорода відмовився від почесної пропозиції так гостро й

одверто, що надовго відбив охоту спокушати його умножити собою

число фарисеїв". Нле час минав, росла слава Сковороди, як аскета -

проповідника, і ось знову ченці Київо - Печерської лаври кличуть його

до їхньої пристані, стати стовпом церкви й окрасою обителі".

Відповідь була й на цей раз недвозначна :

Мх, преподобні! Я стовпотворіння собою умножати не хочу,
досить і вас, стовпів нетесаних, у храмі божому. Ризо, ризо! Як

небагатьох ти спреподобила ! Як багатьох окаянствувала ... Блажен, хто

святощі серця, себто щастя своє, не сховав у ризу, але у волю

господню 2).

') С, т. І (Б. Б.), ст. 9-10.

- ) Там гаки, ст. 23.
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Зрозуміло, що відношення стовпів" до Сковороди було
здебільшого коли не вороже, то чуже й обережне. Від нього повсякчас

сподівалися образливої характеристики або докору і в свою чергу

яко мога силкувалися дискредитувати його вплив на маси. Напр., за

невживання м яса та вина пришивали йому єресь, так що Сковорода
мусив публічно реабілітувати своє православіє". В усякому разі
побут, встановлений для себе Сковородою, діяметрально відрізнявся від

звичайного для ченців і попів. Учень Сковороди, Ковалинський,

указує, що Сковорода жив, щоб давати приклад правдивого й корисного

фиття з обмеженням своїх потреб і чистим сумлінням.
Сковорода ненавидів і одверто висловлював своє призирство до

духівництва ще за його показне лицемірство, за пишний чернечий
маскарад" довгих риз і борід, що прикривали егоїстичне пожадливе

серце. Лицемірство стовпів церкви заразою поширювалося на широкі
суспільні кола; за прикладом ченців лицеміри світського стану
відбивали собі лоби в молитвах і блукали по святих місцях, скрізь
шукаючи бога й рятунку душі. У творі Брань архистратига Михаїла"

подається надзвичайно яскравий образ лицемірів: п ятериця чоловіків

бреде в прешироких епанчах, що тягнуться на п ять ліктів шляхом.

На головах капюшони. В руках не ціпки, але дреколія. На шиї

кожному дзвін з канатом. Торбами, іконами, книжками завішані. Ледве -

ледве рухаються, наче воли, що парохіяльного дзвона везуть. Ось

дійсно труждающіїся та обременении". Вони довго моляться в

костьолах. Непрестанно в псалтир барабанять. Будують кірки й

постачають. Блукають прочанами по Ієрусалимах" ). Сковорода боровся з

цією показною побожністю, викриваючи її фалш і двоєдушність.

Сковорода повстає і проти всього духовного арсеналу масового

гіпнозу мощами й церемоніями. В переказі Хиждеу Пря бесу з Вар-
савою" гостро засуджує він молитви та надії на мощі й навіть

рекомендує більшовицький метод боротьби: розкрити раку й показати,

що, замість святого, там самі тільки кістки та цвіль* 2).
Сковорода не любить і пишних церковних церемоній, а надто не

любить, коли побожні лицеміри виключно про них і дбають. М між

тим Сковорода цілком вірно вказував, що відправа, церемонія не

більше як натяк, симбол, за яким ховається самий зміст і завдання

впливу на масу через церемонію. Для Сковороди всі церковні відправи
не більше як луска, корка, лушпайка, і він радить усім не

перебільшувати їхньої ролі. Біблію Сковорода так любив, що читав її ввесь

вік у єврейському оригіналі. Це не заважало йому немилосердно

знущатися над нею. Сковорода повставав проти дослівного розуміння
біблії, проти віри в ті старі казки й чудеса, якими вона переповнена.

Розглядаючи пророків, як поетів, Сковорода на рахунок їхньої

фантазії відносив усі наївні й безглузді брехні біблії й рекомендував

підходити до них, як і до церковних церемоній. Справді розумна людина, на

) С., т. І (Б. Б.), ст. 428.

2) Хиждеу Телескоп", ст. 168 9.
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думку Сковороди, не може не ставитися скептично до відомостей, що

люди перевертаються на соляні стовпи, підносяться до плянет, їздять

колесами по морському дні та по повітрю, сонце, наче карета,

спиняється й назад подається, залізо плаває, ріки вертаються, від голосу

сурм розвалюються міські мури, гори, мов барани, скачуть, ріки пле-

щуть руками, діброви й поля радіють, вовки з вівцями дружать, воли

зі львами пасуться, граються хлопчики з аспідами, повстають мертві
кістки, падають з яблунь небесні світила, а з хмар круп яна каша з

перепелицями, а німі, налившися, розмовляють і чудово співають

і т. д., і т. д. )
Коротенько, блискучо і вбивчо Сковорода охарактеризував усі

біблійні чудеса. Він їх вважає за твір сатани, який мав спеціяльне

завдання дискредитувати суть біблії, її містичне зерно. Отже, для зря

чого розуму й серця чудеса зовсім не потрібні. Свідомі очі бачуть
безліч чудес на полі, в лісі, в дивних великих і мікроскопічних творах

блаженної натури". Проти цієї стрункої гармонії й закономірности
природних явищ особливо яскраво видно біблійні нісенітниці.

Сковорода був ворогом старих забобонів, що цупко тримають

людей у своїх сітях і затримують їхній розвиток. Коли мертвий
хапає живого", Сковорода рішуче виступає оборонцем нового, оборонцем
руху вперед. Боротьбу нового зі старим він образно змалював у

діялозі Наркіс". Цілком підтримуючи Мойсея, вождя євреїв до

нового життя, Сковорода гнівається на несвідомих євреїв: Дай нам

повернутися в нашу стару землю. Не подобається нам той, хто в

порожнечу виводить! Чи чуєте ви думки цих старовірців?2) От

шістсот тисяч дурнів. Уявіть собі ветхі кадовби, скверним налиті

квасом" 3). І саме пекло, головна зброя попів, брехня, на думку

Сковороди. В пісні ч. 28 Сковорода заявляє: пекла нема й не було. Воля

пекло твоя проклята, воля наша піч нам пекла" :1).
Ми далекі від наміру перефарбовувати Сковороду під найчистішого

матеріяліста. Навпаки, цілком погоджуємося з жалем проф. Сумцова про

цілком даремне Сковородине захоплення біблією, марне ввесь вік

шукання прихованого, найдорожчого, найвищого змісту в ній. Мле коли

взяти до уваги всі вищезгадані філософські концепції Сковородині щодо

церкви й самої біблії, мусимо дійти висновку, що його віра в аспекті

всього його мислення була не що інше, як вплив старих, віджилих

норм, боротьба мертвого з живим, неусвідомлена самим Сковородою.
Його віра" наближала його до Спінози. Величезна любов до природи,

одвертої й гармонійної в своїх проявах, разом з розчаруванням у

фалші церкви й біблії, привели Сковороду до пантеїзму, обоження

природи. Його улюблений вираз: дяка богові, що потрібне зробив
неважким, а важке непотрібним" в одному місці повторюється, як

') С., т. І (Б. Б.), ст. 508.

- ) Там таки, ст. 99.

8) С., т. І (Б.), ст. 284.
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цитата Епікура, де на місце бога ставиться блаженну натуру" J) з

цілком однаковими функціями. Сковорода поставив себе мету

примирити з природою того бога, що його біблія уперто виривала з ланцюга

природних законів. Сковорода примирив так, що бог без останку

розійшовся в природі, ототожнився з нею. І хоч Сковорода перед

смертю, ради спокою малих", виконав усі церемонії православної
церкви, але він був їй зовсім чужий. У містичній формі поклонявся

природі, біблійних пророків вважав за поетів, а Христа рівняв з

Епікуром :

Так живав атенейський, так живав і єврейський Епікур
Христос"* 2).

ПІДВАЛИНИ" СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ НА УКРАЇНІ XVIII СТОР.
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СКОВОРОДИ

Сковорода мав нагоду близько ознайомитися з життям і побутом
усіх суспільних верств України й Росії XVIII сторіччя. Син козака -

середняка (за нашою термінологією), він учився в Київській /Академії,
далі жив при дворі цариці Лизавети, як співака, бував часто серед

духовних, службових і поміщицьких кіл. /А селянства ніколи не

цурався Сковорода: діди пасічники, пастухи, кобзарі були перші носії

його пісень і байок. Зароди матеріялізму в світогляді Сковороди Імо-

жемо бачити в цілковитому зреченні всіх принад вищого" над

трудовим селянством світу. Його невблаганна критика не милує нікого з

сильних": феодали дворяни, підвалина й часто верховоди долі

царського престолу, на його думку шершні; порівнюючи феодала з

селянином, Сковорода каже:

Шершень це образ людей, що живуть визиском чужого й

родилися на те, щоб їсти, пити тощо. /А бджола це герб мудрої
людини, що працює в зродному ділі"3*). Найміцніша головка цієї

верстви, на думку Сковороди шанолюбці"; їх характеризує гуркіт
колісниць, шум батогів, кінський тупіт і свист",J)- Ради своєї кар єри
шанолюбці марнують не тільки своє життя, а й чуже життя і чужий
добробут трудящих мас. І все ж таки ці завойовники активніші від

ласунів,, черевоугодників. Ті зовсім опустилися в багно обжерности :

Сіє обличається пищанням і ржанням музичних органів, окликами

бенкетників і вереском, куховарськими пахощами, чадом і курінням" 5).
Ідилія більшости поміщиків часів Сковороди, старосвітська феодальна
ідилія серед кухенного чаду, викривається в цих небагатьох словах з

гнівом і призирством, бо ця ідилія шершнів спирається на підневільну
працю кріпацького села.

') С, т. І (Б), ст. 169.

- ) Там таки, ст. 286.

: ) С., т. І (Б. Б.), ст. 168.

') Там таки, ст. 428.

5) Там таки.
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Зовсім не до вподоби Сковороді й урядовці всіх категорій. Він

зауважує у них лицемірство, подібне до попівського, тільки з тою

відміною, що попи удають із себе професіоналів -

святих, а

службовці непідкупну справедливість державного апарату. /А між тим на

самоті міркують вони так: Будь ти який хочеш усередині, хоч

десятка шибениць вартий, що з того? /Аби мав добру славу в світі й був
поважаним серед уславлених людей, не бійся! Дерзай! Не зрушишся
повік. Не той правий, хто в основі правий, а той, хто неправий по суті,
але вдавати правого вміє й тільки видимість правоти має, хитро лице-

мірствуючи й ідучи стежкою рятувальної притчі цієї: кінці в воду" ])«
Під таким пристойним зовнішнім виглядом урядовці здебільшого

приховували безмежне здирство, хижацьке грабіжництво тих

трудящих, що мали нещастя потребувати їхніх послуг. Вищезгаданий допіру

службовець покладає свою мудрість у тому, щоб ніяк не пропускати

того, що пливе до рук. Не дивно, що в гонитві за багатством деякі

щасливці досягали певного, на їхню думку, ідеалу. Сковорода малює

їх дуже яскраво: Увесь обважений мішками, торбами, кошелями,

кошиками, ледве сунеться, наче навантажений верблюд. Кожний крок

йому мукою... але він цього не почуває, а, навпаки, ще тішиться і

вважає шлях свій за благословенний повік" 2).
Отже, Сковороді огидні мрії та шляхи сучасних йому вищих

верств суспільства, огидна гонитва за багатством, обжерністю,
чинами. Все це тільки дратує людей, призводить до безлічі злочинства

між ними, а задоволення врешті не може дати. Люди, наслідком цієї

гонитви, впадають у відчай, бо добиваються непотрібного : знатности,

слави, розкошів, багатства, коли перше завдання зробити порядок

у власному серці.
Треба взяти за критерій, що престоли, палати, колісниці,

срібло і злото все це плоть, гора, труд і горесть" п). Сковорода повчає

феодалів, що шляхетний список" залишився поза ними, а в той

самий час багато з них обмежувалися своїм генеалогічним древом,

ототожнюючи його зі своєю особою. Сковорода агітує урядовців
міркувати добре над вибором професії, бо вони найбільше дбають про
чини та гроші, а через те виходить так багато поганих службовців,
від чого терплять у першу чергу трудящі. Всяка нешкідна

непристойність смішить. /А коли вже став вовк пастухом, ведмідь ченцем, а

лошак порадником, це не жарт, але лихо" ).
Зрозуміло, що всі ці заклики Сковороди, при всій їхній

справедливості, лунали марно в повітрі, феодальний і бюрократичний світ

котився далі шляхом свого розвитку, серед якого Сковорода був
самітний. Добре хоч і те, що в його присутності, як кажуть сучасники

біографи Сковороди, зубри - феодали соромилися звичайним для себе

) Там таки, ст. 481.

-) Там таки, ст. 427.

8) Там таки, ст. 205.

4) Там таки, ст. 335.
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чином поводитися з селянством. Загальна картина побуту вищого кола

суспільства у Сковороди жахлива. Синтезу її подано у відомі пісні

Сковороди : Всякому городу нрав і права", де майстерно змальовано

ввесь клопіт і метушню поміщиків, урядовців, купців тощо. Правда,
що й трудящому людові трохи перепало в цій пісні: Стьопка біжить,
як на свадьбу, в позов" але це легко пояснити надією, що суд
мусить же розібрати правду від брехні, якої так багато сипалося на

голову трудящому людові. /А всі інші верстви купаються в болоті фальші,
пожадливости, розкошів. І дивна річ: коли все навкруги Сковороди
кипить і шумує, як казан, він заявляє: мир спить, спить, глибоко

простягшися. /А наставники, пасущі Ізраїля, не тільки не будять, а ще

й погладжують: спи, не бійся, місце гарне, чого трівожитися" )
Про який же сон іде мова? Сковорода тут, безперечно, має на

увазі моральний занепад сучасного йому суспільства, лизання п ят

усіх вищих, здирство і знущання над меншими від себе. Коли панують

нижчі тваринні інстинкти над вищими, людськими, то для Сковороди
таке суспільство напівмертве, хоч би як гуркотіла колесниця

нижчих потреб. Ця картина суспільного побуту так вразила Сковороду,
що він тікає до любої сільської природи, до трудящого селянства. Тут
можна бачити спільну рису в Сковороди з утопістами, що теж

тікали від розвитку історичного процесу не вперед, а назад, до

природи, до землі. Тільки Сковороду можна легше розуміти, ніж західніх

утопістів, він бо не бачив ще широкого капіталістичного зросту.
/А через те він природно находить такий вихід із зіпсованого суспільства:

О, селянський милий, любий мій покою,

Всякої журби лишенний.

О, джерел шум, журчащих водою,

О, лісе темний, прохлажденний ...

О, сумна тихість страшенна,

Де хіба лиш голос тільки пташки має волю

Та сопілка постухова,

Як вигонить вівці в благовонне поле

Або до дому прижене знову.

О, мій столику, малий, не скупий, ні зайвий,

Стравами сільськими иабратий,
Не ті, щоб панський подрочити смак пишний,

Кухар присмачив найнятий,

Ллє що синам з батьком, наспівши з орання,
Сама варить мати в домі.

О, бібліотеко моя ізбрана,
З немногими книжки чтимі - ).

ЗНАЧІННЯ ПРИРОДИ В ФІЛОСОФІЇ СКОВОРОДИ

В розділі про відношення Сковороди до релігії ми

підкреслювали його пантеїзи, високу пошану й теплу любов його до природи,

Тепер перед нами завдання безпосередньо розібратися в тому зна-

) С., Правила благонравия".
-) С., т. І (Б), ст. 290.
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чікні, що його надавав природі Сковорода. Спочатку ми бачимо

подвійність у його поглядах на природу. З одного боку, вся земна

видимість марна тінь від божеської сути всього сущого. З другого

у Сковороди бачимо вираз materia aeterna" ]). Тут треба пояснити

цю подвійність Сковороди тим, що в ньому боролися пережитки
релігії з даними його досвіду й науки. Чисто матеріялістичний підхід

до природи бачимо в його відношенні до сліз, що нагадує аналогічне

твердження Джемса: Сльози виливання природи, а не прихильно-
сти"* 2 3 *). Сковорода викриває ту сльозливу сентиментальність, що

бачить велику, надзвичайну чутливість натури у звичайному виливанні

природи". Сковорода природну силу вважає за непереможну,

запевняє, що змагання природи, наче потік або полум я, швидше рветься

крізь перешкоди":!). В людському суспільстві Сковорода бачив багато

таких перешкод на шляху природи. Правда, з одного боку, це

безсумнівний факт, що закони природи всеспільні й присутні в серці
кожної окремої людини, оскільки й вона являє собою частину тієї ж

таки природи, але людство безперестанку нагромаджує ці

перешкоди перед течією природних сил, як сліпий крот, що запевняв

звірів у неможливості існування сонця. Думка про всеспільне,

вселюдське значіння природних законів не покидала Сковороди аж до

смерти.
Ковалинський подає такий моральний і інтелективний образ при

кінці життя і основний заповіт Сковороди: Закон природи, як най-

потрібніший для блага людського, є всеспільний і відзначається в

серці кожного, даний усякій істоті, навіть останній пісчинці"1).
Ллє більшість людського суспільства, як сліпі кроти, не

розуміють природного закону, не радяться із своїм серцем, а цього

природа не вибачає ніколи. Природа тяжко карає всіх тих, хто береться
за незродну" (термін Сковороди) діяльність. Ось уже де

категорично стверджується вираз Сенеки: volentem fata ducunt, nolentem

trahunt".

Перш за все природа матір охоти", а через те перша порада

Сковородина всім людям добре обізнатися, вибираючи професію, з

усіма своїми нахилами й здібностями. В чудовій байці про орла й

черепаху Сковорода дає образ темної людини, що, розчарувавшись

у незродному" ділі, засуджує саме діло. Черепаха кляла літання

через те, що її премудра прабаба спробувала полетіти й розбилася.
Орел її переконує, що прабаба взялась за незродне собі діло, а

загалом літання завжди не гірше від плазування"5). На думку

Сковороди, найбільше щастя для людини жити згідно з природою".
1 навпаки хто йде проти природи, мусить терпіти невпинну муку,.

J) С., т. 1 (Б. Б.), ст. 368.

2) Стеллецький. Г. С. Сковорода", ст. 25.

3) С., т. І (Б. Б.), ст. 345.

) С., т. І (Б. Б.), ст. 35.

J С., т. І (Б.), ст. 293.
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постійне невгамовне незадоволення із свого життя, ту журбу, що

страшніша за всіх звірів1).
Для Сковороди нема низьких, зневажених професій. Коли

дитина накладає ярмо котикам і цуценятам, зрозуміло, що вона виявляє

хист хлібороба. Коли природа направляє до плуга, краще бути добрим
хліборобом, ніж поганим урядовцем. Сковорода заявляє губернаторові
Щербініну, що не гаючись пішов би воювати, коли б тільки відчув
нахил до військової справи. Переглядаючи роботу і людей, і

свійських тварин, Сковорода відмічає успішне виконання зродного
завдання. М коли люди кидаються в гонитву за незродними" чинами,

то через них маємо так багато поганих спеціалістів. Через цю то

причину досвідчений лікар невдало лікує. Знавець -

учитель без

успіху вчить. Учений проповідник без смаку говорить"2). Бо ранг носити

може всякий, але діло робить дійсно тільки той, хто природний" 34).
У байці Олениця й кабан" саме й дається характеристику

особи, що дбає виключно про блиск свого рангу: Який їм змій у вухо

нашептав, що ім я та одяг перетворить їх у буття, а не життя чесне,

гідне чина? Коли хто освічене око має, як багато бачить сих віслюків

одягнених у лев ячу шкуру. М на що вдягнені? Щоб вільніше могли

жити у рабських своїх примхах, непокоїти людей і проламуватися

крізь законів громадських огорожі. М ніхто з гідних чести на

неввічливість не сердиться швидше, як син мавпи з віслюками й кабанами"1).
Сковорода наводить для прикладу одного студента, дуже добру
людину, але остовбенілу" в проходженні філософсько - богословського

циклу. ґ\ ледве він відійшом до механіки, так раптом усіх здивував
своїм хистом без жадного керовника"6).

Природу кладе Сковорода в основу всього виховання молодого

покоління. Ця установка ріднить його з проблемами нашої сучасної
школи, яка теж допомагає природним законам для того, щоб тим

краще оволодіти стихіями. Наставник - вихователь за Сковородою
повинен насамперед уважно приглядатися до природи свого учня:
вона виступає яскраво в грах дітей, у вченні юнацтва, у
виконанні тієї або іншої професії. В педагогічній справі Сковорода
розглядає освіту й виховання і, як уже було вказано трохи вище, за

перший принцип освіти, йдучи за Руссо, вважає сприяння природі учня.

Практика самого Сковороди у вихованні молоди (сина Тамари, Кова-

линського) свідчить про послідовне здійснення цього принципу.

Сковорода намагався насамперед розвивати й освітлювати серце,
свідомість своїх учнів, бо він добре розумів, як це полегшує їм дальший

розвиток і вибір професії, хоч і досить суворими методами. Учні

часом мали титула свинячої голови", але Сковорода вважав, що суво¬

) С, т. 1 (Б. Б.), ст. 336.

- ) Там таки, ст. 331.

3) С. т. І (Б. Б.), ст. 136.

4) Там таки, ст. 327.

) С., т. І (Б), ст. 169-70,
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рий батько кращий від єлейного підлизника. Про сприяння природі

Сковорода каже: всяка справа зріє, коли вона керує: не заважай

тільки їй, а, коли можеш, забирай перешкоди і немов шлях їй

уторовуй : справді сама вона чисто і вдало зробить. Учитель і лікар не

лікар і вчитель, а тільки прислужник природи, єдиної й істинної

лікарки та вчительки"1).
Такі принципи виховання були зовсім не звичайні для того часу.

Ми тепер можемо посвідчити їхню справедливість, але і в той час

учні Сковороди прив язувалися палкою любов ю і безмежною

пошаною до свого любого Сковороди, а широкі верстви населення високо

шанували його авторитет саме як учителя, вихователя. Мле зовсім не

такі були принципи освіти в широких колах вищих верств

українського населення. Панувала мода на позверховний блиск, вишуканість
манер, уміння розмовляти на будь-які наукові теми: Коли мій моло-

кососний мудрець стане двох або трьох мов папугою, побувавши в

знатних товариствах і славних містах, коли озброїться аритметикою та

геометричними кубами, перелетівши кілька десятків любовних і

громадських історій і проглинувши якесь число коперинканських пілюль,

тоді Платони, Солони, Сократи, Пітагори, Ціцерони і вся давність

стануть не більш, як метелики, що літають понад землею, рівняючи
з нашим високопарним орлом, що злітає до нерухомих сонць і

перелічує всі острови на океані"2).
Як це нагадує блискучу характеристику освіти Євгена Онєгіна у

Пушкіна : Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь".
Мета такої освіти полягала в тому, щоб на людях справляти вражін-
ня всезнайки. Що ж до морального виховання, то воно вражало своею

фальшею й непотрібністю. Для панської молоди відкривалося дві

кар єри : або військова, або придворна. Обидві мають убивчий осуд

у творах Сковороди. У трактаті Вдячний Еродій", як антитезу

суворому й уміркованому вихованню Еродія з його головним завданням:

благо родити й благо виховати", виставляється виховання

придворних мавп, з їхнім підлизництвом перед сильними світу цього, з їхньою

непотрібністю, коли минеться мода на них. Дівчата при дворі мають

успіх за приємні таланти, що їх батьки розвивають цілу низку років,
наймаючи спеціялістів: Мартушка моя пограє тобі на лютні,

Вертушка заспіває або потанчить. Вони через верх шляхетно виховані.

М Кузю й Кузюрку люблять за красу. Чи знаєш, що вони пісеньки

складають? Чи повіриш^ що вони в моді при дворі у Мароккського
володаря ? :t).

Для суворого філософа така молодь здавалася дуже мізерними
звірятками, коли він із своєю широкою ерудицією та гострою
критикою не дуже підносив над ними й поважних" модних філософів:
Стада ці були зборищами мавп філософських, що, крім показної

') С., т. І (Б. Б.), ст. 464.

'-) Там таки, ст. 250.

') С., т. І (Б. Б.), ст. 476.
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маски (розумій філософську епанчу й бороду), нічого по суті від істин-

ної мудрости не мали"1). І ЦІ мавпи мали сміливість закликати до

себе широкі маси, обіцяючи дістати їм щастя. Зрозуміло, що такі

знавці мали заслужено глум від Сковороди.
Військову кар єру тих часів надзвичайно яскраво змальовано у

вірші ,,Fabula : Юнак-сирота Філідон не схотів слухати повчань

старого аскета, що навчав його елементарної моралі, й поїхав шукати
за кордоном мудрости манерної". Побувавши на фронтах військових,

і трактирних, повернувся додому калікою. Старий питає:

На правім оці що за затула?
Це мені вибила контузією куля.

В то звідки на чолі страшна яма?

Тріснула рушниця. В то що два прами
На щоці ? Цю рану взяв на бійці.
Во фрунті? О ні, у трактирі в напійці.
То як приліплено тобі шматок носу

Пристойно? Його зсічено від францозу.
І по всім лиці мушки? Це короста.

Вона, гадаю, французька, не проста.
Ти тепер сину і ходиш одмінно..?

Упав з коня: викрутив коліно і т. д.

Кінець розмови : плач тепер не поможе.

Шукай рятунку в того самого світу,
Який тебе так скалічив-),

/А проте, Сковорода ніколи не був пацифістом. У творі /Алфавит
или букварь мира" подано дуже теплу, сердечну характеристику

вояки, що зродний цьому ділу. Сковорода навіть тоном панегірика
оспівує його подвиги й послуги. /Аби тільки ця професія відповідала

твоїй натурі, а тоді легко переносити будь-які військові негоди,

розуміючи свою користь і доцільність своєї роботи. Що є солодшого

природному вояці, як військове діло. Нищити образу, захищати

страждання беззбройної неповинности, боронити суспільства основу,

правду це його пресолодкий сніданок, обід і вечеря"3).
Значить, у вищенаведеному лихові з Філідоном уся причина була

в тім, що він ступив на брехливий, незродний собі шлях, за що,

зрозуміло, й покарала його сама природа.
Скільки Сковорода надавав значіння своєму принципові зродно-

сти, видно з його характеристики низьких філістерських елементів

суспільства, що задовольняються грубо -

тваринним животінням:

Болото любити значить то бути вепрем. Вганяти
*

за ним бути
псом. Куштувати його бути змієм. Хвалити його співати

облесні сиренські пісеньки"4). Кому зродне болото той недалеко втік

від худоби, не може вважатися за людину в повному розумінні цього

слова.

) Там таки, ст. 332.

-) С., т. І (Б.), ст. 289.

:) С, т. І (Б. Б.), ст. 343.

') Там таки, ст. 207.

38



Такий вплив природи на людину Сковорода відзначає багато ра
зів у захопленні перед творчою гармонією і мудрістю природи:

Премилосердна і премудра мати наша природа краще знає про те, що

нам корисне"1). Пояснюючи невідповідність наших бажань законам

природи, Сковорода висвітлює і неприродність непотрібність
суперечливих людських бажань, підкреслюючи: Вічна правда блаженної

натури нікого не кривдить. Вона рівне у всій нерівності робить"2).
Що матеріалістичного є в ученні Сковороди про природу? Це

безперечно визнання примату природи надлюдиною, визнання зв язку
людини з іншими природними явищами у стрункому ланцюзі природних
законів. Але тут є й багато чужого нам, ідеалістичного. Це саме

побожність філософа перед природою, надзвичайна релігійність і

містицизм Сковороди в його пантеїзмові.

ГНОСЕОЛОГІЯ СКОВОРОДИ

В царині гносеології Сковорода продовжував роботу грецької
філософії, від софістів і до Платона, роботу тієї епохи, коли людська

думка покидає виключне вивчення зовнішнього світу ради

самопоглиблення, самостудіювання, коли мислення ставить людину в центрі
всесвіту, як всеєдиний критерій і міру хаосу поточних подій. Саме

цей антропоцентризм, такий характерний для вищезгаданих грецьких

філософів, просякає всі твори Сковороди: наше серце являє собою

початок і кінець усього сущого оточення. Пізнай себе вихідний

пункт, вивчи своє серце, свою натуру й тоді забезпечено тобі

правдивий життьовий шлях.

Чому ж Сковорода надає такого першорядного значіння

самопізнанню, що безліч разів повторює це твердження, посилаючися

раз-у-раз на головний свій авторитет біблію? Відповідь на це

криється в антропоцентризмі, в схемі сковородинської гносеології.

Суть же три світи. Перший є всеспільний і світ обиталища, де

все народженне існує. Цей складений із безлічі світ світів і є

великий світ. Другі два суть осібні й малі світи. Перший мікрокосм,
себто світок, світик або людина. Другий світ симболічний, себто

біблія. В обительному якомусь світі сонце є оком його, тому не

дивно, що людину названо мікрокосмом, себто малим світом. В біблія

являє собою симболічний світ тому, що в ній зібрані небесних,
земельних і пекельних тварин фігури, щоб вони були монументами, що

ведуть нашу думку в розуміння вічної натури, схованої у тлінній, так

само як малюнок у фарбах"3).
Тут маємо основну гносеологічну концепцію Сковороди з усіма

її позитивними й негативними рисами. Основа всього пізнання це

природа, що не випускає з сіті своїх законів і людське серце. Дле

тут Сковорода збочує з правдивого шляху, який привів би його до

) Там таки, ст. 213.

-) С, т. І (Б.), ст. 164.

3) С., т. І (Б. Б.), ст. 496.
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чистого матеріялізму, збочує до хибного антропоцентризму і все тієї ж

давньої своєї хиби : переоцінки, навіть обоження біблії.

Коли ми можемо цілком підтримати вчення Сковороди про

мікрокосм, всесвіт, де існують усі великі й малі явища природи, від

сонць до пісчинки, то уподібнення людини всесвітові з оком у ролі

сонця вже дхне віджилим антропоцентризмом, ідеалістичним

перебільшенням ролі людини в світі. І зовсім уже непотрібним придхлим

духом повіває від оцінки біблії, як мосту від людини до пізнання

світу. Доводиться не раз пожалкувати про цей отрутний вплив на-

роднього опію" на дуже й послідовне в інших випадках мислення

Сковороди. Наприклад, у творі Пря бесу с Варсавою" говориться

про неминучу потребу упертої боротьби нових думок із старими

забобонами, а в листі до Тевяшова майже словами Гегеля говориться

про владу ідеології над людьми: думки подібні до повітря; воно

між стихіями непомітне, але твердше від землі, а дужче від води

ламає дерева, руйнує будинки, їсть залізо і камінь, гасить і

роз ятрює полум я" ').
Зароди гегелівсько - марксистської гносеології почуваємо в

динаміці гносеології Сковороди. Він разом з Декартом обурюється проти

поширеного тоді прагнення до всезнайства, величезного смітника

фактичного матеріялу, що являв тоді собою підвалину наукової
освіти самий тільки фактичний матеріял, не продуманий і не

синтезований. Сковорода закликає до невпинного через усе життя

студіювання, але зовсім не в тому напрямку, як більшість учених того часу:

Не той дурень, хто не знає (ще все перезнавший не народився), а

той, хто знати не хоче"2).
Отже, перша вимога Сковороди до людського пізнання це

збудити в ялу інертну думку, надхнути її невпинною юхотою до

пізнання, бо шукання веселить душу", бо тільки в процесі синтетичного

мислення людина може визначити себе і світ, відшукати свою ролю
в життьовому театрі, а головне удосконалити власну натуру, знищити

хиби її, розвинути добрі зародки. Звичайно, щоб зміцнити свою

аргументацію про самокритику й самовиховання, Сковорода наводить

авторитет Мойсея: знищіть самі зле від вас самих" :1).
Сковорода навіть переоцінює значіння процесу пізнання. Ста-

влючи дурне й горде серце" поруч з худобою, він порівнює знання

з сонцем, розум з оком, що вказує людині правдивий шлях.

Захоплюючись цією вагою людського пізнання, Сковорода впадає в

скептицизм Берклі і Юма, коли заявляє, що пізнання рівноцінне з самим

його об єктом, бо не розуміти себе самого це точнісінько те ж

саме, як загубити себе самого. Коли в твоїй хаті скарб зарито, а ти

про те не знаєш, це точнісінько те ж саме, наче б його не бувало"1).

») С., т. І (Б.), ст. 130.

С., т. І (Б. Б.}, ст. 479.

') Там таки, ст. 138.

J Там таки, ст. 80.
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Так хитається Сковорода між раціоналізмом і емпіризмом, не

дотримуючись остаточно будь якого з них, але послідовно

дотримуючись своєї лінії визнання величезної ваги процесу пізнання, заклику

до утворення гармонійної цілої людини, самоарбітра. У щойно

наведеній цитаті не можемо не помічати зречення об єктивного,

незалежного від нашої свідомости, закономірного існування як оточення, так

і самого нашого організму. Звідси цілком послідовно витікає друге

твердження Сковороди надавання нашому серцю значіння єдиної

підвалини всього нашого мислення й поводження, виявляється своєрідний
анархізм у бажанні визволити серце й пізнання від впливу
об єктивних законів тієї ж самої матері блаженної натури, яку так високо

ставить сам Сковорода.
За всіх вищезазначених ухилів і збочень Сковороди з єдиного

послідовного шляху не можемо не підкреслити великих досягнень

його гносеології. Це насамперед: 1) Гасло жорстокої, самокритики,

неодмінної потреби упертого самовиховання здебільшого методою

дружнього діялогу. 2) Далі Сковорода в своєму пізнанні невпинно

динамічний, запеклий ворог інертного непорушного спокою, застою.

3) Особливого ж значіння набирає гносеологія Сковороди у вимозі

широкого гармонійного розвитку людської особи. Ця вимога сягає

своїм досягненням у межі соціялізму. Слід зауважити, що наша

Велика Революція у великій мірі здійснила 'вимоги Сковороди для

найсвідомішого активу робітників і селян СРСР. Участь широких мас

у державному апараті, професійних і інших громадських організаціях
відкрила широкий шлях до розвитку безлічі нових свіжих талантів,

що за старого режиму жевріли б під гнітом царату, а завдяки

широкій демократизації державного політичного, економічного й

культурного життя суспільства актив росте з надзвичайною швидкістю й

силою. В усякому разі гідне на увагу відношення Сковороди до

процесу пізнання, як шляху до розвитку й прогресу. Цікаво відзначити й

методу пізнання у Сковороди, його обережний підхід до засвоєння

нового матеріялу: хто скоро приліпляється до нової думки, той скоро

й відпадає" *).
'

Можемо в галузі гносеології вважати Сковороду за великого

просвітителя ХУІІІ сторіччя. Звідси стає зрозумілою його переоцінка
суб єктивної сторони процесу пізнання, але в гносеології Сковороди
бачимо важливі передбачення матеріялістичних засад гносеології.

МОРАЛЬ СКОВОРОДИ

Всі дослідники життя й діяльности Сковороди погоджуються з

приматом морального рушія всієї його роботи. Мораліст -

проповідник, Сковорода виводив підвалини своєї етики з усього свого світогляду,
щільно ув язував мораль із знанням, філософією. Сувора, непохитна,

) С., т. І (Б. Б.), ст. 82.
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ригористична мораль Сковороди витікала із заперечення підвалин

сучасного йому суспільства, з призирства до тваринного задоволення

паразитів кар єристів. Сковорода цілком уявляв собі, що сучасний
світ не може задовольнити запитів живої думки й чулого сумління,
але він так і не знайшов вірного шляху, він збочив у діяльність

мандрівної академії", втік від світу, навіть над могилою своєю звелів

написати: світ ловив мене, але не спіймав".

Сковорода поставив собі моральним ідеалом самовдосконалення,

самозадоволення, самоаналізу разом з обмеженням усіх фізичних
потреб до мінімуму. Це обмеження дало змогу Сковороді прожити над

70 років і ствердило його установку, що в морі тілесних потреб
потрібне не важке, а важке непотрібне". Ллє разом з тим Сковорода
усвідомлює, що досягнути високого морального рівня зовсім не так

легко, бо що краще добро, то більшою працею окопалося, як ровом"J).
Все ж таки ми ніяк не можемо ототожнити Сковороду з

індійськими брамінами, що так ґрунтовно втекли від світу, що тільки повні

призирства до нього. Сковорода втік від кар єри світської й духовної,
від принад і спокус світу, але він перейшов до табору малих" світу
цього, до трудового селянства. Призирство його до вад

напівфеодального суспільства не було холодним і байдужим. Часто він вражав як

громом найпочесніші голови суспільства.
Сковорода ніколи не забув свого твердження: хто неправедного

виправдав, без сумніву зневажив неповинного"-). Л раз так, то він

ніколи не дарував неправедним, не вважаючи на їхній ранг, і вплив

його правоти відбивався на запекліших зубрах.
Слід зауважити обмежність моралі Сковороди, її рабську

покору перед заповітами біблії. Він із захопленням переказує 3 основні

заповіти, що забезпечили ра,й неосвіченій людині: все те добро, що

призначене святим людям, все те не велике, що мають і

беззаконники, й, нарешті, не робити іншому, чого собі не бажаєш. Такий

пасивний характер має мораль Сковороди.

НАЦІОНАЛЬНІ ПОГЛЯДИ СКОВОРОДИ

Студіювання життя й творів Сковороди несхибно свідчить про
його широкий інтернаціоналізм. Уже мова його творів
інтернаціональна : там зустрічаємо на кожнім кроці латинські, грецькі, єврейські,
німецькі, слов янські й народні українські вирази. Мова його утворена

спеціяльно, в згоді з його інтернаціональним світоглядом. Сковорода
був космополіт у кращому значінні цього слова. Цікавість до життя й

культури штовхала його до Росії, до Німеччини, Угорщини, Галичини.

Це справді був громадянин всесвіту", за виразом Ковалинського

(Житіє). І сам Сковорода цілком свідомо нищить патріотизм, що в

той час був величезним фетишем для суспільної думки Сходу й

Заходу : Мудрій людині ввесь світ батьківщина, скрізь йому й завжди

') С, т. І (Б), єт. 159.

2) С., т. І (Б. Б.), ст. 90.
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добро. Він добро не збирає по місцях, але в собі носить його. Не

рідний край покидає, але рідний край змінює" )
На основі вказаного можна було б уважати Сковороду за

ходячу суху абстракцію, позбавлену будь-яких національних емоцій.

Ллє це була б помилка з нашого боку: всі мандрівки Сковородині

закінчувалися на території України, він сам визнавав, що Малоросія
(наддніпрянська) йому мати, а Україна (Слобожанщина) тітка". Наче

магнітом тягло Сковороду, де б він не був, до України, і в товаристві
інтернаціональних письменників усе ж таки найкраще він почував

себе серед української сільської природи, серед українського народу.
Ллє Сковорода не обмежувався тільки власними емоціями та

звичками. Він розумів національну роботу широко й змістовно. Сковорода
обстоював потребу національного виховання й освіти, бувши ворогом

фальшивого чужоземного шумовиння, так майстерно змальованого

Сковородою в критиці сучасної йому системи виховання, що

повертала людину на мавпу або папугу чужої мудрости (дивись вище).
Сковорода боронить національні особливості й заперечує хибну

політику викорінювання їх, бо це робить людину смішною й неприродною:

Усяк повинен пізнати свій нарід і в народі себ£. Рус ти ? Будь ним...

Чи лях? Ляхом будь. Німець ти? Німцюй. Чи француз? Французюй".
Яке поганство надавати виписним мудрецям і купованим

учителям із німців і французів силу передавати й поглиблювати виховання.

Своє виховання криється в природі всякого народу, як огонь і світ

невидимкою криються в кремінці. Пристав же губку, не пошкодуй же

руки, вдар кресалом і викрешеш огонь у себе вдома й не будеш
ходити по сусідніх хатах із трепетщею, вклонятися й просити:
позичте мені вогню"- ).

Великі скарби здібностей і талантів Дрімають у нетрях народніх
і тільки чекають іскри від найсвідомішої частини суспільства, щоб
засяли всім промінням свого багатства. Сковорода й бере на себе

таку ролю в життьовому театрі", береться за місію широкого

просвітника трудящих мас, учителя народнього. Так провів він свій вік,
на посту мандрівного філософа наставника, і авторитет його серед

українського селянства свідчить про вірність його підходу і з боку
національного, всупереч чужоземним і русифікаторським тенденціям

сучасного йому суспільства, коли сама назва хохол" звучала
образою і зневагою.

АКТУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ФІЛОСОФІЇ СКОВОРОДИ

Філософія Сковороди, мала під собою великий теоретичний грунт
богословської й філософської ерудиції, але, йдучи битою тропою
сучасної йому науки, вона бозумовно повинна була обмежитися

схоластичним теоретизуванням у рямцях наукових творів і богословських

') С., т. І (Б.), ст. 167.

-) Хиждеу , ст. 164.
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диспутів. Ллє Сковорода вибрав собі оригінальне життя (правда,
звичайне в низах народніх), оригінальне, порівнюючи з побутом тодішньої

розумової аристократії. Гармонійна, цільна натура Сковороди бачила

потребу єднання теорії з практикою, філософії з самим життям. І

свідомо Сковорода становить свої теоретичні висновки на практичний
ґрунт. Раз його не задовольняють основи сучасного суспільства
кар єра, освіта, побут доводиться все відкинути, все заперечити не

тільки словом, а й ділом. Мандрування Сковороди являє собою

яскравий доказ найщільнішої ув язки теорії з практикою, світогляду з

діяльністю. Сувора монолітна постать Сковороди не терпіла будь-якої
щілини, розколини між теорією й практикою. На протязі десятків

років він практикою доводив правдивість своїх поглядів.

Коли ж бо і в такій долі часто відчував він тугу, незадоволення,

то маємо шукати іншої причини. Розкол у світогляді Сковороди
витікав із аматорства священної біблії", з одного боку, й гострого,

проникливого, живого розуму з другого. Динаміка мислення

спинялася й збочувала в туман перед біблійним авторитарним застиглим

муром і наслідок був сумний: Що життя? То мандрування.

Прокладаю собі стежку, не знаючи, куди йти, нащо йти. І завжди блукаю
безщасними степами, колючими кущами, гірськими скелями, і буря
над головою, і нема де сховатися від неї" J)«

Ллє, повторюю, цей розкол у самому мисленні Сковороди,
відсутність єдиної провідної думки, не рушив його теоретико

- практичної
установки. Сама наука у нього, це практика і звичка, і дочка

натури" 2).
Значить, і основне гасло Сковороди пізнай себе

самого" витікає безпосередньо з вивчення природи, оточення і своєї власної

натури. При всій високій пошані Сковороди до науки, а також до

людського розуму, він його не переоцінював. Самий розум, на його

думку, позбавлений сили, подібний до безрукого й безногого каліки,

що має ясний зір, але не може виконати своїх постанов, не має сили

йти, куди показує око. Неосвічена ж людина цілком здорова, крім

очей, сліпа. І Сковорода радить об єднати сліпого з безногим, іншим

словом об єднати освіту з силою, теорію з практикою3). Тільки

тоді можна досягнути щасливого гармонійного життя, коли сила

матиме ясне теоретичне освітлення своєї роботи.
Сковорода висловлює повну згоду з Марксовою порадою не

вірити гарним словам, а завжди шукати прихованих під ними мате-

ріяльних інтересів". У гострій і влучній байці Олениця й кабан"

подається зразок такого критичного підходу народньої мудрости до

новонародженого українського дворянства з козацької старшини. Хоч

кабан і дістав при дворі патента на походження від бобрів і баронство,
але олениця зауважує: ми люди прості, судимо не за убрання й слова,

*) Телескоп", 1836 р., 142.

-) С., г. І (ББ), ст. 343.

3) С., Разговор о душевном мире".
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а за діли. Ви також, як і перше, риєте землю й ламаєте тин. Дай
вам бог бути й конем'1 ]).

Ллє далеко не вся практична діяльність перебуває в сфері нашої

компетенції, в нашій владі. Сковорода гаряче обстоює практику саме

в усякий сучасний момент, практику даної нам сучасної хвилини.

Carpe diem цю давню латинську приказку Сковорода пояснює так:

не наше те, що вже пройшло повз нас, не наше те, що породить

майбутня пора, днешній день тільки наш, а не ранішня пора"2)
Боротьба за сучасне, за те, що нам належить саме тепер, це

гасло й диктатури пролетаріяту. У Сковороди ніде не зустрічаємо
вчення про загробний рай. У згоді із своєю філософією самопізнання

й самовдосконалення, Сковорода вбачає рай і щастя у власному

серці людини, в піднесенні свого розвитку, у дружніх діялогах на

наукові теми серед любої йому української природи. Отже, для

Сковороди філософія є саме життя, а не схоластична порожня абстракція.
Дивний характер гносеології та моралі Сковороди відрізняє його від

більшости сучасних йому й наступних філософів - теоретиків. При
всій її богословсько - традиційній формі, все ж таки б є у вічі свіжість,

бадьорість, життьовий характер філософії Сковороди. Народня
трудова стихія, як земля Лнтея, підтримувала й надавала нової сили

мисленню й практичній навчальній роботі його. Син народу, але

високоосвічений, придворний співак, що міг би відцуратися рідного
селянства, він навіки заховав любов і зв язок з трудовим людом, із

спостереження невпинної праці села виводив практичні висновки про

користь і потрібність працьовниці бджоли, про паразитарність шершня,

про велику просвітню роботу, якої чекають багаті природні здібності

трудящих. Як народня поезія являє собою невичерпане джерело

літератури, так життя села давало зміст і натхнення практиці Сковороди.

') С.. т. І (Б), ст. 170.

Там таки, ст. 278.
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МИСТЕЦТВО

ПРОФ. Я. ПОЛФЬОРОВ

Старовинна народня пісня в світлі

матеріялізму
(Проти неонародництва в музиці й етнографії)

Завдання цих небагатьох рядків спроба зформулювати наші

сучасні погляди на старовинну народню пісню на підставі наших

сучасних науково
- озброєних поглядів, а також і спроба визначити те місце,

що його може посідати й посідатиме ця пісня в музичній культурі
сучасного'й майбутнього, знов таки виходячи з тієї ж наукової бази.

Така спроба буде одна з перших, бо порушеного тут питання докладно

ще й досі не висвітлювалося саме з марксистського погляду, а в той

самий час популярність народньої пісні й зацікавленість нею в наші

часи виключно великі. Ба більше останнім часом ми спостерігаємо
посилену популяризацію старовинної пісні, настирливе
прищеплювання її сучасній музичній дійсності.

Отже, беручи на увагу, з одного боку, цей останній факт, а з

другого, не досить яскраве визначення суті й змісту пісні, як явища

суспільного порядку й певної суспільної ваги, і, нарешті, з третього

боку, певну небезпеку, заховану як у самій суті цього явища, так і в

його згаданій пропаганді, я вважаю за цілком своєчасне зробити
згадану спробу подати й саму пісню, і її пропаганду в світлі

марксистської критики.

Бажаючи збудувати цей нарис яко мога більш систематичним

(бо саме це, на мою думку, має значно полегшити сприймання
деяких, мабуть, несподіваних і надто вразливих висновків з

марксистської аналізи), я будую свою аналізу в такій послідовності: а)
висвітлення причин поновлення популярности старовинної пісні за наших

часів та агітації за народню пісню; б) висвітлення тих поглядів, де

захована своєрідна надія" на пісню, як на джерело воскресіння
сучасної музики, та зрозуміння грунту цих поглядів саме в сучасному,

що його ми спостерігаємо, як величезну кризу сучасного модернізму;
в) висвітлення джерел народности", масовости" такої пісні та дальшої
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еволюції таких її рис; г) етнографічна база народньої пісні та

тлумачення цього етнографізму, як єдиної ознаки національного кольо-

риту в музиці: г) висвітлення цілковитої залежности старовинної пісні,
як надбудови, від економічного базису, де ця надбудова виникла, та

висвітлення тих специфічно-музичних ознак і властивостей,

що виникли лише на такій базі; д) нарешті, те сучасне ставлення

до старовинної народньої пісні, що може й повинно бути єдино

можливим, з погляду історичного матеріялізму, на підставі усього
вивченого матеріялу.

І

Не треба бути фахівцем -

музикою, як не треба бути й особливо

спостережливим та уважним, щоб спостерегти ту виключну
зацікавленість та посилену пропаганду, яку ми спостерігаємо за наших

часів щодо народньої пісні, і, зокрема, до народньої пісні давно

минулого. Найбільш яскравими покажчиками цього явища є видання,

зокрема на 10 - річчя Жовтневої революції, цілої низки збірок Пісні
й танки народів СРСР різних авторів у РСФРР, перевидання
народніх українських, білоруських, грузинських і інших пісень по всіх Рад-

республіках, влаштування великого числа етнографічних концертів,
народження нових кадрів етнографічних співаків , як окремої й дуже

почесної, за біжучих часів, спеціяльности. Усі ці явища не раз

обговорювалося і ще й тепер обговорюється в пресі, у різних офіціяльних
декляраціях, у різних виступах та промовах, усі ці явища ми

спостерігаємо також і в нашій музичній практиці: концертове життя, тобто

в активній музичній пропаганді; учбове життя, тобто в

вихованні майбутніх чинників музичної культури,
рушіїв цієї культури; нарешті, за останніх часів, намагання

прищепити певний пісенний ухил композиторській творчості,
тобто тому чинникові, що запліднює нове музичне життя й тим

самим встановлює певні засади цього життя на майбутнє й іноді

досить далеке майбутнє.
Які ж саме гасла цього відродження пісні? 1 оскільки

закономірне це явище? М далі, ставлячи ці запитання одно поруч одного,

запитаємо, чи відповідає цій закономірності наша дійсність ось зі

згаданими гаслами?

Перш за все недвозначно визначимо, що пробудження
інтересу до народньої пісні, як такої, ми вважаємо, за наших часів, за

явище абсолютно закономірне, але саме в зазначених межах:

пробудження інтересу, розбуркайня уваги, ретельне

вивчання, доцільне використання.
Ми гадаємо, що такий інтерес являє собою явище безумовно

закономірне з таких міркувань: 1) народня пісня це один з

величезних народніх скарбів, що до цього часу перебували в штучній при-

хованості; 2) народня пісня це один з величезних історичних
документів, що змальовують певні переживання цілого народнього колективу
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за певних історичних часів; 3) народня пісня з виключною

яскравістю відображає національну культуру минулого; 4) народня

пісня, за наших часів за часів розкріпачення колись пригнічених
національних культур, це одно із джерел, один із засобів пізнання

тієї або іншої національної культури за минулих часів, і, як така,

являє собою стимул для творення нових музичних цінностей, що були б

так само адекватні нашій добі, як колись була для свого часу

народня пісня, і були б таким самим чинником колективно - суспільних
почувань, як за своїх часів була народня пісня.

Такий погляд ми вважаємо за єдино можливий, і з такого

погляду ми вважаємо відзначене вище сучасне ставлення до народньої
пісні за цілком закономірне.

Ллє на ділі ми спостерігаємо таке ставлення до старовинної
народньої пісні і навіть такі надії на народню пісню, що примушують
нас говорити про небезпеку нового народництва", в найгіршому
значінні цього слова, примушують нас говорити про небезпеку анти-

марксистських, антиматеріялістичних поглядів на можливу ролю пісні

в нашій сучасній творчості, в нашому сучасному музично
-

культурному

побуті. В загальній сукупності ці погляди можна зформулювати так:

приймаючи все визначене вище про значіння пісні, згадані погляди

розглядають це визначення лише як постулат до справжнього"
значіння пісні за наших часів, і це справжнє значіння полягає в тому,

що народня пісня являє собою не лише джерело та стимул сучасної

творчости, а й певний засіб, певну методичну засаду, якими треба
керуватися в сучасній творчій культурі. Звідси виникають ціла низка

гасел", тверджень", завдань", що загрожують розвиткові музичної
культури безсумнівними хибними збоченнями і легко можуть стати за

фактор шкідливого й навіть ворожого впливу на цей розвиток.
Найбільш центральним місцем цих тверджень є, на наш погляд, ідея

сучасної творчости в народньому дусі".
Так, композитор Л. Ревуцький з приводу чудової своєї праці,

яка чекає ще на повну свою оцінку, Галицькі пісні", каже, що

такі твори являють собою переходову ступінь до цілком

оригінальної творчости (без запозичення готового етнографічного мате-

ріялу) в народньому дусі. Оскільки національна українська
культура майже не має таких художніх творів, то переходова ступінь, уже
як відпровідний пункт, має свою вагу й значіння". (Музична
Бібліотека Книгоспілки, № 8. Л. Ревуцький Галицькі пісні, стор. II).

Те саме твердження, але навіть ще більш підкреслене, ми

знаходимо ще у одного з видатних українських композиторів нашого

часу В. Костенка, до того ж не тільки композитора, а й

музичного критика, що не один раз давав спробу марксистськи
формулювати сучасну музичну дійсність. У поглядах В. Костенка, поруч
із цілком правильною установкою про шляхи дальшого розвитку

сучасної української музики, маємо й незрозуміле і суперечне всім

іншим частинам його начебто й витриманого світогляду твердження
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про дух народньої пісні". Так, В. Костенко гадає, що українська

музика повинна розвиватися далі як музика симфонічна, камерна,

переважно інструментальна, що вона повинна бути озброєна всіма

сучасними технічними засобами, але без вишуканої рафінованости
занепадницької музики сучасного заходу (див. Культура й Побут",
ч. 13, р. 1926). З усім цим ми цілком погоджуємось і це сприймаємо.
Так само погоджуємось ми й з тим, що музичне мистецтво треба
наблизити до мас" (див. Червоний Шлях", ч. 11, р. 1926, стор. 239). На

думку Костенка, це можна зробити ясністю форми й музичного

викладу, зрозумілою фактурою, обережним вживанням нових гармонійних
звучань і наданням домінантного значіння мелодії" (там же таки). Проте
композитор, втілюючи в своїх творах ці принципи творчі, ніколи не хотів

примітивізації й вульгаризації музичної творчости, як ніколи не хотів

і повертати українську музику до клясичної доби європейської музики"

(там же таки). Костенко вважає, що треба не наслідувати рабські
народні пісні, а творити в дусі їх", при чім це стосується не лише

до мелодичної частини, а й до гармонічної" (там же таки). Отже, коли

в ранішніх своїх творах він брав у непорушності народню тему (сюїта,
1 квартет), то в пізніших намагався творити в дусі народньої творчости"
(там же таки). Тільки такий підхід, за Костенком, може створити

власний український стиль" (там же). Саме оці моменти духу народньої

пісні", народнього духу", не один раз визначувані Костенком у

різних його кредо, в тому числі й у вищезгаданій провідній статті

в Культурі й Побуті" (ч. 13 за 1926 р.), де поруч з усім наведеним

він недвозначно говорить у дусі народньої пісні", на наш погляд,

і роблять невірну й несвоєчасну установку. Такі самісінькі погляди

спостерігаємо ми у більшости так званих музичних етнографів". І це

зовсім не треба розглядати, як перебільшення ваги етнографізму",
що для етнографів було б цілком природне. Ні тут діють певні

чинники загального порядку, незалежно від особистого ухилу етнографів.
Нарешті, не можна обминути й ще один, на цей раз уже офі-

ціяльний документ, що порушує те ж таки питання. Мле, цілком

природно, бувши офіціяльним, цей документ порушує дане питання

обережно. Проте ця обережність не усуває небезпеки шкідливого

народництва", а, навпаки, може призвести до тлумачення висловлених

там думок двоїсто і в небажаному напрямі. Я маю на увазі Тези
доповіді до Дня музики", складені кол. Т-вом Леонтовича. й

затверджені Методкомом НКО. Серед них знаходимо таке твердження:
Базою української музики є народня пісня. Утворена на базі історичних
економічних процесів (доба родового побуту, початкового феодалізму,
козаччина тощо) і тому відбиваючи ідеологію, що зв язана була
з цими процесами, вона щодо свого походження є продукт витвору

низових, пригноблених робітничих шарів українського суспільства.
/А своєю мистецькою якістю вона має незрівняну художню цінність.

Тому розвиток музичної творчости сучасної на деякий час має

базуватися на музичних скарбах народньої пісні, тим наближаючи нову
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творчість до розуміння мас, а також збагачуючи загальну мистецьку

цінність музичної продукції". Звичайно, з багатьма з цих тез можна

цілком погодитися, так само як і з попередніми до наведених:

Українське музичне мистецтво часів дореволюційних зростало здебільшого

під гаслом опозиції до політичного режиму" і тому мало револю-

ціонізаційне значіння". /Але, поруч таких правдивих і цілком

зрозумілих тверджень, зустрічаємо й цілу низку незрозумілих, що легко

спричиняються до двоїстого тлумачення. Перш за все неясно, що

саме треба розуміти під словами має базуватися на музичних

скарбах народньої пісні": чи то є дух народньої пісні", чи то

використання народніх мелодій, щоб перетворювати їх, лише як тематичний

матеріял, на твори вищого художнього порядку? Не ясне також і якесь

відокремлення мистецької якости", що має художню цінність", від

тієї доби, коли ці мистецькі якості й художні цінності виникають, бо

нижче ми зробимо спробу довести, що мистецьку якість та художню

цінність народньої пісні жадним способом не можна відокремити від
бази, з якою музична творчість саме первісних діб зв язана так міцно,
як, мабуть, ніколи потім, за часів пізніших. Отже, цілком слушно

стверджуючи базу виникнення української народньої пісні, тези мусять

стверджувати, що й мистецька якість і художня цінність цієї пісні

цілком залежні від тієї самої бази, тепер уже чужої й далекої, як у цьому
легко переконатися і з самих тез ( доба родового побуту" й т. д.).
Нарешті, не зовсім ясне й не завжди можна вважати за правдиве

твердження щодо витвору низових пригноблених робітничих шарів".
Чи справедливо було б агітувати за Марсельєзу" та ті ідеали, що

в ній заховані? Хіба ж Марсельєза" не являє собою витвір низових

пригноблених робітничих шарів"? Чи правильно тепер
популяризувати такі витвори колись пригнобленої ідеології, де криється люта

національна ворожнеча, цілком зрозуміла як на ті часи, або

запекла козаччина з усіма її славетними атрибутами, теж цілком
зрозумілими як на ті часи, або, нарешті, обоження" природи, що його

так багато в народніх піснях і що теж цілком зрозуміле як на свою

добу? Далі буде досить докладно проаналізовано й безсумнівну
наявність впливу зазначених рис ідеології не тільки в тексті, а

саме в тих суто музичних засобах, що з явилися в

наслідок цієї ідеології, з якою ці музичні засоби міцно

зв язані, тобто впливу зазначених рис ідеології саме на ту
мистецьку якість і незрівняну художню цінність, в дусі" якої повинна,

мовляв, утворюватися й сучасна нам музична культура.
Таким чином, підсумовуючи все говорене вище, ми маємо

констатувати : а) цілковиту закономірність агітації за народню пісню,

закономірність інтересу до неї, закономірність її вивчення

закономірність, що базується на згаданих вище засадах; б) поруч цього цілком

закономірного явища, наявність досить міцної течії прищеплення

духу народньої пісні" або народнього духу" сучасній музичній
творчості, як творчого засобу, як своєрідного нового історичного етапу
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в розвиткові сучасної української музики; в) тлумачення конечної

потреби такого етапу, як засобу утворення своєрідного українського

стилю; г) тлумачення конечної потреби такого етапу, як засобу
наближення музичного мистецтва до мас.

Отже, очевидно, що питання про утворення своєрідного
національного стилю та утворення музики високої якости, яка була б придатна

для споживання масою, являють собою найголовніших побудників цієї

неонародницької" реакції наших музикантів-мислителів, що

знайшла своє виявлення в наведених вище гаслах. Раніше ніж

спростувати саму суть, самий зміст ідеологічної цінности старовинної
народньої пісні, яко надбудови над певною суспільно - економічною базою,
слід висвітлити ті обставини, за яких, на нашу думку, могли

виникнути наведені, хибні, на наш погляд, твердження.

II

Не випадково ці твердження за остаточну свою мету мають

розв язання двох проблем: 1) масової музики і 2) стилю сучасної музики,

зокрема української. Не випадково тому, що суспільне життя нашого

часу владно висунуло ці питання на чергу дня, і питання ці постали

так гостро, що не дивне бажання розв язати їх саме там, де вони

найбільше загрожують. Я не маю на меті саме цими сторінками ні

розв язати, ні навіть висвітлити докладно ці питання, гадаючи, що

це повинно стати завданням спеціяльних праць, у крайньому разі
окремих статтей. Я мушу лише певним способом визначити ці

моменти по суті, оскільки вони стоять на шляху розв язання тієї

проблеми, що її висвітлити є завдання цих рядків. Справа в тому, що

сучасний мистець
-

музика опинився перед потребою яко мога швидше

усвідомити собі, на кого саме він працює, хто споживач його

продукції, а також, працюючи в абсолютно новому українському
суспільстві, визначити, що ж це таке стиль сучасної української музики,
яким він повинен бути?

Для визначення першого моменту треба згадати, що кожна

музична продукція, кожен тип музичної творчости завжди відповідає

вимогам, потребам та смакові певних суспільних шарів, тобто являє

собою соціяльну потребу якоїсь певної частини суспільства,
відповідно культурному рівневі й музичному розвиткові цієї частини.

Поза цією умовою музична творчість існувати не може. Кожна

музична продукція завжди має певне коло споживачів, що

задовольняється саме таким типом музичної продукції, бо він відповідає його

смакові, при чім це коло зовсім не повинне обов язково збігатися

ані з усім людством, ані з усім всесвітом, ані з усією добою, ба

навіть з усією клясою, що її має не меті обслуговувати композитор.

Це коло може бути досить вузьким спеціяльним суспільним
середовищем, і це середовище й має на меті обслуговувати
композитор, а воно сприймає його творчість. Тут не можна обминути
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одного досить важливого фактору: композитор, що тим чи іншим

способом імпонує якомусь колові слухачів, очевидно, вживає таких

звукових сполучень і таких технічних засобів оформлення їх, що для певного

кола його справжніх споживачів є звичні, тобто являють собою

їхню соціяльну потребу. Якщо, нарешті, згадати, що найбільш

розвинена й технічно найбільш удосконалена музична творчість за кожної

історичної доби належить найбільш розвиненій економічно (і через

те культурно) клясі цієї доби, то зрозуміле буде й таке становище,

що ми його спостерігаємо не один раз в історії музичної культури:

суворій, витриманій і вишуканій музиці верхівки суспільства
протистоїть антитеза музичної творчости низів" суспільства : а) скомороші
пісні сходу Европи, поруч із вишуканою музичною культурою,
запозиченою з Візантії, б) ослячі та блазенські свята на Заході за часів

Середньовіччя, в) так звані непристойні" пісні там же за часів

Відродження й т. ін., і т. ін., і т. ін. /Аналізуючи цей момент далі,

треба відзначити, що згодом владущі кляси всіх країн і всіх часів

використовували таку народню музику, як музику нижчого рангу",
перетворюючи її навіть на музику легкого жанру", тобто музику,

приступну всім, музику, що нібито проти розвиненої музичної

культури свого часу й не має ніякої вартости. Характерно також

відзначити, що за часів закріпачення маси така музика

приступного, легкого жанру завжди відограє ролю чинника, що свідомо

затримує культурний розвиток маси; навпаки, за часів визволення маси

музика такого жанру символізує для маси вияв її художньої само-

діяльности, обслуговує її звільнені емоційні потреби. Згадаймо шан-

сонету (chanson пісня, chansonette маленька пісня), що відограла
таку революціонізаційну ролю за часів великої французької
революції, а згодом перетворюється на реакційного чинника музичної
культури шансонетку, що свідомо затримувала й затримує
культурний розвиток певних широких кіл суспільства.

Музика, що дісталася нам, як спадщина від найближчих

попередніх епох, є також музика суспільної верхівки, є також музика,
відірвана від тієї маси, що прийшла після революції, як будівник нової

культури, як споживач культурних надбань, у тому числі й музичних.
Ось чому перед тими композиторами, що усвідомили собі своє за-

впання соціяльного чинника, постало питання про страшенну

відірваність від нового владаря, сучасного суспільства, про безодню,

що відмежовує масового споживача від тієї музичної продукції, яку

умовилися вважати за останнє слово музично
-

культурних досягнень.

Це не що інше, як природний наслідок того критичного стану всієї

музичної творчости, тієї кризи, що поступово накопичується й

зростає з кінця XIX стор. і зокрема в XX стор. Жовтневий вибух
прискорив для наших композиторів цю кризу й поставив їх перед

неминучою потребою фактично розв язати цю проблему.
Отже, саме звідси й пішов народній дух", дух народньої

творчости" та пісні"; саме звідси й народилися зазначені вище погляди,
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як антитеза поглядам минулого; саме звідси й іде джерело тих надій,

що їх покладають нині на народню пісню", бажаючи, таким чином,

заразом убити двох зайців" і розв язати кризу музичної творчости

і наблизити музику до мас, при чім найбільш обережніші й

дотепніші зазначають: ніяк не хочемо примітивізації та вульгаризації" й не

хочемо повертати українську музику до клясичної доби Европи".
Для визначення другого моменту шукання своєрідного

сучасного українського музичного стилю варто згадати, як же взагалі

стояла й стоїть справа з цим стилем? До цього часу він справді
визначався лише сутоетнографічною ознакою і лише за цією

ознакою й можна було говорити, в досить обмежених рямцях, про

український музичний стиль. Як позитивне ствердження такої думки,
можна навести цілу низку думок зі статтей багатьох музичних

письменників України. Згадаймо наведені вище думки В. Костенка про

своєрідний український стиль, який прийде через індивідуальну,
технічно удосконалену творчість, але в дусі народньої пісні". Далі, не

можна не навести й виключно показової думки М. Грінченка, що

в своїй статті Сучасна українська музика" (журн. Музика", р. 1923,
ч. ч. З 5, стор. 20 23) заперечує проти такого розуміння стилю

навіть у творчості тих, кого до цього часу вважалося начебто за

основоположників цього стилю:

Заглядаючи в минуле української музичної творчо сти, важко

знайти там ту специфічність, що певно й точно з ясувала б нам усі
властивості української художньої музики, яко певного культурного

явища. Те відмінне, що зачарувало нас специфічною красою
української музичної стихії, треба віднести до музичних явищ нижчого

порядку, до явищ музичного примітиву народньої музичної творчости.
І не звідти починається сучасна українська музична культура. Минуле
(я розумію період до Лисенка, самого Лисенка та його

найближчого наслідувача Стеценка), що силкувалося утворити певну

традицію, вплинути на характер української музичної творчости
звучить тепер як далекий архаїзм: певної музичної школи там не було
та й не могло бути. І тому українська народня музична творчість для

сучасної музичної культури української дає значно менше, ніж того

треба було б чекати на перший погляд. Своєрідний склад звукової
мови народньої української пісні часто впливає на творчий процес

сучасного українського композитора в той спосіб, що за особистою

емоціональною настроєністю останнього ледве проглядає специфічність
її ритмико

- молодичної структури. У найбільше талановитих творах

сучасних українських композиторів відчувається неначе лише подих

народньої музичної стихії. /Але то на перший погляд; то лише перші
вражіння від творів сучасних українських композиторів, творчість яких

у дійсності значно міцніше зв язана з народньою музичною стихією,
яка дає їм певні імпульси для творчої роботи. І те, що на перший
погляд ми не відразу зможемо відчути аромату народньої музики,

треба віднести на рахунок збагачення сучасної мови звуків елементами,
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чужими народній звукотворчості; ускладнення її різнородними
впливами на композитора того оточення, серед якого живе він і

працює, модними теоріями і низкою інших життьових умов, в яких

формується світосприймання й світорозуміння художника, ось що не дає

можливости ясно й відразу відчути присутність специфічно народнього
в творчості сучасного українського композитора" J).

Наведена тут цитата дуже характерна, бо вона свідчить про три
моменти: 1) далеким архаїзмом звучить тепер твердження про
утворення стилю стариками" української музики ; 2) стилю не було утворено
саме тому, що старики" не вплинули на творчість таким чином, щоб

народня творчість дала для сучасної музики стільки, скільки треба
було сподіватися від цієї ж таки народньої творчости; 3) новий,
сучасний композитор лише тоді український (у статті йде мова про

Козиць к ого, Вериківського, Сеницю та Ревуцького),
коли, не зважаючи на всі сучасні технічні нашарування, в ньому

почувається (хай навіть і ледве") подих" або аромат" (очевидно, рідні,
брати не раз згадуваного вище духу") народньої музики.

Ті ж самі положення про український стиль у музиці,, висловлює й

П. Козицькийу своїй статті про Стецен ка (див. Червоний Шлях",

р. 1923,ч. б 7, 158 169. Суть музичної творчости Кирила Стеценка"):
Він (Стеценко) був піонером українського стилю в музиці і, шукаючи

основ його в народній творчості, йшов шляхом, показаним Лисенко м .

Що ж це за шлях? Відповідь на це знаходимо там же таки:

Стеценко, як і Лисенко, був апологетом народньої селянської

пісні" каже П. Козиць кий і дає цілу низку уточнень своєрідної
теорії згаданого стилю, що його нібито треба вважати за стиль

український": Лисенко весь час був зразком наслідування
Стеценкові. Це наслідування виявлялося не тільки в методах

музичної праці, а й у виборі форм і в характері загальної музичної
діяльности ... Отже, Стеценко був ідейним наслідувачем Лисенка,
його учнем, належав до його школи ... І не тільки в методах мислення,

у виборі форм, ішов Стеценко за своїм учителем, ба навіть у син-

таксі музичної мови багато запозичив він від Лисенка". І далі ще

більш характерне те, в чому ці методи", принципи" й синтакса"

полягали: ...Лисенко вчив, що українську пісню треба одягати

в убрання ладу пісні... (Оце вже справжній дух" і аромат"! Я. П.). Л и-

сенко був апологетом селянської пісні" і ради неї залишив

принадні обрії власної лірики й зійшов до примітивів народньої
творчости. В основу розроблення Лисенко поклав принцип ригористичного

наслідування співзвукам ладової пісні, народній поліфонії, широкого

користування, яко контрапунктом, мелодичним матеріялом пісні.

Означивши методи, рецепти" музичного мислення, якими, на його

погляд, мусив користуватися всякий український музика, Лисенко

') Ще більш характерне місце це Іст. Укр. Муз." М. Грінченка, де

здибуємо погляди суто обмежені народницькі", до того ж зформульовані досить

опукло й виразно.
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в повній мірі був ідеологічним і практичним головою школи", вплив

його на молодь був великий".

Як же цей вплив позначився на Стеценкові, що його автор

нарису вважає за піонера українського стилю в музиці"? П.

Кози цький досить яскраво це характеризує: Орієнтація на українську

народню пісню, на її склад ось те гасло, за яким пішов Сте-

ценко... Поперше, це відбилося на складі мелодії та формі"
( дух"? Я. П.). Народньо - пісенний орнамент особливо ясно проступав

у перших творах Стеценка, які до того мають запозичену у
народньої пісні куплетову форму. Гармонізовано в той же спосіб, що вчив

Лисенко, контрапунктичний візерунок, народні каденції і т. ін. Ще
в більшій мірі ця стихія проступає в ранніх операх", де, як каже

П. К о з и ц ь к и й, ми зустрічаємо такі талановиті імітації народньо-співо-
чого стилю, зразок художнього перетворення кобзарської рецитації...
Не тільки народній елемент у мелодії, а й у гармонії, є наслідування
типовим зворотам народньої поліфонії". Стеценко, орієнтуючись
на народню пісню, шукав, збирав її прикмети з уст самого народу". Ось

що визначає характерні ознаки піонера українського стилю в музиці".
Отже, з цього цілком зрозуміле спостережене вище бажання

сучасних музик творити в дусі", бо музична творчість поза духом"
нібито загрожує втратою своєрідного українського стилю, за

рахунок збагачення сучасної мови звуків елементами, чужими народній
звукотворчості, ускладнення її різнородними впливами на

композитора того оточення, серед якого живе він і працює, модними теоріями
і цілою низкою інших життьових умов, де формується світосприймання
й світорозуміння художника" (М. Грінченко, op. cit.).

Таким чином, підсумовуючи розглянуті тут положення, ми мусимо

констатувати: а) наявність певних соціяльних передумов, що, з них

виходячи, робиться спробу саме через народньо
- пісенний характер

зробити сучасну високо - якісних форм музику об єктом споживання най-

ширших кіл пролетарського суспільства, б) наявність певних історичних
передумов, що, з них виходячи, складається думка про обов язкову ознаку

своєрідности українського стилю саме в народньо
- пісенній творчості.

Очевидно, далі ми й повинні довести, де і в чому саме хибність

цих поглядів. М оскільки вище вже не один раз говорилося, що

суспільна база визначила не тільки зміст словесний, а й зміст звуковий
та музичну форму, остільки тут нам слід розглянути й висвітлити

момент історичного походження народньої пісні та ті еволюційні кола,

що обумовили її колективізм, а також характерні формальні її ознаки

та залежність таких ознак від ознак доби.

Давно вже всім відомо, що народня пісня являє собою музичний
твір масового виконання" й колективної творчости". Висвітлення цих

двох моментів і дасть відповідь на подані вище запитання щодо

походження й еволюції народньої пісні та її формальних властивостей.
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Безперечно, кожна народня пісня, що її ми вважаємо за твір
колективний і що вже стала анонімною , тобто втратила ім я якогось

індивідуального автора, в основі своїй, у своєму первісному вигляді,
є наслідок чиєїсь індивідуальної творчости. Кожну таку анонімну
народню пісню спочатку утворила якась одна певна особа, і лише

згодом, за наявности певних передумов, така індивідуальна
пісня перетворилася на масову, набула рис колективізму й стала

анонімною , бо, як нижче доведемо, кожна така пісня в своєму дальшому
житті являє собою вже продукцію авторства численної групи людей.

Які ж саме ці передумови, що сприяють такій еволюції

індивідуальної пісні в колективну народню? Відколи ж саме зростає інтерес
до індивідуальної пісні й починається перероблення її на колективну

народню ?

Цей шлях треба уявляти собі в такій послідовності: а) треба,
щоб пісня викликала в суспільстві такі спільні соціяльні емоції, що

були б співзвучні тим переживанням, які мають місце в цей час у

суспільстві; б) оскільки пісня являє собою синкретичний, складний твір,
де текст і музика посідають цілком однаково важливі місця, остільки

згадана співзвучність повинна полягати як у тексті, так і в мелодії;

в) перш за все текст пісні повинен відповідати обставинам, настроям
та надіям суспільства, повинен відбивати яко мога повніше ту подію,

що спричинилася до певних суспільних почувань, повинен відбивати,
яко мога повніше ту соціяльну реакцію на ту чи іншу подію, на ту
або іншу реакцію, яку ми спостерігаємо в суспільстві за певного часу,

тобто, інакше кажучи, текст повинен бути співзвучним добі, повинен

хвилювати суспільство й викликати певні, виразні емоції; г) мелодія
повинна бути співзвучна текстові, цілком гнучко відтворюючи всі його

моменти як змісту, так і форми; ґ) мелодія повинна бути приступна

для слухання й виконання, тобто належати до того комплексу
звучань, що про нього вище говорено такі звукові сполучення й таке

технічне оформлення їх, які для певного кола споживачів музичної

продукції є звичні .

Отже, ми можемо уявити собі такий ланцюг: 1) подія 2)
вражіння від неї 3) бажання емоційно це вражіння відбити 4) текст

5) мелодія 6) співчуття суспільства цій події (збіг емоцій) 7) увага

до пісні (тексту плюс мелодії), як засобу розрядження суспільної

емоції 8) зріст цієї уваги й поширення пісні 9) масове виконання.

Цей останній момент і призводить до перетворення
індивідуального твору на колективний, а тому й потребує окремого освітлення.

Його ми коротко й подамо зараз. Перш за все не треба гадати, що,

з одного боку, сама подія обов язково безпосередньо й негайно

відбивається в наведеній вище творчості. Цей процес значно складніший,
він переходить цілу низку посередніх ланок (за Ф. Енгельсом), і що

складніша суспільна форма побуту, то складніший цей процес, бо

більше посередніх ланок" і вони сами по собі складніші; з другого

боку, якщо навіть і уявити собі, що процес відразу ж відтворився
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в пісні, навіть тоді вона не відразу знайде своє визнання суспільством.

Треба ще, щоб суспільство усвідомило собі подію, пережило її, щоб

така подія перетворилася на побудника певних емоцій, лише тоді

суспільство шукатиме емоційної розрядки в мистецтві, зокрема в

музиці. Ось саме тоді й приходить на допомогу серед інших мистецьких

засобів і колективна пісня. Спочатку її визнає невеличка купка

суспільства, і саме та, що найближча до автора, бо безперечно, що

тут відограє певну ролю однаковість суспільного й соціяль-

ного стану; далі поступово пісню починають визнавати чимраз
більші й ширші кола, 'пісня стає популярною, тобто вона входить

у побут, як складова частина його, вже почувається потреба саме

в ній; згодом ця пісня стає улюбленою, її співає весь загал, співає

без fn риму су, поза індивідуальною ініціятивою, бо базою її є

суспільне почуття, суспільна оцінка певної події, що вразила

суспільство й вплинула на нього, тобто пісня ця вже. масова

пісня. Ставши масовою, пісня починає велику подорож, що далеко

не обмежується будь - якою територією, часто -

густо виходячи навіть

і за межі національні. Серед різних культурних надбань, що їх

запозичують люди однієї місцевости від населення іншої місцевости, не

останнє місце посідають і мистецькі цінності різні зразки словесної

творчости, зразки мистецтв образотворчих, а також і пісня.

Починається пересування пісні з одного місця в різні інші, і там, в інших

місцях, під впливом різник обставин пісня починає переживати багато

змін суто місцевого характеру. Ці зміни пояснюються тим, що пісня

матеріялом своїм має звук як звук слів, так і звук самої мелодії.

Відомо, що звуки, в їхній найголовнішій частині інтонаційній,

у частині офарблення, змінюються залежно від кліматичних,

географічних і інших умов (б'їзлий рус. білий укр. бялий польськ. та

баг. ін.). Ці місцеві властивості звукотворчости, це місцеве

офарблення звукової матерії й спричиняється до народження т. зв. варі-
янтів однієї пісні, варіянтів, що і являють собою наслідок окремих
властивостей даної місцевости, при чім ці властивості відбилися як у

мелодії (згадані вище причини інтонаційних ознак), так і в тексті

(причини економічного й політичного характеру даної місцевости).
Зважаючи на ці форми масового поширення популярної пісні, ми й повинні

говорити про колективну участь в утворенні
старовинної народньої пісні, бо в її сучасному остаточному вигляді ми

сприймаємо її або в кількох (іноді досить численних) варіянтах, або

в тій редакції, що являє собою наслідок багатьох варіянтів.
За часів пізніших, коли поширилося друкування нот, сучасні

масові пісні менше зазнають варіяційних змін, але все ж таки

лише менше, бо навіть і за умов друкування нот ми спостерігаємо,
хоч і в значно меншій мірі, варіяційну творчість (згадаймо хоч би

спеціяльно-українську редакцію Інтернаціоналу"). Якщо
питання про масову пісню стоїть так з варіяційними нашаруваннями, то

воно абсолютно не змінилося, навіть і за умов нових часів, у першій
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своїй частині набутті рис і характеру масовости, шляхах поширення
й популяризації пісні та переходу від індивідуального витвору на твір
анонімний" з тією лише зміною, що анонімність" за наших, часів

полягає не в тому, що ми не знаємо, хто автор, а в тому, що це

питання зовсім не цікавить ті маси, які опанували цей твір та

зробили його своїм.

За прикладами не треба далеко ходити, вони й тепер ще діють

у нашій сучасності. Ми зупинімося лише на двох Інтернаціонал"
та Марш Буденного". З них перший являє собою яскравий зразок

проходження усіх тих етапів перетворення індивідуального твору на

масовий. Спочатку вірш Ежена Потьє викликав співзвучні емоції

лише в невеличкій купці французьких поетів та відвідувачів кафе, де

цього вірша було продеклямовано, бо ця купка, очевидно, жила саме

тотожніми з Еженом Потьє настроями. Треба було, щоб ці настрої
поета -

комунара зробилися відомі Нільському столяреві П є рові
Дегейтеров і, який, захопившися віршами Потьє, пише до них музику.

Треба було, щоб настрої, покладені в творі Потьє-Дегейтера,
знайшли певні відчуття в суспільстві, спираючись на якісь величезні

суспільні події, з тим, щоб цей твір викликав спільну масову емоцію

й перетворився на масову пісню". Простежмо ж шлях цього твору:

1) спочатку тільки місцева пісня нільських робітників, серед
яких працює Дегейтер, 2) далі поволі, ступнево, бойова пісня якоїсь

невеличкої частини революціонерів (згадаймо, наприклад, 1905 р.
як мало тоді ще був популярний Інтернаціонал" і оскільки

популярніші були Марсельєза", Дружно, товарищи, в ногу", бо, очевидячки,

цільове завдання емоцій тих пісень було тоді більш співзвучне, ніж

завдання Інтернаціоналу"; менш популярна за згадані твори була
Варшав янка", але все таки популярніша за Інтернаціонал",

являючи собою нібито переходовий щабель від буржуазно -

демократичної Марсельєзи" до пролетарського Інтернаціоналу"); 3) нарешті,
Лютнева революція, панування Марсельєзи" й перші спроби звучання
Інтернаціоналу", як спроба втілення через нього, спроба фіксації, за

його допомогою, певних суспільних емоцій, але ще без переваги,

масовости" Марсельєзи" ; 4) Жовтневий вибух, здійснення певних

засад, величність історичних подій все це викликає величезні вра-

жіння в масі, все це страшенно на масу впливає, все це дає в наслідок

насичені, напружені соціяльні емоції, що потребують виходу, розрядження,
і таке розрядження маса знаходить в Інтернаціоналі", який зовсім не тому

став масовою піснею", що його офіціяльно оголошено за гімн и( Боже,
царя храні" масовою піснею за кілька десятиріч так і не зробилося,
це, між іншим,, теж виключно характерний доказ тих тверджень, що

їх висловлено тут), а тому, що в Інтернаціоналі" маса знайшла те,

чого вимагали масові спільні емоції, і Інтернаціонал" пройшов увесь

шлях, накреслений вище, бо він до того ж має всі ознаки, згадувані
раніше, як запоруку масовости: 1) співзвучний настроям (реакція на

події 17 р. й дальші події сучасности) текст; 2) бадьору, маршову
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музику, співзвучну текстові як чітким ритмом (організація руху

маси: Чуєш, сурми заграли"...), так і виключно щасливою мелодією

(заклик Повстаньте..." настирливо, вперто зростає аж до кінця

в Інтернаціоналі здобудем людських прав...", що звучить, як

непохитне переконання твердження); 3) легкість сприймання слухання

й виконання музики й до того ж (що страшенно важливо) музики,

яку можливо виконувати підчас руху.

Отже, зазначені вище передумови перетворення пісні на масову,

народню, залишаються непохитні й для нашого часу, а це стверджує

головне наше твердження кожна масова народня пісня

являє собою емоційний відбиток цілком певної доби

і, лише як такий відбиток, і має своє значіння. Далі, як

тільки зникають емоції, зникає пісня, що робиться
лише історичною цінністю й має інтерес виключно для

обмеженого кола фахівців, істориків та музик.

Приклад Марсельєза". Чудовий твір високої мистецької
якости" й художньої цінности". Д що являє вона собою тепер для маси?

Для передової її частини Марсельєза" відограє ролю побудника
ворожих емоцій, для менш розвиненої частини маси порожній звук.

Історикові ж та музиці Марсельєза" говорить багато, і тут її цінність
не менша від Інтернаціоналу" для дослідження доби сучасної.

Мені залишилося сказати ще кілька слів про анонімність". Маси

не цікавляться, хто саме автор Інтернаціоналу", і це зрозуміло, бо

для мас це вже наша" пісня, вона вже частина нас", і цього масі

досить. Мле ще більш характерно, що й сам автор, П єр Дегейтер,
як справжній масовик, дуже мало цікавився цим питанням: він

написав музику до слів П о т ь є в 70 р.р. минулого сторіччя, але лише

1903 р. згадав про свої авторські права", ба навіть більше він

здибався з плягіятом свого рідного брата Мдольфа Дегейтера, що

приписував увесь час авторство саме собі, користуючись тим, що було
відоме прізвище автора Дегейтера, а сам автор не турбувався про
свої авторські права; і лише 1923 р. П єр Дегейтер (до речі,
живий ще й сьогодні і ще й досі пише музичні твори в цьому році
минає йому 80 років), за судовим вироком, офіціяльно визнаний автор

музики Інтернаціоналу". Мле ж маси до цього часу не знають ні

Потьє, ні Дегейтера, навіть видавництва не ставлять цих прізвищ
на примірниках Інтернаціоналу". Отже, анонімність" обов язково

властива масовій пісні аж до наших часів.

Чи не ще яскравіше помітно те саме й з маршем Буденний",
автор якого теж лише за останніх часів почав означувати своє

авторство й свої авторські права. Маси ж і в даному разі цим моментом

не цікавляться, бо мы, красные кавалеристы", і край. Щодо
еволюції маршу Буденний", то він повторює теж самісіньке коло:

невеличка купка близьких авторові осіб, потім поволі лише в кавчастинах

армії, далі в усій армії взагалі, і лише з 22 23 р.р. ця пісня

починає поширюватися, набувати всіх зазначених рис масовости. Щодо
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передумов масовости, то вони в Буденнівському марші" в повній

наявності : чудовий співзвучний текст адекватне текстові музичне його

оформлення, приступність виконання.

Отже, зазначені тут характерні властивості масовости пісні, як

ознаки й запоруки її суспільної вартости, зберігаються й до

наших часів. Також ще до наших часів діють і зовнішні чинники

масовости і, звичайно, чинники більш глибокого значіння вплив,

виробничих засобів доби на технічні засоби

мистецького оформлення пісні, тобто саме на те, [що й складає

мистецьку якість" та незрівняну художню цінність"

(або відсутність їх) зокрема старовинної народньої пісні.

Саме цей, найважливіший у цьому нарисові, момент

ми й маємо тепер висвітлити.

IV

Соціологічний метод дослідження музичної творчости, як і всієї

взагалі художньої творчости, так само потрібний, так само законний»
як і в кожній іншій царині людської діяльности.

Художню творчість марксизм мислить як одну з надбудов над

економічною базою, проходячи, однак, чимало т. званих посередніх
ланок, що з найбільшою рельєфністю стає перед дослідувачем, коли

взяти за основу відому Плеханівську п ятьорку":
1) Стан продукційних сил.

2) Залежні від нього економічні стосунки.

3) Соціяльно - політичний устрій, що виріс на даній економічній

основі.

4) Визначена почасти безпосередньо економікою, а почасти всім

вирослим на ній соціяльно - політичним устроєм, психіка суспільної
людини.

5) Різні ідеології, що відбивають у собі властивості цієї психіки.

Таким чином, стає цілком ясне категоричне твердження

теоретиків марксизму, що зв язок ідеології з економікою

встановлюється не безпосередньо, а через низку посередніх ланок, що

стверджується також великим числом спеціяльних про це вказівок

найвизначніших марксистів.
Як же переходить цей процес організації музичної матерії через

ці посередні ланки"? Згадаймо ще виключно важливе положення, а

саме, що музика то мова процесів людської суспільної свідомо-
сти. Вона не відповідає на запитання: що? вона не виображує об єктів

сприймання, вона відповідає на запитання: як? тобто малює нам,

як пробігає той чи інший процес свідомости. Мналіза музичного твору

завжди має за остаточну мету встановити, який процес людської

суспільної свідомости передано в данім творі. Музична наука, кінець

кінцем, повинна встановити всі формальні ознаки кожного типу
процесів. Таких типів налічується чотири :
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1) Процеси моторні (процеси свідомости, злучені з фізичним
пересуванням у просторі, наприклад, з ходою, бігом, танком тощо).

2) Процеси почуттів, відчуттів, пристрастей (процеси
свідомости, злучені з реакцією на зовнішній світ).

3) Процеси розумові (процеси, що полягають у пов язанім

порівнянні фактів свідомости).
4) Процеси вольові (процеси свідомости, злучені з впливом

людини на зовнішній світ).
У кожної епохи історії музики і в кожного композитора зокрема

переважають ті чи інші процеси свідомости, бувши виявлені

в музичних творах.
Таким чином, кожна доба має свій тип музики, і цей

тип справді залежить від типу виробничих засад цієї

доби. Що це дійсно так, це зрозуміло стане з усього дальшого

викладу цього розділу, а зараз, для загальної попередньої установки,
нагадаємо: 1) первісна вокальна музика, що відповідає натуральним

формам господарства й виробництва; 2) високо розвинена інструмен-
това й зокрема клявішна інструментова музика, за часів розвитку

машинового виробництва (клявіри всіх типів розвиваються цілком

сучасно розвиткові й удосконаленню механічних машинових організмів),
і, нарешті, 3) Термен - вокс" часів сучасного високого розвитку

електричних досягнень нашого сторіччя. Я відзначив тут лише окремі,
найбільш важливі етапи, але цю ж саму аналізу можна зробити
з такими ж позитивними наслідками й із більш дрібним розподілом.

Пригляньмося ж, що саме являє собою та доба, коли

утворювалася старовинна народня пісня, і як ця доба обумовила мистецьке

оформлення пісні, тобто той самий дух" народньої пісні, дух"
народньої творчости, що його так обстоюють нині в сучасній музичній
літературі й діяльності.

Наведені вище тези визначають походження народньої пісні таким

способом: Утворена на базі історичних економічних процесів (доба
родового побуту, початкового феодалізму, козаччина тощо) і тому

відбиваючи ідеологію, що зв язана була з цими процесами, вона

щодо свого походження є продукт витвору низових, пригноблених
робітничих шарів українського суспільства".

Таким чином, ці тези являють собою дуже важливе й цінне

ствердження справді матеріялістичного погляду на походження старовинної
народньої пісні, як відбитку ідеології доби родового побуту,
початкового феодалізму, козаччини тощо. І витвір цей являє собою виключно

характерні ознаки як загального змісту, так і зовнішньої формальної
будови. Щодо згаданого загального змісту, то Л. Сабанеев, відомий

руський музичний критик
- дослідник, автор першої спроби

збудувати Історію музики" за соціологічним методом, дає таку

характеристику цьому змістові: Філософічний, спокійний тон почування

плугатаря на досить розлогій площі, непохапливий ритм праці породжує

спокійну, без чіткого ритму, пісню. Проте, в останніх мелодія частенько
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рудиментується, бо центр уваги переноситься на ритм. У зв язку з тим,

що пісню плугатаря виконується без участи інструменту, вона набирає
мелодичного, ліричного характеру. Тяжкі умови життя хліборобового,
одвічна боротьба й побоювання за хисткий добробут надають його пісні

характеру якогось сумовитого міркування, близького до епізму. Навпаки,

танкову" пісню, що обслуговує не працю, а відпочинок, усю
проймає бурхлива, трохи істерична радість, чад", і виконується її

звичайно в супроводі інструментового акомпаніменту" ( история рус. муз. ,
стор. 15). Характерно також, що цю цитату я позичаю зі збірки
Л. Ревуцького Галицькі пісні", зі згаданої вище статті Л. Реву-
цького, доданої до згаданої збірки. Це свідчить про те, що така

характеристика не тільки добре відома, а й сприймається цілком

позитивно саме і в тих колах, які ще й сьогодні обстоюють

можливість творчости в народньому дусі". Гадаю, що можна вже

обмежитися наведеними характеристиками щодо походження й змісту
старовинної пісні й перейти до аналізи її змісту та формальних ознак

виходячи з накресленої вище схеми походження й еволюції

народньої пісні.

Перша умова відбивати спільні соціяльні емоції в тексті

відома всім, як виявлена виключно яскраво: Ой, у полі садочок",

Ходить жучок по долині", Та вода по каменю", Попід гаєм

зелененьким", Горобчику пташку", Десь тут була подоляночка", Зійди,
місяченьку", Ой, війся, хмелю", Вийди, вийди, сонечко", і т. ін., і т. ін.,
і т. ін. Це я взяв початок Етнографічного збірника", том II,
Українські народні мелодії", зібрані Климентом Квіткою, що в своїй

передмові, яку ми нижче не раз будемо цитувати, з науковою
переконливістю доводить висловлені вище думки: зміст тексту

цілком відповідає тій добі, співзвучно настроям тієї

доби, коли пісню утворювалося, і зміст цього тексту

вірування, побут та суспільна ідеологія людей, що

перебувають у страшенному оточенні всіх тих

забобонів, якими так переповнена й доба феодалізму, і доба

козаччини" й ін.

Отже текст цих пісень ми до сучасности
пристосувати не можемо. Ми можемо лише використати його, як

історичний документ, що характеризує певну добу.
Чи можна відірвати текст від мелодії? Так, ми знаємо такі

випадки й такі пристосування" мелодій якоїсь попередньої доби до

слів доби наступної або навпаки. Ллє нижче ми скажемо й про ці

моменти також, спеціяльно й окремо. М тепер ми маємо нагадати,

що саме старовинна народня пісня являє собою чудовий
зразоквиключно міцного й справді неподільного

сполучення тексту й музичного оформлення, які остільки

взаємно просякнені, що являють собою начебто хемічне

сполучення звуку й слова. І тому в коротких рисах прогляньмо суто

музичну побудову старовинної народньої пісні. Кли-
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мент Квітка в згаданій вище праці каже: пісні повинні бути
предметом студіювання зі сторони мелодики, ритмики, гармонії, словесного

змісту та ролі їх у культі й побуті (останні два моменти тісно

зв язані і з чисто музичною стороною пісень)" (див.
К. Квітка, цит. твір, Передмова", стор. V*. Підкреслення моє. Я. П.).
Отже, ми й розглянемо цю чисто музичну сторону" й доведемо, як

вона дійсно тісно зв язана з культом і побутом/
Починаючи й пророблюючи аналізу ритму старовинної народньої

пісні, ми повинні встановити такі риси цього ритму, що свідчать про

його архаїзм, і до того ж архаїзм у такій формі, яка робить його

ворожим нашому часові: 1) ритм пісні цілком залежить від метру

слів; 2) ритм пісні залежить від цілковито мимовільних і

здебільшого раптових імпровізацій, що складають дуже важливу

частину кожної пісні і являють собою чи не найважливішу красу й

привабливість цієї пісні. Цей ритм глибоко ворожий ритмові
інструментової культури, побудованої на русі робочих процесів та на

спостереженні над рухом людського тіла підчас праці. Перша
оформлена вокальна музика музика культова ; перша оформлена інстру-
ментова музика музика маршова та танкова, тобто така, що

організує тривку механічність людського руху в великому

іноді колективові. Ритм інструментової музики піддається гнучкій
аналізі, тимчасом як ритмика старовинних пісень з великими

труднощами вкладається в певну схему (див., напр., статті К. Квітки:

Українські пісні про дівчину, що помандрувала зі зводителем" та Українські
пісні про дітозгубницю" ( Етнографічний вісник"); Ритмічні паралелі
в піснях слов янських народів" та Пісенні форми з удвоє збільшеними

ритмічними групами" ( Музика"); Лисенко, як збирач народніх пісень".

Переходячи до аналізи мелодії старовинної народньої пісні, ми

повинні встановити такі риси цієї мелодії, що свідчать про її

архаїзм, і до того ж архаїзм у такій формі, яка робить цю мелодію

ворожою нашому часові: 1) мелодія пісні побудована на глибоко

архаїчних ладах. Що правда, ми, вже одвикнувши від цих ладів,
іноді з досить великою приємністю слухаємо ці оригінальні
звороти, але ця оригінальність оригінальність примітиву тієї

культурної доби, яку ми вже давно пережили, а тому ці оригінальні
звороти й здаються нам за оригінальні, бо належать до тієї доби, яку
ми давно вже забули.

2) Мелодію, збудовану на зазначених архаїчних ладах, неможливо

обернути в межах ладу ( дух пісні") в різні т. з. тематичні комбінації,
що їх вважається в сучасній музичній культурі за найбільш цінне й

важливе; між тим, ці тематичні комбинації історично виникли й

народилися як символ музичного перетворення нової доби доби руху,
близької нашому часові, тимчасом як ладова будова мелодії

символізує собою статичність, нерухомість.
Знайомлячись із аналізою гармонії старовинних народніх пісень,

ми і в цьому засобові оформлення музичної матерії повинні зробити

63



висновки, аналогічні зробленим щодо ритму та мелодії. Відомий

музикознавець Л. Кастальський у своїй цікавій книжці

Особенности народно
- русской музыкальной системы" (вид. ДВ РСФРР, р. 1923),

скерованій виключно на захист усіх тих тверджень, що ми їх тут

заперечуємо, висловив своєрідну характеристику народньої музичної
системи, і в цій характеристиці обстоює нерухомість, статичність,

чорноземну" незмінність тієї системи. М. Кастальський всі ті риси
вважає за цінне явище й радить сучасним композиторам вчитися

тієї системи. Саме вчитися й вживати, а не запозичувати та

використовувати.
Ба більше: там можна знайти виключно знаменні слова про

композиторську практику багатьох сторіч", якій протиставлено

самостоятельность народной системы", а далі ще більш знаменні

слова про потребу добрих сусід" у галузі промисловости, техніки й

т. ін. і цілковиту можливість обійтися в музиці згаданою вище

самостійністю. Принаймі, це неприховане й одверте визначення й визнання

певного народницького світогляду, вплив якого на інших, менш

відважних, позначається в захованій формульовці народній дух", дух

народньої пісні". Між тим, В. Кастальський іде й значно далі.

Він, переконаний у своїй правоті, до кінця викриває саму суть цього

неонародництва", що народжується й зростає за останніх часів:

Особенная художественная ценность народно
-

русского многоголосия

заключается в его яркой самобытности, независимости от школьных

гармонических приемов и правил голосоведения; в выборе и

употреблении созвучий и их сочетаниях проглядывает даже какое-то

своеволие" (цит. тв., стор 5). Підкреслюючи на сторінках своєї книги

кілька разів ось цю самостійність" у протилежність здобуткам
культури (бо інакше ж цього ніяк не можна тлумачити),
Кастальський дає закінчення, яке треба вважати вже за наступ на

сучасні музичні форми (очевидно, запозичені від добрих сусід",
яким треба залишити інші галузі впливу, тільки не музику).

Тут автор висловлює виключно характерні й зіпсування
власними прикрасами", ї скасування того відношення до народньої
музики, як до музейного матеріялу", і елементи із зовсім іншого світу".
Ці твердження Кастальского свідчать проте, що гармонія
старовинної народньої творчости обумовлена, за його

авторитетним свідченням, межами трихорду (одна з ознак далекої первіс-
ности), являє собою зразок імпровізаційного ( своєволіє") многоголосся,

абсолютно не здатного відтворити в музиці ті складні емоції, властиві

сучасності, навіть і для шарів, найменш розвинених у музиці.
Нарешті, залишається ще й аналіза форми. Форма старовинної

народньої пісні доповнює загальну картину, накреслену вище дво
-

або триколінний склад, до того ж втиснутий у куплетну форму,
тобто саме те, що часто суперечить і вороже тим найвищим
досягненням форми музичної культури останньої формації, які саме за

найвищі визнають і всі згадані апологети народнього духу". Я маю
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на оці симфонічну форму, як яскраве перетворення в музиці

процесу діялектичного мислення, як яскравий відбиток

безумовного динамізму. Цій формі нашого часу абсолютно ворожа

форма народньої пісні. Цим і пояснюється слабкий розвиток симфонізму
у народників усіх часів.

Мені залишилося ще додати одну характерну рису всіх

формальних ознак старовинної народньої музики. Як свідчить уся попередня
аналіза, ці формальні ознаки належать саме до тих, що в музиці звуться

натуральними. 1, звичайно, не випадково виникла ця назва:

натуральні взаємовідносини в усьому суспільстві й

господарстві породжують і натуральні форми творчости.

Треба також пам ятати, що саме на первісних щаблях

культури мистецька творчість, як ідеологічна надбудова,
міцно зв язана з економічною базою і що саме на

первісних щаблях нібито й спеціяльні формальні
мистецькі ознаки являють собою безпосередній
відбиток тих суспільних взаємовідносин, виробництва йтієї

ідеології, що на їхнім грунті вони виникають.

Отже, мистецька якість і незрівняна художня
цінність старовиннної пісні обумовлені творчістю певної

доби і неможливі для т р а н с п л я н т а ц і ї за часів

пізніших, що живляться іншою ідеологією. І як останній

яскравий доказ цього твердження : а) жаден із професійних хорів не

здатний відтворити народню пісню в її природному вигляді так, як виконує
її перший - ліпший селянський хор, і, навпаки б) жаден селянський

хор не здатний співати свої пісні в супроводі найбільше з усіх
механізованого інструменту фортепіяна так, як співає він без супроводу
взагалі або в супроводі скрипки, кобзи або - що.

V

Якщо прийняти наші висновки за справедливі й покласти їх в основу
нашого ставлення до народньої пісні, то треба розв язати й ще одне

питання: як же бути з національною ознакою в музиці, що до цього

часу начебто полягала виключно в ознаці й обарвленні
етнографічному? Яка ж тоді взагалі мета музичної етнографії й та виключна

роля народньої пісні, роля, що її ми нібито не тільки не заперечуємо,

ба, навпаки підтверджуємо?
Виходячи в своїй аналізі з певних, усім відомих засад матеріялі-

стичної діялектики, ми стверджуємо, що національна музика зовсім

не повинна неодмінно мати етнографічну ознаку, якої надає

тільки пісня. Гадаємо, що нема в історії яскравішого прикладу
національної й ультра

- націоналістичної музики, як цілком німецька

музика Ріхарда Вагнера, але в ній нема й краплини

етнографізму. Ось чому зовсім необов язкова й непотрібна наявність

етнографічної феодальної пісні, як джерела культурної музики,
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бо казати, що така наявність конче потрібна, значить так само

приймати біогенетичний закон, повалений марксистами. Це намагання

знаходити своєрідність національної музики" саме в етнографізмові
й привело до так званого націоналістичного романтизму, що за

наших часів відкидається сучасним світоглядом, бо той романтизм дає

підстави для пізніших уже тверджень, що є, нібито, нації музичні"
і нації немузичні, а так само дає підстави для закономірного в

буржуазному суспільстві висновку, заснованого на славетнім

біогенетичнім законі", який нібито має силу і в художній еволюції окремої

людини, цілої кляси і цілої країни. Так, через те що американської
музики нібито нема", американцям, коли б вони зажадали створити

національну музику", доведеться перейти дуже складний шлях

трансформації: зародок, черва, риба, мавпа, людина", себто пережити
всі ті стадії музичних перетворень, що їх нібито неодмінно має перейти
кожен новий" музичний організм. (Навмисно беру тут цей приклад,
бо саме американська музика існує й розквітає, як яскраво національна

музика і, до того ж, без пісенної бази).
Дослідник історії музики, коли він мислить, як марксист, певна

річ, одкидає такий погляд і на національну музику, і на музичність та

немузичність окремих націй, і на біогенетику стадій музичного

розвитку як окремої людини, так і колективу людей.

Наш підхід до цього явища ми спираємо на методу, так звану
с о ці о - б і о л о г і ч н у. Ми виходимо з двох передумов: біологічної,
себто наявности певної міри розвитку, гнучкости практики певного

біологічного механізму, і соціяльно ї, себто наявности

певного суспільного середовища, що відчуває соціяльну
конечність, соціяльну потребу в якімось явищі людської

культури. При тім кажемо, що успадкувати можна тільки механізм,
а решта це наслідок тільки механічного оброблення,
систематизованих вправ, так часто й доцільно

повторюваних, що ними виявлена, спершу штучна, реакція людського

організму поволі - обертається в реакцію природну. Це й дає нам

підставу казати, що нема музичних" і немузичних" націй і країн (!!),
а є людські суспільства, що відчувають або не відчувають, з якихось

причин, соціяльну потребу в художньому оформленні тих

звукових вражінь, що їх повне все життя довкола нас. 1 закономірне тут
тільки одно оточення зі статикою й динамікою його соціяльних

потреб. Цим і пояснюється, що в різні часи, в різнім суспільнім
середовищі неоднаково підходили до цього моменту. От в античному світі

говорилося: коли гримить зброя, музи мовчать", а за доби

французької революції, коли зброя гуркотіла в країні і поза межами її,

організовувалося грандіозні художні, зокрема музичні, свята. Обмежуся
тільки на цім прикладі для ілюстрації висловленої тези. Історія також
дає нам величезне число прикладів, що збивають ідеалістичні тенденції:

а) колись музичні" Англія, а надто Нідерлянди, стають немузичними"
в XVIII XX століттях; б) колись немузичні Німеччина й Росія стають
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згодом за гегемонів у музиці цілого світу. Це найліпше доводить

неправдивість твердження і про музичність націй, і про ідеї, що ними

перейнята музичність якоїсь нації. Ще більше вражає щодо цього

приклад Шопена. Його цілком справедливо вважається за

виразника польської музики, але, як доведено 1927 року, він не

був поляком навіть у такій мірі щодо свого походження, як гадалося

раніше. Проте це ані трохи не знищило польських ідей" у його

музиці, і зовсім зрозуміло: вихований у польськім оточенні,

Шопен зробився поляком у музиці. Не більше дають

висновки історії прихильникам біогенитичного закону в музиці кожної

нації: історія музичного розвитку в Росії, Норвегії й Україні збиває

як не треба краще цей закон: через Глінку, Ґріга, Лисенка і, надто,

наших сучасників; ці країни прилучалися до останнього слова

музичної культури", обминувши багато стадій музичної біології, бо, як легко

перевірити, відбувалися ці події в обстанові соціяльно

насиченій, відбувалися вони в середовищі, що відчувало

непереможну соціяльну потребу в музичному оформленні своїх

громадських емоцій.

Ми вважаємо за надзвичайно характерний для ідеалістичного

світогляду, залишки якого спостерігаємо ще й до наших часів, той підхід
до народньої пісні, коли за звичайне джерело всякої національної

музики вважається старовинну народню пісню, себто по суті
селянську, здебільшого навіть патріярхальну, де відбито старовинний
феодальний побут. Тому до наших часів панувала формула, як непорушне

кредо музичної творчости: визнано, що національний дух у музиці
якоїсь країни здебільшого розвивається в народній пісні". Це

прагнення знаходити своєрідність національної музики" саме в

етнографізмі й привело до цілої низки абсурдних побудовань у поглядах на

музичну культуру.
На нашу думку, в наші дні пісня старого побуту має тільки два

єдині шляхи, якими й можна її використати: або чистий етнографізм
із музейною науковою метою, або використання її лише як

незвичайного, своєрідного матеріялу. Третьої дороги старовинна пісня

не має, її вбили нові продукційні стосунки, і тому глибоко

помиляються ті, хто хоче ще й нині творити національну музику в дусі на-

родиьої пісні".

Ось чому ми [адаємо, що вже прийшов час дійсно активно

перецінити наші погляди не тільки на ролю старовинної пісні, не тільки

на її місце в сучасному побуті та музичній культурі, а й на художнє

оброблення народньої пісні.

Як уже видно з наведених цитат із» Кастальського, у нас

вигадана й навіть дуже поширена теорія, яка каже, що можливо

цілком і в незайманому оригіналі відтворити народню

примітивну пісню. Теорія абсурдна і для марксистського виховання

явно шкідлива. Таке відтворення можливе тільки на найбільш

удосконаленому й ідеально чутливому фонографі. Тільки. І не більше. Всяке
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інше відтворення, хоч би просте перенесення одного голосу на

папір, це вже викривлення. Тут не можна не нагадати виключно цінні

думки відомого українського вченого П. П. Сокальського,
висловлені ним у передмові до збірника Малорусские и белорусские песни".

Ця передмова цінна тепер тим, що дає матеріял для остаточного

знищення залишків ще одного міщанського й буржуазного фетиша
незаймана чистота народньої пісні". У згаданій тут передмові Сокаль-

ський цілком влучно доводить, що самий запис пісні являє вже

собою кардинальну її зміну, а тому ставить досить ґрунтовно

проблему не селянська культура впливатиме на міську, а саме

навпаки", і підкреслює ріжницю музичного почування й мислення,

яку ми спостерігаємо в місті й на селі, і, отже, і ріжницю засобів

оформлення музичної матерії.
Цими рядками Сокальський робить неоціненний внесок до

майбутньої (для нього) і сучасної (для нас) по -

марксистськи утвореної
теорії народньої пісні, внесок, що його ми нині повинні розшифрувати
так: база, якою є оточення (за Сокальським: тло, пейзаж,
природа, а по-нашому суспільне оточення), де створюється

народня пісня, чужа міській культурі. Ця чужинність, за Сокальським,
така глибока, що стосується не тільки створення, а й

відтворення музичних явищ; ця чужинність, за Сокальським, така глибока,
що містові неможливо та й не треба спускатися до

селянського оточення, а своїми міськими засобами,

методами й шляхами, треба усвідомити й зрозуміти для

себе обставини зародження народньої пісенної

творчости, обставини для міста безповоротно втрачені, і то

так втрачені, що кожна спроба їх відтво ри'ти буде
тільки карикатурою. В цім величезне значіння, величезна

цінність праці Сокальського, що не зупиняється, одначе, тільки на цім

руїннім висновку, а дає й творчу мету: місто повинно

використати природні багатства села на користь своєї

культури через оброблення цих багатств усіма технічними

здобутками розвиненої й поступової культури.
Такі ті коментарі, що ними слід, за наших часів, доповнювати

висновки Сокальського. Вони такі очевидні, що їхнє дальше

розвинення видається мені абсолютно непотрібним, бо тільки такий погляд,
на нашу думку, є єдино можливий і близький нашому

матеріалістичному розумінню.
Характер і місце підтвердження цього погляду ми знаходимо

також у статті відомого вченого Ігоря Глібова Русская народная
песня и ее место в школьном музыкальном воспитании и

образовании". В згаданій тут статті багато й цілком повно наведено матеріял,
що висвітлює, на нашу думку, єдине можливе ставлення за наших

часів до згаданої незайманости" народньої пісні. Ми звертаємо

особливу увагу й на таку думку автора, що как ни будут разочаровывать
ответы их нельзя смягчать", а також і на самі ці моменти розча-
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рування", як теперь песня уходит ее интонация теряется", бо

исчезает окутывавшая народное песнетворчество бытовая сфера", і такі,

як в ответ на полезность познания песни в общеобразовательном
масштабе можно сдрлать существенные возражения сразу в

нескольких планах". Ми гадаємо, що не буде ніякої помилки в нашій транс-

плянтації думок Ігоря Глібова з галузі загальноосвітньої школи

в усю галузь культурного виховання взагалі. Так само ми гадаємо,

що погляд, висловлений нами вище, щодо доцільности оброблення
та метод оброблення пісень, знаходить тут цілковите й обгрунтоване
підтверждення: Обработки же песен интересны, главным образом,
как отражения отношений музыкантов той или иной эпохи к народной
песне, как неискусственному творчеству". Те поправки и изменения,

которые вносила эпоха, свидетельствуют об ее вкусах и степени

оторванности от народного музыкального сознания и быта". Таким чином,

питання руба чи відійшли ми від щаблю свідомости та форм
народнього побуту, що за його часів утворено народню пісню, чи ні? Чи

перейшли ми певні етапи художнього розвитку й смаку, ,чи ні?

Питання може стояти тільки в такій площині.

Не треба гадати, що накреслений вище погляд являє собою

надбання лише останніх післяреволюційних часів. Крім Сокальського (умер
1882 року), ми маємо ще думки й таких музичних діячів, що

присвятили себе музичній ентографії, як Ліньова й Лістопадов, які,
захищаючи ті твердження, що їх.ми досліджуємо, висловлюють цілу
низку думок на ствердження правдивости тієї ідеї, яку ми тут захищаємо.

Так, наприклад, Лістопадов у своїй праці Донская казачья

песня" (т. І Труды Муз.-Этногр. Комиссии") каже, що

внимательное изучение песенного вопроса необходимо должно привести к

убеждению, что наше время для народной песни время критическое.

Старинная песня сохранилась только в некоторых глухих, удаленных
от центра уголках нашего обширного отечества. Утрата народом своих

старинных напевов есть явление естественное : оно однородно с

забвением местных наречий, с заменой национальной одежды

общеевропейским костюмом, с исчезновением языческих обрядов и преданий.
Успехи промышленности, развитие путей сообщения, распространение

грамотности и знания вообще медленно, но неотразимо подтачивают

своеобразность народного быта ; обезцвечение этого быта есть

необходимая жертва, приносимая цивилизации. Старинная казачья песня

осуждена на неизбежное и быстрое вымирание и забвение".

Ще 25 років тому (експедиція відбулася в 1902 1903 р.р.)
навіть для людини, яка всім своїм складом була дуже далека від

сучасних марксистських поглядів, було ясно необходимая жертва,
приносимая цивилизации", було ясно, що каждый новый успех наш

на поприще культуры ... новое вторжение заимствований".

Не менш важливі свідчення маємо ми й у збірці Ліньової

с очевидностью вытекало, что народной песне в Полтавской

губернии предстоит такая же участь, как и великорусской, т. е. постепенное
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исчезновение... Под влиянием сношений с городом изменяется И'

песня ... исключения составляют только захолустные местности ...

вдали от железной дороги . . . Новая песня складывается под

влиянием нарождающегося нового мировоззрения, новых условий
жизни... казацкие и чумацкие песни за последнее время стали

забываться ... идеал казака в наше время уже побледнел... теперь все

изменилось... большую роль в народной песне играет импровизация ...

основанием ритмического деления служит главный акцент стиха"

( Труды муз. этнограф, комиссии", т. І). Аналіза народньої пісні дає

яскраве свідчення про те, що навіть самому народові вже не потрібна
(і це свідчення теж відмічено 1903 р., тобто 25 років тому) та сама

народня пісня, в дусі якої" бажають творити тепер наші сучасні
митці. Бо вмер і той дух", що наповнював певним змістом ту саму

старовинну музичну культуру, якої зрікся й сам народ, умерли раз

назавжди й ті етнографічні ознаки національного стилю", що їх колись

вважалося за обов язкові. З приводу цього варто згадати виключно

цінні сторінки цікавої праці чеського музикального діяча д-ра Зде-

нека Неєдли, що в своїй праці Бедржих Сметана," вид.

в Празі р. 1924, дає блискучу аналізу екзотики" слов янської музики,

дивуючись тому, як композитори слов янських країн не розуміють, що

ця екзотика", яку вони свідомо культивують, є, поперше,

мистецтво другорядне, а, подруге, у визнанні з боку інших націй за

слов янськими країнами права лише ось на цю другорядну

музику. Зденек Неєдли гадає, що вже прийшов час скинути з себе

застарілі етнографічні одяги й виходити на той шлях, що його

диктує нам сучасна індустріяльна культура. Думки Неєдли дуже

характерні й цінні саме в тому розумінні, що вони, за його блискучою
аналізою, викривають справжню ідеологічну плятформу народництва,

безсумнівною ознакою якого і є цей ухил в етнографізм" та його

своєрідні перетворення в дух народньої творчости". Ці думки дуже

характерні й цінні тим, що викривають залишки, перебутки
ідеалістичного світогляду в сучасній музичній естетиці,
залишки, що тяжіють, очевидно, навіть і над тими, хто

щиро бажає будувати сучасну музичну культуру

співзвучно тому новому світоглядові, що ми його знині

так старанно прищеплюємо.

Не менш яскраво це визначено й у Л. Сабанеева, що,

порушивши аналогічне питання, каже: Я далек от мысли преувеличивать
самобытность и революционность русского кучкизма". Быть может,,

прав один из виднейших представителей этого самого кучкизма

Н. А. Римский - Корсаков, говоря, что нет никакой русской
музыки. Теперь нам более, чем когда бы то ни было, ясно, что

национальный лик не исчерпывается внешним сходством мелоса с

народно-этнографическим, и для нас Скрябин и Чайковский, эти два

иностранца из русских", быть может, окажутся более глубинно
русскими, чем даже слишком по-немецки четкий и по-французски рас-
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судительный Римский - Корсаков, хотя у последнего весь мелос

русского пошиба, а у Скрябина нет ни одной русской мелодии"

(Л. Сабанеев, Дебюсі", стор. 8, вид. Раб. Проев." Москва, 1922).

Проте, категорично заперечуючи твердження, що лише в

етнографічному забарвленні полягає типова ознака своєрідного
національного стилю в музиці, ми тим самим абсолютно ні в який спосіб і ні

в якій мірі не відкидаємо величезного значіння музичної етнографії,
їй належить цілком певне, велике й почесне місце. К. Квітка, акад.

В. Лобода та акад. С. Ольденбург у цілій низці праць

останнього часу визначили це велике й почесне місце досить яскраво, і

ніхто не буде заперечувати тієї виключної потреби, що ми її

почуваємо в належному поширенні й розвиткові етнографічної науки. Мдже

ми не заперечуємо ні проти старовинної пісні, ні проти її вивчання,

ні проти її належного використання й тепер. Лише треба
остаточно визначити мету й засоби цього використання.
В своїй передмові до Етнографічного Збірника народніх пісень

К. Квітка висловив цілком незаперечні зауваження саме на користь тієї

постановки нашого питання, яку намагалися ми зробити на цих сторінках.
Наводимо з цієї передмови окремі місця, які виключно яскраво

визначають завдання музичної етнографії, такі місця, які саме й

свідчать за те, що ця галузь музичної роботи існуватиме й поруч наших

нових поглядів на старовинну пісню, тим більше, що К. Квітка,
як і кожен справжній етнограф, зовсім не обмежується старовиною, а

збирає всю народню творчість, класифікуючи її походження та ста-

ровинність в такий спосіб: народня пісня не є виключно пісня

селянська, але всяка пісня, масово поширена хоч в одній якійсь верстві

народу без нот і без постійної контролі фіксованого друком
словесного й музичного тексту ..." (стор. IX Передмови") покладаючи най¬

більші старання на відшукування старинних пісень, я для повноти

колекції записав також кілька зразків пізнішої народньої творчости ...

Навітня пісенна творчість, що вражає нас зіпсованою мовою і часто

безладним змістом, з музичної сторони не завжди виявляє характер

зубожіння й занепаду... можливо, що наслідування звуків природи

було одним з джерел постання музики, і деякі з нинішніх формул
наслідування, традицій, повторюючися з... епох, дають приблизне
поняття про один з видів первісних продукцій музикального характеру

(стор. VIII), і, нарешті, пісні повинні бути предметом студіювання зі

сторони мелодики, ритмики, гармонії, словесного змісту й ролі їх у

культі й побуті (останні два моменти тісно зв язані з чисто музичною

стороною пісень)".
Наведені тут цитати мають стати за провідні думки в справі

усвідомлення собі місця й завдань музичної етнографії та її змісту, і

ці провідні думки, з усього попереднього, остільки яскраві, що нема

жадної потреби розшифровувати їх: музична етнографія
посідає своє певне, виключно важливе місце, і ніхто не

буде намагатися зменшити її значіння; вона являє
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собою конче потрібний ланцюг культурного розвитку,
що його ми навіть і не уявляємо поза етнографією.

Але треба яко мога виразніше підкреслити, що музична

етнографія, цілком природно і правдиво, висвітлює не тільки

старовинну масову пісню, а й сучасну (див., наприклад, книжки Етн. Вісн. ,
статті акад. Лободи й Кравченка в ч. 4, Гайдая та ін.), ту саму

сучасну, дух якої чомусь не вважається за потрібну ознаку
своєрідности національного стилю.

Підсумовуючи твердження, нами тут висловлені, ми вважаємо за

можливе надати їм такої чіткої формульовки:
1) Кожна доба обов язково має свою масову пісню. Такою

піснею є всяка пісня, масово поширена хоч в одній якійсь верстві

народу без нот і без постійної контролі фіксованого друком словесного

й музичного тексту" (К. Квітка).
2) Масова пісня кожної доби є витвір певної ідеології тієї ж таки

доби, ідеології, що зросла на певній суспільно - економічній базі й

відбиває певні виробничі взаємовідносини.

3) Зв язок пісенної творчости з ідеологією доби полягає не тільки

в тексті, а й у засобах оброблення й оформлення самого музичного

матеріялу, а тому мистецька цінність і художня якість музичної
творчости неподільні частини певної ідеології кожної доби.

4) Трансплянтація форми можлива й потрібна, але як

пристосування готових надбань до змісту наступної доби змісту, який згодом

вплине на форму і змінить її відповідно до своїх потреб.
Трансплянтація змісту неможлива й непотрібна.

5) Сучасна доба має виробити свою власну масову пісню, свій

власний змісті, відповідно цьому змістові, власну форму музичної творчости.

6) Старовинна народня пісня, як витвір назавжди вмерлої доби
такого суспільного устрою й виробничих взаємовідносин, які є

ворожі нам, не може й не повинна бути т р а н с п л я н т о в а н а

в сучасність.
7) Сучасне використання старовинної народньої пісні можливе

лише двома способами або використання її композитором, як свіжої,

своєрідної готової тематики, яку треба одягти в найдосконаліші
технічні форми сучасности, або як документальний музично

-

етнографічний, суто музейний матеріял.
8) Пропаганда духу народньої пісні", духу народньої

творчости", тобто пропаганда оброблення тем музичної сучасности

формальними методами старовинної народньої

пісні, є відродження народницьких поглядів, не сумісних з ;нашим мате-

ріялістичним світоглядом сучасности й прямо йому протилежних 9-

і) Проте, навпаки, оброблення старих пісенних тем новими музично
-

технічними засобами є негайна потреба сьогоднішнього музичного дня. Такі оброблення
здатні організувати слухача найпримітивнішого й тим швидше наблизити його до

вищих форм музики.
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Наші часи це часи войовничого матеріалізму", часи жорстокої

боротьби з ворожим нам ідеалізмом, що поступовно й уперто

відроджується й збирає сили для відсічі з свого боку.
Те неонародництво , безсумнівні загрози якого ми помічаємо

в зазначених вище поглядах, являє собою також ознаку залишків

ідеалізму, і тому час розпочати боротьбу з цими поглядами, час викрити
їхню справжню суть, зокрема- тому, що виявлені вони в тій мистецькій

галузі, що, завдяки своєму матеріалові та своій формі, уміє
приховувати свою справжню класову суть.
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ЕКОНОМИКЬ
ТА nPbBQjP?

!л. Павлов

Кредитова інфляція
(До питання про особливості сучасної системи капіталістичного кредиту)

І

У нормальних умовах капіталістичного господарства явища

кредитової інфляції неподільно зв язані з періодичним піднесенням

діяльности кредитової системи, що супроводить фази високої коньюнктури

й що її означується в сучасній літературі поняттям кредитова експансія".

Тільки на шляхах такої експансії можливе забезпечення

капіталістичного господарського обігу за періодів промислового піднесення та

спекулятивної гарячки потрібним йому припливом нових мас

грошового капіталу та знарядь обороту. Тому вона являє собою одну з

найістотніших умов високої коньюнктури. Проте в процесі розгортання
своєї діяльности капіталістична кредитова система неодмінно

переходить певну межу, що за нею виникають і що далі, то більше

посилюються ознаки кредитової інфляції. Суспільний відтворний процес

періодів піднесення проходить під знаком дедалі більшого припливу

до обігу промислового капіталу та до фондового ринку надлишнього

грошового капіталу, що виступає як надлишні купівельні засоби й

діє в напрямку загального зростання цін.

Грошова форма являє собою вихідну форму руху кожного

індивідуального капіталу. Тільки перебуваючи в цій формі, вартість може

почати своє буття як капітальна вартість, перетворюючись послідовно

у виробничий і товаровий капітал, творюЧи при цьому таїнство

самозростання й постійно повертаючись усе до тієї ж таки попередньої

грошової форми свого існування. Грошовий капітал уявляється, отже,

як primus motor, що дає товчок усьому процесові" (Маркс).
З другого боку, неминуча потреба постійного відновлення

капітальної вартости в грошовій формі ставить певну межу продукційній
діяльності кожного індивідуального капіталу. Для того, щоб у процесі

виробництва не сталося перерв, певна частина всього капіталу мусить

завжди перебувати в грошовій формі, обмежуючи собою ту частину
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капітальної вартости, що може одночасно виконувати функції про-

дукційного капіталу. Цей капітал потрібен для капіталістичного

виробництва як primus motor для кожного новоутворюваного

підприємства і як постійний рушій (Маркс).
Щодо розмірів цієї потреби, то, ceteris paribus, вона повинна

залежати від маштабу виробництва та рівня цін елементів продукцій-
ного капіталу.

У певних межах збільшення розмірів виробництва може мати

місце, звичайно, і поза відповідним збільшенням авансованого

грошового капіталу: Розміри, коли капітал діє як витворець вартости й

продукту, еластичні й мінливі (Маркс). Цю еластичність обумовлює
вже можливість більш екстенсивного чи інтенсивного використання

деяких елементів продукційного капіталу, в першу чергу робочої сили

та засобів праці. До того самого наслідку призводить усяке

підвищення продукційности праці, досягнуте без збільшення розмірів дієвого

капіталу (безпосередньо щодо маси вироблених продуктів, а за

певних умов так само й щодо розмірів виробництва вартости).
Нарешті, скорочення періоду обігу капіталу (однаково від чого

відбувається воно чи то коштом часу виробництва, чи часу обігу) робить
можливим поширити маштаб виробництва, збільшивши частку капіталу,
зайняту в самому виробництві.

Безперечно, що саме впливом перелічених факторів, які зводяться

до всебічної раціоналізації господарського процесу, пояснюється та

обставина, що на початку піднесення попит на грошово
- позичковий

капітал для промисловости не виявляє будь-якого значного підвищення.

Ледве чи можна, проте, уявити бодай у трохи значній мірі
тривале й потужне піднесення на основі тільки такої раціоналізації. За

певними межами поширення виробництва призводить до втягнення до

виробничого процесу застарілого, покинутого в свій час устаткування.

Через це згодом стає неминучим не тільки загаяння зросту

продукційности праці, а й починається рух її назад, так само як і збільшення

часу виробництва. В тому самому напрямі впливає зниження інтенсив-

ности праці та якости робочої сили через поширення її кадрів новими

робітниками, що ще не брали участи у виробництві. В міру того,

як маштаб виробництва наближається до меж своєї відповідности

місткості нормального ринку, припиняється також скорочення періоду
обороту коштом часу обертання, 3 одного боку, постає потреба
шукати віддаленіших ринків збуту, а з другого з являється тенденція

до штучного обмеження пропозиції, до продукування на склади.

Отже, зріст виробництва коштом підвищення діяльности тієї ж

таки авансованої капітальної вартости натикається на супротивні
тенденції, породжувані цим же таки зростом, що збільшуються в міру

розвитку піднесення.

Крім того, треба мати на увазі, що стрижнем промислового

піднесення й основною характерною його рисою є значно швидший темп

розгортання галузей виробництва засобів виробництва, рівняючи з
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галузями виробництва засобів споживання, і швидкий зріст виробництва
предметів основного капіталу, рівняючи з іншими галузями підрозділу
засобів виробництва. Інакше кажучи, найшвидший темп поширення

властивий саме тим галузям, що характеризуються найвищим

органічним складом капіталу, величезними мінімальним розмірами капіталу,
потрібного на устаткування нових підприємств, максимальним

протягом строку, потрібного на це устаткування, і довгим періодом обігу,
їхнє поширення передбачає, отже, авансування великих мас

додаткового грошового капіталу і, до того ж, на вельми тривалий строк.

Потрібний на ці авансування грошовий капітал дає в

розпорядження промисловости кредитова система, що експансує. З цього ж

таки джерела протягом майже всього періоду піднесення широко бере
спекуляція. Він не вичерпуєтьсятакОжі від того, що його коштом

задовольняється чимраз більшу за певними межами (через зріст цін і заробітної
плати та загаєння обігу капіталу) загальну потребу всіх галузей
виробництва на грошовий капітал. Л збільшення маси авансованого

грошового капіталу стає на певнім ступені неминучим не тільки для поширення

маштабу виробництва, а й для збереження його на досягнутому рівні.
Про те, що постачання додаткового грошового капіталу

кредитовою системою цілком достатнє, щоб задовольнити ввесь той

величезний приріст попиту, свідчать уже низькі процентні ставки підчас

піднесення, що зберігаються аж до того урізку часу, що йде

безпосередньо перед кризами. Де ж джерела цієї пропозиції? За рахунок
яких саме коштів відбувається експансія капіталістичного кредиту?

Ясно, в усякому разі, що додатковий і грошовий капітал,
вступаючи за періодів піднесення в обіг промисловости, торговлі та

біржової спекуляції, не може складатися тільки з тієї частини додаткової

вартости, що її капіталізується. В цьому разі сума додаткового

грошового капіталу, що являє собою джерело додаткового платоспроможного

попиту, і визначена на гроші цінність частини суспільного продукту,

що її повертається на нагромадження, становили б однакову величину.

Перерозподіл цього додаткового капіталу, за допомогою механізму

кредиту й іншими способами, в бік, наприклад, галузей, що виробляють
речі промислового устаткування, міг би, безперечно, спричинитися до

зрушення цін на користь відповідних виробничих матеріялів: заліза,

вугілля, будівельних матеріялів тощо. Ллє ледве чи був би можливий

одночасний, безперервний і значний зріст цін усіх товарів або

переважної маси їх. І коли на ділі такий зріст відбувається, то пояснити

його, кінець кінцем, можна тільки припливом до господарського обігу
додаткового грошового капіталу; крім того, нагромадження цього

капіталу відповідає дійсному нагромадженню і має в ньому свої джерела.

II

Тут слід зробити застереження. Вище згадувалося про скорочення

періоду обігу капіталу, яке робить зайвою частину грошового капіталу,
що авансувався раніш, при збереженні старих розмірів виробництва,
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і створює можливість поширення виробництва при збереженні старих

розмірів авансованого капіталу. Останнє може мати місце, звичайно,
тільки за тієї умови, що ціни елементів продукційного складу
залишаються незмінні або зростають повільніше від маси капітальної

вартости, що її авансується в грошовій формі, інакше кажучи, поширення

виробництва через звільнення частини авансового грошового капіталу
може статися, за інших однакових умов, тільки в тому разі, коли

скорочення періоду обігу капіталу призводить не тільки до звільнення

частини грошового капіталу, що авансується раніше, а й до

збільшення товарової маси, що протистоїть загальній сумі платоспроможного

попиту, показаного авансуванням грошового капіталу.
При цьому, коли обумовлене скороченням періоду обігу зростання

загальної маси авансового грошового капіталу випереджає збільшення

товарової маси, можливий зріст не тільки цін окремих товарів, а й

загального рівня цін. Через те що скорочення часу обігу, утворюючи
можливість збільшення частки суспільного капіталу вкладеного в самий

процес виробництва, призводить безпосередньо тільки до підвищення

попиту на елементи продукційного капіталу, і тільки скорочення часу

виробництва являє собою безпосереднє джерело збільшення

товарового постачання, зріст цін буде тим більший, що більше скорочення

обігу капіталу коштом часу обігу перевищує його скорочення
коштом часу виробництва. Такий буде наслідок для всього народнього

господарства. Щождо цін окремих товарів, то їхні зміни залежатимуть

у кожному окремому випадкові (беручи за вихідний пункт стан

рівноваги) від реального зчеплення змін у протязі частин періоду обігу
капіталу в кожній з відповідних галузей виробництва і в інших,

суміжних з нею.

Цілком очевидно, що скорочення часу обігу впливає

безпосередньо на зріст цін, незалежно від того, якими факторами воно само

обумовлюється. Одним з таких факторів є комерційний кредит, тобто

кредит, що його надають один одному в товаровій формі промислові
й торговельні підприємства і що має своїм знаряддям торговельний
вексель. Що вище напруження торговельного кредиту, то менше строк

повороту капіталу в сферу виробництва залежить від довгочасности

дійсного перетворенна відповідних частин даного індивідуального
капіталу з товарової форми в грошову. Для кожного індивідуального
капіталіста скорочується таким способом час проходження частинами його

капіталу сфери обігу. Це призводить до скорочення часу обігу всього

суспільного капіталу, тобто до зменшення тієї його частини, що

повинна завжди бути в сфері обігу.
Проте на ділі скорочення періоду обігу не може відогравати

значну ролю як джерело надлишнього платоспроможного попиту, і не

дає ще достатнього пояснення загальному й тривалому зростові цін,
що відбуваються підчас піднесення. Цей зріст являє собою по суті

відворотний бік фінансування зросту промисловости, а скорочення

періоду обігу вже тому не може мати тривалого значіння, як джерело
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засобів для фінансування піднесення, що останній сам має в своєму

розвиткові чимраз більше посилення тенденцій, які протидіють цьому

скороченню. Зокрема, загаяння й утруднення поворотного припливу
капіталів послаблюють вагу комерційного кредиту. Між тим, зріст
виробництва, що супроводиться зростом цін, триває аж до кінця періоду

розквіту.
Такою видається справа, якщо навіть припустити, що на

початку періоду піднесення період обігу скорочується в маштабі

всього суспільного відпродукування. Проте це припущення ледве чи

відповідає дійсності. Всяке промислове піднесення характеризується

відносним зрушенням у розподілі виробничих сил на користь

виробництва предметів основного капіталу й важкої промисловости взагалі,

тобто на користь тих галузей виробництва, де період обігу має

максимальну тривалість. При цьому відбувається не тільки поширення

вже сущих підприємств цих галузей, більш швидке щодо темпу, ніж

поширення виробництва в решті промисловости, а й будування та

устаткування нових підприємств. Зв язані з цим великі вкладання в

галузі важкої промисловости, так само як і пристосовувані звичайно на

періоди піднесення широкі починання в галузі транспортного й міського

будівництва, електробудівництва тощо, безперечно впливають на

швидкість обігу всього суспільного капіталу, ще більше його загаюючи.

Саме ці широкі операції тривалішого характеру0, що

обумовлюють авансування більш значного капіталу на триваліший термін"
(Маркс), і являють собою головні огнища характерного для періоду
піднесення загального росту цін. При переведенні цих операцій з ринку

буде взято: робочу силу, засоби існування для цієї робочої сили,

основний капітал у формі засобів праці..., виробничі матеріяли, а

замість усього цього на ринок буде викинуто еквівалент у формі
грошей, але протягом року на ринок не дається ніякого продукту, що

відшкодував би взяті з ринку матеріяльні елементи продукційного
капіталу. Коли ми уявимо собі не капіталістичне суспільство, а

комуністичне, то посамперед зовсім відпадає грошовий капітал, і, отже,

відпадають і всі ті переодягання, що їх переводиться в угодах завдяки

грошовому капіталові. Справа сходить просто на те, що суспільство

наперед повинно розрахувати, скільки праці, засобів виробництва може

воно витрачати без усякої шкоди на такі галузі виробництва, що, як

наприклад, спорудження залізниць, довгий час рік або й більше

не дають ні засобів виробництва, ні засобів існування і взагалі не

дають ніякого корисного ефекту,- але звичайно забирають від усього

річного виробництва і працю, і засоби виробництва, і засоби існування.
Навпаки, в капіталістичному суспільстві, де суспільне розуміння завжди

заявляє про себе тільки post factum, можуть і повинні виникати значні

порушення. З одного боку, нагніт на грошовий ринок. Навпаки, добрий
стан грошового ринку в свою чергу викликає силу-силенну таких

підприємств і. отже, спричинюється саме до тих обставин, що згодом

призводять до нагніту на грошовий ринок. Грошовий ринок відчуває
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нагніт тому, що при цьому завжди потрібне авансування великого

грошового капіталу на довгий час. Ми вже зовсім не кажемо про те,

що промисловці та торговці повертають на залізничні й інші спекуляції
грошовий капітал, потрібний їм на ведення власних підприємств, і

поповнюють його через позики на грошовому ринкові. З другого боку,
відчуває нагніт продукційний капітал, що перебуває в розпорядженні
суспільства. Тому що елементи продукційного капіталу ввесь час

забирається з ринку і замість них на ринок викидається тільки грошовий
еквівалент, зростає платоспроможний попит, що, проте, не має в собі

ніяких елементів постачання. Звідси зріст цін як на засоби існування,
так і на виробничі матеріяли (Маркс).

Отже, невід ємну частину механізму піднесення являє собою

пожвавлення діяльности системи кредиту, що неминуче супроводиться
всіма ознаками явища, означуваного в сучасній літературі терміном
кредитова інфляція". Коштом нагніту на грошовий ринок, тобто

коштом ресурсів кредитової системи, до обороту промисловости
вливаються широким потоком великі маси додаткового грошового

капіталу, авансованого на довгий час. Зріст виробництва при цьому

чимраз більше відстає від зросту платоспроможного попиту, ставленого

ринком. Інакше кажучи, капіталістична кредитова система виявляє за

періодів піднесення незмінну здатність до такої експансії, що її

джерела що далі, то більше виходять за межі нагромадження грошового

капіталу, оскільки воно відповідає дійсному нагромадженню
акумулюванню капіталом додаткової вартости, яку він продукує. З цього

тривале підвищення товарових цін, у першу чергу цін тих товарів, що

на них обертається головна маса зайвинного платоспроможного попиту,

що виникає на шляхах експансії кредиту.

Основна тенденція розвитку організаційної структури
капіталістичного кредиту полягає, як відомо, в чимраз більшій концентрації
кредиту в банковій системі. З одного боку, чимраз більше відходить

на задній плян, як самостійний елемент кредитової системи, так званий

відкритий грошовий ринок. З другого боку, поволі втрачає своє

колишнє значіння комерційний кредит, перетворюючись на майже

позбавлену самостійного поля діяльности базу для певних операцій
банку. Форма кредиту, коли позичається капітал, що в руках свого

власника повинен змінити свою форму і що являє собою просто

товаровий капітал, який має перетворитися на гроші (Маркс),
замінюється, таким чином, рухом позичкового капіталу в грошовій формі.
Коли раніш промисловці та купці безпосередньо самі давали один

одному значну частину того кредиту, що ним вони всі користувалися,
то тепер їхніми спільними кредиторами стають банки.

Отже, ми можемо обмежитися в основному розглядом джерел
і меж інфляції банкового кредиту.
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Маркс довів, що всі умови для виникнення кредитової інфляції
мають місце вже в тому разі, коли діяльність банків обмежується
простим кредитовим посередництвом. Ми маємо тут на увазі той тип

грошово
- позичкових відносин, коли банки передають у розпорядження

промисловости й торговлі грошовий капітал, що утворився із внесків

промислових і торговельних підприємств, вкладів рантьє та

одержувачів земельної ренти, із заощаджень робітників, службовців, дрібних
селян тощо, коли, отже, справжніми грошовими кредиторами є ці

особи та підприємства, а не банки.

Це банкове посередництво приводить до того, що в ролі
грошово - позичкового капіталу може виступати протягом більш чи менш

довгого часу яка завгодно грошова сума, однаково яке її

безпосереднє призначення та її відношення до поточного виробництва й

обігу товарів. З цього виходить постійна можливість порушення
рівноваги між розмірами нагромадження грошово

- позичкового капіталу та

маштабом і напруженістю виробничої діяльности справжнього

капіталу. /А в умовах піднесення, що почалося, ця можливість

перетворюється на дійсне порушення відповідности між масою грошового

капіталу, що авансується й шукає перетворення на елементи продук-

ційної праці, і розмірами товарового постачання.

На грошово
- позичковий капітал перетворюються касові резерви

підприємств. Концентрація цих резервів у банках і концентрація самої

банкової справи дозволяють зводити суму їх до мінімуму, обертаючи
зайвину вкладів поверх такого мінімуму на поширення позик. Це

призводить до подвоєння відповідної частини грошового капіталу
суспільства, отже виникає можливість подвоєння також і ставленого на

ринкові коштом цієї частини платоспроможного попиту. Одна грошова

сума, що підлягає перетвореною в елементи грошового капіталу або

в товаровий капітал у кругообігові капіталу одного підприємства, може

зазнати за цей час таких самих змін, вливаючись тимчасово в формі
грошових позик до капіталів інших підприємств.

На більш чи менш тривалий час на грошово
- позичковий

капітал перетворюються й ті грошові суми, що являють собою частину

річного продукту суспільства, споживану як прибуток. Ті самі гроші,
що служать простим посередником споживання, регулярно

перетворюються на певний час у позичково - грошовий капітал. Отже, з цього

погляду, нагромадження грошового капіталу завжди відбиває в собі

більш значне нагромадження, ніж те, що відбувається на ділі, бо

поширення індивідуального споживання, через те що його здійснюється
за допомогою грошей, виступає як нагромадження грошового

капіталу" (Маркс).
Нарешті, на грошово

- позичковий капітал можуть у міру

розгалуження банкової сітки перетворюватися цінностні нагромадження та

монетні запаси окремих осіб. Оскільки таке нагромадження в жадній

мірі не відбиває зросту суспільного виробництва й суспільного
продукту, остільки зв язане з ним зростання грошового капіталу так само

80



мало визначає собою зріст продукційного капіталу, як, наприклад, і

збільшення вкладів у лондонських акціонерних банках після того, як

ці банки почали платити проценти за вклади" (Маркс).
З погляду безпосередніх загальних наслідків, цілком однаково,

яким шляхом і в формі яких кредитових операцій відбувається
перетворення таких грошових сум на позичково - грошовий капітал.

Можливість його завжди являє собою потенціяльне джерело
кредитової інфляції. Істотне значіння має тільки напрямок платоспроможного

попиту, утворюваного інфляційним кредитом. Тут слід відрізняти
короткотерміновий і довготерміновий кредити. Перший служить

джерелом додаткового попиту на елементи обігового капіталу. А попит,

обумовлюваний довготерміновим кредитом, має на увазі в значній

своїй частині предмети промислового устаткування та відповідні

виробничі матеріяли. У першому разі розмір часу між зняттям з ринку
елементів продукційного капіталу і моментом надходження на ринок
готовог'о продукту буває звичайно невеликий. А в другому разі

викинутий на ринок грошовий еквівалент довго, часто протягом 2 3 років,
не зустрічає на цьому ринку нових матеріяльних цінностей, що на

виробництво їх було авансовано позичений грошовий капітал і що

відшкодували б матеріяльні цінності, взяті з обігу при цьому
авансуванні. В другому разі неминучі, отже, триваліші й гостріші порушення.

В умовах сучасної кредитової системи встановити ріжницю між

короткотерміновими і довготерміновими кредитовими операціями
було б, проте, щонайменше важко. Вільні грошові суми можуть
тимчасово бути вміщені в акціях і облігаціях, емісія яких сама по

собі значить довготермінову позичкову операцію. Навпаки, форма
короткотермінових банкових позик може мати зовсім інший зміст.

Через пролонгацію та відновлення угод надані за

короткотерміновими операціями позичкові кошти часто-густо обертаються на

довготермінові позики. Отже, відповідність між формою надання позичкових

коштів кредитодавцем та способом використання їх позичальником

на практиці зовсім не обов язкова.

Це явище, так само як і інші характерні риси сучасних
кредитових відносин, зв язане з тим, що фактична роля банків це зовсім

не роля простих кедитових посередників. Крім цих своїх функцій,
банки самі утворюють кредит, точніше самі створюють частину того

грошового капіталу, що вони його дають у розпорядження

промисловости, торговлі й спекуляції через позики.

Припустімо, що промисловець А продав купцеві Б товарову

масу, цінністю на 100 одиниць, підтримісячний вексель, і банк

дисконтує вексель. Це зовсім не значить, що промисловець А повинен

придбати потрібні йому засоби виробництва саме на виручені за дисконт

гроші. Він міг уже раніше користуватися кредитом і купити їх у купця
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В, розплатившися з ним таким самим тримісячним векселем. Вексель,,
виписаний, таким чином, на В, може бути нічим не гірший від інших

цілком добротних векселів. Він може показувати цілком

кредитоспроможну фірму й взагалі мати всі прикмети справжнього товарового

векселя. Нема, отже, ніяких підстав для того, щоб банк відмовився

дисконтувати й цей вексель. Проте, і для В не закритий комерційний
кредит, і свій товаровий капітал він міг відновити вже в момент

складення угоди з А, купивши й розплатившись векселем у промисловця Г.

В свою чергу купець Б міг продати куплений у А товар задовго до

закінчення строку виплати на акцептований ним вексель, одержати й

дисконтувати вексель на свого контрагента в цій угоді і відновити

свій товаровий капітал новою угодою в кредит.

Отже, доки комерційний кредит стоїть міцно на власних ногах"

(Маркс), заміна його банківським кредитом значить нещо інше, як

надання в розпорядження промисловости та торговлі додаткового

грошового капіталу, що з являється в кругообігові суспільного капіталу
не в наслідок росту маштабу громадського відпродукування, а в

наслідок антиципації цього росту. На нашому прикладі для капіталіста А

метаморфози Т Д і Д Т, що відповідають частині його капіталу,

відбуваються без усякої участи капіталу, як засобу обігу. Те саме має

місце у купців В і Б. Між тим у розпорядженні А, так само як і Б

та В, з являються тимчасово вільні грошові суми, одержані ними з банків

за дисконт векселів, акцептованих їхніми контрагентами. Фактично

відбулася не заміна комерційного кредиту банковим, а надання

банками позичково -

грошового капіталу, що став зайвим при продовженні
операцій у старому маштабі і що його використовується для

додаткового платоспроможного попиту.
Коли дисконтований вексель, що став для даного підприємства

знаряддям притягнення додаткового грошового капіталу, залишається

в портфелі комерційного банку, то питання про вагу цієї операції,
з погляду співвідношення платоспроможного попиту й товарового
постачання в суспільному маштабі, розв язується природою
використаних для дисконту грошових засобів. Очевидячки, що позика матиме

інфляційний характер, якщо її вчинено коштом розглянених вище

джерел інфляційної пропозиції грошово
- позичкового капіталу. Але цілком

можливий і передисконт векселів цікавого для нас типу в Центральному
банкові. Що значить у такому разі емісія банкнот Центрального банку?

З погляду самого Центрального банку, емісія банкнот понад

кількість, покриту металічним запасом банку, завжди являє собою акт

творення додаткового грошово
- позичкового капіталу, що майже нічого

не коштує банкові, але має приємну властивість давати процент.

Інакше стоїть справа з погляду капіталіста - позичальника. Коли

банкноти він одержує порядком дисконту (без посередництва

комерційного банку, що передисконтує вексель, можна обійтися) і вони є

для нього тільки грошовою формою його товарового капіталу, то про

жадну позику капіталу тут не може бути й мови. Його товаровий
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капітал сам являє собою певну суму грошового капіталу. Нле

покищо це тільки потенціяльний грошовий капітал грошовий капітал

для самого тільки капіталіста. Реалізуючись у валюті векселя, він

набуває форми, більш відповідної своїй природі грошового капіталу.
Проте, ця форма не має досить широкої суспільної ваги. Тільки заміна

вексельної форми на банкнотну (припускаючи, що банкноти єдина

форма банківських грошей) надає грошовому капіталові форми
засобів обігу й платіжних коштів, що мають, оскільки мова йде про
нормальні умови, достатнє громадське визнання і тому являють собою

достатню громадську санкцію приватної праці, виконаної на

підприємстві нашого капіталіста. Мле те, що він одержав у банкові, тільки

гроші, засоби обігу і засоби платежу, а не грошовий капітал,
додатковий щодо грошового капіталу, відпродукованого на його підпримстві.

Позика грошового капіталу в формі емісії банкнот може мати

місце тільки за умов наведеного вище прикладу, коли товаровий
кредит дається однією рукою для того, щоб його одержала друга рука,
і, тим не менше, дисконтовані комерційними банками векселі пе-

редисконтовується потім у Центральному банкові. Заміна товарового

капіталу елементами продукційного капіталу відбувається тут без

посередництва банкового кредиту. Останній виступає post factum, даючи

підприємству додатковий грошовий капітал.

Те саме стосується й до руху грошового капіталу, як форми
промислового капіталу в маштабі суспільному. Потреба в додатковій
емісії банкнот (припускаючи всі інші умови незмінними і припускаючи,

що оборот обслуговується виключно банкнотами) постає за всякого

поширення маштабу суспільного відпродукування. Мле, оскільки ця

емісія тільки забезпечує перетворення відпродукованої капітальної

вартости з товарової форми в грошову, ми маємо справу з емісією

додаткових засобів обігу. Значіння емісії грошового капіталу банкнотна

емісія набуває тільки в тому разі, коли вона дає клясі капіталістів

грошовий капітал, зайвинний щодо того, що потенціяльно міститься

вже у відпродукованому капіталістичним суспільством товаровому
капіталі. Н скільки це дійсно відбувається, маємо всі підстави говорити

про банкнотну емісію, як про спосіб утворювати грошовий капітал,
що є таким капіталом не тільки з погляду емісійного банку, а й з

погляду руху суспільного відпродукування.
Коли емітовані банкноти стають при цьому зайвими в активному

обігові, вони випадають з нього в процесі творення нових вкладів

і покриття банкової заборгованости. Тому в наслідок такої емісії не

може статися ніякої невідповідности між грошовою й товаровою
масами в значінні Currey - theory. Якщо емісійна діяльність Центрального
банку й може викликати зріст цін, то такий зріст цін може статися

не через те, що в обігові є зайві гроші, а тільки через те, що емісія

банкнот значить зайвинний кредит, утворення додаткового грошового

капіталу, що породжує платоспроможний попит, який, проте, не має

в собі ніяких елементів постачання" (Маркс).
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V

В умовах розвиненої кредитової системи можливість творити

кредит і грошовий капітал" (Маркс) зовсім не являє собою

монопольного привілею Центрального банку, і комерційні банки зовсім не

обмежуються простим кредитовим посередництвом. Вони давно вже

відвоювали для себе певну ролю на вдячному полі грошового капі-

талотворення. Більше від того: вони чимраз більше витискують з нього

центральні емісійні установи, базуючись в основному на розвиткові
безгрошового платіжного обороту, що вони його обслуговують.

Є дві основні форми організації такого обороту:
1) система депозитів, що їх використовується через чеки, або

депозитно - чекова система ;

2) система перерахування.
За депозитно

- чекової системи кожний із ділових людей" має

депозит у будь -

якому банкові й розплачується зі своїми

контрагентами чеками на цей банк. Коли чекоодёржувач є клієнт того самого

банку, то процедура розрахунку зводиться до переписування суми чеку
з одного депозиту на другий. За розрахунків між клієнтами різних
банків справа ускладнюється тільки в тому значінні, що для свого

переведення, без допомоги готових грошей, ці розрахунки потребують
посередництва розрахункової палати. Протягом кожного дня у кожного

банку збирається певна сума чекових вимог на інші банки. Кінець

дня в розрахунковій палаті виводиться сальдо цих вимог для всіх

банків, що беруть участь у її операціях, при чім, звичайно, сума цих

сальдо становить тільки незначну частину загальної суми взаємних

вимог. Проте, готові гроші не виступають, як правило, й при

погашенні сальдових вимог. Усі учасники розрахункових палат мають у

цих палатах або в Центральному банкові свої жирорахунки, і

остаточну ліквідацію їхніх взаємних вимог переводиться через відповідні

зміни в стані цих рахунків.
Система перерахування можлива тільки безпосередньо в колі

клієнтури одного банку. Тому, коли переважає ця система, платежі,

де, як одна із сторін, беруть участь особи, що не мають рахунків
у даному банкові, повинні обслуговуватися або готовими грішми, або

через депозитно -

чекову систему. Остання, являючи собою основу
безготівкового грошового обороту в першому випадкові, має тут тільки

допоміжне значіння, аналогічне тій ролі, що її виконує жирообіг,
завершуючи депозитно - чековий обіг за чекової системи. В Німеччині,
де переважне значіння має система перераховань, цілям розвитку, що

доповнює його депозитний чековий обіг, служила організація
особливих розрахункових відділів Райхсбанку по великих містах і так званий

чеко - обмінний пункт у Берліні. Обороти цих установ дуже швидко

досягли великих розмірів, але загалом, з погляду ступеня знеготівлення
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платіжного обороту, німецька практика ще дуже відстає від досягнень

депозитно
- чекової системи /Англії або С. Штатів1).

В умовах, коли позики видається готівкою, маштаб активних

операцій банку має свою природну межу передовсім у розмірах
пасивів. Банк не може оперувати більшими грошовими сумами, ніж ті,

що складаються з його власних коштів, вкладів, що надходять до

нього, й інших позичкових коштів, зокрема позик, одержуваних із

Центрального банку за передисконтовою та перезаставною операціями.

При цім активні операції повинні пристосовуватися до пасивів так само

і в відношенні тривалости та характеру вміщення позичкових коштів,
бо всяка невідповідність у терміновості вкладів і позик загрожує

порушенням ліквідитету. В складі самих активів важливу ролю відограють
касові резерви. Зниження цих резервів нижче від певного рівня може

в який завгодно момент поставити банк у скрутний стан, якщо не

призведе його до банкрутства. В межах цих обмежань вирішальну
ролю відограє, звичайно, момент поворотности позик. Але вийти з них

) За даними A. Weber a, в Лондоні чековий оборот покриває понад 98%,
загальної суми банкового обороту (Depositenbanken und Spekulationsbanken. 1922,
стор. 155). У С. Штатах чеки на банкові депозити застосовується, за Foster oM і

Catchings oM ( Money". 1922. 28) у 80 90% усіх угод, де потрібна участь засобів

обміну. Ірв. Фішер ( The purchasing power of money", руське вид. 1926 p., стор. 229)

обраховує загальну суму внутрішнього торговельного обороту С. Штатів для 1909 р.
в 387 міл. дол., а суму платежів чеками в 353 міл. W. S. Mischel (Business Cycles,
1928, 118) вважає, що частка депозитно

- чекового обігу в С. Штатах становить

біля 85% усього платіжного обігу в країні. Відповідно великі розміри дають обіги

розрахункових палат Лондонської й Нью - Йоркської. Річний обіг Лондонського

Clearing House, що становив 1868 р. 3,4 міл. ф. с., досяг 1912 р. 15,9 міл. Обіги

Нью - Йоркської розрахункової палати становили 1911 р. біля 100 міл. дол.

У Німеччині витиснення банкнот із платіжного обороту сталося в значно

меншій мірі, ніж у згаданих країнах. За обрахунками Бендіксена та даними, що

їх наводилося 1907 р. в одній франкфуртській газеті, Німеччина могла б

заощадити додатково біля 2 міл. марок готових грошей, коли б вона зуміла
обходитися таким же процентом готівки, як Англія (Ad. Weber, цитов. праця, стор. 154).

Проте, і в Німеччині платіжний обіг без готівки досягає величезних розмірів-
Так, 1912 р. жирообіг самого Рейхсбанку з його сіткою філіялів та агентств

становив 370 міл. м. При цім біля 90% надходжень і видач переводилося без готівки.

Того ж таки 1912 р. обіги провінціяльних розрахункових філіялів Райхсбанку
становили 76 міл. мар., а Берлінського чеко - обмінного пункту 176 міл. Істотною

хибою організації платіжного обігу без готівки в Німеччині, в тій частині його,

що обслуговується переказовими операціями, це цілковита незв'язаність окремих
систем, що практикують ці операції. Крім Райхсбанку, сюди належать: 1) сітка

поштових установ; 2) кредитові т-ва; 3) комунальні банки; 4) жирооб єднання
Дрезденського банку; 5) приватні банки. Кожна з цих систем має свої зразки

переказових документів, свої правила переведення переказових операцій і

здійснює останні тільки в межах кола своїх установ. Тепер у Німеччині жваво

обговорюється проблему, як усунути цю незв язаність. Пропонується встановити

посередництво Райхсбанку та уніфікувати переказові документи. Ця реформа,
безперечно, значно поширила б сферу безгрошового платіжного обігу, поширивши
одночасно й можливість розрахунків за допомогою перерахування на угоди між

клієнтами різних жиросистем. (Пор. W. Kalveram Frage der Vervollkommung der

borgeldlosen Zahlungsverker, Bankarchiv" від 1 січня 1928 p.).
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банк не може, маючи навіть абсолютно надійні можливості дальших

поміщень.

В міру розвитку безгрошового платіжного обігу стан речей
радикальним чином змінюється. Межі поширення активних операцій, що

їх встановлювала раніш неминучість підтримувати на певному рівні
касові резерви, поволі розсовуються. Що більша стає частина

депозитів, використовуваних через чеки, то більше скорочується потреба
банку в касовій готівці для безвідказового виконання вимог клієнтів,
власників цих депозитів. Відповідно до цього більшу частину депозитів

можна використати на поширення активних операцій. З другого боку,
зростають і самі депозити, бо розвиток безгрошових розрахунків значно

скорочує касові резерви підприємств і окремих осіб, зосереджуючи
їх у кредитових установах.

Проте, зниження норми конче потрібного касового резерву

призводить на практиці не тільки до поширення активних операцій
коштом розміщення більшої частини грошових коштів, що надходять до

банків. Уявімо, що через збільшення ролі безгрошових розрахунків
ЗНИЗИВСЯ потрібний резерв ГОТІВКИ 3 2О°/о ДО 10%. З погляду того

уявлення про банковий кредит, що за ним єдина функція банків

полягає в посередництві між постачанням позичково -

грошового капіталу
та попитом на нього, таке зниження визначає безпосередньо тільки

те, що банки мають розмістити по активних операціях, замість

колишніх 80%, 90% своїх пасивів. Мле можлива й інша форма використання

готівки, що звільняється з касових резервів через зниження потрібної
норми резервів, і тільки ця друга форма відповідає умовам
розвиненого безгрошового платіжного обороту.

Практика такого платіжного обороту вимагає, щоб кредитів,

відкриваних банками, вони не виплачували готівкою, а записували в

депозити клієнтів, а клієнти використовували їх через чеки або перекази,
тобто тими самими способами, що й депозити, які утворюються
з надходження грошових коштів самих клієнтів. При цім норма
касового покриття повинна відповідати тій частині загальної маси

депозитів, що на них завжди може бути подано вимогу в формі готівки

(звичайно, якщо цієї норми не встановлюють законодавчі кляси, як це

має місце, наприклад, у С. Штатах). Цілком очевидно, що, коли б

якийсь банк мав зайвину касових резервів і збільшив би свої

кредити тільки на суму цієї зайвини, то значна його частина

залишалася б по -

старому вільною. Надлишні касові резерви перетворилися б

на конче потрібні тільки тоді, коли загальна сума депозитів знову

досягла б нормального відношення до загальної суми резервів готівки.

Інакше кажучи, тільки досягнення цього відношення ставить межу

поширенню кредиту комерційного банку, а не абсолютні розміри готових

коштів, що є в його розпорядженні. Зменшення потрібної норми
касового покриття депозитів у два рази, припущене в нашому прикладі,
являє собою через те цілком достатню підставу для того, щоб сума
депозитів могла бути збільшена в такому самому відношенні. Останнє
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відбувається коштом надання клієнтам додаткових кредитів, тобто

зріст депозитів у цій частині являє собою тільки відбиток росту
активних операцій. Те саме мало б, звичайно, місце і в тому разі, коли б

норма потрібного касового покриття залишалася б без змін, але зате

резерви самі збільшились би абсолютно, коштом, наприклад, припливу
золота з інших країн.

Отже, коли емісійні банки утворюють грошовий капітал,
випускаючи банкноти поверх металічного покриття, то комерційні банки

роблять по суті те ж саме, утворюючи самі частину тих депозитів, що

ними оперують у них їхні клієнти. Щодо розміру цієї частини, то

найдалі пішли, звичайно, банки тих країн, де найбільше розвинуто

безгрошовий платіжний обіг. В Мнглії, за Withers oM, банкові вклади

тільки в незначній частині утворюються внесенням готових грошей,
у більшій, але все ж таки порівнюючи незначній, частині купівлями
цінностей банками, а головним чином позиками у банків, що так

само утворюють кредити в книгах" ') Частку утворюваних таким

способом депозитів Withers визначив у 75% усіх банкових депозитів. За

Foster oM і Catchings oM, понад 80% загальної суми депозитів у Сполуч.
Штатах не являють собою грошей, довірених банкам депонентами,

а походять із банкових позик, утворюваних спільними операціями банків

і позичальників"

Проте, і в Німеччині, де безгрошові розрахунки розвинені значно

менше, пасиви комерційних банків є безперечно, в значній своїй

частині відбитком росту позик, а не наслідком припливу грошових
коштів самих клієнтів. У повній мірі це стосується до операцій банку
щодо акцептного кредиту. На підставі угоди про позики в цій формі,
клієнт має право виставляти на банк витрати, що їх цей банк постачає

своїми акцептами, записуючи відповідні суми як у свої вимоги, так і

в свої зобов язання. Збільшення балянсу являє тут собою

безпосередній Наслідок надання позик. Такого самого роду співвідношення існує
між позиками німецьких банків і частиною приросту сум, записаних

на їхніх пасивах у статті Кредитори". Можна вважати, що принаймні
більша частина Кредиторів" по рахунках, оплачуваних комісією, являє

собою суми, позичені банками й залишені клієнтами на біжучих
рахунках, використовуваних через перекази та чеки. На ділі це в

основному Кредитори" по контокорентах, що серед них переважають
найбільші підприємства, що найширше практикують безгрошові розрахунки.

Якщо взяти до уваги, що акцепти становили в Німеччині 1912 р. біля 20%

показаних у банкових балянсах чужих коштів, а власне Кредитори"
(без вкладів) становили біля 40°/«, то слід вважати за цілком можливе,

що того року не менше 40% загальної суми зобов язань німецьких

банків виникли з одержаних у банках позик. Крім того, певна частина

утворених кредиторських рахунків була, безперечно, і в Райхсбанкові,
бо правила жирооперацій Райхсбанку дозволяли записувати до кредиту

) The mining of money", руське вид. Вітгерс Грошовий ринок", 1923, стор 73.

-) Цитов. праця, стор. 29.
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жирорахунків клієнтів усі суми, належні їм за наданами їм льомбард-
ними позиками, за куплені у них векселі тощо.

Звичайно, грошовий капітал, репрезентований депозитами

позичкового походження, є таким капіталом в усій своїй масі тільки з

погляду самих банків. З погляду руху суспільного виробництва, значіння

додатково -

грошового капіталу має тільки певна частина утворених

депозитів, що надходять у розпорядження виробничих і торговельних

підприємств. Коли розглядати тільки безпосередні позики

підприємствам такого роду, то це буде саме та частина утворених депозитів,

що її походження не зв язане з реалізацією в грошовій формі відпро-
дукованого товарового капіталу. Решта їхньої маси являє собою тільки

гроші stii generis, що виконують функції засобів обігу та засобів

платежу, але не додатковий грошовий капітал у тому розумінні, що

нас цікавить. До цього цілком відносяться міркування, висловлені

вище в зв язку з питанням про суть банкнотної емісії. Крім депозитів

цього походження, значіння додаткового грошового капіталу, з погляду

громадського відпродукування, можуть мати також депозити, що

утворюються на основі банкових позик біржовій клієнтелі та купівель
банками цінних паперів за власний кошт, але тільки в тій своїй частині,

що відбиває банкове фінансування виробництва. Останнє ж має місце,

очевидячки, лише остільки, оскільки банковий кредит цього роду являє

собою частину того реального припливу грошового капіталу в

суспільний процес відпродукування, що його становить сума дійсно

оплаченої емісії грошових цінностей виробничих підприємств за виїмком,

звичайно, фундаторських прибутків, різного роду комісії тощо.

(Далі буде)



М. ЯВОРСЬКИЙ

Провідні думки в розвиткові історичної науки1)

Приступаючи до розгляду питання, як складалося та розвивалося
поняття історичної науки, доцільно буде вже зараз встановити,

що таке взагалі історія, що є об єктом цієї науки, встановити, бодай

формально, до остаточного виявлення змісту поняття в процесі
роботи, і самий зміст історичної науки. Мдже історію, як процес розвитку,
бачимо не тільки в одному людському суспільстві, а й у природі.
Історія землі є також історія, але це не є ще історія нашого суспільства,
як не є історичною наукою та наука, що вивчає цю історію землі.

Що ж таке той історичний процес, що являє собою об єкт нашого

історичного досліду? Що таке історична наука?
Розгорнувши першу сторінку Комуністичного Маніфесту",

прочитаємо там: Історія всенького попереднього розвитку суспільства

це історія боротьби кляс", а в примітці до цього Марксового
положення Ф. Енгельс каже: висловлюючися точно, це та

історія, що для неї маємо писані свідчення". Вже з цього

положення ясно, що історичний процес, вивчуваний історичною наукою,

це, поперше, не загалом усякий процес, а процес історії людства,

процес навіть не окремої людини, а процес людського суспільства,
як такого; подруге, це процес із того ступеня розвитку людства, коли

почали складатися кляси, і що він задокументований надто ще й

писаними свідченнями; потрете, це процес, що виростає на грунті
клясової організації матеріяльного людського виробництва, маючи в

ньому своє остаточне пояснення.

Із яких явищ складається цей історичний процес?
Безперечно, що він складається з цілої низки тих або інших

суспільних явищ, тих або інших суспільних випадків. Мле само по собі

всяке таке явище, всякий такий випадок -

це не є ще історичний
процес. Історичний процес це сукупність явищ і випадків суспільного
життя та ще й сукупність у процесі виникнення переміни цих явищ.

') Стаття ця являє собою один із розділів праці автора, присвяченої проблемі
методології історії.



Тільки цю сукупність явищ і випадків суспільного
життя в процесі їхнього виникнення йпереміни можна

назвати історичним процесом, як об єктом нашої

історичної науки.
Мле тут відразу постає питання, що таке ця сукупність явищ і

випадків суспільного життя в процесі їхнього виникнення й переміни?
Маркс у Злиднях філософії" каже, що певні суспільні

відношення людей, як і полотно, і льон, і інше, є так само продукт людини".

Значить, сукупність явищ і випадків суспільного життя це продукт

творчости самого нашого суспільства, це продукт самих

людей. Звідки ж береться оця сукупність явищ і випадків суспільного
життя в процесі їх виникнення й переміни ? Вона виростає в загальній

синтезі суспільних явищ, де кожний індивідуум виступає зі своїми

окремими явищами, зі своїми окремими волевими актами. Хоч як би

там ішов історичний процес, говорить Енгельс у праці про Людвіга

Фоєрбаха, люди творять його так: кожен із них ставить свою власну

мету, а в результаті безлічі окремих змагань, що діють у різних
напрямках, і їхніх різновидних впливів на зовнішній світ і виходить

історія". М виходить вона таким чином, що, як каже Енгельс,
бажане здійснюється тільки в небагатьох випадах; у більшій частині

завдання, поставлені людьми, приходять у взаємні зударення або

виявляються нездійсненними, почасти через свою природу, а почасти

через недостачу засобів".

Значить, серед усенької тієї маси явищ людського життя, що

складає собою синтезу найрізноманітніших індивідуальних бажань і

змагань, складається щось посереднє, як суспільний
висновок цих явищ індивідуального походження, яке й характеризує те, що

ми називаємо історичним процесом, себто в процесі
суспільного перехрещування індивідуальних змагань,

індивідуальних ідей і складається та сукупність, клясова

до речі сукупність, явищ і випадків суспільного життя,

що її називаємо історією
Історична наука й повинна мати своїм завданням

вивчати цю клясову сукупність суспільних явищ і

випадків, ці випадки суспільного перехрещування

індивідуальних явищ у процесі їх виникнення й переміни,

конкретизуючи цю клясову сукупність явищ і

випадків у її реальній дійсності, себто на певному ступені

розвитку, у властивих їм географічних, історичних і

виробничних умовинах.

Мле, вивчаючи цю сукупність суспільних явищ і випадків у

процесі їх виникнення й переміни, історична наука не може досліджувати
їх не матеріялістично, себто не розглядаючи їх як виявлення в тій

чи іншій мірі й формі розвитку витворних сил економічного життя

суспільства, матеріяльного суспільного виробництва ; вона й не може

обмежитися самою причиновістю цих випадків у системі суспільного
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виробництва, вона повинна вивчати їх ще й діялектично, вивчати

з погляду взаємного закономірно -

причинового зв язку цих явищ і

випадків у процесі їх виникнення й переміни на ґрунті цього виробництва.
В цьому разі історична наука має дуже багато спільного з

природничою наукою, бо природнич'а наука так само вивчає закономірно-
причиново сукупність явищ і випадків процесу в природі. Вле наша

історія, як наука про сукупність явищ і випадків у суспільному житті,

як каже Енгельс, істотно відрізняється від історії розвитку в природі.
В природі бо діють одна на одну тільки сліпі, несвідомі сили і їхні

загальні закони виявляються тільки шляхом взаємодії цих сил. Тут, у

природі, нема освідомленої бажаної мети: ні в незчисленних випадках,
які ми спостерігаємо, ні в остаточних висновках, які показують, що

серед цих випадків явища здійснюються відповідно до загальних

законів. Навпаки, в історії сспуільства діють люди, свідомо переконані,
які ставлять собі певні завдання.

Історична наука, що досліджує історію оцю сукупність явищ і

випадків суспільного життя, безперечно й собі не може обминати

загальних законів, що виявляють оцю сукупність явищ і випадків

суспільного життя в процесі їх становлення, себто в процесі їх

виникнення й переміни. Через те історична наука тільки тоді по суті являє

собою науку, коли розглядає історичний процес як закономірний
діялектичний процес, де сукупність явищ і випадків суспільного

життя, хоч і здається в своїх складових елементах випадковістю, але

на ділі цілком підпорядкована внутрішнім скритим законам, що їх саме

ця історична наука конкретно й має виявити. Історичне в цій науці,
що досліджує сукупність явищ і випадків у процесі складання

суспільного життя, це те, що вона вивчає конкретно ці явища й випадки,

що мали місце в минулому, що мали своє місце в історичному
процесі. Наукове в цій науці те, що вона, наука, дає нам, як каже

Маркс у Передмові до критики політичної економії", саме оту

суцільність багатьох зумовлень і відношень", себто

закономірну, діялектичну суцільність у системі того чи

іншого способу виробництва. Тільки таке вивчення історичного процесу,
що виходить з методи дослідження його, яксаме тієї

суцільности багатьох зумовлень і відношень" у системі

того чи іншого способу виробництва, і є історична наука. Всяка

інша праця, коли вона в конкретному вивченні сукупности явищ і

випадків суспільного життя не буде намагатися виявити суцільність
цих випадків, цих явищ суспільного життя, коли вона не буде
дошукуватися конкретного виявлення законів розвитку історичного процесу,
законів з явлення й перемін історичних випадків, історичних явищ у

їхній конкретній дійсності це ще не історична наука, а коли ще

й не спирає отого дошукування на клясовій, діялектично-матеріялістичній
основі закономірности історичної, що скеровує клясове суспільство в

його розвитку через соціяльну революцію до безклясової

організації суспільного виробництва, то й не наша, не марксистська наука.
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Яке ж місце має історична наука в системі суспільних наук?
Безперечно, що метода суспільних наук взагалі і є метода для

історичної науки, як однієї з наук про суспільство. Ллє як методі

суспільної науки, хоч вона і має чимало спільного з методою

природничих наук, все таки питомі свої окремі специфічності, так і методі

історії серед інших суспільних наук питоме своє специфічне, питоме

їй як історичній науці. Основне в цій специфічності це те, що метода

історичної науки вимагає перш за все конкретизації суцільности
явищ та випадків суспільного життя в їхньому процесі виникнення й

переміни, себто конкретизації історичної, не завжди питомої

методичній системі, спільній для суспільствознавчого досліду взагалі.

Ця історична конкретизація це і є оті специфічні завдання, оті

специфічні вимоги методи історичної науки, в чому вона історична наука
й відрізняється від інших суспільних наук, зокрема, наприклад, від

соціології.

Що це таке соціологія ?

Енгельс, розглядаючи справу випадковости в історії та взагалі в

суспільних науках, каже, що вся справа в тому, щоб викрити цей закон,

що з індивідуальних явищ, собі суперечних і розбіжних, складає в

суспільстві те, що є закономірним історичним явищем. Наука, яка

ставить собі завдання викрити саме ці закони, що складають цю

закономірність в історичному процесі, і є соціологія. Соціологія

зводиться, таким чином, до того, щоб встановити основні закони,

що є діючими силами історичного процесу. Безперечно,
що цього встановлення вона досягає на дослідженні суспільної сукуп-
ности явищ і випадків, констатуючи ті чи інші висновки з процесу їх

виникнення й переміни, через що вона встановлює їх з а г а л о м,

встановлює їх тільки як закони загально - історичні, тимчасом як історична

наука працює над виявленням цих діючих законів у конкретній
сукупності історичного процесу, в історичній дійсності цього процесу,

наявній у тих чи інших фактах суспільного життя, через виявлення цих

фактів у процесі їхнього виникнення й переміни, в їхніх окремих

історичних, географічних та виробничих умовах.

Через те й кажемо ми: історична наука взагалі це

наука, що провадить конкретне вивчення клясової

суцільности випадків і явищ суспільного життя в процесі
їхнього закономірного, себто діялектичного,

виникнення й переміни, в той час як соціологія працює над

встановленням законів, що рухають цей процес. Історична наука, таким чином,

як наука не тільки генетична, а ще й закономірна, надто й конкретна,

бо вона конкретизує оцю закономірність своїм історичним дослідом у її

реальній дійсності, конкретизує питомою даним умовам суцільністю

історичних явищ і випадків у їхньому діялектичному розвиткові.
Не разом, однак, дослідники історичного процесу дійшли до

такого розуміння історичної науки й історії, як об єкту цієї науки,
незалежно навіть від того, чи сприймали вони погляд на клясовий ха¬
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рактер історичного процесу. Не разом вони ставили собі й завдання

конкретизувати взагалі закономірність тієї сукупности випадків і явищ

у процесі їхнього виникнення й переміни. Ще й тепер чимало маємо

в історичній літературі оборонців такого погляду, що відкидає взагалі

основу закономірности в історичному процесі, а тим самим і в історичній
науці. Не разом, врешті, й не однаково і тепер підходять вони до

вивчення історичного процесу, як матеріялістичного процесу, одні

блукаючи в темряві старого ідеалістичного світогляду, а другі щораз упе-
вненіше поширюючи й розвиваючи методу історичного матеріялізму,
відмежовуючись одночасно й від помилкового тлумачення матеріялі-
стичної закономірности в бік економічно - еволюційної теорії.

.У свій час був етап так званої літописної історії, коли

записувано окремі явища та випадки, репродукуючи їх, як каже

Бернгейм, чи то для того, щоб зберегти для нащадків, чи то для

похвали тих чи інших осіб, чи то для релігійної справи, чи то, врешті,
для окремих політичних інтересів. Очевидно, що літописна історія,,
якій чуже поняття закономірности історичного процесу, як це

правильно зауважив відомий італійський дослідник методології історії
Бенедетто Кроче, по суті ще не історія, як не історія й. сучасна

історична праця, що працює над голою репродукцією документів, як у
свій час провадила літописна історія репродукцію фактів і явищ. Дехто,
от-як проф. Бернгейм, В. Бауер, тощо, хочуть вважати й добу так

званої прагматичної історії за таку, що не визнавала історичної

закономірности, з чим ледве чи можна погодитися, зваживши, що

прагматична історія, хоч би й у такому розумінні, як каже .Бернгейм,
щодо суті своєї методи не завжди є та сама літописна репродукція
фактів і явищ.

До речі, сама ідея прагматизму, що ставить собі завдання

виявити певні явища історії, щоб скласти з них навчання для поколінь,

зустрічається не лише в літописах, а й у новіших історіографів,
навіть у так званій генетичній історії, про що згодом буде мова. Чим

різниться, наприклад, сама ідея прагматизму у М. Грушевського
щодо завдань виявлення українського минулого для української сучасности
і майбутности, що про неї писав він цілого трактата 1918 р., від ідей

козацьких літописів, напр., від Величка та його славнозвісної

Передмови до чительника", з одного боку, або хоч би від автора Истории
Руссов", з другого боку, де вже безперечно є деякі характерні явища

розуміння автором історичної закономірности, де є і деякі характерні
явища розуміння й історичної причиновости.

Відкидаючи, таким чином, ту клясифікацію етапів розвитку

історичної науки, що її подають Бернгейм, В. Бауер та інші в своїх

Введеннях" до історичної науки, розгляньмо той шлях, яким дійшли ми

від хроніки та літопису до сучасного розуміння історії й історичної
науки, приймаючи за вихідний пункт той момент в історичній творчості,
коли вона ставить собі завдання в історичному досліді закономірно
виявити сукупність явищ і випадків суспільного життя в
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процесі їх виникнення й переміни. Бо тільки з того моменту можна

говорити про те, що народилася історична наука. До того моменту,

однаково, чи то ця так звана літописна", так само як і ота

прагматична історія", що займалася голою репродукцією випадків і явищ

суспільного життя, чи навіть оця новітня репродукція документів, що її

Кроче влучно назвав історичною філологією," все це ще не історія.
Відкидаючи також спробу Лапо - Данилевського клясифікувати

історичну науку в розрізі двох основних її напрямків методологічних:

один з так званим н о м о м е т и ч н и м" завданням дослідження

сукупности явищ і випадків суспільного життя в процесі їх виникнення й

переміни, що вивчає сукупність явищ і випадків суспільного життя,

виходячи з закономірности історичного процесу, а другий як

протиставлення номометичній школі з її і н д и в і д у а л і с т и ч н о - і д і о-

графічною методою, що вже виросла за нашої сучасности і яка,

заперечуючи всю закономірність історичного процесу, ставить собі

завдання не конкретизації діющих сил і законів цього процесу, а просте

описування його індивідуальних явищ, хоч би і в причиновому зв язку,
розгляньмо, врешті, як на цьому то шляхові розвитку історичної науки,

що спирається на принципі закономірности історичного процесу, і

зростали два основні, історично різні напрямки історичної думки, що

з різних виходили основ у розумінні законів історичного процесу,

це напрямок б у р ж у а з н о - і д е а л і с т и ч н и й і напрямок проле-

тарсько-матеріялістичний.

II

Буржуазно - ідеалістична школа історична перші свої дороговкази

історичного характеру одержала вже в добу старовинного світу, в теорії
телеології Платона і в теорії еволюції історичних циклів Арістотеля,
що їх у середньовіччі виправляв у дуалістичному теократизмі Августин.
Але тільки на порозі розвитку капіталізму почала складатися властива

історична наука ідеалістичного напрямку. Середньовічний февдалізм
скласти її не був спроможний. Він обмежився літописами, хроніками
і т. д. її створити могла тільки буржуазія в боротьбі за свою

емансипацію, і вона її справді створила. Чи не першим її істориком -

дослідником, що підійшов до завдань історії, як до проблеми вивчення

закономірности історичного процесу, був арабський учений Ібн Хал-

дун, що в своїй праці історичні пролегомени" 1377 р. перший шукав
вияснення причиновости історично - суспільного процесу в

закономірності цього процесу, добачаючи її не тільки в самій теократії, в самому

призначенні божого начала, а ще й у впливах географічного оточення.

Велетенський процес, економічний процес, що його організував
купецький капітал, тільки він зміг підказати такий підхід до вивчення

історичного процесу, що знайшов своє перше закінчення в історіософії
Канта на переломі до новітнього промислово

- капіталістичного

нагромадження, започаткованого науковою творчістю німецького

дослідника Гердера.
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Чим характерна ця доба, що почалася Ібн Халдуном і

закінчилася Кантом, з одного боку, та Гердером, з другого боку?
Це була доба початкового нагромадження елементів капіталізму,

що в умовах розвитку торговельного капіталу являли собою народження

промислового капіталу й основи прийдешнього буржуазного устрою.

Це була доба, що викликала стільки змін у громадському житті*

довершених остаточно на цей раз Великою французькою революцією
і народженням націй, доба, що, починаючися ренесансом, стільки змін

внесла й до культурного життя, завершених стежками просвітянства й

раціоналізму, з одного боку, та бурхливими часами романтизму і його

Sturm und Drangperiode**, з другого боку. В цій добі змагань

буржуазії з февдальним дворянством виступ Е. Канта був останнім

акордом середньовічної теократії, травестованої в принципи категоричного

імперативу, як останніми були в той час і потуги февдального способу
виробництва зберегти в силі свою гегемонію, що її так уперто

боронив Кант своєю телеологічною концепцією вроджених основ

дворянсько - кріпацького суспільства.
Кант, як і Руссо, вийшов з того, що суспільство це

частина природи і через те й процес історичного життя цього

суспільства остільки закономірний процес, оскільки

закономірність його має своє місце в природі. Всі явища свободи волі, всі

людські дії, каже він у вступі до Idee einer allgemeinen Geschich-

te , так само як і всі інші явища природи, визначаються законами

природи . Розум дієва сила цієї закономірности в її те-

леологічному розумінні, він і організує суспільство як таке,

організує пляново. Культурний поступ людства це наслідок розвитку

цього розуму, що організує людство одночасно в державу. Кант не

відділяє через це суспільства від держави. Кант і тут є

послідовник Руссо, у якого держава й суспільство поняття

однорідні, що випливають із добровільного договору між членами

людського суспільства.
Організація така неминуча й собі закономірна. Через що?

Через те, каже Кант, що вона являє собою засіб природи довести

до кінця розвиток усіх її основ, у тому числі й антагонізму її в

суспільстві, оскільки він сам, врешті, є причиною закономірного ладу**.
Але людина хоче згоди, продовжує свою думку Кант, тимчасом

як природа гонить її до сварки, вона має нахил себе асоціювати**

і через те й організує державу, де, однак, в силу оцих саме

антагонізмів, ледве чи може бути оця демократія, про яку мріяв Руссо
в Contrat social**. Хто ж громадянин цієї організації? Тільки
спромога мати право голосу дає кваліфікацію для громадянства тієї

держави.
Але одночасно вона вимагає й умови самостійности людини

в народі... Кріпак це власність іншої людини, що є не тільки його

паном, а й власником, що може його, як усяку іншу річ, продати та

довільно використовувати**, через що він не громадянин і ним бути
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не може, дарма що оця підлеглість волі іншого і нерівність у

жадному разі не перечить волі й рівності людини, що творить народ".
Ось у чому зміст кантівського розуміння суспільства та

історичного процесу, що опоетизувало пруське невільництво того часу. Які ж

завдання історика, на думку Канта ? Історію людського роду треба
розглядати загалом, як довершування таємного пляну природи, що

намагається скласти досконалий державний устрій, як єдиний стан,

де природа спроможна розвивати до кінця всі свої основи в людстві.

Через те тільки таку спробу, що складає загальну історію за пляном

природи, що змагається до досконалого громадського об єднання
в людстві, треба вважати за можливу і за відповідну завданням

природи".
Мле в той час, як февдалізм, конаючи, шукав ще свого

оправдання в історіософії Канта, виступаючи, до речі, через його голову
взагалі проти історичної науки, одночасно німецька буржуазія висунула
й першого свого історичного аполога в особі Гердера. У Гердера,
так само як і у Ібн Халдуна, проблеми розуму-божества, з

одного боку, і природи з другого, як дієві сили розвитку, складають

собою разом оці основи гуманітарного раціоналізму, з якими

підходить Гердер до досліду історичного процесу, оправдуючи, однак,

тим не status quo", як у Канта, а питанням переходу до буржуазного
устрою, що за ним заховалося історико - світоглядна творчість Гердера
в його розумінні, що таке історичний процес, що таке нація, що таке

держава та які завдання історика у виявленні цих питань.

Гердер перш за все романтик, апологет ідеї нації. Націю

Гердер розглядає не в межах державної форми, а як окрему від цього

поняття суцільність, в основі якої є своя спільна мова, своя спільна

культура. Через те у Гердера проблема держави не істотна для

суспільства : держава історичний витвір, що виріс на

військових та на релігійних перемогах". Природа не знає

держави як такої. Природа склала тільки родинні зв язки, як суспільні
зв язки, каже Гердер, а далі залишила нашому родові на його

власну волю, як він має себе організувати, як має будувати державу.

Держава, на думку Гердера, це продукт людства проти природних
його основ, це примусово накинена форма організації,, оскільки вона

ще й підкоряє собі інші нації. Ідеальна держава це виключно

національна держава.

Яким шляхом дійшов Гердер до таких розбіжних із Кантом

положень?

Як уже сказано, Гердер в основу історичного розвитку поклав

дві сили: природу та розум-божество, що діють закономірно на

історичний процес. Людина також частина світу й мусить у своїх справах
та пристрастях керуватися законами, що не менш гарні й досконалі,

ніж ті, що рухають усі небесні та земні тіла", писав він 1782 року

в Ideen zur Geschichte der Menschheit". Цим законом, з одного боку,
є божество, але не те трансцендентальне, абсолютне, а іманентне
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всій природі, в тому числі й людині. Оце іманентне й спричиняє

розвиток, що його треба вивчати, не як низку кавзально почергових

випадків, а як вияв точних принципів. Ці принципи, із свого боку,
визначає не що інше, як географічне оточення людини. Суспільна
природа це не самостійне божество каже Гердер. Вона мусить

вчитися, розвиватися через прогрес та поступати вперед серед

постійної боротьби". Серед цієї боротьби в конкретних умовах і

виростає всяка досконалість людства, що є національна та індивідуальна ;

адже нічого не можна витворити, поки до цього не дає стимулу час,

клімат, потреба, світ". Коли б людина брала все з себе самої в своєму

розвиткові, незалежно від зовнішнього оточення, це була б хіба

історія людини, а не людства, не всенького людського роду".
Таке розуміння принципів історії людства, що їх згодом Рацель

розвинув у цілу систему антропо-географічної теорії, яке

зважувалося навіть заперечувати прийняту в той час думку про

вроджену відсталість та культуру племен, пояснюючи цю різноманітність
культурного розвитку географічно - виробничими умовами, що

змінюючись, змінюють і культурну природу того чи іншого племени, воно,

як вияв безпосередніх впливів формування німецької народности як

нації, й привело Гердера до таких висновків у розумінні, що таке

нація, суспільство, держава. Абсолютного людства нема, є

тільки конкретні його групи в конкретних умовах, на

конкретних ступенях розвитку. Нація, з одного боку, і держава,

з другого, особливі виявлення цих конкретних умов, конкретних
ступенів для конкретних груп людської суспільности. Завдання історичної
науки через те і є виявити оцю всебічну конкретність у
закономірності її з явлення та розвитку.

Своїм ученням Ґотфрід Гердер поклав, таким чином, ще й

початкові основи для так званої органічної історичної школи, що

людське суспільство стало розглядати як природний організм, порівнюючи
процес розвитку цього організму до законів загального розвитку в

природі, що йде шляхом еволюції від нижчих до вищих форм.
Позитивізм Огюста Конта, розвинений у його Cours de

philosophic positive", і став подекуди закінченим теоретично
-

філософським розробленням цих основ, що їх склав Гердер.
Огюст Конт також виходець з раціоналізму XVIII - го ст. /Але він

виходець із школи Руссо та його теорії про суспільну
договірні сть, він послідовник Д /Алямбера і міркувань про відносність нашого

пізнання, він ворог усякої метафізики. Його раціоналізм загубився через
те в критичному емпіризмі, засвоєному від таких геніяльних дослідників

природи як Ляплас, Лямар, Кювьє, Вольт і інші, й ліквідував залишки

теократії, хоч би навіть у Ґердерівській, не тільки в Кантівській

постановці. Через те Конт уявляє собі суспільство вже не як Гердерів-
ське з єднення двох дієвих елементів, а як продукт одного елементу

природи. Суспільство у Конта це по суті біологічний організм,
підлеглий незмінним законам природи. /Але в людському суспільстві,
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на його думку, діяють соціяльні умови, що змінюють впливи

біологічних законів". Соціяльні елементи в цьому органічному об єднанні
це той загальний консензу с , що вирівнює категорією інтелекту
біологічну основу суспільства, в бік соціяльної системи людського

суспільства, розвиваючи його закономірно еволюційним шляхом, як

процес інтелектуальний.
Виходячи з цього, Конт розумів завдання історичної науки, як

дослід безперервного процесу цивілізації в розумінні процесу

упорядкування людства. Він, як раніш, уже у XVIII ст., і Шлецер,
відрізняв її від соціології, від цієї абстрактної історії без імен, осіб та

народів", що ставить собі більш загальні завдання, аніж конкретна

історія людських суспільств", що вивчає безпосередньо
виявлення в тих чи інших умовах дії соціяльного консензуса.

Контове вчення про суспільство, що конкретизувало ближче це

поняття і його природу в історичному процесі на фоні розвитку нових

капіталістичних умов, під вражінням синтези французької революції,
вперше й склало соціологічну проблему розуміння історії,
хоч і не вийшло ще за межі метод органічної школи в розумінні
природи організації суспільства. Мле в той час, як речник французької
буржуазії Конт систематизував принцип органічної школи за

корективами теорії соціяльного консензуса" в ім я ідеї французької нації,
ідеологічний носій німецької державности, захованої перед ударами

французької революції, в особі Гегеля виступив з протилежними

міркуваннями про суть історичного процесу.
Оскільки Конт став виразником тієї боротьби, що відбувалась

у Франції під гаслами позитивізму в історії, проти реставрації
феодальної реакції, що чіплялася за метафізику Канта, який закликав

до телеологічного конструктивізму, захищаючи тезу, що в природі
покладена основа, як суспільство може йти, а в категорії критичного

розуму мета, куди суспільство має йти, остільки Гегель став

виразником того політичного фронту, що, ідеалізуючи німецьку державність,
виступав однак, з домаганням пристосування її до новітніх буржуазно-
демократичних, конституційних вимог, захищаючися одночасно проти

наступу надто лівих, на його погляд, гасел французької революції,
прикритих позитивізмом Конта, й провадив заразом рішучий бій і

проти феодальної реакції, захованої за телеологічну метафізику Конта

та її пояснення історії й історичного процесу.
Сам Гегель вийшов із школи Канта. Ллє, коли Кант і всі

попередники Гегеля в історичних питаннях працювали над встановленням,

які ступені ми маємо в розвитку суспільства, то Гегеля цікавила

перш за все проблема, яким чином суспільство
розвивається від одного ступеня до другого. У Канта, як і в інших,

вирішувалося це просто: встановлювано в процесі розвитку певні

стабільні формування того чи іншого змісту. Проблеми

переходу від одного до другого не було. Гегель перший поставив питання

про те, щоб переміну їх від одного ступеня розвитку до другого
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вияснити як сукупність перемінних процесів. Оця сукупність
перемінних процесів і є саме те основне питання, з якого Гегель

приходить до роз яснення, що таке історичний процес. Одночасно Гегель

встановлював ще інше розуміння основи цього процесу, аніж це

робила позитивна школа Конта. Конт вийшов з тієї думки, що ця основа

природа та її закони природні закони. Гегель заявляє, що ця основа

це дух, що світову історію зробив театром своєї

дійсности конкретної". Таким чином, історичний процес у Гегеля

це поступ у самопізнанні цього духу, що йде від природного стану
людини до держави й волі в державі, це процес впливів та виявлень

цього духа
-

розуму, що в історичному житті постійно себе розколює

й примиряє, розпорошує і збирає.
В основі цього розвитку є внутрішнє призначення, це його дух,

але одночасно є певні передумови, які приводять до його здійснення,

передумови, . що раніш самі змінюються, ніж складають

окремі етапи цього здійснення. Це принципи історичної не-

обхідности, з одного, і принцип випадковости, з другого боку, що

в ньому все, що д і й с н е р 03 у м н е, а все, що розумне дійсне".
історія, на думку Гегеля, й має виявити обидва ці принципи, бо

вона, історія, як каже Гегель у Philosophic der Geschichte" є

виявлення божеського абсолютного процесу духу в його

найвищих формах ступневого розвитку, через які він

доходить своєї правди, своєї с а м о с в і д о м о ст и , вона має

виявити й оце двоєння та примирення, бо історія показує, як дух ступнево

приходить до самоусвідомлення та до бажання правди". Саме в цьому

двоєнні та примиренні й заложено те, що народжується спершу як

неясна уява, і до чого воно в кінці приходить у певній своїй

свідомості. Що є метою цього процесу самоусвідомлення? Складання

ідеальної держави. Через те суспільство у Гегеля первісна система

людських потреб та діяльности, скерованої на заспокоєння цих потреб,,
в якій іде боротьба індивідуальних інтересів усіх проти всіх. Держава
зате це така організація суспільства, що виростає з розумної
волі загалу, впливаючи на примирення індивідуальних інтересів, через

що вона ідеал суспільства й мета самоудосконалення духу.
Таке в основі розуміння історичного процесу у Гегеля, до речи,

як світового процесу, вселюдського процесу, що за ним ховалася

апологія тогочасної німецької державности, збереженої перед

революційною завірюхою. Вона німецька державність на думку Гегеля,
і є цією метою, оцим здійсненням самосвідомости духу-розуму на

найвищому ступені його розвитку. Розуміння це моністичне. Монізм

історії це той абсолютний іманентний розум-дух, що в процесі
розвитку суспільства здійснює себе в тій чи іншій формі суспільного роду.

Цей моністичний процес є одночасно діялектичний, бо абсолютний

розум не абстрактний, а конкретний, що викохується в певних

громадських формах через постійно - змінні процеси, серед яких

удосконалюється людство, доходячи до ідеального державного устрою.



Звідси завдання історичної науки раціоналізувати
динаміку історії й буття та конструювати за логікою

історичну науку, де має бути вершком ідея вселюдської

й універсальної історії, що її Гегель розумів, як німецьку
історію.

Виступ Гегеля з його тріядою, де за тезу розуміти треба стару

феодальну державу, за антитезу французьку революцію, що змела

цю державу, і синтезу, що має реконструювати німецьку державність
законодавчими реформами, наробив у тогочасній Европі, зокрема
в Німеччині, величезного галасу. Проти нього виступили не тільки

метафізики - кантіянці, виступили й представники органічних напрямків
в історичній науці. Зокрема, гостро зав язався спір практиків - істориків,
що в той час встигли скласти так звану історичну школу" з

відомим німецьким істориком Ранке на чолі.

Сам Ранке вийшов із школи Гегеля, виріс на монізмі Гегеля

щодо розуміння історичного процесу. Ллє Ранке, так само виразник
новітніх вимог німецького націоналізму, не міг, однак, погодитися на

одну теоретичну синтезу абстрактної німецької державности Гегеля,
без визначення конкретного, себто національного змісту цієї
державности. Йому вважалося в першу чергу за доцільніше встановити

історично саме поняття німецької нації, як такої, встановити

категорію особливостей цієї нації в їхній конкретній історичній
дійсності. Через це Ранке одночасно й став послідовником цих гасел, що

їх проголосив його попередник Гердер щодо конкретних завдань

історичної науки, оформляв історик Н і б у р і декретував правознавець
С а в і н і, вимагаючи від історика не філософії історії, що за категорією
державности могла загубити національній зміст цієї державности,

а критичного виявлення змісту тієї н а ц і о н а л ь н о с т и,

в першу чергу в її минувшині на основі джерел у к о ж -

дочасній їх конкретній дійсності.

Виходячи з цього, Ранке й виступив проти гегеліянського

розуміння, що таке історія, закидаючи йому, що коли б ми, як писав

він 1854 р. у Epochen der neueren Geschichte", вкупі з деякими

філософами вирішили б, що всеньке людство розвивається з первісного
свого стану в напрямку до означеної мети, то це ми мусили б собі

уявити так, нібито якась, що керує всім, воля допомагає процесові
розвитку людського роду з одного ступеня до другого, або що в

людстві лежить, так би мовити, духовий потяг, що неминуче скеровує

умови до означеної мети". Я гадаю, каже Ранке, що обидва ці

погляди не витримують критики і що їх не можна довести в історії**. Ранке

й назвав через те гегеліянство теократичним розумінням історії,
захованим у формі філософії. Історично, на його думку, не виправдуються
погляди Гегеля й про державу. Лдже суспільство, як таке, існує й поза

формами держави. Досить вказати на такі суспільства, аргументував

Ранке, які й дотепер ще не мають власної організованої державної
влади, перебуваючи в стані підлеглого характеру, а все таки вони
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існують, як розвинене суспільство. Врешті Ранке й виступив проти
логічного компонования історичних проблем під гаслами вселюдської

історії, що заперечувало вивченню конкретного історичного процесу.

Ранке, таким чином, і собі позитивіст, він і собі послідовник

емпіричного досліду історичного процесу, він і вимагав займатися не

абстрактними дослідженнями розвитку людства, як такого, хоч би й з погляду

інтересів національної держави, а конкретним вивченям

фактів, що мають свої властивості, свої специфічності,
а одночасно характер єдности процесу. Без жадного сумніву
каже він у передмові до Geschichte der romanischen und germanischen
Volker" на йвищим законом для історика є виклад фактів,
хоч би які йне гарні та обумовлені вони були . Виходячи
з того, Ранке проти загального виявлення відносин історичного
процесу, бо воно, якщо не вносить плутанини в наші погляди, то відтягує
нас від нашого завдання докладно говорити про народи, державу,

про кожну основу так, які вони були тоді, коли вступали в історію4*.
Правда, це конкретне вивчення не може бути, однак, голою

репродукцією документів. Ті історики, каже він у статті про ріжницю
між філософією та історією (Передмова А. Дове до Ранке Epochen
der neueren Geschichte**), що розглядають усю історію виключно, як

страхолюдне накопичення фактів, що їх треба запам ятати, помиля-

ються . На мій погляд, каже Ранке (там таки), справжній історик
має визначатися двома якостями: він має співчувати індивідуальному
та радіти ним само по собі, але він мусить звертати свою увагу й на

загальне, не складаючи, однак, апріорних конструкцій. Загальний хід
світового розвитку у нього випливатиме з розгляду окремих явищ

життя. Завдання історії це відживити оте життя, що його не можна

визначити одним поняттям. Адже світовий дух (тобто теорія Гегеля)
вже своєю природою не вкладається в таких поняттях, бо він заповнює

своїм існуванням усі межі цього існування .

Такі основні думки про те, що таке історичний процес, що таке

історичний дослід, які його завдання, складалися на Заході Европи,
організуючи історичну науку за доби організації боротьби народженої

буржуазії проти феодалізму, відзеркалюючи в історії її національні,
політичні інтереси, що народилися вкупі з ростом цієї буржуазії.

Аналогічне явище можемо бачити й у нас, на Сході Европи,
відколи початок капіталістичного розвитку поклав на межі старого

феодального устрою й світогляду відому Историю государства
российского** Карамзіна.

Карамзін це остаточне довершення тієї історичної ідеології,
що, починаючи з XVI сторіччя, формувалася за думкою, що все

зависит от воли самодержца, которая, подобно искусному механику,

движением перста дает ход истории , як писав той же таки Карамзін
в Истории государства российского**, (VIII, стор. 105).
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Карамзін це представник тієї школи, що суспільство розуміла
одночасно і як державу, складаючи, однак, це розуміння за

династично генеалогічним рецептом московських книжників старої
доби. Історична концепція Карамзіна не могла, однак, задовольнити

інтереси руського капіталу, що зростав і шукав свого визначення не

в династичній теорії, хоч і яка б вона була блискуча, а в теорії
руської нації, що перше своє історіографічне розуміння, після

виступу Карамзіна, як епігона російської феодальної доби, в умовах

розвитку капіталізму знайшла в пристосуванні до історії основ науки
Шеллінга про природу.

На основі цієї науки філософії природи Шеллінга саме

й почали складатися у нас на Сході Европи нові основні думки для

розуміння, що таке історичний процес, що таке історична наука.

Першими, можна сказати, істориками - шеллінгіянцями в Росії були К. Л є-

бєдєв, автор Истории", що її перша частина вийшла 1834 р.

вкупі зі вступом Идеи, содержания и формы истории", врешті
й сам учитель Лебедева По годі н, що виступив під гаслом шел-

лінгіянства в Московском Вестнике" із статтею Исторические
афоризмы", що вийшла окремою брошурою 1834 р. У нас на Україні
в той самий час таку саму думку став складати відомий учений
Максимович.

Шеллінгіянство в нашій історії це подекуди така сама органічна
школа, що виховалася під впливом Конта й на Заході в розумінні, що
таке історичний процес, що таке суспільство. Правда, Погодін прийшов

уже 1840 р. до думки, що історією керує провідіння боже, але в ЗО - х

роках він, як і інші, тримався ще основ Шеллінга, давши цим

початок новому розумінню історії, що визнавало її я'к закономірний
процес, відзеркалюючи цим народини російської буржуазії, що й собі

шукала опори в історичній науці, так само як шукала на Заході її

старша сестра у філософії історії Гегеля й Конта.

В цьому полягало все значіння перших праць Погодіна та

Лебедева, що виступили проти тези Карамзіна, який шукав пояснення

історичного минулого Росії в личних приемах княжеской политики",

заявляючи, що воля князей повергла Россию в пучину гибели и та же

воля вознесла ее на верх величия". Правда, ні один, ні другий ніяк

не могли відмовитися від старої концепції старого книжника XVI

стор., що в московському царстві вбачав телеологічну реставрацію
київської монархії й третього нового Риму". Правда й те, що

Погодіна ця ідея третього Риму" довела вже в 1840 роках до

визнання фаталізму в історії цього третього Риму", хоч ще так

недавно він запевняв своїх учнів, що мы не слепые орудия

высшей силы, мы действуем, как хотим, и свободная воля есть условие

человеческого бытия", та що це столь же ясно и верно, как и

предположение о бессмысленности случаев", бо однаково существует

необходимость", як і существует свобода", в чому й увесь зміст

історії, де основне це связь законов необходимости с законами.

102



свободы." Ллє це не зменшує велетенського значіння його першого

виступу.

Що ж визначає в суспільстві оцю связь законов", на думку
в той час Погодіна? Те саме, що од віку підкоряє собі однаково й

мир физический" і по которому образуется и человечество", при чому
ход сего образования в каждом народе изменяется вследствие

разных обстоятельств", що їх Лебедев розглядає за своїм учителем, як

фізично-географічні умови організації нації. Через те

историческая наука не абстрактна, а конкретна", бо история отдельных

народов вполне индивидуальна и не может быть сведена в общую
формулу".

Ця історія це не історія династії, навіть не держави, а наці-

ональности. Национальность есть сознание нации,

национальность есть идея нации".
Поставлені Погодіним проблеми історичного процесу

розроблювали далі такі слов янофіли, як /Аксаков, Кірієвський, у напрямку

теорії про самобутність російського історичного процесу та про
світове призначення цього процесу, що при відсутності, мовляв,

поземельної власности, яка спричиняє клясову боротьбу, властиву

західньо - європейським народам, має спромогу стати не тільки

правово-суспільним організмом усього світу, а й об єднати на своїх

общинних та морально-правових основах усе
слов янство проти розкладеного клясовою боротьбою
Заходу, при чому держава, як організаційна форма суспільства,
на думку слов янофілів, не істотна частина нації й не

обов язкова для неї. Вони й підмінювали її через те руською общиною

та земщиною, як ідеальною морально-правовою
формою прийдешнього ладу.

Протидержавна теорія самобутности російського історичного
процесу, викохана кризою панщини й поміщика - підприємця, після

реформи 1861 р. не могла однак найти більше грунту для себе в рості
російського капіталізму, що неминуче вимагав позитивного розв язання
проблеми державности в модерному її розумінні. Відповідь на цю

вимогу й дала великодержавна теорія С. Соловйова,
викохана на діялектиці гегеліянства та позитивізмі Конта, і геополітична

теорія історичного процесу Ключевського.

Соловйов визнав закономірність історичного розвитку, але цю

закономірність розумів він скорше як процес органічний, копіюючи

в цьому О. Конта, через що ця закономірність у нього йде без

нелепых скачков", іде еволюційно, від простого до більш складного

стану, що його Соловйов визначав за Гегелем, як державу-націю.
Досконале суспільство це і є організованість у державі, що її

Соловйов вважав за основу історичного процесу. Російський історичний
процес також закономірний у силу спільних законів для всенького

людства, але він не самобутний, хоч j кориться окремим впливам

географічного оточення, що визначають особливості в житті різних

7* 703



народів. Руський історичний процес, як і інші, розвивається органічно,

умеренным шагом", від простого й одноманітного до ускладненого

й різновидного, розвивається в силу властивих усякому органічному
тілові скрытых в нем изначала условий здоровья или болезни, силы

или слабости, и в то же время подчиняясь благоприятным внешним

условиям", що їх має вивчати історик об ясняя каждое

явление из внутренних причин, прежде чем выделить его

из общей связи событий и подчинить внешнему вли-

я н и ю".

/Але органічний розвиток суспільства, на думку Соловйова, не

матеріяльний і не в матеріяльних умовах треба шукати

удосконалення людства: для прочности здания общественного надобно
заняться нравственным совершенствованием отдельных членов

общества, надобно упразднить веру в плоть и уверовать в дух" Дух
есть иже живот, плоть не пользует ничесоже". Дух цей

і організує зріст суспільного організму на двох його

ступенях молодости й почувань та зрілости й думки. На першому ступені дух

руського' народу й склав міцну державу, але її треба удосконалити

на другому ступені, удосконалити шляхом критики, виправлення
всіляких неудобств", неминучих на першому ступені, і если народ вынесет

все эти неудобства, если успеет образовать государство, крепкое

единством своего народонаселения, крепкое соответствием числа этого

народонаселения пространству, наконец, крепкое цивилизацией,

которая все более и более уничтожает природные препятствия и главное

из них отсутствие удобных путей сообщения, уничтожающих

пространства", то здійсниться тоді й друга ступінь цього процесу. Цю

еволюцію не можуть пройти маси своєю власною силою без держави
та правителів, поэтому для истории нет возможности иметь дело

с народными массами, она имеет дело только с представителями

народа, в какой бы форме не выражалось это представительство, даже

и тогда, когда народные массы приходят в движение". Только
правительство представляет свой народ, в нем народ олицетворяется
и поэтому оно было, есть и будет всегда на первом плане для историка".

Таку, кінець - кінцем, теорію свого визначення в історії й склав

російський капіталізм, склавши договір із самодержавством на порозі
свого переростання в буржуазне суспільство. В. Ключевський,
що взявся еклектично виправляти цю теорію, по суті не міг скласти

нічого істотного в своїх поправках цієї теорії, не встигши навіть

розвинути до кінця її вчення про державу, як інтегральної істоти

народности й історичного процесу. Ключевський чимало нагадує собою

гео - політичні міркування школи Р а цел я, шо складає історичний
розвиток з природи та духу культури, як рухової сили людства.

Человеческая личность, людское общество и природа

страны вот те три основные исторические силы,

которые строят людское общежитие (Курс русской истории, I). /Але

тайна исторического процесса, собственно, не в стране и народах,
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по крайней мере не исключительно в них самих, в их внутренних,

постоянных, данных раз на всегда особенностях, а в тех

многообразных и изменчивых, счастливых или неудачных, сочетаниях внутренних
и внешних условий развития, какие складываются в известных

странах для того или другого народа на более или менее

продолжительное время".
І у Ключевського історичний процес закономірний,

соціологічний процес, що ми його вивчаємо й маємо вивчати шляхом емпі рич-

ного пізнання, а не за апріорною конструкцією нашої логіки,
вивчати у виявленнях первісних сил, що складають і рухають

співжиття людей у їхньому процесі цивілізації, незалежно навіть від

державного оформлення цього співжиття, що являє собою надбудову
цього співжитття на даному ступені історичного розвитку, когда

чувство национального единства получает выражение в связях

политических, в единстве верховной власти и закона". Економіка, ба навіть

і культура, визначають політичний зміст усіх історичних явищ, разом

і держави, і на них у першу чергу повинна скерувати свою увагу

історична наука, шукаючи їхнього виявлення і в державній еволюції,

де всякий нарід становится не только политической, но и

исторической личностью с более или менее ясно выраженным
национальным характером и сознанием своего мирового значения".

Український історичний процес, втративши в XVIII ст. своє

політичне оформлення, в противагу руській науці історичній, дещо інакше

находив своє розуміння у дослідників української історії. Вже

История Руссов", що закінчує собою стару українську добу й

одночасно стає на межі нової капіталістичної доби, являє собою спробу
закономірної синтези інтересів козацько

- феодальної й буржуазної
української нації, захищаючи в імя ембріонального національного

капіталу ідею національної державности, як форму
самовизначення кожної нації в її історичному розвиткові, хоч і не кладе цієї ідеї,

як основної, в поняття людського суспільства і його історичного
розвитку. Прагматичний раціоналізм автора Истории Руссов",
що ставив своїм завданням на історичних прикладах власної

бувальщини довести, що ця нація имеет право защищать бытье свое,

собственность и свободу", основні елементи суспільства находив у

природних його моральних та культурних прикметах, вроджених кожній

нації зокрема, політичну владу розумів, як вияв інтересів народньої
маси, що дає повновласть органам тієї влади для справування її

доручень, мовляв, що їх избрано в их должности от чинов и народа
и содержано за их же кошты", і які можуть всего этого лишиться

от тех же чинов и народа при их неудовольствии". Історичний процес,
на його думку, це і є здійснювання тих моральних та культурних
вимог через незалежність нації, що його не завжди реалізувала
українська владна кляса, льстя себя надеждою сделаться на счет нации

хорошими владельцами, оставивши сию нацию ожидать обетования

свыше". Звідси й те велетенське значіння, що його автор Истории
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Руссов" надає ролі особи в історії, що є сумою з м а гань

одиниць нації взагалі до свого унезалеження; звідси й той прагматизм
в історії автора Истории Руссов", що на минулому збирається
навчати про сучасне й майбутнє, розглядаючи, за Руссо, політичне

оформлення суспільства, як договірне об єднання цих одиниць.

/Апотеоз договірности в суспільстві й станової демократії,
як ідеального виснову тієї договірности, не могли, однак, надовго

задовольнити інтересів ембріонального українського націоналізму, як

не задовольнила генеологічна схема Карамзіна молодого руського

націоналізму. І коли в Росії націоналізм викохував на шеллінгіянстві

слов янофілів, як першу свою спробу самовизначення в історії, то на

Україні він же, за Гегелем, формулювати став федералістичну теорію
історичного процесу в особі М. Костомарова.

Костомаров це український Ранке, безперечний учень Тьєрі,
з одного боку, та Гегеля з другого, що об єднав їх на гаслах месія-

нізму українського, прищепленого з Італії через Польщу. Від Тьєрі,
що виступив на початку XIX ст. в науковій праці Історія завоювання

/Англії норманами" з конкретними доказами того, що історія
існування нації й суспільства взагалі незалежна від тієї

чи іншої державної форми, як такої, і що можуть бути
історичні процеси суспільства, незалежно взагалі від того, чи мають вони

свої політичні об єднання, від оцього то Тьєрі Костомаров і засвоїв

собі свою теорію бездержавної нації, ту теорію, що її в свій

час підніс був уже Гердер, заперечуючи державні форми, як

невіддільну частину суспільних об єднань. /Але й Гегель мав чималий вплив

на Костомарова, що реконструював гегеліянство на грунті української
дійсности по лінії його діялектичної методи, відкидаючи з нього

питання про удосконалення духу в абсолютній державності та змінюючи

його питанням про абсолютну федеративну
бездержавність, що проходить до своєї синтези через демократичне
самовизначення с а м о с т і й н о с т и в федеративній спілці

націй, визволених з-під державної системи поневолення.

Історичний процес української народности, в якому Костомаров
ілюструє свою теорію, це зразок змагань до тієї синтези, зразок тієї

діялектики, що від своєї тези демократично
- федералістичного

безкласового устрою перейшла в свою антитезу клясове й держадне

поневолення, з якого й виростає синтеза нове демократично
- федера-

лістичне, безкласове й бездержавне самовизначення

того процесу. /Адже саме український історичний процес найкраще
представляет нам борьбу противных идей, движущих враждебные

массы одного и того же народа", оту боротьбу, що творить питому суть

історії писав Костомаров уже 1841 р. в Причинах и характере унии".

Зрозуміло, чому проти такого розуміння історії у Костомарова,
що в ній рушійною силою є народні маси та їхня

самосвідомість, довершена витвором інтелігенції, як речника цих

мас, так гостро виступив державник Соловйов у статті Малорос-
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сийское казачество" ( Русский Вестник". 1859, № 18), засуджуючи

Костомарова за те, що він відділює й протиставить державу суспільству
в імя ідеї демократизації та космополітизму, захованої під скромним

одягом слов янофільства. Зрозуміло, чому ввесь час сперечався з

Костомаровим з цього приводу і Куліш, оцей український аполог

державности на грунті позитивізму Конта, вбачаючи в ідеї

демократизму Костомарова вкупі з руською юридичною школою апологію

руйнації культурної, на його думку, місії клясової держави.
Аналогічне розуміння історії розвивав на Україні ще й Г р у ш е в-

ський. У нього поняття народу, поняття суспільства, також не

ідентичне з поняттям державности, як такої. У Грушевського поняття

народу, поняття народности це поняття певної колективної

і н д и в і д у а л ь н о ст и, що існує незалежно від територі-
яльних, політичних та конфесіональних меж",
це об єднання певними спільними прикметами в сучасності, спільністю

змагань у майбутнє", як це писав він у вступі до Очерк истории

украинского народа". В цій колективній індивідуальності", що на думку

Грушевського, загубила в українській дійсності свої владні кляси,

панує подекуди діялектична законом.ірність, як і у Костомарова. Коли б

історія людства взагалі і соціяльна зокрема була б тільки морем подій,
які б розвивалися без внутрішньої неминучости і послідовности,

простим випадком, то не можна б було думати про науку соціяльного

розвою", запевняє М. Грушевський, але водночас обмежує це

розуміння закономірности елементами імманентної доцільности

й моральности, що вкупі з факторами біологічним, економічним

та психологічним і складають оцей потік історичних змін", де

історик, відкидаючи випадкове й вибираючи основне та постійне,
має вибрати те, що становить властиву основу ритму, те, що прагне

до повторюваня, до постійности". (Початки громадянства. 1921).
Психологізм, як основа розуміння суспільства, й визначає

у Грушевського завдання історичної науки, як прагматичної

науки, що його Грушевський так переконуючо проповідував ще 1918 р.

( На порозі нової України"). Прагматизм цей треба визнати

взагалі питома ознака української історії історіографії, навіть для

документальної школи Антоновича, що про нього писав у свій час

Драгоманов у Чудацьких думках про українську національну справу",
мовляв: даремно б ви шукали в його працях ясного показу ідеалів,
а ще менше осуду їх". Властивий він і розумінню історичного процесу

у Грушевського. У здійсненні античного рецепту пізнай себе", що й

досі служить головним завданням навчання, каже автор розділу
Історія й її соціяльне -

виховуюче значіння" історія в різних видах

і проявах займає дуже важливе місце, властиво просто панує в нім,

даючи змогу в процесі розвою пізнавати різні- сфери людського єства.

Попри це вона заховує і досі незвичайно важливе виховуюче значіння,

яке за нею признавалося теж з тих часів, коли можна говорити взагалі

про якесь виховання людини".
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Які ідеї, на думку Грушевського, має мати оцей прагматизм в

українській історичній думці ? Це, в першу чергу, ідея
демократично - бездержавного українського минулого, що завжди протистояла

державним тенденціям чужих для українського народу владних кляс,.

розгублених не випадково на всенькому протязі його історії, в

протиставленні громади державі, це ідея драгоманівської теорії анархо
-

федералізму, що за неї вхопився Грушевський уже в перших своїх

виступах, зокрема з нагоди розгляду громадських рухів XIII ст. на

Україні, і що ніколи не покидала його наукової творчости, бувши
виявом дрібнобуржуазної природи українського капіталізму в його

боротьбі за політичне самовизначення.

IV

Між тим у процесі розвитку капіталізму в середині цього

капіталізму стала виростати нова кляса кляса пролетаріяту, що й почала»

ставити нові гасла клясової боротьби, гасла, складені вже в умовах,

суперечности буржуазного суспільства, і разом з цим ставити й нові

проблеми в історії, як науці, нові проблеми розуміння історії, як

історичного процесу, що відповідали клясовим вимогам нової клясової

боротьби в новому суспільному устрої, та нові розуміння й завдань

історичної науки серед цієї клясової боротьби.
Поняття клясового устрою суспільства, клясової боротьби в історії

суспільства були, що правда, й до того часу. Мле дійсно по суті
розуміння цього поняття склали нам щойно праці основоположників

марксизму, праці Маркса й Енгельса. Основою нового розуміння
історії в першу чергу стало їхнє вчення про природу суспільства. Ми
вже знаємо, як дивилися дотепер на суспільство ті чи інші представники

буржуазної ідеалістичної науки, навіть ті, що намагалися подекуди
протиставити себе тогочасним ідеалістичним течіям, як це, напр., можна

побачити в світогляді органічної школи. Очевидно, що й їхнє

розуміння по суті ідеалістичне, хоч і в іншій формі. І тільки марксизм під

суспільством став розуміти реальну сукупність у виробничих
взаєминах людей між собою. За марксизмом суспільство не

природний організм, що живе біологічними законами, не втілення ідеї

абсолютного духу чи розуму, не сума одиниць у договірнім об єднанні,
не психологічний колектив, як це вчив В. Вундт, це й не держава.

Суспільство це реальна суцільність виробничих
відносин. Щодо того, чи ідентична держава з суспільством, то в цьому
вельми сумнівався вже Гердер, відділяючи її від суспільства, вважаючи

державу за явище, накинене зовні суспільству. Вже він підходив до

того, що висловив марксизм, а саме, що держава являє собою

продукт самого суспільства. Бо й справді, держава це не суспільство.
Але держава одночасно не якась така сила, зовні накинута

суспільству, каже Енгельс, це швидше якраз продукт самого суспільства
на певному ступені його розвитку. Врешті, держава й організація су¬
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спільства з політичного погляду також не різні явища в плясовому

суспільстві. Держава це самоорганізація суспільства", каже Маркс
(Nachlass, II), це та організація, яку складає й буржуазне
суспільство, щоб загальні умови капіталістичної продукції зберегти перед

нападом як робітників, так і окремих капіталістів", продовжує думку
Маркса - Енгельс (Mnti - Diihring). Вона держава через те й не є

самостійною категорією з самостійним розвитком, а своє існування, як

і розвиток, завдячує в останній інстанції економічним умовам життя

суспільства" (Ludwig Feuerbach). Держава виросла в історії тоді, каже

Енгельс (Ursprung der Famiiie, des Privateigentums u. des Staates),
коли суспільство заплуталось у клясових інтересах, у клясовому
антагонізмі остільки, що цей клясовий антагонізм став загрожувати
розвалом цього суспільства, де одна кляса запанувала над клясами іншими.

Держава є через те засобом влади панівної кляси над клясою

підлеглою ; сенс її виправдувався тільки на певному ступені історичного
розвитку, як довго існують клясові суперечності, і з ліквідацією
клясових відносин, клясових антагонізмів, себто, значить, з ліквідацією
самих кляс, так само відійде в забуття й держава, як це довів так

блискуче врешті Ленін у праці про Державу й революцію".
Історичний процес у такому разі це не еволюція людського

організму суспільного, не самопізнання духу
-

розуму, це діялектичний

розвиток витворчих сил, що на певному ступені цього розвитку входять

у суперечності з продукційними відносинами, серед яких вони до цього

часу перебували, входять у суперечності з формою виробничих
відносин, встановлених дотеперішнім ростом продукційних сил,

розвалюють ці відносини, що із сприяння їх ростові стали кайданами цього

росту, розвалюють їх шляхом соціяльної революції, щоб із зміною

економічного фундаменту скласти нові виробничі відносини, які в свою

чергу згодом теж стають кайданами витворчих сил, як довго панує
клясовий устрій цих виробничих відносин.

Ось коротка формула історичного процесу у основоположників

марксизму. Історичний процес, таким чином, це, як характеризує його

Комуністичний Маніфест", процес клясової боротьби, що по суті
і є виявом сутички між витворчими силами і виробничими соціяльно -

політичними відносинами в процесі переростання витворчих сил за

межі цих відносин за доби клясової структури цих відносин.

Безперечно, що поняття клясової боротьби в суспільстві, як

сказано вже, існувало й раніше. Воно було навіть у Кантовій теорії про

соціяльні антагонізми, було й у Гегелевім вченні про боротьбу всіх

проти всіх; поняття про клясові антагонізми можна знайти й в

утопістів - соціялістів за часів Маркса, але в тих поняттях не було й не

могло бути істотного розуміння клясової боротьби; її розумілося до

того часу щонайбільше як антагонізм, як боротьбу між убогими та

багатими, а не між різними виробничими концепціями, між різними
шарами суспільства, що репрезентують ту чи іншу систему
виробничу й займають різне місце у відношенні до засобів продукції й
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одночасно до себе в процесі продукції. Врешті, коли навіть

буржуазна наука й надавала згодом йому більш уточненого значіння, то й

у цьому випадкові поняття клясової боротьби не відповідало ще суті
цієї боротьби, не відповідало через те, що в це поняття не

вкладено визнання диктатури пролетаріяту, як кінцевого

висновку клясової боротьби. Справедливо тому писав Ленін

(Сочинения, XIV), що хто визнає тільки клясову боротьбу, той ще не

марксист" і що обмежувати марксизм ученням про боротьбу кляс,

значить урізувати мархсизм, нівечити його, зводити до того, на що

погоджується й буржуазія".
Історичний процес це, врешті, процес моністичний, але не в

розумінні Гегеля, а матеріялістично - моністичний, що в ньому в основі

лежить суспільне виробництво, в якому своє остаточне визначення

находить уся суспільна надбудова вкупі з ідеологією, яке разом із

цим визначає й самі виробничі відносини клясові відносини, це

процес ще й діялектичний в силу своєї клясової структури, клясової

боротьби. Очевидно, що він і закономірний, і все завдання історичної

науки в тому, щоб виявити конкретно всі ті сили, що складають цю

суспільну закономірність, історичну закономірність, знайти всі оті

причини, від яких, як каже Енгельс (Ludwig Feuerbach), свідомо або

несвідомо залежні вчинки історичних діячів і які є справжніми,
останніми причинами історичних явищ, що приводили в рух великі маси,

цілі народи, цілі кляси даного народу", знайти, врешті, не тільки для

того, щоб на старий лад пояснити сущий стан людства, а й змінити

його, змінити через клясове, тобто економічне визволення, довкола

якого йшла всяка боротьба кляс і всі визвольні рухи, що неминуче

набирали політичної форми, бо всяка клясова боротьба це

політична боротьба".
Такі основні положення розуміння історичного процесу й завдання

історичної науки, що їх склали основоположники марксизму. Мле до

цього розуміння, треба сказати, не всі послідовники марксизму завжди

находили правильний шлях, пристосовуючи вчення Маркса конкретно
в своїх історичних та соціологічних дослідах як практичного, так і

теоретичного значіння. Коли взяти на увагу хоч би таке явище в

марксистській літературі, як еволюційний марксизм", що його

репрезентував від 1890-их років Е. Бернштейн, замінюючи теорію

революції в марксизмі вченням про еволюційний характер історичного
процесу, тим самим відкидаючи й основи марксистської діялектики,
і теорію клясової боротьби, то безперечно доведеться визнати, що

про марксизм в аналогічних теоріях, скерованих на доповнення

Маркса", таким чином і мови бути не може, як не може бути мови

й про марксизм у тих марксистів", що хоч і заперечують в основі

теорію еволюції, але, критикуючи Маркса та Леніна за їхню теорію

пролетарської революції, як диктатури пролетаріяту, нібито вносячи

поправки" в аналізу сучасної нам пролетарської революції, щодо її

характеру й доцільности, треба сказати, стають на шлях еволюцій-
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ного марксизму", як це підтверджують історичні праці Кунова з

їхньою критикою теорії Маркса (Die Marxische Geschichts - Geselschafts
und Staatstheorie) або праці новітнього теоретика" історичного
матеріялізму Кавтського, що й собі проблему революції, хоч і не

заперечуючи її в основі, як явище соціяльної діялектики, зводить до того

самого розуміння еволюції, що й Бернштейн, запевняючи, що проблему
доби революції треба відсунути ще на той далекий час, коли проле-

таріят мирно, простою більшістю голосів, зможе взяти в свої руки

владу, організуючи диктатуру пролетаріяту не як стан та зміст, а як

голу форму.
Таких представників" марксизму з їхнім відхиленням від

марксизму мали ми і в нашій російській та українській історії, і треба
сказати, що й тепер ще чимало їх маємо таких, що підходять до

марксизму, пристосовуючи його в історії не в діялектичному розумінні
історичного процесу, а ховаючися здебільшого за погляд так званого

економічного матеріялізму".
Видатним представником еволюційного марксизму, предтечею

сучасного економічного матеріялізму" у нас на Україні був Туган-
Барановський, що не визнавав революційних елементів в

історичному процесі, стоючи за еволюцію й теж висловлюючися, як

і Соловйов, проти нелепых скачков". Таким самим послідовником

марксизму в російській історії був і Рожков, що так само йшов

шляхом еволюційногф принципу, не брав історичний процес у розумінні
діялектики, а підходив до нього механічно, навіть тоді, коли брався
розглядати человеческое общество в двух состояниях в состоянии

покоя и в состоянии движения", і що, врешті, сам про себе не раз

повторював, що він не марксист і що буде недоразумением", коли

пишущий это будет принят за экономического материалиста",
називаючи залюбки себе критичним позитивістом ( Исторические и

социологические очерки", ч. 1).
3 другого боку, ми мали в російській історіографії і таке

пристосування історичного матеріялізму, що взагалі ставило під сумнів
марксистську послідовність авторів цього пристосування методу

історичного матеріялізму, як діялектичної методи. Згадаймо хоч би

Плеханова, цього теоретика історичного матеріялізму в діялектичному

розумінні, що в своїх історичних працях так і загубив теоретичні свої

міркування про методологію історичного матеріялізму і визнаної ним

у теорії діялектики в практичних дослідах не вживав. Досить буде
взяти для прикладу таку працю Плеханова, як История русской
общественной мысли", де бачимо таку яскраву відсутність
пристосування методи історичного матеріялізму, що всі історичні пояснення

Плеханова зводяться подекуди до ідеалістичного пояснення

історичного процесу.
Аналогічні явища можна здибати і в українській історичній

науці, хоч і яка вбога вона на марксистів - дослідників історії. Адже

від перших спроб С. Подолинського в кінці 1870 років, спроб, до
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речи, не досить вдалих (Ремесла й фабрики на Україні), аж до часів

революції не було у нас на Україні жадного марксиста
- історика,

і тільки революція дала місце ростові марксистської методи в історії.
Очевидно, що на перших шляхах цього росту неминучі аналогічні

коливання й шукання правильного шляху до марксизму, які в свій

час були і в Росії, навіть у таких визначних марксистів, як Покровський,
дарма що працювати їм доводилося під боком такої геніяльної людини,

як Ленін, та ще й на зразках таких його блискучих щодо методології

історичних праць, як саме оце: Развитие капитализма в России",

що його так легковажно засудила Нечкіна, як не історичну працю.

V

З явлення марксистського світогляду в історії завдало

смертельного удару буржуазній історичній праці, як смертельним був удар

для буржуазії сам вихід пролетаріяту на авансцену політичного життя.

Що ж могла висунути буржуазна наука для свого захисту проти

марксизму? Мдже її світогляд, її метода з доби народження й

складання капіталізму давно вже втратили свою реальну основу серед
захитаного старого порядку, що вже тонув на хвилях нової клясової

боротьби за новий суспільний лад, загрожуючи загибеллю старого

буржуазного ладу? Очевидно, що буржуазна наука в даних умовах

уже не могла керуватися старими своїми ідеями, старими своїми

гаслами в поясненні історії, гаслами, що спиралися на закономірність
історичного процесу, що, оскільки в свій час виправдувала
буржуазний лад проти февдалізму, остільки неминуче мусила тепер логічно

виправдувати соціялізм проти пережитого капіталізму.
Мле боротися все таки треба було, і в цій боротьбі буржуазній

громадській думці, що сама колись складала основи розуміння
закономірности історичного процесу, довелося в даних умовах спершу

проповідувати теорію плюральности історичних факторів, що

заперечували марксистський монізм, а далі гостро виступати взагалі

проти цієї закономірности історичного процесу. На цьому ґрунті й

почала складатися проти марксизму теорія індивідуалізму в

історичному процесі, теорія, що стала проповідувати, замість номотетич-

ного, ідіографічний принцип в поясненні історичного процесу,
що заперечувала будь-яку закономірність у суспільному розвиткові.

Треба визнати, що вона не зважилася виступати проти причино-
вости явищ у тій чи іншій групі суспільних процесів, не зважилася

навіть виступати проти значіння економічного фактору, визнаного

навіть психологічною школою В. Вундта, але проти закономірности цих

явищ вона, вихована під впливом думок Штірнера ( Der Einzige
und sein Eigentum) та Шопенгауера ( Die Welt als Wille und

Vorstellung), врешті і під впливом індивідуалістичних міркувань Н і цше,

виступила якнайрішучіше, найшовши свого теоретика в історіосо-
фічній праці Ріккерта. Виступ цей почався з критики буржуазної
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теорії циклової закономірности Лямпрехта, що в Historische
Zeitschift" кинула гасло Назад до Ранке . Згодом, заперечуючи
взагалі історію, як науку, він виявився ще виразніше в критиці аналогії

методи в природничих науках до методи в суспільних науках (W. Win-

delband Geschichte und Naturwissenschaf , 1900,. та H. Rikkert

Grenzen der naturwissenschaflichen Begriffsbildung", 1902), на що й

одержав належну відповідь і у нас у Правді" (березень 1904 р.) від

М. Покровського. 1907 р. з явилася вже ціла монографія Ріккерта
в збірнику, присвяченому ювілеєві Куно Фішера з ділянки філософії
історії, де автор і виклав нове розуміння історії та нові завдання

історичного досвіду.
Які ж основи цього нового розуміння історії?
Історичний процес, заявив Ріккерт, це процес реалізації

загальних соціяльних цінностей на протязі історичного розвитку, себто

понять держави, права, мистецтва, релігії, економічної організації",
через що всяке явище остільки історичне, оскільки воно являє собою

культурну цінність у межах цих понять". Чи закономірний цей
процес? Ні. Поняття історичного розвитку й поняття закону взаємно

себе виключають". Яле він суцільний, на думку Ріккерта, оскільки

соціяльний і причиновий, оскільки суцільність його являє собою

виявлення історичного зв язку окремих явищ між собою як по лінії

їхнього оточення, так і розвитку. В понятті суцільности й

причиновости цього процесу заховано, однак, поняття і ндив і дуальности,

бо тільки індивідуальне може дати нам синтезу цілого й причинового,
так само як ціле й причинове не можна уявити собі без складових

частин у їхній одинокості (Einmaligkeit) і ніколи не

повторюваній індивідуальності". Звідси висновок, що завжди

і всюди історик намагається зрозуміти історичний об єкт, як єдине

ціле в його одинокості і ніколи неповторюваній індивідуальності, та

виявити його таким, яким не може замінити його ніяка інша дійсність"...,

через що історія і може бути названа тільки індивіду-
алізаційною наукою про культуру, що її мета є завжди

виявлення одиничного... в усій його одинокості й

індивідуальності".
Таким чином, Ріккерт став проповідувати в історії методу о

писан н я.. Завдання історичного досліду, на його думку, це саме

описання окремих явищ, індивідуальних явищ, в їхньому причиновому
з явленні. Встановлювати якийсь закон історичного процесу в цих

явищах значить, заперечувати існування цих явищ, як індивідуальних
явищ у їхній неповторюваній одноразовості.

Треба визнати, що ця метода подекуди питома в нас і Гру-
шевському, коли він говорить про ритм у процесі, сумніваючися,
чи людське життя взагалі може бути зведене до таких механічних

взаємовідносин і залежностей, які помічаються в природі", і дорікає
марксистам, що з різних течій у соціології досі може найбільше

виявили рішучости й безоглядности в спрощенні соціяльного процесу,
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розвиваючи тезу Маркса, що в основі всіх соціальних змін лежить

економічний процес, власне форми продукції, які механічно та

автоматично зміняють життя соціальне і культурне" (Початки гром,

дянства).
Ще далі в цій теорії голого описування пішов у Росії Хвостов,

що виступив навіть проти Ріккертівської теорії причиновости

історичної, настоюючи на тому, що история есть по своєму существу наука
о духе" і, як така, не може брати на увагу елементу ще й фізичної
причиновости, яку брав на увагу в розумінні оточення" Ріккерт
( Теория исторического процесса").

Аналогічну подекуди позицію в новій, індивідуалістичній школі

історичній в українській історіографії в свій час посідав і Д. Баталій.

История имеет дело с психологией индивидуальной и с психологией

народной, читаємо в його Русской истории", ч. I первая дает ключ

к разгадке характеров отдельных исторических деятелей, вторая
пытается достигнуть той же цели по отношению к нациям". Яким же

шляхом сподівався Баталій реалізувати це завдання історії? Реакция
против поклонения героям в истории привела к обезличению истори
чесних факторов, к попытке указать общие законы в точном смысле

этого слова, продовжує він далі свою думку, но возможны ли

исторические законы в точном смысле этого слова? Нет. Закон

есть выражение постоянного отношения между двумя одновременными
или последовательными явлениями; для того, чтобы открыть его,

необходимо иметь ряд повторяющихся в неизменной связи однородных
явлений. А между тем история есть процесс, состоящий из

последовательной смены явлений, которые даются нам в данной совокупности
только один раз; исторические факты не повторяются: они вполне

индивидуальны, следовательно, исторические законы химеры".
Отаке розуміння історичного процесу та завдань історії дала нам

школа Ріккерта. Але чи могла вона врятувати захитану монополію

буржуазного світогляду в історичній науці? Ні. Буржуазна історична
наука після останніх потуг таких, як Лямпрехт та інші, стала щораз,
глибше падати в безвихідну кризу, щораз більше плутаючися в

суперечностях власних своїх основ, щораз більше, доки революційні
зрушення після світової імперіалістичної війни до останку не

розгубили її протягом сторіччя нагромаджені цінності, примушуючи одних,

як напр., Багалія, переглянути старі свої позиції в бік визнання

марксизму, а других і далі безпорадно блукати серед загального без-

просвіття.
Виступ Трельча з його великою розвідкою Historismus und

seine Probleme" найкраще характеризує нам отакий сучасний стан

буржуазної історичної науки, підтверджуючи нашу думку про

безвихідне становище цієї науки, дарма що, починаючи від 1900 р., йде

вперте намагання рятувати буржуазну історичну науку то описовою

теорією Ріккерта, то психологізмом Вунда (Volkerspsychologie),
то неоромантизмом Б. Кроче (Zur Theorie und Geschichte der Histo-
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riographie), то, врешті, неокантіянською теорією творчого

розвитку" Бергсона, що й собі намагався рятувати песимістичні

настрої істориків.
В чому ж зміст цієї кризи, що, за словами того ж таки Трельча,

привела буржуазну історичну науку в її дотеперішньому розвиткові
на роздоріжжя, захитавши, як каже він, загальні філософічні основи

й елементи історичного думання?
А в тому, що загубився зв язок цих елементів у буржуазному

світогляді історичному з реальною дійсністю, що їх годували дотепер

ці елементи своєю живучістю та визначали їхнє місце в історії для

світогляду цієї історії. Капіталізм себе вже пережив, вичерпав усі свої

живі соки, що викохували колись ці елементи, складаючи не тільки

свій суцільний світогляд, а ще й свою суцільну методологію
історичного досліду. З його нутра виросли вже наявно нові живучі основи

нового суспільного ладу, основи соціялізму, виросли нові гасла й

новий гегемон боротьби за здійснення цього нового ладу. А ці основи

й пірвали неминуче зв язок зі старим світоглядом на історію, що не

знаходив уже відповіді на майбутнє й сучасне цих основ, що нехтував
ними і в минулому, лякаючися їхнього присуду на власну загибель,
оці нові основи й завдали смертельного удару буржуазній історичній
школі, звівши її на роздоріжжя, знівечивши її живущі соки, що в свій

час дали таких велетнів, як Ранке, Соловйов, Грушевський.
Починаючи вже з 90-х років, коли буржуазна історична школа

виступила проти закономірности історичного процесу, замінюючи її,

з одного боку, теорією фаталістичних циклів, а, з другого, ідіографіч-
ною школою, почалося це нівечення, що за останні роки, особливо

за час світової війни і повоєнних революцій, завело в справді
безвихідне становище буржуазну історичну науку, виправдуючи одночасно

марксистську методологію, марксистський світогляд в історичній науці.
Нічогісінько не допомогли й не допомагають найупертіші заходи

буржуазної історичної науки скласти рецепт лікування цієї кризи. Не

допоміг цій кризі енергійний В. Вундт своєю багатотомною працею

(Volkerspsychologie), не допоміг і Б. Кроче (Zur Theorie und

Geschichte der Historiographie), не допоміг врешті, й Бергсон, що зі

своєю біологічною концепцією, як правильно відзначає навіть Трельч,
докотився, без сумніву, до релігійної містики, сам заплутавшись

у суперечностях своєї концепції.

Шостий міжнародній історичний конгрес 1928 року
в Усло, так само як і конференція Товариства для

культурного зв язку", що мала місце в 1927 р. у Гайдельберзі й

Франкфурті, безпосередньо виявили цю безпорадну заплутаність у шуканні

лікувальних рецептів для реставрації буржуазного досліду, для

гальванізації буржуазного світогляду в цьому досліді.

Правда, буржуазні національні новотвори політичні, включаючи

сюди навіть об єднану батьківщину Б. Кроче, ще знаходять у
неоромантизмі те, що начебто рятує їх від неминучої агонії, але й там, за
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шумною націоналістичною вивіскою, по суті не життьові, а порожні
метода і синтеза історичної праці. Ця порожнеча віє навіть із таких

актуальних проблем, як національне питання в історичному
дослідженні, що його розв язання намагається дехто шукати, за прикладом німця

Г. Ротфельса, в цикльовому фаталізмі, дехто в абстрактних
волевих імпульсах, що їх рекомендує Б. Кроче, як рушіїв
активного націоналізму, а репродукує на польську манеру
О. Галецький, на українську Д. Донцов (Націоналізм, 1926),

реставруючи раціоналізм XVIII ст., а ще дехто, за рецептом Бергсона,
в релігійній містиці, що й собі находить послідовників у тій чи іншій

формі, готових касувати сьогодні всякі межі навіть між мітологією та

дійсністю в історії. Ляк та жах перед сучасною дійсністю змушує

представників загнилої буржуазії в науці пускатися на такі самооманні

стежки, що закривають очі на цю дійсність і скеровують погляди

в далеке минуле. Не випадково ж бо реставрується раціоналізм,

кантіянство, ба навіть середньовічна містика в історії, не випадково

шукається ідеалів у далекій феодальній бувальщині для майбутности,
як це робить хоч би й В. Липинський (Україна на переломі).

Буржуазна наука історична, таким чином, збанкрутувала, хоч

наполягає й досі в нових історичних умовах на свою гегемонію, як

банкрутують і ті, що, зневірившись у Марксову теорію клясового не-

примирення, і собі хапаються за спілку з цією гегемонією.
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"С. ВІТИК

:8 Прапор марксизму

Перехід Галичини під владу Австрії
Галичина опинилася під владою австрійської монархії в 1772 р.

Шляхетська Польща не могла боронитися від трьох мілітарно
зорганізованих держав: Австрії, Росії та Прусів. Розруха, що постала по

всій Польщі, а також і в Галичині, з конфедерації групи польської

шляхти в Барі за підтримкою Франції (1768 1772), була доброю
нагодою для Росії, Австрії й Прусів, щоб увійти в межі Польщі.

Вже на початку виступу Барської конфедерації Австрія
розтягнула військовий кордон вздовж галицької лінії, від Тешинського

Шлезьку по Семигород (усе повісмо Карпат), а пруський король

Фрідріх пустив у Польщу фальшиву монету для зруйновання її

фінансів.

Пруси, що постійно ворогували з Австрією й вживали всіх

заходів, щоб відрізати її від торговельних шляхів, надіслали князя Гайн-

ріха до Петербурзького двору, щоб порозумітися з Росією щодо

поділу земель шляхетської Польщі, але обминаючи Австрію. Під
впливом переговорів з післанцем пруського короля, петербурзька рада
державна й вирішила була забрати Львів та Східню Галичину.
Попереджена через свого посла про ці таємні переговори, Марія Терезія
наказала негайно окупувати землі біля Нового Санча, щоб
забезпечити собі торговельний шлях через Дуклю. На адміністратора цієї

території призначено придвірного радника Иосифа Терека Шандро,
угорця з походження. Слідом за цим австрійська цісарева негайно

вислала сімома шляхами свої армії для окупації частини Західньої й

майже всієї Східньої Галичини.
Такі були причини того явища, що про нього тодішні придвірні

історики писали, ніби Марія Терезія плакала, коли розбирали Польщу.
Плакала вона, видно, як крокодил, плакала й брала.

Пруський король Фрідріх 1770 р., під приводом оборони прусів
від пошести, розтягнув у середині Польщі так званий кордон

здоров я", включивши до цього кордону польські провінції: Королівські
Пруси й Помор я. У межах цього кордону здоров я" перевів він

призов молодих дівчат. Кожний повіт мав постачити 7000 новобранок;
кожна з них повинна була взяти з собою ліжко, корову, двоє свиней
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і три дукати. Ці дівчата призначалося німецьким поселенцям на Бран-
денбурзькому Помор ї *)

В 1772 році пруське військо захопило Варію й Королівські Пруси,
але тільки до Данціґу та Торуня. Військо цариці Катерини забрало
Білорусь понад Двиною та Правобережну Наддніпрянщину. Щодо
числа населення, то /Австрія забрала 2.500 тисяч мешканців, Пруси
860 тисяч, а царська Росія 1.200 тисяч.

Після першого поділу під Польщею лишилося ще 9.500

квадратових миль (миля 7,5 кілометра) й несповна 10 мільйонів

мешканців. Залишено за нею Князівство Варшавське, Землі Краківські, Литву
й Торунь та портове місце Данциг, а з українських земель воєводства

Любельське та Холмське.

Поділ Польщі завершився без пострілу, ба навіть під гучні
забави польських магнатів у Варшаві. Щоправда, політично Польща

перестала існувати вже 1730 р. її влада занепала так дуже, що

питання про короля та про внутрішні справи розв язувалося в Парижі,
Відні та Петербурзі, але не в Варшаві. Ще 1715 р. польські магнати

зв язалися в конфедерацію в Тарногороді й покликали на допомогу

царя Петра І проти свого короля /Августа, що бажав поширити свою

королівську владу та вкоротити шляхетську анархію. Петро вирядив своє

військо на Литву й продиктував обом сторонам умови миру 2). 1760 року

російські та пруські резиденти в Варшаві порядкували Польщею3).
У Варшаві всевладним став Рєпнін, купивши польську шляхту.

Більшість польських магнатів раділа з поділу Польщі року 1772,.
в смертельному острахові перед Коліївщиною, бачучи знищення й руїну
своїх маєтків по всій Польщі. Польський король Станіслав -/Август,
один із любовників Катерини, писав ще року 1771 своїй протекторці до

Петербургу : Голод загрожує мором, третю частину ланів у найурожай-
ніших провінціях не обсіяно... худобу, призначену для робіт на полі,
з їло військо або вона вигинула за постійних перевозів з магазинів4' ').

У Галичині тільки в околицях Тинця та Ляндскорони ставили

барські конфедерати короткий опір австрійським арміям. І тут, як

доносив перший губернатор Галичини, граф Перген, у рапорті до

віденської канцелярії, увесь край, колись пишний, виглядає немов

сама руїна. Населення потерпіло від внутрішніх довгих боїв та від.

походів російського війська, селяни масами повтікали з Галичини" * )♦
Негайно після окупації Галичини заведено адміністрацію під

військовою владою /Австрії. Головний командувач окупаційних армій,
генерал Гадик, видав 10 червня 1772 р. з Прайсбургу відозву до

населення, де зазначив, що найясніший римський цісар має намір узяти в

протекцію польський край". /А коли Гадик прибув до Львова, було

9 Л і ма новсь к ий. Stuletnia walka narodu polskiego , стор. 4.

- ) Л і ма но вський. Там же таки.

:|) П о кро вський. Історія Росії в найстисл. зарисі ,. стор. 199.

') Бартошевич. Dzieje Galicyi", стор. 4.

') Фін к ель. Memoryat grafa Л. Pergena'1. Kwartalnik historyczny. 1900 p.
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проголошено в липні 1772 року маніфеста Иосифа II, сина Марії-Те-
резії, що за її життя був співрегентом Австрії. В цьому маніфесті за

причину окупації поданр тільки заспокоєння краю". Незабаром
військовий губернатор уступив місце цивільному в особі згаданого вище

графа Пергена. За наказом Иосифа заведено німецьке урядування в

судах і всіх урядах Галичини 9-
12 серпня 1772 року три уряди австрійський, російський і

пруський склали заборчі трактати, підписавши спільного договора про

розбір Польщі від імени св. Трійці". Але цей договір під патронатом

св. Трійці" складено за взаємного недовір я та ворожнечі
коронованих учасників цього грабіжного акту.

Росія охоче забрала б Галичину, але не хотіла наразити себе на

війну з Австрією, тим паче, що її очі ввесь час були звернені на

Туреччину та Далекий Схід. Зате Фрідріх вживав усіх можливих

заходів у Петербурзі, щоб торговельний шлях, що йшов через Галичину,
не дістався під владу Австрії. Він погоджувався віддати Австрії
якнайбільшу територію Буковину, Волощину, але без важливого шляху,

що ним ішли до Галичини торговельні каравани. Далі, не мігши

домогтися цього в Петербурзі, він заперечував проти передачі Австрії
міста Бялої, де вироблялося сукно, та Андріхова, відомого вже тоді

виробництвом обрусів і скатертей. Так само дуже противився

Фрідріх, щоб Австрія взяла в своє посідання вузловий шлях через Броди,
протестував і проти загарбання Львова австрійською монархією. З усіх
сил бажав Фрідріх не дати Австрії забрати багаті поклади соли по

Східній Галичині і заволодіти копальнями кам яної соли в Бохні та Ве-

личці. Не залишалася боржником і Австрія, завдаючи зі свого боку
всяких труднощів пруському королеві. Делегати Австрії
запротестували проти поширення пруської влади на таке важливе портове

місто, як Данціг, і це не тільки з політичних, а й з економічних

причин - ).
У цій гризні делегатів Австрії та Прусів вирішальний голос мала

Росія. Щоб вдоволити Пруси, Росія вирішила, що краківські землі

мають залишитися під Польщею, а Данціг і Торонь сама теж не дуже
охоча була віддати пруському королеві. Тому ці два міста одержала
й без того вже в край обкрадена Польська держава. Що до Бродів,
то підручник Катеринин, Панін, заявив, що це місто має дістатися

Австрії, тим паче, що й польські поміщики, які жили в околицях

Бродів, домагалися віддати його під австрійську владу ') Так царська

Росія ставала суддею над Австрією та Прусами, поширюючи тимчасом

свою базу й на Чорнім морі та Кавказі, а її делегат Орлов правив

за мирового суддю в італійських справах.

J) Бартошевич. Dzieje Galicyi". стор. 4.

2) Бер. Erste Teilung Polens", т. II, стор. 188. Гросман. Osterreichs Han-

delspolitik", стор. 311.

3) Листи Кавніца до Ревіцького Бер. Erste Teilung Polens*. Кавніц до Реві-

цького 5 липня 1772 р. Г роема н. Там" же таки, стор. 311.
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Цей завзятий спір Австрії та Прусів із-за посідання Галичини та

з-за Данцігу був лише огнивом у довгому ланцюзі воєн і суперечок
за гегемонію над Середньою Европою після зднепаду впливів Щвеції
та Польщі.

Астрія до 1772 року являла собою державу, що до її складу
належали різні народи, які опинилися під пануванням Габсбургів у

різні часи й різними шляхами. До неї належала Габсбургзька
спадщина (10 провінцій архікнязівства Австрії під різнородними

титулами), краї чеської корони з трьох провінцій Чехів, Моравії та

Шлезьку, далі краї св. Степана, що до них належали Угорщина й князівство

Семигород; королівство Хорватія та Славонія належали то до Австрії,
то до Угорщини. Великодержавною силою в середній Европі Австрія
стала по приєднанню Чехів та Моравії після, бою під Білою Горою
та після вигнання турків з під Відня й з Угорщини. Панівною клясою

були тут феодальні німецькі магнати, що міцно тримали в неволі

німецьких селян в Австрійських князівствах і чеських у Чехах та в

Моравії. На Угорщині угорські магнати були панами не тільки над

угорськими селянами, а й над закарпатськими українцями, словаками,

румунами. Славонських селян гнобили німецькі пани, а хорвати мали

свою шляхту, доки її не винищили турки, австрійці або угорці.
Отже, Австрія була державою різних народів. Найвищу владу мали

тут Габсбурги, власники величезних просторів в усіх країнах Австрії.
До цього ще австрійські цісарі, під назвою римських цісарів, мали

титул суверена над князями Німеччини. Німецька держава, зруйнована
й пограбована за тридцятилітньої війни, розпалася на 300 князівств;

римський цісар міг тільки надавати в цих князівствах титули

шляхетства. Райхстаг у Регенбурзі являв собою конгрес послів, що

займався тільки найдурнішою балаканиною, державний суд у Вецслярі
був тільки установою для відволікання справ, а державне військо

бандою розбійників *). Габсбурги володіли також Нідерляндами, а

багато італійських князів були посвоячені з Габсбургами.
У Пруському королівстві засіли, як володарі, пруські королі, що

виросли у ворожнечі до Австрії й були немов болячкою на тілі

Габсбурге, як каже Мерінг2). І справді, пруські королі були слугами й

васалами то Франції, то Англії, то Росії, аби тільки побороти свого

конкурента щодо влади над німецькими князями, австрійських
цісарів. Виросли вони на постійній зраді державі та цісареві, на нищенні

трудящих, на колонізації слов ян у маркграфстві Бранденбургії, що

спочатку було колонією Саксонії, а також у руйнуванні слов ян

у Мекленбурзі, Помор ї, Шлезьку, Східніх і Західніх Прусах 3). З усіх
цих країв Пруси створили охоронний вал проти слов янського світу.

') Mepiwr. Deutsche Geschichte vom flusgange des Mittelalters", стор. 61.

-) Мерій г. Там же таки, стор. 64.

3) Г а р г м а н. Preussische - osterreichische Verhandlungen". Г р о с м а н, Там же

таки, стор. 304.
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Перед поділом Польщі Пруси мали ледве 4 мільйони мешканців,

але їхнє становище було краще, ніж становище Австрії, бо Пруси
володіли гірлами рік, що вливалися до Балтицького та Німецького

морів. Тому вони запанували над торговельними шляхами, й

австрійська торговля, не маючи цих шляхів, не могла успішно розвиватися.

Географічне становище Австрії було таке, що до Адріятицького моря

проїзд був дуже утруднений, а биті шляхи через Угорщину
залишилися в надзвичайно гіркому стані; проте, політика центрального

австрійського уряду не сприяла великому розвиткові Угорщини. Переїзд
від Адріятицького моря через Ґібральтар на північ вимагав довгого

часу й залежав від Франції та Англії. Для торговельних зносин Австрії
найбільш потрібний був перевіз краму річками Лабою (Ельбою) та

Одрою, бо найбагатші провінції Австрії, от як Чехи, Моравія й Шлезьк,
лежали над цими річками. Ще на початку XVIII сторіччя Австрія
володіла Шлезьком провінцією, багатою на вироби переважно ткацькі,
а місто Бреслав розрослося в осередок усякої торговлі. Туди йшли

через Галичину під Польщею товари з Азії, Туреччини, навіть з

Архангельську, Молдавії, Волощини. В Енеїді" Котляревського читаємо

про Невтеса, що бував і в Шльонському з волами".

Тільки одного договора про переїзд Одрою й Лабою ])
пощастило Австрії скласти з Прусами року 1870, але цього договора

король пруський не затвердив і його зовсім не здійснено. Найпекучішим
для Австрії стало питання про вільний переїзд до Балтицького моря,
коли Петро Великий після 1714 р. зосередив торговлю через

Петербург, покинувши шлях через Україну. У заплату за угоду 1727 року
в Кроссені, де спільно погоджено розмір мита, Австрія мусила

погодитися брати сіль від Прусів за ціну й на умовах, диктованих

пруським королем. Деякий час Шлезьк міг користуватися перевозом

річкою Ельбою.
Як і в Австрії, пруський король використовував також скрутне

становище й шляхетської Польщі. Польща мала, щоправда, порт у

Данцізі, але для країн, розташованих недалеко від Прусів, і для

Галичини, що належала ще до Польщі, сплави річкою Одрою були
найдальші. До того ж польська шляхта не дуже турбувалася про

прокладання шляхів, потрібних для торговлі. Польський історик Коржон
обвинувачує шляхетський уряд Польщі і взагалі шляхту, що не знала

й не розуміла економічного поступу XVIII сторіччя, коли уряди всюди

турбувалися про торговлю, коли монархи досліджували торговельні
відносини своїх країн, коли розвинулося грошове господарство, кредит
і торговельна політика".

Добрий шлях для польських магнатів лежав через Вислу та Дан-

ціґ, а до XVIII сторіччя річкою Вартою до Франкфурту над Одрою
і через Литву до Королівця та Риги. До відкриття морських шляхів

через Атлантицький океан, коли Середземне море мало ще велику

') Гартман. Preussische - osterreichische Verhandlungen".
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торговельну вагу, шляхетська Польща з багатим Поділлям, Галичиною

й Україною була житницею Европи. Вивіз збіжжя з Польщі через
Данціг досягав рівно 128.000 лаштів (лашт ЗО корців), а загальний

вивіз збіжжя з Польщі Целляріус визначає в 365.000 лаштів. Цей вивіз

хліба відбувався коштом селянських мас, що жили в рабстві у

польських магнатів. Всі прибутки від вивозу ховала до своїх кишень

гуляща магнатерія. Невільницькою працею селян уміли польські пани

прибрати до своїх рук торговлю збіжжям, але вміли перешкоджати

й нагромадженню купецького капіталу ) Довгі сторіччя трималася

серед польської шляхти традиційна зневага до людей, що міряють
квартою й ліктем". Цю зневагу до міщан зафіксувала постанова сойму
1633 року. По смерті останнього Ягайлона,коли прийшов період все-

влади шляхти, міщанство зазнає чимраз більших утисків, а купців
вкривається неславою. Постанова польського сойму від 1633 року

говорить: Кожний шляхтич втрачає шляхетство, коли, осівши в місті,
бавиться торговлями та шинками; міське магістратус справляє і його

потомство, під цей час сплоджене, і він сам не може набувати
земських дібр" 2).

Таким способом шляхта душила польські міста й силоміць

тримала край у феодальному багнищі, по -

дикунському марнуючи зиски

від торговлі, що потрапляли до її кишень :1). Тенденцією польських

магнатів було нищити й гальмувати розвиток міст.

За часів першого поділу Польщі в наслідок такого

господарювання стан міст по всій Польщі був дуже сумний. Коржон каже: За

першого поділу Польщі торговля й найбільші її міста, от як Львів,

Краків, Люблін, Познань, ще з початку сторіччя були в повному

занепаді. Прімас на відкритті польського сенату 1764 року говорив:

Оздоба королівства міста є без громадян, а ці хоч і живуть тут, так

без торговлі й прибутку; одно слово, міста треба шукати в містах,

кожна вулиця порожня, кожний ринок пустеля" *). До того ж усі
менші міста й містечки були під володінням магнатів, міщани різних
галицьких міст платили панам панщину аж до 1848 року. Польщі

залишався тільки вивіз збіжжя, худоби й сировини. Крім збіжжя, за

кордон гонено й худобу. За обрахунком Опалинського, магнати висилали

самих волів за кордон по 6.000 на рік. Через руїну міст занепало

всяке ремество; кожне знаряддя, потрібне для господарства, треба
було довозити з - за кордону. Селянські маси, обдерті, без жадних прав,

над якими пан мав право життя й смерти, жили в підземних ліплян-

ках, без вікон, землю оралй дерев яними плугами. Польські магнати

та залежна від них шляхта гуляли й марнували ввесь добуток,
замовляючи для себе, переважно в /Англії, дамасценки (оздобні шаблі),
туркуси, килими зі Сходу, альтембаси, шовки, атласи з Фландрії, окса-

') Коржон і Д. Кемплер, Handel w pszeszlosci і terazniejszy**, стор. 75.

-) Volumina legum, 806.

) Мерінг. Deutsche Geschichte vom ftusgange des Mittelalters**, стор. 91.

') Калінка. Stanislava Augusta ostatnje lata panovania**, стор. 190, 225.
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мити з Італії, гарні сукна, коронки з Фландрії, полотняні й бавовняні

матерії з Голяндії, Німеччини та Шлезьку, вина з Угорщини, мальвазію

з грецьких островів. Тільки подекуди рукодільні виробляли дешеві

матеріяли для поспільства.

Розвиток морських шляхів через Атлантицький океан,

забезпечивши довіз збіжжя до Европи, підкосив усю економічну політику

польських магнатів, що будувалася на експорті хліба. А до цього ще

й пруський король почав використовувати становище Польщі. Як

Австрії, так і польській державі ставлено всякі перешкоди в перевозі
збіжжя та краму. Шмоллер подає записку пруського уряду від 1725 року,

В цій записці зазначається, що австрійські провінції Шлезьк,
Моравія, Чехи, а також і велика частина Польщі, мусять приймати свої

товари з рук Брандербургії та Прусів. Що ж заважає нам, каже

записка, купивши в Польщі хліб за до смішного низьку ціну, із

зиском продати його Швеції?

Крім дешевої купівлі хліба з Польщі, пруський уряд накладав

дуже високі мита на всі продукти, що виходили з польської території
і що їх довозилося до Прусів. Так Польща поділяє долю Австрії.

Року 1737 пруський король Фрідріх завдав Австрії страшного

удару, здобувши за допомогою Франції одну з найбагатших,
переважно на текстильні вироби, земель Шлезьк, а з ним і

торговельний центр Бреслав. Після цієї війни австрійський уряд змушений був
і далі провадити довгі переговори з Прусами про дозвіл перевозити

товари Лабою та Одрою. Пруси поставили такі умови, що Австрія
мусила б втратити свою економічну незалежність. Фрідріх бажав, щоб

з Австрії вивозилося певну кількість краму, а за це домагався, щоб
вивіз із Прусії до Австрії був у 2 рази більший, ніж перевіз
австрійського краму Одрою чи Ельбою. Зрозуміло, що це вбило б усякий
розвиток австрійської індустрії.

Але семирічна війна між Марією Терезією та Фрідріхом 1756

1763 років перервала ці безуспішні пертрактації. Ця війна, коли

Австрія заходилася відвойовувати Шлезьк, руйнувала Пруси й

Німеччину, а ще більше Австрію. Цим разом Франція, обурена на

пруського короля, щоне хотів подати їй допомогу проти Англії, стала на

бік Австрії; до неї приєдналася Росія. Пруський король підбурював
угорських магнатів проти Австрії, розкидав по Чехах проклямації,
закликаючи до повстання, ба навіть здобув Чехи, звідки його з

великими труднощами викинуло австрійське військо під командою

генерала Ґадика. Від страху перед Фрідріхом Марія Терезія поїхала до

Будапешту й зі слізьми просила угорських магнатів про допомогу.
Вони кінець - кінцем погодилися стати на бік своєї королеви'*, але

за ціну шляхетських привілеїв (початок дуалізму Австрії) і за право
на нове поневолення селянства.

Великі контингенти війська, потрібні для війни, примусили

Марію Терезію реєструвати селян до війська, через що треба було
.в Австрії, Чехах і Моравії видавати патенти про деяку охорону селян
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від панської неволі. Великі видатки на військо дали почин до

заведення урбарій, реєстрації та вписування ґрунтів, що ними

користувалися селяни окремо від панських, для оподаткування їх. На покриття

боргів продала Марія Терезія магнатам багато королевських маєтків,
а це позбавило її потреби в драконівських законах про полювання

(селян, зловлених на полюванні в панських або королівських маєтках

або коли котрий із них убивав оленя чи інше що, каралося довічним

ув язненням у тюрмі в Темешварі, ба навіть і карою на смерть). Тільки

потреба в людях для армії та воєнні видатки примусили Марію Тере-
зію звернути увагу на селян.

Пруський король з великими труднощами вийшов цілим із

семилітньої війни; врятувало його те, що віддався під опіку Росії, а ця

опіка була ще ганебніша, ніж недавня служба Франції. Проте, і Ав-

стрія лишилася після війни в стані великого послаблення, втратила
теж багато в своєму авторитеті серед німецьких князів. Найвиразніше
виявилося це тоді, коли австрійський уряд спробував зав язати

зносини з різними німецькими князями, щоб зробити нагніт на пруського

короля в справі про перевіз товарів. Довго провадили переговори

делегати австрійського уряду з королем Саксонії, щоб він дозволив

вільний в їзд австрійських пароплавів до Дрездену, а звідси щоб

австрійський крам ішов уже саксонськими кораблями через пруську

територію. Мле король Саксонії, боючися пруського короля,
відмовився від цієї пропозиції, хоч одержував із Австрії чеські вироби на

дуже вигідних умовах ) Так само відмовився магдебургзький
президент Госляр допомогти /Австрії; боялася й Польща увійти в тривалий
договір з австрійським урядом про переїзд Вислою до Данціґу.

Фрідріх накладав на крам, що йшов з Польщі або до Польщі,

щораз більші мита. Він лютував, що польські магнати закуповують

скло й залізо в Чехах та Штирії, і давав зрозуміти, що вони мають

усе це замовляти в Шлезьку. Перед поділом Польщі 1771 року

Фрідріх підвищив плату за перевіз до ЗО°/о вартости краму,

переважно за ті товари, що йшли до Галиччини, маючи підозріння, що їх

одержить Австрія. Щождо дерева, шкіри, волосся, щетини й

багатьох інших речей, то вимагалося навіть 5О"/о мита 1 2). Так само високі

оплати бралося й за ті товари, що приходили з Галичини: збіжжя,

віск, шкіра, вівці, свині, ягнята, збруя на коні 3).
Так розгорталася боротьба між Австрією та Прусами за

торговельні шляхи Одрою, Ельбою, Райном і навіть Вислою.

Одночасно точилася боротьба за гегемонію над німецькими

князями та за великодержавні впливи в Европі. Перший поділ Польщі

1772 р. загострив це взаємне суперництво між Габсбургами й Ґоген-

цоллернами. Коли зрештою при взаємному нацьковуванні підписали

вони разом з Катериною договора про поділ Польщі, від імени святої

1) Гартман. Там же таки, стор. 90. М е р І н ґ. Deutsche Geschichte", crop. 65.

- ) Отто Бауер. Der Kampf um Weid".

:i) Діє osterreichische Handelpolitik unter Maria Theresia".
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Трійці4*, то й після поділу почалася завзята боротьба між Австрією та

Прусами, а також і Росією, за впливи в Польщі, за довіз краму,

переважно соли, та за торговельні шляхи річкою Вислою до Данцігу.
Уряди австрійський, пруський і російський, щоправда,

встановили 1772 року нові кордони, але неможливо було відразу
порозривати ті нитки, що зв язували інтереси польських магнатів і шляхти.

Між шляхетською аристократією князь Радзивіл, званий Паня

коханку , посідав у самій Королівщині 16 міст, 583 сіл, 25 солійсиств

і величезні маєтки по всій Польщі, мав 6.000 власного війська. Інший

магнат, щасний" Потоцький, мав тільки в Умані, Барі, Тульчині,
Торговиці 3 мільйони десятин землі та 130.000 самих рабів - кріпаків,
а двір його обслуговували 400 дворян і служби. Родина Потоцьких
володіла величезними маєтками і в Галичині. Князь Адам Чарто-
рийський, генерал подільських земель, жив, мов король, у Пулавах,
подорожуючи по країні зі свитою шляхти в татарських строях і з цілим

табором різних возів, був однаково багатий, як і щасний"

Потоцький. Його землі були на Волині і в Галичині. Родина Чарто-
рийських була близька як до царського двору, так і двору Габсбургів
у Відні. Браницький був паном на величезних добрах Білоцерківщини,
але був і володарем великого ключа Грималівських маєтків у

Галичині. Замойський засідав у варшавському соймі, а більшість його

посілостей відійшла під Австрію. У таке саме становище потрапили

Любомирські, Сапіги, Мнішки, Понятовські. Інтереси цих магнатів

вимагали, щоб Австрія на початку окупації Галичини не

відокремлювалася суворо кордоном від обкраєної Польщі. Відогравала щодо

цього певну ролю й політика Австрії в справі договорів із Польщею
та транзиту через Данціг.

Австрійський уряд дав указівку своєму послові у Варшаві, щоб
він усіма силами паралізував впливи пруського уряду в Польщі.

Зрозуміло, що під нагнітом послів Катерини, Марії Терезії й пруського

короля варшавський сойм незабаром ухвалив постанову, що

погоджується на поділ Польщі й приймає договора, складеного між трьома

грабіжними урядами. І відразу почалася сварка між Австрією та

Прусами. Ратифікація цесисії забраних від Польщі земель відбулась
у варшавському соймі 18 вересня 1773 року. Після ухвали соймом

акту поділу, центральний уряд у Відні видав своєму послові у
Варшаві Ревіцькому наказа, щоб він негайно вжив заходів для складення

торговельного договору з польським соймом. Передовсім Австрія
домагалася того, щоб як суходольні, так і 'водні шляхи до моря були
вільні від усіх утисків, податків і затримок від сусід польської

держави, домагалася вільного порту в Данцізі й, зрештою, запевнення,

що Польща братиме сіль з Галичини, переважно кам яну з Велички

та Бохні. Торговельний договір з Австрією був потрібний і Польщі,
зважаючи на політику Прусів у справі мит, а також і на те, що,

відколи Австрія забрала копальні соли у Величці та Бохні, Польща
залишилася без власної соли. Великі магнати та поміщики дуже
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потерпіли від втрати цих копалень, бо доти одержували сіль безплатно.

Найбільше шкода було цих копалень Станіславові - Августові, бо

велика частина зиску від вивозу соли належала йому особисто. Але

всі заходи Австрії паралізував пруський посол у Варшаві Беноїт,
а почасти й російський посол Штаккельберг. Пруський уряд
намагався вимусити для себе від польського сойму монополію на довіз

соли для Польщі. Пруси мали морську сіль, що на якість була значно

гірша проти кам яної соли з Дрогобицьких солень. Кілька років тяг-

лися переговори, аж доки Штаккельберг заявив ультимативно, що

Росія теж приставлятиме сіль для Литви. Поставив ультиматум сой-

мові й Ревіцький, обіцяючи магнатам, які дотепер одержували сіль

безплатно, продавати її по дешевій ціні, а королеві Станіславові -

Августові зобов язався давати 10.000 тонн щорічно. Штаккельберг
підтримав ультиматума Ревіцького, і сойм погодився брати сіль за

вільною конкуренцією, а Австрії дав дозвіл приставляти для Польщі

сіль без мита. Цим Австрія одержала велику перемогу над Прусами,
бо галицька сіль, особливо з Бохні та Велички, була найкраща і

найближча до польських кордонів. Фрідріх потерпів велику поразку,
але з помстою не довго барився.

У спільному договорі між Австрією та Польщею було
встановлено тариф цін на всі товари, що мають надходити для обох сторін
водяним шляхом. Було встановлено, що митні оплати належить

сплачувати аж на місці призначення й що торговці вільно можуть

переїздити з Польщі до Австрії, при чім забезпечувалося їм правну

охорону й негайне полагодження спорів; крім того, держава гарантувала

торговцям збереження їхнього майна. З другого боку, Польща
зобов язала Австрію відкрити склади й вільні ярмарки по деяких містах

недалеко від польського кордону. В її інтересі було шукати виходу
з того, що пруський уряд зробив неможливим усякий вивіз і довіз,
встановивши надзвичайно високі мита та різні обмеження, що їх

ставили пруські урядовці австрійським і польським торговцям )
Відколи Австрія втратила Шлезьк і головний торговельний центр

Бреславль, австрійський уряд заходився лагодити суходольні шляхи,

щоб заохотити торговців їхати до Липського не на Бреславль, а

через Опаву та через Чехи. Для цього було прокладено ще в 1750 р.

добрий шлях від Більського, а одночасно знижено мита на всі товари,

що йшли з Бродів і Галичини 2). Цей новий шлях був далекий, але,

не маючи іншого виходу, торговці з Галиччини почали ще за Польщі

перевозити тудою свої товари. А коли 1770 р. пруський уряд наклав

ще більше мито на товари з Польщі, розпочався масовий перевіз
липських товарів через Чехи, Моравію, а франкфуртських через Ос-

венцин. Обидва ці шляхи сходилися в Галичині в один, і цей шлях

ішов далі через усю Галичину аж до Бродів 3)

') Г роема н. Протоколи розправ делегації 1775 1/8", стор. 139.

- ) Бер. Торговельні зносини".

::) X л е д к о в с ь к и й. Traktat hendlovy miedzy Mustrya і Polska".
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Отже, шлях через Галичину оживився, й після окупації цієї

країни до австрійської державної каси надходили від оплат за

перевіз товарів значні прибутки. Щоб підтримати старий шлях через місто

Броди, яке було в найближчому сусідстві з кордоном нової Польщі,
австрійський уряд зменшив до мінімуму оплати від усякого краму,
а саме місто Броди з околишніми селами зробив вільним торговим

містом, побудував магазини для переховування товарів, установив

у Бродах окрему митну адміністрацію ) Це місто зросло на 1780 рік

до 12.000 мешканців; Львів, де переводилося переважно грошові
операції, був тоді не на багато більший, нараховуючи всього понад

20.000 люду 2).
Конкуренційна боротьба з Прусами примусила Марію Терезію

та Иосифа видати патент (дозвіл) на влаштування великих ярмарків
насамперед у Тешині, розташованому недалеко від польського

кордону й недалеко від Галичини 3). Відкриття Тешинських ярмарків
домагалася й Польща. Ярмарки за часів торговельного капіталу мали

велике значіння, ставши також і початком творення великих міст, що
звільнялися з - під феодальної залежности від великих магнатів. Ярмарки
були ластівками буржуазного ладу. Купці, що приїздили на ярмарок,

користувалися цілковитою волею. Відомо, що за часів меркантилізму,
коли охоронні мита заводили уряди на кожному кроці навіть для

власних громадян, коли чужих купців, зловивши їх на своїй території,
замикали до в язниці або гонили в салдати, ярмарки по всіх державах

Европи користувалися великими привілеями 4). Тих, що приїздили на

ярмарки, звільнялося від усяких особливих оплат і податків на час

ярмарку та від рекрутації; їх не вільно було грабувати підчас

ярмарку за борги, ані арештовувати; тільки за борги або провини,
вчинені на самому ярмаркові, могли виступити проти купців місцеві

суди. На ярмарках могли продавати або виставляти свою продукцію
і власники фабрик або майстерень, що до цього часу було в /Австрії
суворо заборонено, бо кожний фабрикант мусив віддавати свій товар

торговцеві, а поза заводом не смів торгувати своїм фабрикатом. На

ярмарках утворювалася товарова біржа, тут зустрічалися торговці й

фабриканти з різних сторін світу.
З Тешинських ярмарків користувалися найбільше австрійські

продуценти з Чехів, Моравії та Відня; австрійський уряд намагався

захопити ввесь польський ринок своїми продуктами, от як склом,

парцеляною, залізними виробами, так само як став уже головним

постачальником соли для неї. Очевидячки, ці вироби постачалося й до

забраної австрійським військом Галичини. Для успішної торговлі
з Польщею засновано в 1775 р. торговельне товариство в Егерндорфі

*) Б а р о її. Броди".
2) Фехнер. Die handelspolitischen Beziechung Preussens zu Osterreich".

3) Сімсон. Die russischen Jahrmarkte". 1895, т. IX.

4) Сімсон. Die russischen Jahrmarkte*) **.
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для вивозу до Польщі; це товариство мало всіляку допомогу від

австрійського уряду *)
Зближення Австрії з Польщею вимагала потреба збуту товарів

і доступу до моря Вислою й через Данціг для австрійських товарів
і для Галичини. Галичину відмежовано було від інших кра'(в Австрії
митним кордоном, що існували й по всіх інших краях Австрії. За

перших часів окупації років 1772 та 1773 ні Марія Терезія, ані її співре-
гент Иосиф не оцінювали в належній мірі ваги цього краю. Вони,

знали тільки про велику вартість копалень соли та про значіння

торговельного шляху через галицьку територію і тому то спочатку
й мали були думку приєднати Галичину до угорської придвірної

канцелярії. Але губернатор Перген у своєму меморіялі змалював

у такому принадному світлі природні багатства Галичини, що цей плян

незабаром покинули, а Галичину, як окремий коронний край,
приєднали спочатку до чеської придвірної канцелярії, а згодом до за-

гальноавстрійської. Перген писав, що галицька земля родюча, багата

на ліси, що є тут і вугілля кам яне, і руда, тільки ще не визискувані,
зазначав також, що Галичина цілком зруйнована, але, проте, являє

собою велику цінність * 2). У подібному дусі писав і Енгель, що виїхав

обслідувати торговельні зносини Галичини.

Найпекучішою справою для австрійського уряду стало

вдовольнити магнатів і шляхту та знайти шляхи для збуту товарів, що їх

вони висилали з Польщі Вислою до Данцігу, особливо пшеницю,,

воли, всяку сировину, дерево, а також грубе полотно. Все це

продукувало селянство, мручи саме з голоду за часів руїни 1786
1772 року. Торговля полотном, висипаним до Німеччини й Данцігу,
була для поміщиків теж дуже зисковна. Виробництво грубого полотна

трималося на праці панщинних жінок, що викохували льон та коноплі

не тільки на панських, а й на призначених для селян ґрунтах і робили
повісма. Ці повісма жінки мусили прясти під доглядом економів,
справляючи панщинну повинність, і тим способом пан збирав силу полотна 3).

Польські магнати й польська шляхта охоче запобігали ласки

у Габсбургів і таким способом домоглися від уряду заходів у справі
вивозу хліба та сировини, а також і того, що Марія Терезія окремим
наказом доручила військовій і адміністративній владі Галичини ловити

селян, що тікали від панів, і силою повертали їх до рук поміщиків.

При дворі Марії Терезії у Відні перебував один з князів Чарторий-
ських, до послуг цісаревій зголосився й граф Северін Потоцький,
а граф Дзядушицький виконував ролю прислужника при дворі Габс-

бургів. Багата пані Косаковська глузувала у Відні з польського

короля Станіслава Августа й жалкувала, що не всі польки дісталися
під владу світлого в Европі цісарського дому *) На ділі Габсбурги

) Ф е х н е р. Там же таки, стор. 468.

2) Бартошевич. Dzieje Galicyi".
3) Іван Франко. Громадські шпихирі в Галичині**, стор. 18.

') Фельдман. Geschichte Polens."
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заводили свою адміністрацію, і магнати втрачали колишню необмежену
владу короликів, але губернатор Перген вживав усіх заходів, щоб
вподобатися польській шляхті. Ця шляхта й справді так була
вдоволена урядуванням Пергена, що склала для нього дарунок на 6.000

дукатів *)
В інтересах шляхти вивозилося збіжжя з Галичини тим самим

шляхом через Вислу та Данціг, як і за часів шляхетської Польщі,
коли шляхта вивозила з Галичини хліб, переважно пшеницю, а до

Галичини довозила з ядерної Польщі горілку. Довіз горілки до

галицьких земель тривав і після окупації Галичини австрійською владою.

Польща постачала на галицьку територію по 32.000 великих бочок

щороку, розуміється з митною оплатою на кордонах Галичини. До
Польщі, переважно для магнатських і шляхетських льохів, постачала

Угорщина вино. Побіч французьких, італійських і еспанських різних
гатунків вин та шампанського, найбільш попивала шляхта вино

угорське. Довіз угорського вина становив половину імпорту всіх

закордонних вин.

За обрахунками польської скарбниці, Угорщина постачала Польщі:

1773 року 7118 тонн вина

1774 - 14037

1775 -11116

1776 -11316

1777 - 12608

Очевидячки, все це йшло на кошт шляхетського споживання- )
Варшавський сойм, що радився після першого поділу над

справою поліпшення фінансів обкраяної Польщі, наложив на довіз вина

з Угорщини високі мита по 2 дукати на тонну3), і це для того, щоб

вкоротити піяцтво шляхти. Але через ультимат, поставлений Ревіцким,
та через обурення самої шляхти цю оплату було знижено до 1/2
дуката на тонну.

Вивіз різних товарів через Галичину становив року 1776: з

Польщі до Австрії 2.260.439 австрійських гульденів (флоринів), з

Австрії до Польщі 5.910.499 австр. гульденів, а перевіз (транзит) через

Галичину становив 1.620.526 австр. гульденів. Вивіз із Польщі до

Галичини 1778 року становив 4і/2 мільйона австр. гульденів. Цей оборот
давав австрійській державі значний прибуток.

Варшавський сойм, узявшися до організації армії та піднесення

міст, шукав різних джерел прибутку й вдруге ухвалив вище

оподаткувати угорське вино. Залишивши основну суму від тонни 1/2 дуката,
сойм натомість наказував стягати високі оплати за так зване чопове

та магазинове. Угорські магнати зняли галас і протест. Тоді
австрійський уряд встановив такі самі оплати на горілку, що йшла з Польщі.

') 3 ноти міністра Млодзянського. Гроссман, 195.

-) Бартошевич. Dzieje Galicyi".
') 3 ноти міністра Млодзянського 1778 р.
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Встановлення цих оплат дуже вкоротило прибутки польських

поміщиків і вони гостро нарікали й протестували через міністра Млодзян-
ського проти цієї надвишки.

Мле ця мала війна була ніщо проти того удару, що його завдав

пруський король торговлі як Австрії, так і Польщі. У містечку Фурдоні,.
де переходили судна через невеличку територію, що належала

тепер до Прусів, король уже 1775 року встановив мита, які досягли

4О°/о, ба навіть 70"/о, і рік-у-рік чимраз більше утруднював перевіз
жита, пшениці, дерева, поташу. Купці скаржилися на утиски урядовців,
що затримували транспорти, поки не минала коньюнктура Q. З таких

причин торговці не мали рації брати збіжжя у поміщиків, і польська

шляхта опинилась у безвиході. Не було іншого виходу, як продавати

товари пруським торговцям за ціну, яку ті самі давали. Другий вихід

польська шляхта знайшла в тому, що пересилала своє збіжжя до

Галичини, насамперед з покордонних повітів, і тут, у Галичині,
разом з галицькою шляхтою розпочала масово будувати гуральйі та

гонити горілку'- ). З того часу побудовано по всій Галичині безліч

ґуралень і почалося масове споювання селян. Кожному димові"

призначалося, скільки горілки має він спожити, горілкою оплачував

поміщик і належність селянам за їхні панщинні повинності, селянам не

вільно було, під загрозою суворої кари, брати горілку у іншого пана.

Від того часу повелася безліч коршем у Галичині.

Так ширили польські магнати й шляхта культуру під патронатом

Марії - Терезії та Иосифа. .

Відрізання шляхів пруським королем примусило австрійський
уряд на всі боки шукати для себе виходу до моря. Щодо вивозу
з Галичини, то у Відні дуже скоро спостерегли, що з Галицької країни
слід брати сировину для віденських, чеських і моравських фабрик
та заводів. Австрія за тих часів саме виходила з меж февдально -

цехового господарства. Були це часи оборонних декретів", на підставі

яких особи, що не мали звання майстра, діставали дозвіл займатися,

промисловою роботою. Стали відкриватися вільні заводи, що не

підлягали цеховому контролеві, як хатня промисловість, прядення, вишивання,,

ткацтво. Розвивалася промисловість у Відні, в Чехах і Моравії. На

початку 1780 років було вже понад 14.000 ткацьких варстатів, що

коло них працювали 126.000 робітників; так само було й з іншими

галузями промисловости бавовняною, сукняною. Лишалася, проте,
хатня система й у промисловості. Почали зростати великі міста,

сільський люд покидав села й мандрував до більших міст, головно після

видання патентів про свободу переселення, що виникли з потреби на

робочі руки для заводів. Відень мав 1771 року 196.221 мешканців (без
війська), а 1777 року вже 264.188. А ще більше росло населення в

чеських і моравських індустріяльних осередках.

') Калінка. Sejm czteroletni", II том, 116.

Акт губерні від 1782 року. Гроссман там же таки, ст. 199. Бах. Oster¬

reich in der ersten Halfte XIX Jahrh. , ст. 31.
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Слідом за зростом міст зростала дорожнеча, брак м яса був
загрозою, що висіла над урядом. Иосиф видав наказа, щоб полегшено

було довіз худоби та щоб поміщики провадили інтенсивне

господарство, дбаючи про викохування рогатої худоби. Перевіз худоби до

Відня звільнено від усяких оплат, а великі полонини в Галичині та

Буковині забрано для випасів худоби. Особливим листом звертався

Иосиф до молдавського воєводи за дозволом користуватися
пасовиськами. Утворено ярмарки на худобу в Чехах, Опаві та в різних
містах Галичини. Спеціяльно купці об їздили Галичину й скуповували

худобу. Статистичні дані показують, що вивіз худоби з Галичини до

Відня та Чехів становив 1787 року понад 200.000 голів1).
Для розвитку промисловости Відня, Чехів і Моравії стягалося

всю сировину не тільки з Угорщини, а й з усієї Галичини, яка, крім
виробництва поташу, не мала ніяких фабрик (не рахуючи /Андрихова
та Бялої). З Галичини центральний уряд наказав вивозити до Відня,
Чехів і Моравії тальг, віск, шкіру, юхти, дерево тощо'2).

Зрозуміло, користалася з цього купка галицьких магнатів і

поміщиків та промисловці в /Австрії, Чехах і Моравії.
Вивіз сировини з Галичини до Чехів, Моравії, Відня й інших

австрійських земель становив:
І

1778 року 1.046.146 австрійських; флоринів
1781 4.868.160

1782 - 4.116.000

1784 року Иосиф видав патента, зробивши ним Галичину
колонією коронних країв" /Австрії, Чехів і Моравії. В цьому патенті

говорилося : /Австрія далека від моря, а тому, що вона сама виробляє всі

потрібні продукти, повинна сама собі й постачати". Отже, всі коронні
краї повинні вважати себе за ціле, замкнуте від закордону. Для того

треба стерегти кордони й пильнувати, щоб не довозилося чужого

товару. Деякі околиці потерплять, але, коли б навіть потерпіли
2 мільйони, користь матимуть 10 мільйонів":|).

Слідом за цим патентомвидаєИосифпатентидляГаличини:
^забороняє довозити закордонні товари нагалицькутериторію,2) наказує
штемпелювати внутрішні галицькі вироби, 3) заводить новий митний розпорядок.

За тих часів по всій /Австрії існували спеціяльні розпорядки й

суворий нагляд за товарами, щоб боротися з пачкарством. Торговці,
що мали вести торговельні книги, мусили ясно й докладно записувати

ввесуь оборот бавовною, пряжею й іншими бавовняними продуктами.

Фабриканти, що мали бавовняні підприємства, мусили показувати місце,
звідки одержали свій матеріял. Власники цих фабрик повинні були
обов язково мати дозвіл на пряжу чисту й перероблену. Такі урядові
втручання були в /Англії, у Франції до революції і в Німеччині4).

) Гроссман, 281.

2) Куба ля. Handel і prezemysl sa Stanislava Augusta".
' ) Калінка. Seim czteroletni", IV, ст. 80, Гроссман. 372.

') Бах, ст. 28. 1
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Патенти Иосифа щодо Галичини мали на меті зовсім не

допустити до цього краю ніяких фабрикатів із-за кордону, а натомість

довозити сюди товари, вироблювані в Долішній Австрії, Чехах,

Моравії. Оплату із усіх виробів з коронних земель за перевіз до Галичини

було зовсім скасовано. З чужих країн заборонялося довозити до

Галичини : вовняні турецькі полотна, оксамити, данцігські води й лікери,
залізо, залізні вироби, фаянси, скло, капелюхи, мідяні товари,

паперові вироби. Все це Галичина мала діставати відтепер від австрійських,
чеських і моравських фабрик ).

Щоб упевнитися, чи справді австрійського виробу товари, чи

чужі, заведено штемпелювання їх. Чужий крам можна було тільки

перевезти транзитом і його штемпелювалося на кордоні. Всі товари,

закуплені для Галичини ще перед тим, було звезено до магазинів

колишнього закону Бернардинів у Львові; так само магазиновано їх

у Підгір ї, Ярославі, Замості, Станіславові, Тернополі, Чернівцях.
Продавалося ці товари тільки під контролею митних урядовців2).

Для відрізнення від закордонних, заведено друге штемпелювання

всього краму, що був усередині краю. Призначено у 8 округах, у

різних містах, майстрів для прибивання штемпелів. У Східній Галичині

таких майстрів було призначено по одному на Львівську, Пере-
миську, Дукельську, Замойську й Бродську округи. Станіславів, Ліско,

Сірий, Бережний, Самбір і Бохня не одержали ніякого майстра, бо

там не було ніяких виробів. Крім того, фабрики одержували привілей
штемпелювати свої вироби власними знаками. В Західній Галичині

дістали дозвіл на власне штемпелювання граф Анквіч, власник ткальні

в Андрихові (Дукельке), а також фабрика сукна в Бялій. У Східній

Галичині року 1784 ніхто не дістав такого привілею. З цього видно,

як стояла справа з промисловістю.
Після окупації Галичини знавець промислових справ Едер подав

до придворної канцелярії у Відні меморіял, вказавши, що Галичина

не потрібує фабрик, бо такі фабрики є вже у Відні, Чехах і на Моравії.
І австрійський уряд цілі десятиріччя не давав дозволу відкривати
фабрики в Галичині. Таким чином розпорядок Иосифа II від 1784

зробив Галичину колонією Австрії, Чехів і Моравії. З Галичини

вивозилося всю сировину до австрійських і чеських фабрик та заводів,
а галицький консумент мусив брати готовий крам, залізо, скло, меблі

й одяг з чеських, авсрійських та моравських фабрик. Це не заважає

різним публіцистам і письменникам, головно українським, величати

Иосифа II, як доброчинця галицької землі.

Иосифінський патент від 1784 року ані мало не зрушив справи

торговельних шляхів та довозу й вивозу різних товарів за межі Австрії.
Після підвищення мита королем Фрідріхом на Фурдоні, дорадники

Иосифові подали йому проекта везти крам через Литву й здобути

) Калінка. Sejm czteroletni" книжка IV, ст. 117.

-') Б е е р. Zollpolitik", ст. 237.
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порт у Лібаві. Зацікавлена цим була й Польща. Польський посол в

Англії ознайомив з проектом англійського прем єр міністра Піта, але

Піт, як опікун Прусів, запитав Фрідріха, який, очевидячки,

запротестував якнайенергійніше, і проект розбився. Не пощастило нічого

зробити Австрії і в Туреччині, щоб та дозволила користуватися як

торговельним шляхом Дунаєм. Заходи Австрії в Туреччині звів на

нівець пруський посол у Костянтинополі Кнобельсдорф.
Про труднощі мати шлях через Трієст на,м уже відомо. І з ле-

вантійського шляху не могла Австрія користуватися. На ділі договір
у Пасаровцях від липня 1718 року давав Австрії можливість торгівлі.
Навіть ішли товари через Угорщину, Пасаровичі та Білград, але східня

торгівля була в руках турків, греків, вірменів. Турки з-за воєн з

Австрією ставили їй перешкоди на кожному кроці, отже й цим водяним

шляхом можна було перевозити тільки небагато товарів. Дорадники
Иосифові пропонували везти збіжжя та товари Дністром через

Галичину до Чорного моря. Фінансисти й великі торговці, акціонери
позичкового банку брати Ізраель і Мозес Гонік заявили, що за

допомогою уряду організують велику корабельну компанію на Дністрі та

Пруті. Але ця справа не вдалася. Не пощастило на Дністрі й Анкві-

чеві з Андрихова. Експедиція потерпіла аварію, корабель не мав

щастя, ввесь вантаж пограбували турецькі та молдавські грабіжники.
Після довгих торгів турецький уряд заплатив 1000 піястрів1). Кінець -

кінцем пощастило домогтися від воєводи молдавського Олександра
поміркованих цін за довіз і вивіз по 3" п від вартости товарів. Але

бракувало бодай найменшого обладування. Не тільки врегульованих

рік, ба навіть линв добрих не було. Ледве вишукано двох добрих
майстрів; за приставку линв плачено по 500 дукатів.

Возив ще збіжжя Дністром через Акерман авантурник князь

Нассав - Зіген, що разом із Каспарім зробив обмір Дністра. До
перевозу товарів Дністром лагодився й граф Дзедушицький, одержав
концесію на товариство, але цю концесію випродав Мошинському. Проте,
з торговельним шляхом річкою Дністром нічого не вийшло й у нього'- ).

Австрія шукала торговельних шляхів далі. Иосиф розпочав

переговори з баварським королем, щоб відкрити шлях через Тироль та

Дунаєм, Райном і Майном. Цей плян здавався дуже небезпечним Прусам
і пруський король затрубив на аляри. На сторону Прусів стала

Франція, ба навіть і цариця Катерина злякалася великого впливу Австрії.
Фрідріх рушив проти Австрії війною. Проте, справа скінчилася

погрозами. Мир було складено в Тешіні.

Иосиф склав таємну умову з Катериною й обіцяв їй 1780 р.

воєнну допомогу проти турків, коли вона підтримає його пляни в

Баварії. Для своїх плянів використав він і баварського курфірста Карла
Теодора. Але Фрідріх зорганізував союз німецьких князів проти Австрії.

) Коржон, Historye Polski", П, ст. 54.

-) Г р о с с м а и, 432.
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/Аж 1787 р. оголосив разом з Росією Иосиф війну Туреччині.
Фрідріх обіцяв зробити Угорщину незалежною від /Австрії державою,

підбурив чехів, а Туреччина об явила, що підтримає Польщу в справі
повернення Галичини.

Серед великої завірюхи помер Иосиф. Завзята боротьба /Австрії,
з Прусами за торговельні шляхи тривала й далі. Третій поділ Польщі,,
коли Пруси одержали Данціг і Торунь, а /Австрія Краків, зменшили

гостроту цієї боротьби, а спільний виступ /Австрії, Прусів і Росії проти

Французької революції та війни Наполеона усунули суперництво між

/Австрією й Прусами на дальній плян.
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НАЦІОНАЛЬНЕ
- ПИТАННЯ

Б. БОРЄВ

Історичні передумови національної теорії й

програми австрійської школи

Виникнення національної програми австрійської школи й клясовий

її зміст т. Ленін пояснював, між іншим, і такими особливими історичними
умовами:

Лише на сході Европи, у відсталій, феодальній, клерикальній,
чиновницькій Австрії, де всяке громадське й політичне життя

загальмоване мізерно - дрібною бійкою (ба навіть гірше: чварою, чубаниною)
за мови, виникла ця ідея зневірного дрібного буржуа. Хоча б

розмежувати раз назавжди всі нації з абсолютною чистотою й

послідовністю на національні курії в шкільній справі, коли не можна

помирити кішку з собакою! Ось психологія, що спородила дурненьку

культурно
- національну автономію". Пролетаріят, усвідомлюючи й

шануючи свій інтернаціоналізм, ніколи не піде на не йолопство

витонченого націоналізму" ])«
Стисло, але яскраво, кількома рядками, т. Ленін характеризує

тут ту складну національну боротьбу, що кипіла в Австрії протягом

усієї другої половини XIX стор., розклала суспільне, культурне й

політичне життя країни й паралізувала парляментську і взагалі державну

діяльність, віддавши країну на цілковиту поталу реакції та

абсолютизму. Цю національну боротьбу підготовив увесь попередній розвиток

Австрії, як держави національностей. Як така, Австрія
склалася в наслідок, з одного боку, південно - східньої німецької колонізації,,
а з другого зовнішніх обставин, що спонукали Габсбургів об єднати:

під своїм скипетром низку слов янських, угорських і німецьких земель.

Цими зовнішніми причинами був наступ турків у XVI стор. Габсбург-
ська монархія, першою прийнявши удари турецької навали, відограла
велику історичну ролю заслону Европи, її народів і культури від

руйнації, що до неї призвела б ця навала.

) Лені н, т. XIX, стор. 65.
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В той час, коли Австрія склалася в єдину державу під впливом

цих зовнішніх причин, всередині її не було достатніх економічних

передумов, щоб на її місці утворилася низка національних держав.

Національності, що населювали Австрію, крім німців та італійців,
економічно були не розвинені, здебільшого складалися із селянства;

тільки поляки та хорвати мали свою шляхту, а німці та італійці свою

міську буржуазію. Оскільки утворення національних держав зв язане з

умовами ринку, з прагненням національної буржуазії забезпечити

такий ринок за собою й т. ін., то цих факторів покищо не було.
Австрія в цей момент являла собою февдальну державу, де влада

монарха була обмежена правами станів, що їм історично належали.

Від цієї станової монархії, через повільне, не без боротьби, зменшення

прав станів, Австрія на кінець XVIII стор. розвинулася в абсолютистську
державу. Абсолютизм Австрії мав февдально-аристократичний характер,
бо монарх керував країною за допомогою невеликої групи осіб,

належних до вищої февдальної аристократії. Бюрократичний уряд Австрії
не визнавав тієї різноманітности національностей, що існувала в

державі на ділі. Чех і німець, поляк і українець, угорець і хорват усі
вони для бюрократичного чиновницького урядування Австрії являли

собою підданців, однаково безправних і однаково безобличних. Уся

мудрість урядування полягала в витискуванні з народів численних

податків і повинностей, в утримуванні вимуштрованого війська", в

сваволі адміністрації та суду, в цензурі, що гнітила пресу й усякий
прояв вільної думки в країні.

Жадна епоха в історичному житті Австрії не була така убога
на творчу діяльність та законодавчу працю, як доба Меттерніха"')-
Населення за таких умов не могло бути задоволеним своєю долею.

Але Габсбурги легко невтралізували це незадоволення, скеровуючи

незадоволення однієї національности проти якоїсь іншої. Про перевагу

цього способу урядування divide et impera" розповів ще 1815 року

австрійський імператор Франц II;
Мої народи чужі один одному, говорив він французькому

послові, і це на краще. Вони не заражуються одночасно на однакові

хвороби. Коли у Франції з являється якась лихоманка, вона охоплює

всіх вас за один день. Я тримаю в Італії угорців, а на Угорщині
італійців. Кожний стежить за своїм сусідою. Вони не розуміють і

ненавидять один одного. Антипатія породжує порядок, а їхня взаємна

зненависть загальний мир" 2).
Тимчасом під грубою корою реакції та абсолютизму, що

сковували політичний, суспільний і культурний розвиток Австрії та

належних до неї народів, відбувався процес пробудження національної

самосвідомости цих народів, позбавлених своєї історії протягом низки

) Р. Шпінґлєр. Політична еволюція національностей в Австро-Угорщині".
Збір. Костелянського, стор. 8.

-) Ш е р а д а м Европа й австрійське питання на межі XX стор.".
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сторіч. Такими були, наприклад, слов яни (венди), що втратили само

стійність після 820 р. у боротьбі з німецькими племенами. Такими

були й чехи, перетворившися на селянську націю після контр
-

реформації, що знищила майже все чеське дворянство.

Цей процес пробудження та розвитку національної свідомости

був особливо помітний у найбільш розвинених у промисловому й

торговельному відношенні національностей. Такими національностями

в Австрії, крім німців, були чехи, італійці та поляки1)- Носіями -

ідеологами цієї національної свідомости стали буржуазія й інтелігенція,

що для них національна ідея являла собою засіб завоювати й зміцнити

свої господарські й політичні позиції в державі. Так, для буржуазії,
наприклад чеської, націоналістичні лозунги ( свій до свого**) були
засобом боротьби з конкуренцією німецької буржуазії, а інтелігенція

прагнула забезпечити за собою сферу рідної мови, де вона могла б

працювати по школах, лікарнях, посідати державні посади, тощо.

Національний момент, безперечно, мав величезне значіння для

зросту незадоволення проти бюрократичного урядування в Австрії
серед фактично пригнічених національностей. Але навіть німці, що їх

за всіма даними можна залічити до панівної нації, бо вони

переважали в країні як економічно, так і політично, все ж таки не були

') Користуючися пізнішими статистичними даними перепису Австрії (1901 р.),
можна простежити економічний розвиток даних національностей. Так, з кожної

тисячі осіб, які заявили, що користуються нижчепоказаною обихідною мовою

(Umgangssprache) жили :

О б и х І д її а мова

3 сільск. і

лісов.

господар.

3

промисловости

3 торгівлі
та

транспорту

Згромадськ.
служби, лі-

бер.
професій тощо

Німецька 355 І 383 134 148

Чеська 431 і
1
і 365
І

93 111

Польська 656 148 112 84

Українська 933 25 і 17 25

Словенська 754 134 35 77

Сербо -

хорватська 869 , 46 !
'

38 47

Італійська 501 234
1 1

127 138

Румунська 903 27
, і

25 45

(Б а в е р. Нацпитання і соц. - демократія. Стор. 249).
Можна відзначити високу клясову будову німців і чехів. Так, за даними

того ж таки перепису, взятими нами із статті проф. Horacek a про чехів, на тисячу

чолов. продуктивного населення Австрії припадало робітників: у німців 410, у
чехів 401. Бавер має рацію, говорячи, що чим більше нація підпадає

процесові капіталістичного розвитку, то вищого ступеня національного розвитку вона

досягла" (Бавер, там же таки, стор. 248).
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задоволені своїм становищем. Справа в тому, що феодально -

абсолютистський режим не забезпечував розвиток виробничих сил

капіталізму всередині країни, так само як не міг дати німецькій буржуазії
відповідне місце на зовнішньому ринкові. Німецька буржуазія в

Австрії мріяла про створення німецької буржуазної держави під орудою

Габсбургів, де були б забезпечені її інтереси, де було б їй гарантовано

фінансові, митні й інші пільги та привілеї, де було б усунено

конкуренцію пруської буржуазії. Через це німецько - австрійська буржуазія
в боротьбі Габсбургів і Гогенцоллернів за першенство в німецькому
союзі активно підтримувала перших.

Досить було перших вибухів революції в березневі дні 1848 р.,
як режим абсолютизму, що так довго тримався й здавався таким

міцним, упав і разом з ним упав князь Меттерніх, що стояв на чолі

цього режиму (душа європейської реакції з 1815 р.)< Революція
остаточно розбудила неісторичні нації. Чехи, українці, хорвати загомоніли

про свої права поруч з націями історичними німцями, угорцями,
поляками. Останні вимагали утворення національної держави, але для неісто-

ричних слов янських націй ця вимога звучала погрозою

денаціоналізації та безправства" (Шпрінгер). Чехи дуже добре розуміли, що в

разі утворення могутньої німецької держави з німецької Австрії та

держав німецького союзу, вони чехи, своїми 4 мільйонами

становитимуть невеликий острівець серед 40 мільйонів німців. За такого

числового співвідношення чехам загрожувала небезпека асимілюватися

в економічно більш розвиненій німецькій нації. Таку саму загрозу для

національної самобутности українців являло б собою утворення на

сході Австрії польської держави. Досить згадати той кумедний факт,
що коли австрійський уряд звернувся в момент польського повстання

(1846 р.) до українського селянства, то суспільна думка Австрії,
неправильно інформована поляками, вважала русинів** (українців) за

вигадку графа Стадіона**, намісника галицького.

Те саме відчували хорвати та словаки щодо угорців, своїх

одвічних гнобителів, що були для них ближчі і, отже, небезпечніші

вороги, ніж Габсбурги. Про цю саме загрозу денаціоналізації селянських

слов янських націй писав у своїх статтях у Новій Райнській газеті"

Карл Маркс.
Неісторичні слов янські н^іції не мали ще своєї буржуазії або

мали не досить розвинену (як у чехів) буржуазію, що могла б узяти
на себе завдання створити національну державу. В той саме час

слов яни боялися, як 7ми вже говорили, утворення німецької, угорської,
польської національної держави на руїнах старої Австрії. Тому то

слов яни й стали на позицію за всяку ціну зберегти стару Австрію,
як державу національностей, де слов янські нації становили щодо свого

числа значну масу й не боялися німецької переваги. Це завдання,

поставлене слов янами в дні революції 1848 р., Полацький, чеський

проводир, формулював так: Коли б Австрії не було, її треба було б

вигадати".
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Національні прагнення слов ян збіглися з династичними

інтересами Габсбургів. Слов яни стали знаряддям у руках корони проти
німецької революції в Австрії, угорської в Угорщині, проти домагань

поляків у Галичині. Улюблена метода керування поділяй і пануй"
знов стала у великій пригоді Габсбургам. Треба було нацькувати слов ян

проти німців та угорців, щоб розбити революцію. Це й зробив
імператорський двір, що мусив був уже тікати з Відня. Німці й чехи,

угорці й сербо -

кроати з волохами всі стояли тепер озброєні, готові

розірвати один одного" (Бах). Слов яни під командою князя Віндіш-

греца та кроатського бана Елачіча стали опорою й молотом контр
-

революції.

Тому то німецька пролетарська демократія так палко ненавиділа
в дні революції 48 р. слов янські народи, як знаряддя в руках Габ-

сбургів, як опору реакції не тільки в Австрії, а й у Росії і цілій

Европі. Тому то так гостро виступили, заганьбивши контр
- революційну

ролю слов янства в революції 48 р., Карл Маркс і Фрідріх Енгельс.

Революцію було придушено руками слов ян. Габсбурги могли

святкувати свою перемогу над революцією, але в цьому святкуванні не

знайшлося місця тим, хто дав Габсбургам цю перемогу. У тих, хто

скористувався плодами перемоги, пам ять, як вийшло, була занадто

коротка, і вже в березні 1849 р. багнетами салдатів і жандарів
розгонено райхстаг у Кремзирі, що мав опрацювати загальноавстрій-
ську конституцію. Мавр зробив своє діло мавр може йти геть.

У такому стані опинилися слов яни після^ революції 48 року.

Революцію розбито, слов яни не були більше потрібні й з ними,

отже, не панькалися. Октройована Габсбургами конституція 1849 р.
нічого не говорила про права слов ян, про автономію національних

округ, що' її обговорювалося, за проектом Полацького, у кремзир-

ському райхстазі. Була тут, щоправда, згадка про рівність народів
Австрії, але ця згадка нічого не значила.

Абсолютизм було відновлено цілком. Габсбурги ще більше

посилили свою владу, бо революція підірвала значіння февдальної
аристократії. Так, безперечно, порушували права земельних магнатів

заходи, переведені короною, от як звільнення селян (48 р.),
встановлення, поруч з дворянською курією, курії буржуазії та заможних

селян виборців до рейхстагу, встановлення безпосередніх виборів до

рейхстагу, обминувши крайові ландтаги, що надсилали раніш
представників до рейхстагу1).

) Звільнення селян у Галичині та Угорщині Габсбурги перевели для того,

щоб прив язати українців, сербо-кроатів і інші слов янські селянські нації до корони,

настроїти їх вороже проти поляків та угорців. Як відомо, цей тактичний хід

Габсбургів мав успіх, тим паче, що національний антагонізм українського й сербського
селянина збігався із соціяльно - клясовим антагонізмом його проти польського

поміщика та угорського магната,.
Позбавлення ландтагів права надсилати своїх представників послабило

значіння представників февдального дворянства, що панувала в ландтагах.
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Після поразки під Садовою (1866 р.) Австрію було виключено з

німецького союзу. Всередині німецького союзу першенство

опинилося в руках пруської династії Гогенцоллернів, що за допомогою

залізного канцлера" Бісмарка об єднали німецьку імперію, але вже

без Австрії. Перемогла ідея пруської буржуазії, а не німецької

пролетарської демократії. Остання, з Марксом і Енгельсом на моді,

домагалася утворення великої німецької республіки", що могла

народитися тільки в боротьбі проти Габсбургів і Гогенцоллернів, в огні

революції. Про такий революційний спосіб утворення Великої
Німеччини без династії" Маркс писав:

Ми хочемо єдности Німеччини, але тільки з розщеплених
великих німецьких монархій можемо добути ми елементи цієї єдности,

тільки в воєнному й революційному штурмі можна їх злютувати" ).
Так уявляв собі це питання і Енгельс, писавши, що остаточний

розклад Австрії являє собою першу умову, потрібну для об єднання

Німеччини", і що перша фаза наступної (після 48 року) європейської
революції приведе до розпаду Австрії та до об єднання німецьких її

країв з Німеччиною, звільнивши всі її національності". >

Проте, інший хід економічного розвитку в Австрії після 48 р.

(піднесення промислового капіталізму) і ціла низка інших історичних
причин обумовили те, що, замість революції знизу, пішли реформи
зверху. В наслідок цих реформ було створено єдину Німеччину" з

Гогенцоллернами на чолі і без Австрії. Австрія після 1867 р., коли

Угорщина домоглася самостійности, існувала далі, як дуалістична
держава (Австрія й Угорщина), об єднана персональною унією в особі

Габсбургів. Октройована Габсбургами конституція (21/XII 1867 р.)
знову нічого конкретного не говорила про права національностей.

Щоправда, § 19 її говорив: Усі народи держави рівні,-і кожний

нарід зокрема має право, щоб його національність і мова були
недоторкані. Рівноправність усіх мов, вживаних в імперії в школах, в

адміністративних установах і громадському житті, держава визнає. У

краях, населених різними національностями, громадські й політичні

установи належить організувати так, щоб кожний громадянин, не

мусивши вчитися якоїсь іншої мови, мав цілковиту змогу одержати

освіту"* 2).
Але й ця, загальна щодо характеру свого, стаття, конкретно не

розроблена ні в конституції, ні законодавством у розвиток конституції,
залишилася тільки мертвою літерою" закону. § 19 нічогісінько не

дав для поліпшення правого стану австрійських національностей.
Видатний німецький правник Т. Еллінек так характеризує' § 19

австрійської конституції:
Статтю 19 стилізовано не юридично. Стаття ця позбавлена

конкретного змісту. Вона швидше говорить про закони, що їх ще має

J) Bus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels", u. s. w. Ill

Band, Seite 112.

2) А Шерадам. Там же таки, стор. 19 20.
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бути видано, але не містить у собі всіх норм, що фактично можуть

охоронити зазначені в цій статті інтереси"1)- І цілком влучно й дотепно

зауважив про § 19 австрійської конституції Шпрінгер (Реннер): Цей

§ являє собою своєрідний блискучий законодавчий фоєрверк, що

світить, але не гріє"2).
З усіх національностей, крім німців і угорців, як панівних націй,

тільки поляки та хорвати, завдяки своїй шляхті, зберегли напівправне
становище, одержавши часткову автономію (сойм). Поляки фактично
являли собою економічних господарів у Галичині, коли Габсбурги
зробили їх також і політичними господарями цього австрійського
краю. Габсбурги дали низку політичних привілеїв полякам, щоб
зробити з них бар єр" проти російського впливу та російської небезпеки

на сході імперії. Це, крім того, була компенсація за ту лояльну

політику, засвоєну щодо Габсбургів, так само як і щодо Романових,
польським дворянством, наляканим невдачею повстання 1863 р. і

репресіями після цього повстання (відібрання земельних маетностей тощо).
Таке становище, коли дві національності опинилися на півправ-

ному стані (поляки, хорвати), а низка національностей, як чехи,

українці, південні слов яни, румуни, словаки тощо, залишилися

безправними не могло не призвести до завзятої національної боротьби
всередині держави. В цій боротьбі національний антагонізм

посилювався клясовими суперечностями, бо клясова боротьба там, де панівні

кляси належали до чужої національности, трансформувалась у боротьбу
національну. Оскільки безправні національності /Австрії в переважній
своїй частині належали до кляс експлуатованих (пролетаріят,
селянство) або економічно залежних (ремісники, дрібна буржуазія.), а

панівні кляси належали до чужої національности, остільки клясовий

антагонізм зливався з національним і загострював його. Національна

боротьба в /Австрії кипіла протягом усієї другої половини XIX стор. і

мала різноманітний характер. Вона виявлялася в боротьбі проти

конституції та за змінення її, в економічній конкуренції дрібної буржуазії
та ремісників, у штрайкбрехерстві несвідомих робітників (наприклад,
чехів проти німців), у прагненні інтелігенції забезпечити собі можливо

більшу сферу впливу, от як школи, лікарні, театри, університети,,
державні посади тощо, в боротьбі за фактичне керовництво міським

самоврядуванням, за те, якою мовою називатиметься вулиці, за

перейменування їх, і т. ін. і т. ін.

Одні з перших розпочали цю боротьбу після 48 р. февдали-
аристократи проти ліберальної буржуазії. Ліберальна буржуазія
обстоювала централізацію держави, оскільки це краще забезпечувало
економічний розвиток, а февдальна аристократія, борючися за свій

політичний вплив у коронних землях і, отже, в імперії, виступала проти

') Dr. Georg J е I I і n e k. Sistem der subiectiwen offentlichen Rechte.Tiibingen,
1905 p. § 99.

-) Шпрінгер. Національна проблема. Спб, 1909 р. стор. 25.
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централізації за автономію коронних земель". Жовтневий патент 1873 р.,

встановивши безпосередні вибори до парляменту, замість

представництва крайових соймів (ландтагів), значно послабив політичний вплив

февдальної аристократії. Габсбурги невтаралізували опозицію
февдальної аристократії, допустивши до участи в парляменті буржуазію та

заможне селянство й знищивши заведенням безпосередніх виборів
залежність парляменту від крайових соймів. Це було не до вподоби

не тільки февдальній аристократії, а й чеській дрібній буржуазії, що

вважала зменшення ваги чеського сойму за порушення своїх

національних інтересів. Чехи, не визнавши конституції 1867 р., на цей раз
не визнали парляменту і відмовилися надсилати до нього своїх

депутатів. Нова формула Полацького для цієї тактики обструкції
говорила : Чехи жили до Мвстрії, житимуть і після неї".

Тактика февдальної аристократії збіглася з тактикою чеської

дрібної буржуазії; їх об єднала спільна боротьба за богемське
державне право". Февдали - німці використовували для боротьби з

німецькою ліберальною буржуазією національний антагонізм чехів

до німців.

Чеська дрібна буржуазія за незначні поступки реакційного
кабінету Таафе (1879 1893), що репрезентував інтереси февдальної
аристократії, відмовилася від тактики обструкції і склала, вступивши

до парляменту, урядовий бльок залізне кільце", що на нього спирався
в своїй діяльності Таафе. Чеська дрібна буржуазія знову допомогла

реакції, бо такою була позиція февдалів у боротьбі проти
ліберальної буржуазії. Цю реакційну позицію в свій час гостро критикував

Карл Кавтський, цілком слушно вбачавши у вимозі богемського
державного права" бажання '

земельної аристократії повернути свої фев-
дальні привілеї. Шлях від капіталізму до соціялізму не проходить

через февдалізм"1) так писав з цього приводу Кавтський.

Загострення національної боротьби на початок 90-х років ознай-

менувалося організацією більш активних національних партій, як

німецької з Шенерером на чолі, так і чеської в особі младо - чехів. Коли ж

у цей час уряд знову прийняв німецький" курс, старо чеська партія
скомпрометувала себе своєю тактикою підтримки уряду за соча-

вичну юшку" і їх незабаром заступила активніша младо - чеська партія.
Парляментська боротьба від цього стала ще запекліша.

Уряд Бадені (1896 р.), щоб створити життєздатніший парлямент,

провів реформу, допустивши до участи у виборах 5 -

ту курію
(робітниче населення).

27 січня 1897 року парлямент розпущено, щоб дати місце

новому парляментові, де тепер мали одержати місце й голос також

і представники широких мас австрійського трудящого люду. Останній

парлямент, де засідали виключно представники привілейованих кляс,

виявив себе зовсім непридатним. За ввесь час свого існування з

*) Die Neue Zeit , 1898 99 j. Band I. Seite 301.
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1891 до 1897 р. цей цілком нікчемний парламент, ба ще й

позбавлений будь-якої самостійности, не видав ані однісінького

закону, що походив би з ініціативи самого парламенту! Цей
останній парламент, що складався тільки з привілейованих, був най-

убогіший і найнікчемніший за всю конституційну добу Австрії. Був
він немічний щодо верхів і брутальний щодо низів тому, що жив саме

неправдою та нетолерантністю *)
Проте, нововибраний (1897 р.) парламент, як виявилося, був не

здатніший до роботи і не менш відразливий характером
націоналістичних чвар, ніж попередній. Парламент блискуче демонстрував це

в зв язку з виданим Бадені так званим законом про мовні порядки
в Богемії".

Бадені видав цього закона, щоб, за прикладом уряду Таафе,
залучити до урядового бльоку слов янські партії, разом з ними й чехів.

Закон цей містив низку, поступок чехам, за що младо-чеська партія
стала на позицію підтримки реакційного кабінету Бадені2).

3 цього приводу історик австрійської соціял - демократії Людвіг

Брюгель зауважує:
А проте, чим стали згодом ліберальні й прогресивні младо-

чехи! Колись (1876 р.) Д-р Едуард Ґрегр, один з їхніх проводирів,
заявляв, що історичне чеське державне право не варте й пачки тютюну,
а тепер младо - чехи стали знову державниками й вимагали, подібно

до своїх колишніх супротивників, старо
- чехів, як завершення своїх

принципів, коронования цісаря Франца Иосифа короною святого

Вацлава. .. Вони, що колись боролися проти спілки февдалів, чеської

кавалерії", що обкидали намісника графа Ту на в чеському соймі

каламарями й іншими парляментськими набоями, знову погодилися зі

Шварценбергами, Шенборнами й Льобковіцами! Колись вони, як

гусити, боронили ідеї волі й демократії проти клерикалізму, а тепер

погодилися з реакційними поляками та німецькими клерикалами.

) Ludwig Briigel. Geschichte der osterreichischer Social - democratic. Wien,

1923 j., IV Band., Seite 305.

-) Реформа Бадені, що наробила стільки галасу, по суті являла собою тільки

почин у справі застосування статті 19 конституції 1867 р., що встановила

рівноправність мов. Цей закон повернув чехам тільки частину їхнього національного

права і мав за мету покласти край цілком очевидним зловживанням. У загальних

рисах він говорив:

На всяке прохання, адресоване до міністерства внутрішніх справ, фінансів,
торгівлі, хліборобства, а так само до судової влади, відповіді даватиметься тією

самою мовою, що нею написано прохання. »

Офіиіяльні папери складатиметься мовою тих, кому їх призначається.

Влада зноситиметься з громадами й округами мовою цих адміністративних
поділів.

Повідомлення, що мають загальний характер, писатиметься обома мовами.

Судові ухвали щодо всіх обвинувачених складатиметься мовою цих останніх.

Всякі свідчення записуватиметься до протоколів мовами, що ними говорять

свідки" (Шерадам, там же таки, стор. 29 ЗО).
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Бадені повинен був і мусив, на їхню думку, врегулювати тепер

національне питання в краях чеської корони" ').
Пакта про мови для Богемії Бадені провів на підставі § 14

австрійської конституції. Цей §, скопійований згодом Столипіном для

положення про Державну Думу (від 3- го липня 1907 р.), дозволяв урядові
в разі невідкладної потреби проводити закони в момент розпуску

парляменту через імператорський указ. Фактично, оскільки

допускалося широке тлумачення цієї потреби", закони часто-густо
видавалося порядком § 14 конституції, і таким способом на ділі

відновлювалося абсолютизм. Парляментська практика Австрії (як і пізніше

в Росії) знала випадки спеціяльного розпуску парляменту, щоб потім

уряд міг проводити порядком § 14 закони, щодо прийняття яких пар-
ляментом були великі сумніви.

Видання такого важливого пакту про мови порядком § 14

конституції німецькі партії прийняли як факт порушення державної

конституції. Восени 1897 р., коли зібрався парлямент, німецькі партії

розпочали гостру обструкцію проти уряду Бадені. Обструкція набрала
запеклого й нечуваного навіть в австрійському парляменті характеру.
На одному із засідань парляменту справа дійшла навіть до справжньої
бійки, коли голова наказав, щоб поліція вивела членів парляменту,

які не скорялися його розпорядженням.
Після демісії Бадені, що до неї призвела німецька обструкція,

почалася чеська обструкція, замість німецької, в звязку з тим, що

скасовано зазначений пакт про мови. Парлямент демонстрував цілковите

своє політичне безсилля й убогість.
Після розпуску парламенту у вересні 1900 року (за уряду

Кербера), викликаного безупинними сварками та обструкціями
національних партій, австрійська соціял - демократія так характеризувала в своєму

виборному маніфесті парлямент і політичне становище Австрії:
Парлямента, вибраного вами три роки тому, розпущено. За

ввесь цей час не зробив він анічогісінько корисного, навпаки він

упав так низько, що являв собою пусте й ганебне видовисько.

Законодавство шкутильгає, всенький економічний і соціяльний поступ

зв язано, державу віддано на поталу всім реакційним змаганням,

прихованому абсолютизмові, господарюванню на підставі § 14 та безсоромним
зазіханням на явний абсолютизм ... Безнадійно, тупо, бездіяльно стоять

широкі шари буржуазних кляс проти цього маразму й безпорадно
дивляться, як ця держава не може вмерти, але не має й життьових

сил. Натомість ті, що стоять при владі, дбають тільки про те, щоб за

допомогою різних штук і викрутасів традиційної політики якнайбільше

пустити туману, ніби вони мають поважні наміри. Буржуазні
націоналістичні партії гоняться, мов загіпнотизовані, за їхніми не менш уто-

пійними, як і брутально шовіністичними змаганнями, а спільний ворог

усіх народів клерикалізм у всіх формах і машкарах готується скори-

) Ludwig В г u d е I, ibidem, Seite 318.
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стуватися з нездатности та замішання й накинути народам своє в три

рази тяжче ярмо" ). За таких умов, в інтересах боротьби з буржуазним
націоналізмом, що віддавав країну під владу бюрократії, на поталу

клерикалізму й реакції, соціял - демократія /Австрії мусила наприкінці

90-х років минулого сторіччя взятися до теоретичного й практичного

розв язання національного питання2).
Ми твердо переконані, говорив на Брюннському партейтазі (1989)

референт у національному питанні Зейлігер, що більше від усіх терпить

робітнича кляса. Робітнича кляса несе на своїх плечах найбільший

тягар боротьби національностей і тільки вона оплачує матеріяльні
видатки цієї війни. Для того, щоб пролетаріят міг поставити печать

на розвиток країни, ми повинні взятися за розв язання
національного питання*8) (курсив наш Б. Б.).

Так, питаю, хто дійсно розплачується тепер? Три мільйони

русинів оплачують, наприклад, усю польську культуру в східній

Галичині. 180 тисяч поляків у східньому Шлезьку оплачують культурні
установи для 52 тисяч німців. Тут, у Моравії, 70°/о чехів наполовину

оплачують культурні потреби для 30°/<, німців. 2і/2 мільйона русинів
не мають жадного університету, а поляки мають їх два; русини мають

4 гімназії, а поляки 25. У Шлезьку німці мають 4 гімназії, а поляки

жадної, дарма що їх учетверо більше, ніж німців у герцогстві Тешен.

Саме з суто марксистського погляду теперішній стан речей не може

тривати далі" (вигук В. /Адлера: Це не Маркс, а бухгальтерія"4).
Ці слова на Брюннському партейтазі належать нікому іншому,

а проводиреві ППС Дашинському, що, стоючи тепер на чолі

польського сойму і ППС, допомагає пілсудчині" гнітити трудяще населення

Зах. України, душити українську культуру й живосилом поширювати
коштом її буржуазну польську культуру.

Tempora mutantur et mores mutantur!..

Проте, щодо звичаїв, то й тоді можна було передбачати це,

зважаючи на націоналістичній душок, що чувся від Дашинського, що

посідав, як соціяліст, одверто опортуністичні позиції-'). Не випадково,

) Ludwig В г й d е I. Ibidem, Seite 340.

2) Вперше національне питання австрійська соціял - демократія порушила на

Віденському партейтазі (1897 р.), коли було переведено поділ партії за

національним принципом. 1899 р. на Брюннському партейтазі ухвалено національну

програму партії. Приблизно в цей самий час з явилися теоретичні праці ідеологів

австрійської школи в нацпитанні. Так, 1899 р. Карл Реніер під псевдонімом Synop-
ticus видав брошуру,, Staat und Nation1', а згодом, під псевдонімом Р. Шпріигера
низку інших праць. Основну працю Отто Баувра Національне питання й соціял -

демократія надруковано 1907 р.

:t) і 1) Дебати в нацпитанні на Брюннському партейтазі".
) Дашинському належать відомі слова, сказані ним у парляменті (1897 р.) :

ІсЬ bin Pole, und ich bin sozial - demokrat". Цю формулу повторив згодом Перне-
сторфер. Man kann ein sehr guter Deutscher, ein aushezeichneter Tscheche, ein fort-

refflicher Italiener und dennoch ein leidenschaflicher internationaler sozialdemocrat sein"

( Der Kampf", jahrgang 5. Seite 57). Ці формули по суті являли собою бажання

виправдати свої націоналістичні настрої та вчинки.
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отже, Енгельберт Пернесторфер на тому ж таки партейтазі,

виправдуючись в обвинуваченні, ніби він говорив занадто як німець,

занадто національно", за що йому жартома погрожували нібито

спаленням", вимагав: коли ви мене тягнете за це на вогонь, то прошу

забрати заразом і Дашинського та Немеца, щоб огнище стало

інтернаціональним" ) Справді свій свого здалека пізнає.

Отже, національна проблема стала перед австрійською соціял -

демократією, як найактуальніша, що від неї не можна було
відмахуватися, а треба було розв язати. До того соціял -

демократи Австрії
старанно утримувалися від будь-якого втручання до національних

чвар" (Пернесторфер). Тепер партія під нагнітом обставин і маси мусила,,

не замовчуючи цього питання, поставити його перед собою.

Ми не легковажні і не без довгих вагань узялися розглядати

національне питання, але становище в /Австрії таке, що наша партія
мусить нарешті дати ясну відповідь на це питання" заявив на

Брюннському партейтазі Віктор /Адлер (курсив наш Б. Б.)
Треба відзначити, що, безперечно, було багато причин, чому

австрійська соціял - демократія пізніше від інших партій /Австрії
почала обговорювати національне питання. Тут, з одного боку, відбився
вплив старої національної програми німецької пролетарської
демократії, що на її здійснення чекали протягом кількох десятиріч після

революції 48 р. Безперечно, що здійснення ідеалу єдиної Німеччини

без династії" та створення на руїнах Австрії національних держав
позбавило б австрійську соціял - демократію неминучої потреби
розв язувати проблему середдержавного" співжиття. У 90-х роках сподіватися

здійснення цього ідеалу не було чого.

З другого боку, австрійська соціял - демократія зформувалася
спочатку як німецька робітнича партія, що для неї національне питання

не стояло так гостро. Тільки тоді, коли австрійська с. -

д. стала

масовою партією, коли до складу її прилучилися значні відділи чеських,,

польських, українських с.-д., що для них національне питання було
одним з найболючіших, ця проблема стала й перед усією партією
загалом.

Безперечно, тут мали значіння наслідки також і тих

космополітичних настроїв, що мали місце ще в першому Інтернаціоналі й

розпливчасто та туманно розуміли інтернаціоналізм як анаціональність"
і тому не надавали належного значіння національному питанню.

') Дебати в иацпитанні на Брюннському партейтазі*'. З промови Енгельберта
Пернесторфера, одного з найвизначніших діячів німецької с. -д. Мвстрії.
Пернесторфер, бувши студентом, пристав до студентських організацій Німецького
національного союзу", а потім з табору буржуазної демократії перекинувся до табору
соціял - демократії, зберігши свої буржуазно-ліберальні погляди. Саме про

Пернесторфера писав Бавер: .Ці люди принесли з собою до партії і свою національну
тугу", намагаючись виправдати свого колегу щодо партії тим нечуваним

положенням що цей буржуазно - національний тон не порушив цілости

наївно-космополітичного настрою австро
- німецького робітничого руху** (Бавер. Соц. -Демокр.

і нацпитання. Стор. 318 19).
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З цього космополітизму" в свій час глузував Карл Маркс. У листі

до Фрідріха Енгельса від 20/VI 1866 р. про дискусію в Раді

Інтернаціоналу Маркс писав:

Дискусія, як і слід було сподіватися, перейшла на питання про

національності" взагалі і на питання про ту позицію, що її посідаємо

щодо цього питання ми ...

Представники молодої Франції (не робітничі) почали этого,

що всяка національність і самі нації являють собою застарілий
забобон. Прудонізоване штирнеріянство ...

Англійці дуже сміялися, коли я почав свою промову словами,

що наш друг Ляфарг і інші, скасувавши національності, промовляли
нам французькою мовою", тоб-то такою мовою, що її 9/іо авдиторії
не розуміють. Далі я натякнув, що, зовсім сам цього не усвідомивши,
він під запереченням національностей, очевидячки, розуміє поглинення

їх французькою зразковою нацією" !)...
Про те, що й на час Брюннського партейтагу в Австрійській

соціял-демократії досить значні були настрої недооцінювання національної

проблеми та заперечення її, свідчить низка виступів. Наведімо

найхарактерніші з них:

Герін (Трієст): Я вважаю національне питання
'

за питання

шлунку та буржуазії, і, як такий, він повинен обходити нас дуже мало...

Мені здається, що партейтаг занадто рано почав обговорювати такі

питання ...

Прегавзер (Зальцбург): Національна боротьба це явище суто

буржуазного походження і нас зовсім не обходить..."

Тут і відгомін старих настроїв і, з другого боку, реакція лівого

сектору партії на націоналістичні настрої, що їх і легально, й

контрабандою" проносили на з їзд Дашинський, Пернесторфер, Немец.

Австрійська соціял - демократія, що завжди була лівим крилом

європейської соціял - демократії, на ділі відрізнялася від правого крила
тільки ліврю фразою, що під нею ховалася опортуністична суть.

Це саме можна простежити як у царині національної теорії, так і

в царині національної політики.

') 3 листа Маркса Briefwechsel zwischen Engels und Marx. Band III, Seite 328.
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БІБМОГРАфШ

Бібліографічний покажчик літератури, виданої на Україні
руською мовою за 1917 1928 рік про економічне вчення

Карла Маркса та Ф. Енгельса

ПЕРЕДМОВИ

В передмові до бібліографічного покажчика літератури про економічне

вчення Карла Маркса українською мовою, що являє собою початок колективно -

розробленої бібліографії (надрукованої в журналі Прапор Марксизму" ч. З за

1928 рік), автор покажчика т. Луценко вказує на характер цієї бібліографії й на те,

за чиєю ініціятивою її розроблювалося. Наш покажчик про економічне вчення

Карла Маркса в літературі руською мовою на Україні, що ми його подаємо, як

певну цілість, являє собою разом з тим частину загальної бібліографії про
економічне вчення Карла Маркса в книжковій та журнальній літературі, виданої за

часи революції на Україні українською та руською мовами. І лише як певні

частини цілого слід розглядати кожен з цих покажчиків загальної

бібліографії.
Порівнюючи динаміку видань книжкової літератури руською мовою та

мовою українською, ми спостерігаємо цілком . позитивне явище, а саме: коли до

1924 року ми мали на Україні більшість видань руською мовою, то, починаючи

з 1924 року, ми маємо значний зріст видань українською мовою при відповідному
зменшенні видань руською мовою. В числах це виглядає так :

1917

1

1918 1919 1920 1921
І
1922І 1923 1924

.

і
1925 1926 1927

9

Література руською мовою . 18 8 13 10 6 19 23 12 16 5 '7
Українською 6 12 11 10 3 1 9

І

26

І

21 14 15

Наш покажчик ми подаємо за абетковим порядком; за винятком творів
Маркса - Енгельса, майже до кожного твору ми подаємо нотатки, де зазначено, на

якій сторінці і яку саме категорію економічного вчення Маркса розглядається.

Зрозуміло, що до нашої збірки не ввішли твори з теоретичної економії, які хоч

і цілком марксистські, але без жадної посилки на Маркса.
1. Аксельрод-Ортодокс. Маркс как філософ". Харьков. 1924 год.

Издательство Путь просвещения". Стор. 77. (а) Маркс продукційні сили та

виробничі відносини, стор. 38 40; б) Теорія вартости Маркса й діялектичний мате-

ріялізм, стор. 41 63).
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2. /Алексеев. Производительная кооперация па Западе и в России.

Издание Поюр. Харьков. 1919 год. Сторінок 63 плюс VI (Маркс про виробничу
кооперацію. Стор. 56 -- 59).

3. Б а з а р о в В. На пути к социализму. Сборник статей. Харьков, 1919 год.

Издательство Социально-экономическая библиотека. Сторінок 109. (Маркс -

Енгельс. Продукційні сили й виробничі відносини. Стор. 5 7).
4. Б і л е н к о В. Рикардо и Маркс, как теоретики стоимости. Издательство

Пролетарий. 1926 год. Сторінок 76. ( а) Проблема вартости в системі Маркса,
стор. 5 19; б) Порівняльна оцінка (Рикардо та Маркса), стор. 73 76).

5. Бернштейн Едуард. Изложение 3-го тома Капитала" с

послесловием Ф. Енгельса. Полтава, 1923 год, Издательство Пролетарий. Сторінок 88.

Зміст: I. Введение Бернштейна, стор. 1 9. II. Задача о норме прибыли и ее

разрешение, стор. 9 18. III. Движение нормы прибыли, стор. 18 31. IV. Пределы
капиталистического способа производства, стор. 31 39. V. Товарно - торговый
капитал, стор. 39 49. VI. Денежно - торговый капитал, ростовщичество и кредит,

стор. 49 59. VII. О денежном рынке. Три главных категории дохода. Взгляд на

будущее, стор. 59 70. VIII. Фридрих - Енгельс Закон ценности и норма
прибыли, стор. 71 88).

6. Богданов. Краткий курс экономической науки". Харьков, 1922 год,

ДВУ. Стор. 241. ( а) Маркс продукційні сили й виробничі відносини, стор. 2-га;

б) Первісна акумуляція, стор 101 103: в) Загибіль капіталізму, стор. 228).
7. Б о гд а н о в Ф., Р а с к і н Б., Лаврентьев В. Теорія кредита" под ре¬

дакцией Трахтенберга. Издательство Пролетарий, 1927 г. Стор. 295. (а) Теорія
кредиту за Марксом, стор. 7 25; б) Маркс про форму й суть кредитових відносин,

стор, 25 57; в) Маркс про ролю кредиту, стор. 57 88, 144, 180 184, 194 196;

г) Маркс про відсоток та закон тенденції до зниження його норми, стор. 88 99;
д) Маркс про товаровий кредит, стор. 166 171; е) Маркс про позичковий

капітал, стор. 238 240; є) Маркс про суть грошей і їх функцію як засоб виплати,

crop. 199 201; ж) Маркс про джерело торговельного прибутку та лихвярського

відсотку, стор. 204 206; з) Маркс про лихвярський капітал, як передумову
капіталістичного засобу виробництва, стор. 214 216 ; і) Маркс про позичковий капітал

і грошову форму цінности, стор. 220 223; ї) Маркс про позичковий відсоток,

стор. 242 245; и) Маркс про відсоток і його норму, стор. 246, 249, 253; й) Маркс

про кредит і кругообіг капіталу, стор. 260, 264, 265, 270, 274, 278 281).
8. Бухарі н Н. і Преображе нський Є. /Азбука коммунизма"

(Популярное об яснение программы РКП большевиков), Ч. I. Развитие капитализма и его

гибель. Харьков, 1920 г. Всеукраинское Государственное Издательство. Стор. 94. (а)
Суть вчення Маркса, стор. 9 11; б) Маркс про резервну промислову армію, стор. ЗО).

9. Б у х а р і н Н. і П р е о б р а ж е н с ь к и й Є. /Азбука Коммунизма"
(Популярное изложение програмы РКП(б) принятое на VIII-ом С езде). Издание
Политуправления Реввоенсовета XII армии. 1920 г. Стор. 227. (а) Суть вчення Маркса,
стор. И 13; б) Маркс про резервну промислову армію, стор. 29).

10. Його ж. /Азбука Коммунизма" (Популярное изложение программы РКП(б),
Всеукраїнське Держав. Видав., Херсонський відділ. 1921 рік. Стор. 220 плюс IV.

11. Його ж. /Азбука Коммунизма" (Популярное изложение программы

РКП(б). Одеса. 1921 р. Всеукр. Держав. Видав. Стор. 320.

12. Його ж. /Азбука Коммунизма" (Популярное изложение программы

РКП(б). Издание второе. Одесса, 1922 год. Госиздат Украины. Стор. 319. (а) Суть
вчення Маркса, стор. 12 14; б) Маркс резервна промислова армія, стор. 40).

13. Його ж. /Азбука Коммунизма". Часть 1-я Развитие капитализма и его

гибель. Издательство Украины, 1924 г. Стор. 101 плюс VI. ( а) Суть вчення Маркса,
стор. 9 12; б) Маркс про резервну промислову армію, стор. 32).

14. Його ж. /Азбука Коммунизма". (Популярное об яснение к программе

РКП(б). Госиздат Украины, 1924 г. Стор. 284 плюс VI. (а) Суть вчення Маркса,
стор. 9 12; б) Маркс про резервну промислову армію, стор. 33).
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15. Його ж. Азбука Коммунизма". Издание III -е, дополненное. Госиздат

Украины. 1923 г. Стор. 264 плюс VI. (а) Суть вчення Маркса, стор. 3 5; б) Маркс
про резервну промислову армію, стор. 26).

16. Його ж. Азбука Коммунизма". Госиздат Украины. 1924 г. Стор. 90

плюс VI. (а) Суть вчення Маркса, стор. 3 5; б) Маркс про резервну промислову
армію, стор. 26).

17. Його ж. Азбука Коммунизма" (популярное изложение к программе

РКП(б). Госиздат Украины. 1925 г. стор. 319. (а) Суть вчення Маркса, стор. И 13;

б) Маркс про резервну промислову армію, стор. 37).
18. Бухарин Н. О характере нашей революции и возможности

победоносного социалистического строительства в СССР". Издательство Пролетарий. 1926 г.

Стор. 73. (Маркс про господарські форми, стор. И).
19. Воробйов А. Краткий курс политграмоты. Харьков. 1924 г.

Издательство Пролетарий". Стор. 160. Издание 5 - ое, дополненное. (Маркс про банки,

стор. 32).
20. В і т ф о г е л ь К а р л. От первобытного коммунизма до пролетарской

революции. Харьков. 1923 г. Издательство Путь просвещения" при Наркомпросе УСРР.

Стор. 104. (а) Спосіб викладання Маркса, стор. И; б) Маркс про продукційні сили

й виробничі відносини, стор. 41, 69, 70, 76, 79 83; в) Маркс - Енгельс про

народження клясового суспільства ; г) Енгельс про новий засіб виробництва).
21. В облий, проф. Начальний курс политической экономии". Киев. 1918 г.

(Маркс про історію походження сучасного капіталістичного господарства й

економічні причини виникнення соціялістичного ладу, стор. 87).
22. Вольфсон, М. Б. Чему учит политическая экономия. Издательство

Пролетарий". 1926 г., стор. 85. (а) Маркс про основні ознаки капіталізму, стор. 21;

б) Маркс - Енгельс про неминучість загибели капіталізму, стор. 53).

23. Вопросы экономики. Госиздат Украины. 1928 г. Народный Ком.

Просвещения УССР. Управление научными учреждениями. Научно -

исследовательская кафедра по экономике. Харьков. Выпуск II - й. Стор. 124. (а) Розвиток продук-

ційиих сил за капіталізму й кризи, стор. 5, 16 21. 25; б) Відношення теорії
Маркса до проблеми статики й динаміки в господарстві, стор. 21; в) Маркс закон

тенденції норми .прибутку до зниження, стор. 24 25; г) Маркс про суспільний

розподіл праці, стор. 92 94; г) Маркс про світове господарство, стор. 100;

д) Маркс про закон вартости й світове господарство, стор. 102 106).
24. Гордон І. та Зогін М. Учебник обществоведения для школ

фабрично-заводского ученичества. Часть 1-я. Госиздат Украины Госиздат РСФСР.

1928 г. Стор. 183. (Бібліографія Маркса й Енгельса, стор. 171 176).
25. Г р и ш і н М. И. По ленинскому пути". Учебник для городских

нормальных школ политграмоты и самообразования (с добавлением материала об

Украине). Издательство Пролетарий". 1926 г. Стор. 769. (а) Маркс про ціну та

вартість товару, стор. 69 71; б) Маркс про додаткову вартість, стор. 102;

в) Маркс про капіталістичну акумуляцію, стор. 104, 130).
26. Його ж. По ленинскому пути". Учебник для городских нормальных

школ политграмоты, комсомольских школ политграмоты II-й ступени и

самообразования. Издательство Пролетарий". 1927 г. Стор. 658. (а) Маркс про ціну й

вартість товару, стор. 99 41 ; б) Маркс про додаткову вартість, стор. 43).
27. Г у б е р

- Б у р ж е н. Социализм и концентрация промышленности".
Перевод с французского и предисловие В. Рожицына. Харьков. 1918 г. Издательство

Товарищества Потребительских Обществ Юга России. Стор. 58. (Маркс - Енгельс

про закон розвитку капіталізму, стор. 9 11).
28. Д а ш к о в с ь к и й. Конспектированный курс политической экономии.

Выпуск 1-й под редакцией 3. Лузиной. Харьков. 1923 г. Издание Студкома Комуни-

верситета (а) Метод Маркса, стор. 7; б) Маркс про норму прибутку, стор. 62 63;

в) Маркс про вплив акційних товариств на норми прибутку, стор. 73; г) Маркс
про акційні товариства, стор. 91.
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29. Його ж. Политическая экономия" (конспектированный курс).
Госиздат Украины. 1924 г. Стор. 319. (а) Метод Маркса, стор. 9 И ; б) Маркс про

заробітну плату, стор. 46; в) Маркс про норму прибутку, стор. 114; г) Марксова
теорія ренти, стор. 152, 161, 172; д) Маркс про просту та поширену репродукцію,

стор. 224, 240).
30. Його ж. Политическая экономия (конспектирован, курс). Госиздат

Украины. 1925 г. Стор. 422. Издание II-е просмотрен, и дополнен, (а) Метод

Маркса, стор. 9 11 ; б) Маркс про форми вартости, стор. 23 ; в) Маркс про

додаткову вартість, стор. 84; г) Маркс про заробітну плату, стор. 115 123; г) Маркс

про закон народонаселення, стор. 140; д) Маркс про резервну армію, стор. 143 ;

е) Маркс про ціни виробництва, стор. 187; є) Маркс про вплив акційних товариств
на норму прибутку, стор. 193; ж) Маркс про теорію абсолютної ренти, стор.
255 257; з) Маркс про просту й поширену репродукцію, стор. 305 321).

31. Його ж. Ленин и аграрный вопрос". Издательство Пролетарий". 1925 г.

Стор. 62. (а) Маркс про докапіталістичну земельну ренту, стор. 7 8; б) Маркс

про причини відсталости сільського господарства, стор. 18; в) Маркс про
націоналізацію землі, стор. 37 38).

32. Його ж. Ринок и цена в современном хозяйстве". Издательство

Пролетарий". 1925 г. Стор. 227. (а) Маркс про джерело додаткової вортости, стор-
36 37; б) Маркс про ціну виробництва, стор. 39 40; в) Маркс про вартість
і монопольні ціни, стор. 92 94; г) Маркс про капіталістичний характер продукції
й обмін, стор. 113; г) Маркс про міжнародній обмін та міжнародній розподіл
праці, стор. 118 119; д) Маркс про мита, стор. 133).

33. Девілль-Ґабріель. Капитал Карла Маркса". (Изложение первого

тома) со вступительной статьей Очерк научного социализма". Перевод с

французского под редакцией И. П. Гольденберга - Мешковского. Издательство

Пролетарий". 1923 г. Стор. 240.

34. Земельный (аграрный) вопрос. Теоретики вопроса: Маркс,
Каутский и др. Киев. 1917 г. Издательство Библиотека Свободы", выпуск IV - й. Crop. 15.

35. 3 о м б а р т Вернер. Фридрих Энгельс (1820 1895) из истории
развития социализма. Перевод с немецкого Е. В. Котляра. Харьков. 1919 г.

Издательство редакционно
-

литературного отдела издательского бюро при Нар. Ком.

Просвещения. Стор. 55.

36. Й о г о ж. Фридрих Энгельс (1820 1895) из истории развития
социализма. Госиздат Украины. 1923. Стор. 38. (а) Енгельс про категорії політичної

економії: цінінсть, ціну, гроші й т. ін.; б) Економічна система Маркса, стор. 23).
37. За к С. С. Организация труда и капитала". Одеса. 1922 г. Издание

автора. Стор. 120. (а) Маркс про кризу 1873 року, стор. 7; б) Маркс про значіння

робітничих об єднань (спілок), стор. 47 та 56; в) Енгельс про іманентні закони

капіталістичного суспільства, стор. 47 50).
38. Катаров Е. проф. Методический словарь". Госиздат Украины. 1925 г.

Стор. 80. (Метод Маркса, стор. 6 8, 41 42).
39. Каменев, Т. В. Краткое пособие по политической экономии (для

учащихся рабфаков и совпартшкол)". Издание II-е. Киев. 1923 г. Издательство Со-

рабкооп". Стор. 92. (а) Метод дослідження Маркса, стор. 3--4; б) Маркс про
економічну структуру суспільства, стор. 9 11; в) Маркс про річевний характер
суспільних відносин за капіталізму, стор. И 14; г) Маркс про технічний та

суспільний розподіл праці, стор. 17 18; г) Маркс про товар, стор. 20 22; д) Маркс
про суть грошей та їхні функції, стор. 29, 30, 34 39 ; е) Маркс про додаткову
вартість і прибуток, стор. 52 57; є) Маркс про заробітну плату, стор. 15 17, 46
та 49; ж) Маркс про вартість і .ціни виробництва, стор. 58 61 ; з) Маркс про

первісну акумуляцію, стор. 41 ; і) Маркс про капіталістичний засіб виробництва,
crop. 61 67; ї) Маркс про причини капіталістичних криз, стор. 76 79).

40. К а м е н є в, Т. В. Краткое пособие по политической экономии" (для
рабфаков и совпартшкол). Издание III-е. Киев. 1924 г. Издательство Сорабкоп*и

10* 75/



Crop- 80. (а) Маркс про економічну структуру суспільства, стор. 7 9; б) Маркс

про речівний характер суспільних відносин за капіталізму, стор. 9 13, 20;

в) Маркс про товар, стор. 17 19; г) Маркс про споживчу й мінову вартість,

crop. 22 25 ; ґ) Маркс про суть грошей та їхні функції, стор. 25 26, 29 33;

д) Маркс про первісну акумуляцію, стор. 36; е) Маркс про заробітну плату, стор. 40;

є) Маркс про додаткову вартість і прибуток, стор. 42 50; ж) Маркс про цінність
і ціни виробництва, стор. 50 53; з) Маркс про тенденцію капіталістичного

розвитку, стор. 53 55, 57 59; і) Маркс про причини капіталістичних криз,

стор. 66 69).
41. Кавтський К. Карл Маркс". Киев. Издательство Всероссийского

Земского Союза. 1917 г. Стор. 32.

42. Його ж. Экономическое учение Карла Маркса". Перевод с немецкого

Г. Львовича. Киев 1917 г. Издательство Всероссийского Земского Союза.

Сторінок 78.

43. Його ж. Империализм". Харьков. 1917 г. Кооперативное издательство

Наша Мысль". Crop. 20.

44. Його ж, Потребительные общества и рабочее движение".
Издательство Союза Потребительных обществ Юга России. 1918 г. Стор. 32. (а) Маркс про

кооперації та їх значіння у визвольній боротьбі пролетаріяту, стор. 21 24).
45. Його ж. Потребительные общества и рабочее движение". Издательство

Наша Мысль". Харьков. 1918 г. Стор. 32.

46. Його ж. Война, Интернационал, национальный вопрос". Сборник
статей. Перевод с немецкого А. Десслер. Издание Товарищества Потребительных
Обществ Юга России. 1918 г. Стор 75. (а) Маркс про клясові протиріччя, стор. 7--9.

б) Маркс про капіталістичний засіб виробництва і довжину робочого дня, стор. 6);
47. Його ж. Диктатура пролетариата". Перевод с немецкого Ф. А.

Боброва. Екагеринославское книгоиздательство Наука". 1919 г. Стор. 79 (Маркс-
Енгельс про значіння професійного руху, стор. 12).

48. Його ж. Империализм". Харьков. 1919 г. Кооперативное издательство

Наша Мысль". Стор. 20. (Процес обігу капіталу за Марксом, стор. 24).
49. Його ж. Карл Маркс и его историческое значение" (перевод

рукописи под редакцией Д. Рязанова). Киев. 1921 г. Ст. 32. Издательство

Политуправления Киевского военного округа.
50. Його ж. Классовые интересы". Харьков. 1922 г. Издательство

Пролетарий". Ст. 45. (Маркс про кляси, стор. 6).
51. Його ж. Экономическое учение Карла Маркса". Издательство Киев-

Печать". 1922 г. Ст. 190.

52. Його ж. Экономическое учение Карла Маркса". Перевод с 8-го

немецкого издания. Киев. 1923 г. Стор. 192. Издание Государственного Издательства

Украины.
53. Його ж. Сборник статей" (полемика против Бернштейна). Перевод

Ленина. Издательство Киев - Печать". 1923 г. Стор. 190. Зміст: 1.

Материалистическое понимание истории. II. Диалектика. III. Стоимость. IV. Крупное и мелкое

производство. V. Увеличение числа имущих. VI. Акционерные общества. VII.

Употребление прибавочной стоимости. VIII. Новое среднее сословие. IX. Теория
кризиса.

54. Його ж. Аграрный вопрос". С предисловием П. Штучки. Харьков-
Киев. 1923 г. Издательство Пролетарий". Ст. 323 плюс XXI. ( а) Вчення Маркса
про земельну ренту, стор. VIII, IX, XIII і XIX; б) Застосования системи Маркса в

галузі сільського господарства, стор. 2 4; в) Марксова теорія вартости, надвар-
тости, прибутку, ренти, стор. 38 47; г) Маркс про різну органічну будову
капіталу, стор. 52; г) Маркс про величину відсотку, стор. 57; д) Маркс про перевагу
великого господарства в сільському господарстві, стор. 69 71); е) Маркс про
тенденцію постійного обороту хліборобства за капіталізму в колі концентрації й

роздрібнення, стор. 115).
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55. Його ж. Карл Маркс и его историческое значение". Госиздат

Украины. 1923 год. Ст. 47.

56. Його ж. Экономическое учение Карла Маркса". Полный перевод с

8-го немецкого издания И. С. Биека. Издание IV-e. Госиздат Украины. 1923 год.

Стор. 190.

57. Кавтський К. і Бауер Отто. Изложение II - го тома Капитала"

Карла Маркса (процес обращения капитала)". Екатеринослав. 1923 г.

Кооперативное издательство Пролетарий". Стор. 84. ( а) Виклад економічного вчення Карла
Маркса, стор. 3 78; б) Марксова теорія промислових криз. стор. 68 84).

58. Й о го ж. Экономическое учение Карла Маркса". Полный перевод
с 8 - го немецкого издания И. С. Биека. Госиздат Украины. 1924 г. Стор. 156.

Издание 5-е.

59. Його ж. Классовые интересы". Издательство Пролетарий". 1924 г.

Ст. 39. (Маркс про кляси, стор. 4).
60. Його ж. Аграрный вопрос. С предисловием П. Штучки. Издательство

Пролетарий". 1926 г. Ст. 392 плюс XXII. (а) Вчення Маркса про земельну ренту,

стор. V VII, IX, XI та XV; б) Застосовання системи Маркса в галузі сільського

господарства, стор. З -5; в) Марксова теорія вартости. додаткової вартости,

прибутку. ренти і інш., стор. 47 57; г) Маркс про органічну будову капіталу,

стор. 63; г) Маркс про абсолютну ренту, стор. 65; д) Маркс про величину

відсотку, стор. 57; е) Маркс про перевагу великого господарства в сільському

господарстві, стор. 83 85; є) Про тенденцію постійного обороту хліборобства за

капіталізму в колі концентрації роздрібления, стор. 139).
61. К р и в и ц ь к и й М. Политическая экономия". Методология и методика.

Организация работы и программы. Госиздат Украины. 1925 г. Ст. 6R

(Методологічний підхід Маркса, стор. 8 10).
62. Кунов Г. і Е к ш т е й и. Изложение 4 - го тома Капитала" Карла Маркса

(теория прибавочной стоимости)". Харьков. 1922 г. Издательство Пролетарий".

Стор. 59. (Зміст: I. Теория прибавочной ценности до Адама Смита: а) Английские

меркантилисты, б) Характер физиократизма, в) Адам Смит, г) Производительный и

непроизводительный труд. И. Марксовская критика Рикардо: I. Метод, 2. Ценность,

определяемая рабочим временем. Цена производства. III. Абсолютная земельная

рента Ротбертуса. IV. Ценность, определяемая средним рабочим временем.
Дифференциальная рента. V. Ценность, определяемая общественно - необходимым
рабочим временем. Кризисы. VI. Заключение).

63. К у н о в Г. і Ек штейн, Изложение IV - го тома Капитала" Карла

Маркса (теория прибавочной стоимости)'1. Харьков. 1923 г. Издательство

Пролетарий". Сг. 59 (дивись зміст видання 1922 року).
64. В. Ульянов (Н. Лені н). К. Маркс (краткий библиографический

очерк с изложением марксизма)". Харьков. 1922 г. Издательство ЦК Помгол при
ВУЦИК е. Ст. 45 (а) Маркс про продукційні сили й виробничі відносини, crop. 19

20; б) Економічне вчення Маркса, стор. 25 45).
65. Лені и В. Три статьи о марксизме". Одесса, 1923 г. Кооперативное

издательство Коммунист". Ст. ЗО. (Лише питання економічного характеру : а) Три
джерела й три складових частини марксизму, стор. З - 10; б) Економічне вчення

Маркса, стор. 19- 30).
66. Його ж. Ленин о финансовых и денежно-кредитных вопросах".

Статьи и речи. Сборник составил С. Л. Певзнер под редакцией и со вступительной
статьей А. А. Гринштейна. Госиздат Украины. 1925 г. Стор. 213. (Маркс про банки,

стор. 671.

67. Його ж. Борьба, Жизнь, Учение". Харьков, 1925 г. Издание газеты

Пролетарий" органа ВУСПС. Сторін. 55. (Маркс Енгельс про закони розвитку
капіталістичного суспільства, стор. 5 7).

68. Лібкнехт В. Воспоминания о Марксе". Издательство Пролетарий".
1925 г. Ст. 114. (Метод Маркса, стор. 26).
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69. Лоєвецький Д. ft. Государственная теория денег". Издательство

Одесского Научного Бюро. 1922 г. Сторін. 121. (а) Маркс про вартість грошей, стор. 76;
б) Про кількість паперових грошей в обігові та їх ціність, стор, 81).

70. Любимов. Аграрный вопрос". Издание Товарищества Потребительных
Обществ Юга России. 1918 г. Сторін. 77. (Маркс про націоналізацію землі, стор.
41 45).

71. Л у н а ч а р с ь к и й. Карл Маркс". Всеукраинское издательство, Одесское
отделение. 1920 г. Ст. 16.

72. Люксембург Роза. Накопление капитала". Популярное изложение

Р. И. Зорге. Издательство Пролетарий". 1924 г. Стор. 81. (Марксове визначення

капіталу, стор. 11).
73. М а р і о т. Крушение социализма". Склад издания в книжном магазине

«Нового времени". Одесса, 1919 г. Стор. 53. (Суть теорії Маркса й соціялісти, стор.
4. 34 3).

74. Маркс Карл. Наемный труд и капитал". Харьков. 1917 г.

Книгоиздательство Друг народа". Ст. 33.

75. Його ж. Наемный груд и капитал". Книгоиздательство Козмана. Одесса.

1917 г. Сторін. 32.

76. Його ж. Гражданская война во Франции". Харьков, 1917 г.

Издательство Наша Мысль". Стор. 80.

77. Маркс і Енгельс. Коммунистический манифест". Издание
Винницкой организации РСДРП. 1917 г. Сторін. 62.

78. Його ж. ..Коммунистический манифест". Книгоиздательство Молот".

Екатерииослав. 1917 г. Ст. 32.

79. Його ж. Коммунистический манифест". Одесса. 1917 г. Издательство

Единение". Сторін. 32.

80. Його ж. Коммунистический манифест". Харьков. 1917 г. Издательство

Социал-демократ". Сторін. 62 плюс И.

81. Його ж. Коммунистический манифест". Киев. 1917 г. Издательство

Фронтового Исполнительного Комитета РСДРП. Сторін. 47.

82. Його ж. Коммунистический манифест". Издательство Полтавского

Комитета РСДРП. Полтава. 1917 г. Ст. 32.

83. Його ж. Карл Маркс". (По поводу 100-летнего юбилея со дня

рождения Карла Маркса 1818- V 1918-V). Киев. 1918 год. Издательство Жизнь".

Сторін. 22 плюс 21.

84. Його ж. Манифест коммунистической партии с предисловием Карла
Маркса и Фридриха Энгельса". Полный перевод с немецкого В. ft. Посса.

Издательство Культпросветколлегии при Воєн. Рев. Комитете Шулявско - Лук'яновского
района. Киев. 1919 г. Ст. 48.

85. Маркс і Енгельс. Война и революция" неизданные статьи 1852

І854 г. Харьков. 1919 г. Издательство Наша Мысль".

86. Його ж. Коммунистический манифест" с предисловием Каутского.
Издательство Укрцентропечать".. Харьков. 1919 г. Ст. 61.

87. Його ж. Война и революция" неизданные статьи 1852-- 1854 г.г.»

выпуск 1-й. Харьков. 1919 г. Издательство Наша Мысль". Сторін. 91 плюс VIII.

88. Його ж. Война и революция" неизданные статьи 1852 1854 г.

Харьков. 1919 г. Издательство Наша Мысль", выпуск 2-й. Сторінок 108

плюс IV.

89. Його ж. Манифест Коммунистической партии". Перевод Л. Орловского.
Харьков. 1919 г.

90. Маркс Карл. Наемный труд и капитал". Одесса. 1920 г. Издательский

отдел агитации и пропаганды Одесского губернского комитета ком. партии

(большевиков) Украины. Сторін. 32.

91. Його ж. Наемный труд и капитал". Издание Политпросвета Одесского

Губвоенкомата. 1920 г. Сторін. 32.
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92. Його ж. Манифест коммунистической партии" с предисловием Карла
Маркса и Фридриха Енгельса. Всеукраинское Издательство, Одесское губернское
отделение. Сторін. 40.

93. Його ж. Манифест коммунистической партии" с предисловием Карла
Маркса и Фридриха Енгельса. Издание Политпросвета Одесского Губвоенкомата.
1920 г. Сторін. 64.

94. Карл Маркси Фрідріх Енгельс. Детский труд". Сборник с

пояснениями по Капиталу". Том первый Положение рабочего класса в Англии" под

редакцией Левита. Харьков. 1922 г. Издательство ЦК КСМУ. Ст. 45.
95. Карл Маркс. Наемный труд й капитал". Издательство ЦК помощи

голодающим при ВУЦИК е. 1922 год. Сторін. 32.

96. Його ж. Речь о свободе торговли, произнесенная 9-го января
1847 года в демократическом обществе в Брюсселе". С предисловием Плеханова.

Издательство ЦК помощи голодающим при ВУЦИК е. Сторін. 36.

97. Й о г о ж. Капитал", том первый. Перевод под редакцией Базарова
и Степанова. Киев Харьков, 1923 г. Издательство Пролетарий". Сторін. 608.

98. Його ж. К критике политической экономии". Одесса. 1923 г. Госиздат

Украины. Сторін. 174.

99. Його ж. Капитал", том второй, книга вторая. Под редакцией
Степанова и Базарова. Кооперативное издательство Пролетарий". 1923 г. Сторін. 396.

100. Наемный труд и капитал". Харьков. 1924 г. Типография Укрбюро ВУСПС

имени Иванова. Стор. 24.

101. Ор-ський. Карл Маркс". Киев, 1917 г. Издательство Голос социал-

демократа".
102. Павлович М. Экономические, основы внешней политики

современных государств" (что такое империализм). Харьков, 1920 г. Издание Политотдела
Ревоенсовета юго-западного фронта. Сторін. 68 (а) Маркс про закони різних епох,

стор, 4; б) про природний закон розплідження, стор. 5).
103. Його ж. Экономические основы внешней политики современных

государств" (что такое империализм). Екатеринослав. 1921 г. Всеукр. Гос.

Издательство, Екатеринославское отделение. Ст. 56. (а) Маркс про закони різних епох, стор.

4; б) про природний закон розплідження, ст. 4 5).
104. Пайер О. В. Чем живет капитал" (прибавочный труд и прибавочная

стоимость). Харьков, 1917 г. Издательство Социалист". Ст. 32. (Додаткова вартість
за Марксом, стор. 29 31).

105. Певзнер С. і Окунев Г. Кредит и банки". Юридическое
издательство Наркомюста УСРР. 1927 г. Сторін. 118 (а) Маркс про суть кредиту, стор. 8 10;

б) про об єкт кредиту, стор. 13 17).
106. Пілецький Я. А. Две теории империализма". Издательство

Пролетарий". 1924 г. Сторін. 200. (а) Маркс про грошовий капітал, стор. 35; б) про

акумуляцію капіталу й кризи, стор. 84 91 ; в) про додаткову вартість і ціну робочої
сили, стор. 163).

107. Його ж. Политический словарь" (краткое, научно-популярное
толкование слов). Издание Кременчугского Окрпаркома. 1924 г. Стор. 211 (Економічне

вчення Маркса, стор. 96).
108. Його ж. Политическая экономия". Хрестоматия для вечерних

Совпартшкол и Марксистских кружков. Составили Павлов Э. и Абрамов Б. Издательство

Пролетарий". 1927 г. Ст. 224. (а) Маркс про суспільно - необхідну працю, crop. 20

23; б) про складну працю, стор. 23; в) про товаровий фетишизм, стор. 24; г)

теорія грошей за Марксом, стор. 36 38; г) Маркс про засоби виробництва, стор.
52; д) про постійний та перемінний капітал, стор. 56; е) про заробітну плату,

стор. 64, 67, 71 74; є) про позичковий відсоток, crop. 116 119; ж) про ренту,

стор. 124 127),
109. Преобра ж енський Е. Бумажные деньги в эпоху пролетарской

диктатуры". Екатеринослав, 1922 г. Госиздат Украины. Стор.88. (а) Загальна форма
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вартости за Марксом, ст, 6 7; б) Маркс про споживчу вартість грошового товару

стор. 7; в) Маркс про функцію грошей, стор. 8 12; г) про паперові гроші, стор.

12 13; г) Закони паперово
-

грошового обігу за Марксом і помилки Гільфердінга,
стор. 13 18).

ПО. П р е. о б р а ж е н с ь к и й В. Очерк истории общественных форм" для

совпартшкол, рабфаков и самообразования. Издательство Пролетарий", 1928 г.

Стор. 255. (Маркс про умови виникнення хліборобства, ст. 53 55).
111. Семенов В. Очерки по истории экономического учения марксизма".

Харьков. 1926 г. Издательство Пролетарий". Стор. 230.

112. С е м к о в с ь к и й С. Ю. Что такое Марксизм". Дарвин и Маркс".
Харьков, 1922 г. Издательство просветительной организации Труд". Ст. 38. (Маркс

про історичну тенденцію капіталістичної акумуляції, стор. 32). Книжка має такі

додатки: 1. Из предисловия К критике политической экономии" Карла Маркса.
2. Речь Фридриха Энгельса над гробом Карла Маркса.

ИЗ. Його ж. Марксизм как предмет преподавания". Харьков, 1922 г.

Библиотека журнала Путь просвещения". Сторін. 30 (а) Марксизм, як науковий
світогляд, стор. 10 16; б) Суть вчення Карла Маркса, Маркс як економіст - соціолог,

стор. 18 20).
114. Його ж. Что такое марксизм". Издательство Путь просвещения" при

Наркомпросе УССР. 1923 г. Стор. 68. Издание третье, дополненное, (а) Суть вчення

Маркса, стор. 5 9, 14 16; б) Маркс про продукційні сили й виробничі
відносини, стор. 20 25; в) Марксизм як знаряддя досліду, стор. 20 25; г) Маркс про

залізну неминучість соціялізму, crop. 26). Додатки до книжки: 1. Ф. Энгельс

Карл Маркс". 2. Из предисловия К критике политической экономии". 3.

Плеханов Г. Диалектика -

принцип жизни". 4. Плеханов Диалектика и метафизика
в науке". 5. Плеханов Диалектика и теория еволюции". 6. Каутский Еволюция
и революция". 7. Речь Энгельса над гробом Маркса.

115. Його ж. Исторический материализм". Сборник статей. Издание

четвертое. Госиздат Украины. 1923 р. Ст. 288. (Про матеріялістичне розуміння історії
Марксом та Енгельсом),

116. Його ж. Что такое марксизм". Издательство Южбюро ЦК Всеработ-

проса. 1923 г. Стор. 56. Издание второе, дополненное, (а) Суть вчення Маркса,
стор. 7 13, 21 23; б) Маркс про продукційні сили та виробничі відносини,

стор. 31 35, 38 40; в) Марксизм як метод дослідження, стор. 39 42; г) Маркс

про залізну неминучість соціялізму ; стор. 40). Додатки до книжки : 1. Из предисловия

к Критике политической экономии". 2. Речь Ф. Энгельса над гробом Карла Маркса.
117. Його ж. Марксистская хрестоматия для юношества", издательство

Молодой рабочий", 1923 г., стран. 218 плюс XXIX. (а) Суть вчення Маркса, стор. IX

XXV11I; б) Маркс про продукційні сили й виробничі відносини, стор. XXII XXIV

і 113, 134, 136; в) Про залізну необхідність соціялізму, стор, XXVII; г) Економічне

вчення Маркса, стор. 84 86, 88 - 90 і 114 118; ґ) Маркс про загибіль капіталізму,

стор. 93; д) Енгельс про кляси, стор. 141 144).
118. Йао г о ж. Марксистская хрестоматия*', том первый. Учение Маркса.

Госиздат Украины. Ст. 709 плюс VIII. 1923 г. ( а) Маркс про додаткову вартість, стор. 5 ;

б) про буржуазію та розвиток продукційних сил, стор. 6; в) про первісну

комуністичну акумуляцію, стор. 8 11, 16 18; г) про передумови капіталістичного

суспільства, стор. 115, 175; г) Енгельс про протиріччя капіталістичного ладу, стор. 11

16; д) Маркс про буржуазний та феодальний спосіб виробництва, стор. 17 19;

е) про суспільний характер виробництва, суспільні виробничі відносини, стор. 207

210; є) про продукцію й розподіл, стор. 256 263; ж) про продукцію абсолютної

та відносної додаткової вартости, стор. 5, 156 159, 177 180, 183, 188 196;

з) про категорії теоретичної економії, стор. 211 ; і) про засіб виробництва й закони

населення, стор. 187; ї) про загибіль капіталізму, стор. 22 26, 36 39; и) про

товаровий фетишизм і його таємницю, стор. 454 457. й) Маркс Енгельс про кляси,

стор. 19 22, 26 28, 156, 263. 265 - 274).
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119. Його ж. Марксистская хрестоматия", том первый. Учение Маркса.
Госиздат Украины. 1925 год. Сторінок 709 плюс VIII. Издание шестое (дивись
видання 1923 р.; надруковано без жодних змін).

120. Його ж. Что такое марксизм". Госиздат Украины. 1925 г. Сторін. 81.

Издание пятое, значит, дополненное, (а) Суть вчення Маркса, стор. 5 9, 13;

б) Маркс про продукційні сили й виробничі відносини, стор. 20 23; в) Марксизм як

знаряддя досліду, стор. 23 27). Додатки до книжки: 1. В. И. Ленин. Биография
Маркса. 2. Ф. Энгельс. Карл Маркс. 3. П. Лафарг. Как работал Маркс. 4. Каутский
К. Маркс и Энгельс. 5. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Из коммунистического

манифеста, б. В. И. Ленин. Диктатура пролетариата. 7. Маркс и Энгельс. Диктатура

пролетариата. 8. В. И. Ленин. Классовая борьба и диктатура. 9. Из предисловия
к Критике политической экономии Маркса". 10. Диалектика принцип жизни.

11. Ленин. Диалектическая логика. 12. Плеханов. Диалектика й теория еволюции.

13. Каутский К. Эволюция и революция. 14 Речь Энгельса над гробом Маркса.
121. Його ж. Марксизм и Ленинизм". Издательство Пролетарий". 1925 г.

Сторін. 283. (а) Маркс Наймана праця й капітал, стор. 63 65; б) Енгельс Від

середньовіччя до соціялізму, стор. 72 75; в) Енгельс Наше відношення до

дрібного селянства; г) Маркс Енгельс - Матеріялістичне розуміння історії, стор.
150 153, 155 159, 162 163; д) Енгельс про історичне значіння Маркса,
стор. 184 86).

122. С л у ц к и н а С. Политграмота" пособие для совпартшкол, вечерних

совпартшкол, школ политграмоты II - й ступени и кружков по ленинизму). Издат.
Пролетарий", 1925 г., crop. 752. (а) Маркс Енгельс про продукційні сили та виробничі
відносини, стор. 1,17 18, 21 23 ; б) Енгельс про продукцію та обмін, стор. 2;

в) Енгельс про загибіль капіталізму, стор. 8 11,23 25; д) Маркс про

мануфактуру, стор. 35; е) Економічне та філософське вчення Маркса, стор. 43; ж) Маркс про

теорію вартости, стор. 549 560; з) про додаткову вартість, 559 565; і) про
заробітну плату, стор. 566 569; к) про капіталістичну акумуляцію, стор. 569 571).

123. Його ж. Социально-экономический минимум, том второй, выпуск
первый, под редакцией Смушкова. Госиздат Украины, 1925 г. Стор. 314 (а) Маркс про

робітничу кооперацію, стор. 165; б) Теорія грошей за Марксом, стор. 252 266;

в) Маркс про кредит, стор. 279).
124. Його ж. Спутник лектора". Планы, тезисы, література. Сборник

первый, под редакцией, со вступительной заметкой и библиографией Боровича.
Харьков. 1919 г. Сторін. 62 (а) Економічне вчення Карла Маркса, стор. 32 34 ; б) Маркс
Енгельс про матеріялістичне розуміння історії, стор. 42 44).

125. Стеклов Ю. Карл Маркс учитель народов (1818 1883). Киев. 1921 г.

Политуправление Киевского Военного Округа. Сторін. 32.

126. Його ж. Теория капиталистического строя". Выпуск первый (Участие
библиотеки в плановой работе по государственной пропаганде коммунизма). Цикл
первый. Издание Политуправления Киев. Воєн. Округа. 1921 г. Стор. 20 (На
сторінці 7 8 подається характеристику таким творам Маркса (де можна ознайомитися

з суттю капіталізму), а саме: 1. Наемный труд и капитал" 2. Заработная плата,

цена и прибыль" 3. Коммунистический манифест Маркса и Енгельса.

127. Трахтенберг I. Н. Бумажные деньги" (Очерк теории денег и

денежного обращения). Издательство Союза Харьковского кредит, союза

кооперативов". 1918 г. Сторін. 356. (а) Маркс про товар, crop. 16; б) про абстрактну працю,

стор. 20; в) про гроші, стор. 24 27, 65 - 67, 169; г) про ріжницю між обігом

золотих і паперових грошей, стор, 217 219; д) про всесвітні гроші, стор. 242).
128. Т у г а н - Б а р а н о в с ь к и й. Бумажные деньги и металл". Одесса.

1919 г. Изд. Русская культура" Стор. 131 (Паперово - грошовий обіг за Марксом,
стор. 40).

129. Його ж. Очерки из новейшей истории политической экономии и

социализма". Седьмое издание Всерос. Центр. Союза потребительных обществ.
Харьков, 1919 г. стран. 259 (суть марксового вчення, стор. 188- 190, 217 259).
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130. Чернышев М. Памятная книжка марксиста". Издание Всеиздата".

Екатеринославское отделение. 1920 г. Сторін. 264 (а) Маркс Енгельс про

капіталістичне та соціял істинне суспільство, стор. XXV-XXVII; б) Маркс про первісну

акумуляцію, стор. XLIII; в) про історичні епохи, стор. 27; г) про умови й причини
переходу капіталістичного суспільства у вищу форму, стор. 63 65; г) Маркс
Енгельс про аграрне питання, стор. 88 104 ; д) Маркс про вартість, стор. 107 ПО ;

е) про гроші, стор. ПО ИЗ; є) про капітал і додаткову вартість, стор. 113 132;

ж) про заробітну плату в різних країнах, стор. 133; з) про репродукцію, стор.
133 137 ; і) про закон народонаселення в капіталістичному суспільстві, стор. 137

139; ї) про первісну капіталістичну акумуляцію, стор. 139 143; и) про процес
обігу капіталу, стор. 144 159; й) про процес капіталістичного виробництва в

цілому, стор. 160 197).
131. Його ж. Памятная книжка марксиста". Издательство Киев - печать",

1922 г. Сторін. 172. ( а) Суть вчення Маркса та Енгельса, стор. IX; б) Маркс Енгельс

про матеріялістичне розуміння історії, стор. XIV XX і 15 36; в) Маркс - Енгельс

про історичну ролю пролетаріяту, стор. XX XXIV і 38 --48; г) Економічне вчення

К. Маркса й Ф. Енгельса: товар, вартість, додаткова вартість і т. ін., стор. XXIV

XLVIII і 58 128).
132. Шатан Є. О. Проблема рабочей силы в основных промышленных

районах СССР". Издание Госплана УССР, 1927 г. Сторін. 98(a) Маркс про закон

населення, стор. И ; б) Заробітна плата за Марксом, стор. 17, 58).
133. Його ж. Теория заработной платы", под редакцией Струмилина С.

Изд. Украинский рабочий". 1927 г. Сторін. 212 (а) Теорія заробітної плати за

Марксом, стор. 7, 97 99, 108 109, 121 123, 124 170; б) Маркс про форми за¬

робітної плати, ст. 170 176; в) Маркс про продукційні сили й виробничі
відносини, стор. 9 11 ; г) Маркс про мануфактуру, стор. 20 22).

134. Проф. П. И. Фо мін. Синдикаты и тресты". Изд. Союза Харьк. кредит,

кооперативов, 1919 г. Стор. ПО. (а) Суть простого та капіталістичного

товарового обігу за Марксом, стор. 7 10; б) Порівняльна аналізацін товарів,
вироблених мануфактурним та машиновим засобами виробництва за Марксом, стор. 60;

в) Маркс Енгельс про розвиток продукційних сил за капіталізму, стор. 101 103).
134. Енгельс Ф. Развитие социализма. От утопии к науке* Одесса, 1917 г.

Изд. В. Копельмана. Стор. 49.
135. Його ж. От утопии к науке" (развитие социализма). Одесса, 1917 г.

Изд. Единение". Стор. 49.
136. Його ж. От утопии к науке" (развитие социализма). Киев. 1917 г. Изд.

товарищества Гудок". Стор. 30.

137. Його ж. Происхождение семьи, частной собственности и государства".
Одесса, 1922 г. Стор. 83. Госиздат Украины.

138. Його ж. Происхождение семьи, частной собственности и государства".
Издательство Пролетарий". 1926 г. Сторін. 120.

139. Энгельс Фридрих" (столетие со дня рождения). Издание
Политуправления юго-зап. фронта. 1920 г. стор. 8.

140. Эрнст Дран. Фридрих Энгельс". Изд. Пролетарий", 1923 г. Сторін. 64.

141. Ярославський Ємельян. Карл Маркс и Фридрих Энгельс". Изд.

Центр. Изд. Бюро при Нар. Ком. Просвещения. Киев. 1919 г. Сторін. 8.

142. Карл Маркс и Фридрих Энгельс". Екатеринослав. 1920 г. Всеукр. Издат.,

Екатеринославское отделение. Стор. 7.

М. Роз ма н

М. Гольман Всеобщий кризис капитализма" вид. Комакадемії,

стор. 76, ціна 1 карб.
Книжка Всеобщий кризис капитализма" являє собою доповідь, зачитану

автором в Інституті світового господарства та світової політики при Комакадемії. В своїй студії
автор не обмежується лише абстрактно-теоретичною аналізою, а дає також аналізу кон¬
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кретного змісту всезагальної кризи капіталізму на основі матеріялу довоєнної та

післявоєнної коньюнктури.

Свою студію автор починає постановкою проблеми про формальні можливості

всезагальної кризи капіталізму.
Сучасна криза не являє собою звичайної періодичної кризи, а є кінцева, більш або

менш довгочасна, криза всієї капіталістичної системи загалом. Шлях до пізнання

загальних можливостей, а, значить, і найпростішого змісту всезагальної кризи капіталізму
можна знайти лише після розгляду сучасної світової єдности, як єдности головних

суперечностей капіталістичного способу виробництва у їхньому русі та взаємодії. Таких

суперечностей автор нараховує чотири: 1) постійне порушення рівноваги необмеженого

зросту капіталістичної продукції й обмеженого споживання мас; 2) диспропорційність
окремих галузей виробництва; 3) суперечність між чим раз ширшим усуспільненням
процесу виробництва та приватнокапіталістичним привласненням; 4) суперечність між

тенденцією безмежного зростання вартости постійного капіталу й зниженням норми прибутку,
що викликається цією тенденцією. Ось ці .чотири основні суперечності капіталістичного

способу виробництва, що мають свій крайній вияв і синтез у періодичних промислових

кризах" (стор. 13). Вони (ці суперечності) являють собою формальну можливість всезагальної

кризи капіталізму. Які ж реальні умови перетворюють цю формальну можливість у

дійсність ? Для цього треба простежити еволюцію, що відбувається в цих суперечностях під

час монополістичного капіталізму.
Якщо до того часу, доки не було поділено світових ринків, перша суперечність

була рушійною силою розвитку світового господарства, то кількісне вичерпання ринків
призвело до значного загострення цих суперечностей і до якісних змій у розвиткові
витворчих сил. Скокоподібний розвиток цих останніх стає все більш забарним, доки не

перетворюється в хронічний застій. Але хронічний застій капіталізму не виключає

можливости швидкого зросту витворчих сил деякого сектору світового господарства. ІІей закон

нерівномірного розвитку окремих країн производить до загострення суперечностей між

капіталістичними країнами; боротьба за перерозподіл уже раніш поділених ринків
завжди кінчається війнами. Монополія не усуває анархії виробництва та конкуренції,
і тому друга суперечність (диспропорційність) підчас монополістичного капіталізму
загострюється остільки, що підчас кризи стає більш руйнівною. Суперечність між що далі

більшим усуспільненням виробництва й приватно капіталістичним привласненим у своєму

русі призводить до якісних змін капіталізму, перетворюючи його н імперіалізм, що його

Ленін характертував, як переходовий або вмираючий. Нарешті, суперечність між

зростанням вартости постійного капіталу й зниженням норми зиску підчас класичного

капіталізму стимулювала розвиток витворчих сил, а підчас монополістичного капіталізму
стала перешкодою до розвитії}' цих витворчих сил.

До монополістичного капіталізму існує лише формальна можливість всезагальної

кризи в першій та четвертій суперечностях, себто всезагальна криза in potentia".
Підчас монополістичного капіталізму утворюється зовсім інші щодо якости обставини, які

призводять до загострення всіх чотирьох суперечностей, можливість перетворюється
в дійсність.

Крім цього, монополія викликає значне загострення клясових суперечностей,
що призводять до соціяльио - політичної кризи капіталістичної системи загалі м. Отже,

закінчує автор, сучасну кризу капіталізму ми звемо всезагальною не тільки тому, що

вона містить вищезгадані простіші риси (хронічна перепродукція, загнивання,

перерозподіл ринків,) що вже ґрунтовним чином відрізняє її від звичайних періодичних криз,
а й тому, що вона являє собою не тільки технічну та економічну, а й соціяльно -

політичну кризу" (стор. 34).
Далі автор зосереджує увагу на розгляді відмінних рис всезагальної кризи.

Всезагальна криза якісно й кількісно відрізняється від періодичних промислових
криз тим. що суперечності, які призводять до останніх, підчас монополістичної о

капіталізму теж змінилися якісно й кількісно. Ріжниця між всезагальною кризою та

періодичними промисловими кризами полягає в тому, що всезагальна криза цс репродукція в

хронічній формі, що супроводиться протилежними тенденціями: занепад в одних галузях
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або секторах світового господарства, пожвавлення й прогрес в інших. Цей нерівномірний

розвиток капіталізму в умовах монополістичного капіталізму, де ринки вже поділено,
обов язково призводить до примусового перерозподілу ринків. Крім цього, підчас

монополістичного капіталізму відбуваються якісні та кількісні зміни з циклі: замість 9 11

років, цикл скорочується до 7 4 років; замість чотирифазного циклу двофазний цикл,

млява або часткова стабілізація та криза; війна, як третя фаза, йде за фазою кризи або

напередодні кризи, являючи собою розгорнутий вияв всезагальної кризи капіталізму"
(стор. 43.).

Що ж є рушійною силою цих двох наступних одна за одною фаз циклу? - Не
важко догадатися, відповідає автор, іцо це тенденції й причини, супротивні хронічній

перепродукції, технічному застоєві та іншим елементам простішого змісту всезагальної

кризи, а саме: всі відміни та форми раціоналізації, технічний прогрес, трестування, під-

щення норм визискування, експорт капіталів, військові замовлення тощо" (стор. 43).
Це все на деякий час викликає пожвавлення, а в деяких країнах навіть розквіт, і

це призводить до ще більшого загострення суперечностей капіталізму; урізок часу, що

складає промисловий цикл, чим раз більше скорочується. Протилежні тенденції

всезагальної кризи капіталізму, іцо викликають часткову стабілізацію, ще більше загострюють

суперечності економічного та соціяльно політичного порядку, які неминуче ведуть до краху
всієї системи загалом.

Останні два розділи ирисв ячено описові конкретного змісту всезагальної кризи та

кволого пожвавлення так званій сучасній частковій стабілізації, як передодня кризисно-
воєнної фази всезагальної кризи капіталізму.

Раніш ніж перейти до критичного розгляду викладеного нами в головних рисах

змісту студії тов. Гольмана, ми вважаємо за потрібне відзначити позитивні риси цієї

студії. В нашій економічній літературі існує загальновизнаний погляд, що сучасний
капіталізм, не зважаючи на наявність стабілізаційних моментів, переживає всезагальну

кризу, себто кризу всієї системи загалом. Цей погляд революційного марксизму
відбився у відповідних постановах наших партз їздів та конгресів Комінтерну ; цей

погляд уперше теоретично обгрунтував Ленін у своєму геніяльному творі Імперіалізм,
яко новіший етап капіталізму-, де характеризує сучасний капіталізм ось як: Монополія,

олігархія, прагнення до панування, замість прагнень до волі, визискування чим раз
більшого числа дрібних або слабих націй невеликою жменькою багатших або дужчих націй

усе це породило ті відмінні риси імперіалізму, що примушують характеризувати його як

паразитичний або загнилий капіталізм". Далі Ленін знов повертається до характеристики

імперіалізм), називаючи його капіталізмом, що вже конає: Із усього сказаного вище

про економічні суті Імперіалізму виходить, що його доводиться характеризувати як

переходовий капіталізм або, вірніше, капіталізм, що конає" (XIII том творів Леніна,

стор. 333 334).
Відомо, що теоретики другого Інтернаціоналу, на чолі з Кавтським та Гільфердін-

гом, стоять на зовсім іншій позиції щодо оцінки імперіялізму. Тут не місце для критики
цих поглядів, але в цьому відношенні студія тов. Гольмана заслуговує на увагу, даючи

аналізу всезагальної кризи капіталізму в освітленні поглядів Маркса Енгельса та

Леніна й цим доводячи, що ленінська теорія імперіялізму являє собою пряме продовження

марксо
- енгельсової теорії капіталізму і що погляд революційного марксизму витікає з

марксової теорії капіталізму. Студія тов. Гольмана заслуговує на увагу і в тій частині, де

він дає аналізу матеріальної основи сучасної стабілізації капіталізму, а також і в тій, де

дає конкретний зміст всезагальної кризи, де на основі економічної аналізи висвітлюється

суперечності капіталістичних країн напередодні війни й після неї; ця аналіза ще більше

підкреслює геніяльність Ленінового твердження про закон нерівномірного розвитку
капіталістичних країн, як обов язковий закон капіталізму.

Поруч із цими позитивними рисами, книжка тов. Гольмана має низку таких місць,
де автор не досить логічно розвиває свою думку, і тому не завжди його висновки можна

визнати за бездоганні. Дарма що автор часто - густо повторюється, деякі твердження його

залишаються зовсім без аргументації, а це теж викликає сумнів щодо правильности цих

тверджень. Далі ми зупинимось на цих, на нашу думку, слабих місцях студії тов. Голь-
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мана. Але насамперед треба відзначити, що більше від третини тексту книжки заповнено

цитатами. Піп правда, книжка має підзаголовок В свете взглядов Маркса, Энгельса и

Ленина" і більшість цитат наведено з творів вищеназваних авторів, але зловживання

цитатами щодо числа їх заважає читачеві стежити за думкою автора, а це, безперечно,
відбивається на цінності самої студії.

Перейдімо до окремих критичних зауважень по суті. Автор, підходячи до вивчення

всезагальиої кризи, цілком слушно наслідує марксовому викладові теорії криз у Теоріях
додаткової вартости". Для Маркса формальна можливість криз це ще не причина криз.

Коли, каже Маркс, питають про її (кризи. А. Л.) причини, то якраз хотяті, знати, чому

її абстрактна форма, форма її можливости, перетворюється з можливости в дійсність"

(Маркс Теорії додаткової вартости", т. Н, ч. II, crop. 182). Ця елементарна форма кризи,
за Марксом, полягає в формальній метаморфозі самого капіталу, у незбіганні купівлі
та продажу в часі та просторі. Тов. Гольман таким самим чином підходить до вивчення

всезагальиої кризи капіталізму. Раніш він подає аналізу її формальної можливости

елементарно - абстрактну форму, для того, щоб надалі підійти до виявлення конкретних

умов перетворення цих можливостей у дійсність, себто, за Марксом, знайти причину

всезагальиої кризи. Але тов. Гольман робить тут деякі помилки: дарма що він заздалегідь

обіцяє розглянути суперечності капіталістичного способу виробництва в їхньому рухові
та взаємодії, він цього не виконав і не показав, у якій взаємодії перебуває одна

суперечність до другої. Правда, першу й четверту суперечності показано в їхній взаємодії,

але друга й третя якимось чином випадають, і невідомо, яке місце вони займають в

аналізі.

Суперечності, іманентно властиві капіталістичному способові виробництва, за їхньою

суттю, молена поділити на більш або менш конкретні. Себто: більш абстрактна
суперечність являє собою елементарну форму для суперечності! більш конкретної. Наприклад,
суперечність між необмеженістю продукції й обмеженістю ринків, інакше кажучи

суперечність між виробництвом і споживаннням. являє собою суперечність більш абстрактну,
ніж диспропорційність. Перша суперечність є елементарною формою другої, бо остання

не є доповнення до першої, як це розуміє автор, а включає в себе й першу суперечність :

поняттям диспропорційність вичерпується й суперечність між виробництвом та споживанням.

Далі суперечність між суспільним характером виробництва та приватним характером
привласнення теж не можна розглядати ізольовано, як це робить автор, бо в такому разі вона

зовсім випадає з поля аналізи, а між тим, за Деніно.м, суперечності між суспільним
характером виробництва та приватним характером привласнення включають і суперечності між

виробництвом та споживанням. Нарешті, четверта суперечність у тому вигляді, як це подано

в аналізі тов. Гольмана, теж стоїть ізольовано від усіх інших суперечностей, а в

дійсності ця суперечність є лише більш конкретний вияв третьої суперечиости. Тут ми повинні

зазначити, що четверта суперечність, не то що помилкова, але не досить ясно

формульована. Четверту суперечність автор формулює, як суперечність між тенденцією без-

крайного зростання вартости постійного капіталу й викликаним цим зниженням норми

зиску" (стор. 11). Неясність полягає втому, що суть суперечиости не в зниженні норми

зиску, а у внутрішніх суперечностях закону тенденції норми зиску знижуватися. Наше

формулювання відрізняється від формулювання тов. 1'ольмана тим, що воно розкриває

внутрішній зміст усіх суперечностей капіталістичного способу виробництва. Ми вже раніш
показали, що суперечність між суспільним характером виробництва й приватним

характером привласнення цс є та загалі на суперечність, що включає всі інші суперечності
капіталізму. Що ж саме треба розуміти під цією загальною суперечністю ? Це значить,

що загальний для якої завгодно економічної формації закон безупинного процесу

репродукції в умовах капіталізму набирає характеру періодичного прирощування капіталу,
себто перетворюється в закон капіталістичної акумуляції. Суспільний характер
виробництва веде до усуспільнення виробництва до централізації та концентрації капіталу.
Останні (концентрація й централізація) обов язково супроводяться зростом органічного
складу капіталу, породжуючи тенденцію, яка йде всупереч приватному привласненню
основі капіталістичного способу виробництва, бо відносне, а підчас монополії й

абсолютне, зменшення змінної частини капіталу веде до зниження норми зиску.

161



І коли б зріст органічного складу капіталу породив би лише шо тенденцію, то

загальна криза капіталізму відбулася б далеко раніш. Але через те, що, разом з

породженням цієї тенденції, одночасно, через той же таки зріст органічного складу капіталу,
породжується протилежна тенденція, що протидіє зниженню норми зиску, капіталістичний

процес набирає характеру циклічного руху. Боротьба, що йде між цими протилежними

тендеціями, себто внутрішні суперечності закону тенденції норми зиску знижуватись,
і являє собою рушійну силу капіталістичного процесу надає йому хвилястого руху.

Отже, ми, починаючи з простішої й елементарної форми кризи, дійшли до

суперечности, що перетворює цю елементарну форму в дійсність, бо аналізували всі

суперечності капіталістичної системи в їхній взаємодії та взаємозалежності, чого у автора

студії нема.

Ми не пристаємо на те, що суперечність, яка визначає періодичні кризи, а,

значить. циклічний рух капіталістичного процесу, являє собою елементарну форму
всезагальної кризи капіталізму. Елементарна форма періодичних криз є одночасно й

елементарною формою всезагальної кризи капіталізму, бо остання лише модифікація періодичних
криз, оскільки кожна категорія політичної економії модифікується підчас капіталізму.
Виявлення причин та чинників цієї модифікації потребує самостійного дослідження ; тут

ми лише зазначимо, що ця модифікація полягає в тому, що довгість кризисно!' й

особливо депресійної фаз збільшується і, навпаки, фази пожвавлення й піднесення

скорочуються. І тому, на нашу думку, невірне твердження т. Гольмана, що сучасні цикли

змінилися в тому розумінні, що замість чотирифазного циклу є лише двофазний цикл.

Ця концепція т. Гольмана не може бути обґрунтована (цього якраз і бракує в студії) і

не иідтвержуєгься ні довоєнним, ні післявоєнним емпіричним матеріялом.

А. Ландесман

Нова праця про Паризьку Комуну

Georges Laronze. Н is toi re dc la С о in nr n n e de і 871 d a pres des

documents c t des souvenirs і n e d і t s. La Justice. Lettre preface de M. Louis Bartliou

de l Academie Franvaise. Payot. Paris. 1928. XV -{-695 c.

На сторінках Историка - Марксиста" уже констатувалося пожвавлення інтересу до

історії Комуни в післявоєнній Франції1). Можливість виходу друком наукового видання

протоколів Комуни (т. 1,1924) завдяки підтримці паризького муніципалітету, з явлення в

такому академічному" органі, як Revue historique (1925) статті Буржсиа про Центральний
Комітет і Паризьку Комуну, де він говорить про неминучу потребу наукового іі

об єктивного вивчення історії Комуни на підставі всього документального матеріялу, все це

можна було розглядати як симптом деякого перелому у відношенні буржуазної
історіографії, почасти навіть буржуазної суспільности, до цієї одіозної для неї події французької
історії - ).

Проте, як вийшло, виступ Буржена та його надії були передчасні. Невидані

документи Паризької Комуни й далі залишаються під забороною в архівах військового

міністерства, а Паризький муніципалітет відмовив у дальшій підтримці видання протоколів
Комуни. Як заявив нам Буржен в особистій розмові, в усій Франції не можна сподіватися

знайти видавця для II тому, вже давно підготовленого до друку.
За таких умов з явлення книжки Ларонза, написаної на підставі невиданих

документів, неприступних для інших учених архівів, може здаватися цілковитою несподіванкою.

Чому знайшов він видавця, якого марно шукав Буржен? Чому перед ним гостинно

розчинилися двері військового архіву, куди даремно стукали цілі покоління істориків ? На

ці запитання можна знайти відповідь у самій Ларонзовій книжці.

') Див. Историк - Марксист , № 1 (1926), ст. К вопросу о научной разработке
исгорни Коммуны 1871 г. .

- ) Про це ж таки свідчить і доброзичливий прийом, що його мало видання

Протоколів від спеціяльної критики. Див., напр., рецензію Олара в його журналі за 1925 р-
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В передмові до своєї книжки автор визнає, що відносно використання невиданих

матеріялів він мав нечувані привілеї: до цього часу, підкреслює він, ці матеріяли були
глибоко поховані або закриті густою завісою підозріливої обережности". Далі він цитує

Дюкана: Даремно, пише реакційний історик Комуни, я просився до військового архіву,
але його двері, мабуть, надовго будуть для мене замкнені. Я маю на увазі діловодство
військових судів: там є біля 50 тисяч досьє, які поки що являють собою судові справи,

але згодом стануть історичними документами незрівняної цінности. Там є все звіти,
свідчення, розслідування, листування, автентичні документи невичерпний запас

матеріалів". Максим Вільом, історик протилежного табору, обмежився вже зовсім платонічним

жалем щодо цих неприступних матеріялів: Досьє всіх батальйонів національної гвардії
за часів облоги, пише він, було передано до сенського архіву. Досьє ці здебільшого
неповні : військові суди вибрали звідти низку паперів. Але там ще можна розшукати деякі

цікаві речі, сподіваючись, що військове міністерство, де зберігається численні папери,

забрані підчас вступу війська до Парижу, а також військові суди, вирішать передати
свої досьє до архіву. Але коли ?

В наші дні, як ми знаємо, Бурженові пощастило не більше за цих двох істориків.
Отже, Ларонз є поки що монополіст у царині всебічного наукового розроблення історії
Комуни. Тому що монополіста контролювати майже неможливо, він визнав за потрібне
переконати читача, що своєю монополією користувався сумлінно, виключно для того,

щоб знайти істину. Я писав 'ак, ніби предметом мого дослідження були революції у

Флоренції або в Атенах . Ці Теноні слова стали за епіграф до нової праці про Комуну.
Як висловлюється сам автор, він віддав свою книгу під протекцію Гена". Характерно,
що він навіть не відчуває всієї незручності! такої протекції. Передмова Барту рятує

становище. Звичайно, визнає академик, Тен виступає часто не як безсторонній історик, а як

розгніваний і обурений памфлетист. Він ганьбить ексцеси якобінського терору, все ще

ненавидячи злочини сучасної йому Комуни. Призирство й ворожнеча до революції, яка

ще продовжується, заважають йому виявити безсторонність ученого до революції минулого.
Але Ларонз. запевняє Барту, не пішов щодо цього за Теном. Він трактує свою тему

так, неначе Комуна справді існувала в стародавніх Атенах або Флоренції; він розповідає
й судить безсторонньо, з усією чесністю своєї професійної сумліиности" ).

В якій мірі відповідають ці твердження істині? Кількох прикладів буде досить, щоб

оцінити всю глибину безстороииости нашого історика.
Праця Ларонза присв ячена, головним чином, судово - адміністративним організаціям

Комуни, їхньому походженню, функціям і діяльності. Природно, що репресивні заходи

цих органів, як і самої Комуни, звернули на себе подвійну увагу нашого автора. З

виключною повнотою і надзвичайним багатством деталей він зупиняється, наприклад, на

інституті заручників. Старанно аналізуючи відповідний декрет, він перелічує всіх

заручників, дає біографії й характеристика багатьох із них, докладно розповідає прообстанову
арешту, допиту, ув язнення та про суд над заручниками. Ми не маємо права нарікати
на нього за те, що декрет Комуни він називає варварським" : і об єктивний"

історик не може уникнути оцінок, що з ними ми вільні згодитися чи не згодитися. Але

історик, що претендує на об єктивність, повинен був би також вияснити причини, що

спонукали Комуну видати декрета: розповісти про розстріли та мордування
військовополонених версальцями, про їхнє небажання керуватися у війні з Парижем принципами

міжнароднього права тощо. Ларонз обмежується щодо цього пункту одним тільки

реченням, одним тільки рядком, де звірства версальців названо суворістю версальського

уряду або армії, що могли мати місце" (rigueurs cventuelles tin goiiverneinent versaillais on

de I armec. Ст. 139). Ось єдина підстава для видання варварського декрету!
Ще краще з питанням про суд і страти заручників. Ларонз тут не пошкодував

фарб і перевищив сам себе щедрим багатством деталей, що забрали до 50 сторінок тексту
Що правда, він далі розповідає про жорстокості версальців підчас кривавого тижня...

на 9 сторінках. Але, твердо зафіксувавши в читачевій голові картини жорстокості!

комунарів і побіжно зупинившися потім на кривавому розгулі переможців, автор навіть не

) Ларонз видатний судовий урядовець.
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спробував встановити зв язок між цими двома явищами. Йому відомо, іцо крива

розстрілів заручників підноситься в міру наближення кінця кривавого тижня, але про те, що ця

крива йшла паралельно кривій масових убивств, що їх чинила салдатня, він не згадує

жадним словом. Сама побудова його оповідання створює вражіиня, ніби ці вбивства були
тільки відповіддю на страти заручників, про що він уже одверто говорить на сторінці 629-

Отже, шукаючи об єктивної істини", Ларонз викривляє факти, встановлені свідченнями

сучасників і визнані навіть буржуазною історіографією. Але найдужче видає він себе,
коли шукає справжніх винуватців" вчинених жорстокостей або, як він висловлюється,

моральних" винуватців і підбурювачів". Хто ж саме, на його думку, є моральний
винуватець загину заручників?

Йому відомо, що в момент їхнього розстрілу Комуни, як уряду, вже не було
Розстріли було вчинено, каже він, під нагнітом простого народу (la populace) і за

наказом окремих осіб (Т. Ферре й іиш.), що ще зберегли в своїх руках уривки влади, яка

вже агонізувала. Мало б здаватися, що Комуна не може відповідати заді), вчинені не за

її розпорядженням. Проте, Ларонз обвинувачує саме Комуну: своїм декретом вона

розв язала дикунські інстинкти юрби.
Але й революційна преса, що її Ларонз називає палієм" (la presse incendiaire), несе

певну й значну частку відповідальности. Хіба не вона щодня загрожувала Версалеві стратою

заручників? Хіба не вона повсякчас нагадувала юрбі про їхнє існування, без чого про них

навмисне забули б за їхніми ґратами й вони могли б дочекатися рятівників ?(ст. 141 143).
Інша справа вбивства, вчинені армією, жандарями та поліцією. Ларонз--людина

культурна й, до того ж, юридично освічена. Страт без суду він не схвалює й не

виправдує, він тільки пояснює: армія, бачте, була розлютована довгочасною облогою, тяжким

боєм на вулицях, пожежами, стратою заручників, легендами (про звірства комунарів)"
(с. 629). Частка вини і тут падає на ганебну жорстокість маси". Зате версальська преса

(не так, як революційна) виявила взагалі своє шляхетство: слід сказати на її честь,

радіє наш правдивий історик що, як тільки громадська війна закінчилася, вона

виступила з гострим протестом (проти страт без суду)" (с. 636).
Треба признатися, що необережність Ларонза нас дивує: адже цікавий читач може

заглянути хоч би навіть у книжку Дюбрейля про Комуну 71 року і, ознайомившись там

із витягами з газет: Віеп Public, Patrie, Opinion National, Aloniteur Universel, Figaro,
Gaulois, Independence Franvaise, Journal Officiel, викрити нашого автора в иайгрубшому
глузі з довірливости читача.

Але підемо за ним далі в його шуканнях об єктивної істини. Викрити моральних

винуватців травневої різні не входить, звичайно, в його завдання. Йому також

залишаються невідомими джерела тих легенд про петролейщиць, паліїв, осіб, що отруювали

водогони й т. д., що (легенди), як він сам каже, найбільше обурили армію. Ми тільки

випадково довідуємося від нього, що, коли атмосфера вбивств стала нестерпною для

самої навіть буржуазії, уряд віддав окупаційному корпусові формального наказа і

різанина припинилася". Нова необережність! Адже коли уряд так довго гаявся видати

наказа, що негайно припинив би різанину, то значить, ця різанина входила в його пляни.

Рішуче Ларонзові краще було б зовсім не торкатися цих. делікатних речей і залишитися

в галузі пікантних і анекдотичних деталей про буденне життя органів Комуни, де він

виявляє безперечну майстерність.
Яке ж, за його оцінкою, це буденне життя ? Передовсім він побіжно зупиняється

па всій взагалі законодавчій роботі Комуни. Ставши тут у позу .безстороннього судді,
Ларонз заявляє: Декрети Комуни були позначені двома первісними гріхами
відсутністю всякої практичної доцільности та несвоєчасністю (innoportunite) (с., 119). їй слід

було б подбати не про суперечки в справі нездійсненних законів, а про забезпечення

свого власного існування, зміцнюючи свою владу. Так твердить наш автор разом з Леп-

гельтьє та деякими іншими істориками.
Та було б ще добре, коли б Ларонз не розумів, що ці декрети являли собою один

із способів самоохорони для революції, один із найбільш дійсних способів пропаганди та

вербування прихильників з - поміж кляс, які ще хиталися. Але кількома сторінками
пізніше він сам говорить з приводу декрету Комуни про вексельний мораторій : Оголо¬
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шений кількома тижнями раніше, на другий день після вотума версальських зборів, цей

закон зберіг би для Комуни підтримку частини комерсантів" (crop. 122). Отже, і

нездійсненний", на його погляд, закон може бути тактично корисним. Але Ларонз не помічає

суперечности : йому важлива не стільки логіка власного викладу, скільки можливість двічі

обвинуватити Комуну вперше за те, що вона взагалі видавала декрети, а вдруге за

те, шо вона їх не видавала своєчасно.

Законодавство Комуни -- для нього тема другорядна. Головну увагу він зосереджує

на діяльності комісії юстиції, її делегата Прото й різних судово - адміністративних органів.

Тут для Ларонза великого знавця в цій галузі відкривається широке поле для

спостережень і співставлень з відповідними буржуазними організаціями. Основний свій

висновок він якнайгостріше зформулював в останньому кінцевому розділі. Оцінюючи всю

діяльність Комуни в судовому відношенні, слід визнати, то вона не думала про жадну

глибоку реорганізацію. Вона не була соціалістичною, ба навіть революційною" (стор. 679).
В окремих і старанно розроблених розділах він розглядає організацію комісії юстиції

(розд. IV), екс-префектури та судової палати (розд. V), карного суду (розд. VII),
надзвичайних судів і допоміжних судово

- адміністративних органів (розд. VII) і всюди

приходить до одного висновку: Від усієї організації за три верстви дхнуло буржуазним
режимом (I organisation sentait furieusement le regime bourgeois)" (стор. 32-1, 314 і passim).

Що примушує його прийти до такого висновку ? Чисто формальні підстави:

номенклатура посад, складність і громіздкість 'усього апарату, збереження старих форм
цивільного й карного судочинства. Наприклад, цивільна судова палата мала: голову,

суддів, їхніх заступників, прокуратуру, що складалася з прокурора, слідчих, їхніх

помічників, генерального секретаря й аташе. Карний суд користується, як і за буржуазної
влади, допомогою комісарів судових делегацій і експертів. Ларонз, очевидячки,

переконаний, що революційна влада, коли вона себе поважає, повинна була негайно змінити

всю техніку карного судочинства. А того, то всі перелічені ним посади були в принципі
виборними, що коштували вони Комуні значно дешевше, ніж буржуазній державі, що

сторони звільнялися від величезних податків, зв'язаних у старому суді з усяким

процесом, усього цього він не помічає. В усій судовій організації він знайшов тільки одну

істотну реформу: голову суду було позбавлено права резюмувати змагання сторін, та й

то цю реформу згодом здійснила буржуазна республіка.Отже, єдина новина", що її Ларонз
знайшов у судовому відомстві, це безнадійна фантазія, посилена сваволею" (стор. 314).

Автором реставрації буржуазного механізму правосуддя" за часів Комуни був її

делегат Прото. Тому то Ларонз і пише про нього, що, не зважаючи на свої бланкістські

переконання, Прото був великий опортуніст, і ставиться до нього з деякою симпатією,

домішуючи до неї, щоправда, певну частку зневаги. Зате щодо Рауля Ріго він не знає

милости. Характеристика, давана Ларонзом начальникові екс - префектури, а пізніше

прокуророві Комуни, не позбавлена деякої дотепности, але наскрізь просякнута смертельною
зненавистю до лютого гамена", декласованого латинського кварталу", промовця кафе
й шинків, героя повій. Так називає він одного з найвидатніших діячів французького
революційного руху 60-их років, відважного супротивника другої імперії й усього

буржуазного суспільства, що до нього Ріго належав своїм походженням.

Не важко догадатися, з яким почуттям описує Ларонз діяльність установи, де на

чолі стояв Рауль Ріго. Екс - префектура, запевняє він, зовсім незаслужено одержала
свою приставку екс". Вона відродила всі традиції імператорської поліції, скористу-
вавшися з усіх її метод. Революція тут привела тільки до одного наслідку: до

старанно збереженої організації було домішано сваволю та безладдя" (стор. 283). Розповідаючи

про політичну роботу екс - префектури, наш історик втрачає всяку духовну рівновагу.

Зброю, реквізовану у контр
- революціонерів і зібрану в кабінеті Ріго, Ларонз називає

здобиччю" (стор. 263). Політичні арешти, вчинені за наказом префектури, завжди

безпідставні, свавільні, безладні. Твердість, виявлена тут Ріго, а пізніше Ферре, має своїм

джерелом не законне прагнення революції до самоохорони, а революційну
темпераментність" (стор. 341). Справ запідозрених {'заарештованих префектурою осіб ніколи не

розглядається, і в тюрмах терплять невинні люди. Зате карні злочинці користуються
всякими полегшеннями і проти їхнього звільнення Ріго не заперечує.

11 Прапор марксизму
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З цілковитим довір ям цитує автор свідчення доглядача однієї з в язниць версаль-

ському військовому судові: Ці люди звільняли тільки злодіїв" (стор. 318). Коли ж Дакоста

свідчить перед тим же таки судом, що він день -

у-день розглядав справи ув язнених і

звільняв усіх заарештованих безпідставно, то Ларонз відкидає це свідчення, як сторои-

ницьке (ibidem).
Що з того, коли факти, які він сам же таки наводить, суперечать його

твердженням. Ми знаходимо у нього цікавий деталь: учасники численних змов проти Комуни в

переважній більшості випадків ухилялися від кари; їх випускалося за відсутністю або

недостатністю доказів. Наприклад Ланьє, брати Гюттен тощо (стор. 393). Чи не

прирівнювалося, часом, агентів версальського уряду до злодіїв? Тут Ларонз дає одне тільки

пояснення: злочинна недбалість і легковажність екс - префектури забезпечували
безкарність версальським шпіонам.

Коли Ларонза не турбує та обставина, що екс - префектура звільняла не тільки

карних злочинців, у чому він хотів би переконати читача, то ще менше можуть
турбувати його факти, які свідчать про інтерес ради Комуни до ув язнених. Правда,
призначалося спеціальні комісії для обслідування в язниць і перевірки мотивів ув язнення, правда,

видавалося декрети проти незаконних арештів, але все це теоретичні заходи, що їх

Комуна ухвалювала нещиро (sans conviction) і що суперечили атмосфері недовір я та

злопам ятливости, що тут панувала. Отже, ці заходи заздалегідь були призначені на

невдачу (стор. 289).
Марно ми шукатимемо будь - яких підстав для подібних міркувань. Вони просто

виходять з усієї концепції автора, з того упередженого погляду, що з ним він підійшов

до вивчення джерел історії Комуни. Досить здібний учень Тена, він не погано засвоїв

основні способи фальсифікації історії.
Для те непереконаного читача можна було б навести низку додаткових доказів

(наприклад, дивну аргументацію на сторінці 335 і далі), але наша замітка й без того

занадто розтяглася.

Отже, висновок цілком ясний. Дарма що книга Ларонза являє собою першу велику

монографію у вузькоспеціальному питанні з історії Комуни, до того ж написану на

піставі першокласного матеріалу, вона своєю тенденційністю, безсоромним поводженням-

з фактами, навантаженням нікому не потрібних подробиць (аж до зміни консьєржів у

будинкові міністерства юстиції) не поступається перед яскравішими зразками реакційної,

історико - анекдотичної літератури в дусі квазі - вчених досліджень" Ленотра. Противно

твердженням Барту, історію судочинства за Комуни ше треба написати. Проте за

теперішнього стану джерел з історії Комуни, навіть із Ларонза можна мати чимало нових

і цінних відомостей. Так, зовсім новими $ сторінки, присвячені реформі нотаріяльної
справи, організації комерційного й деяких інших судів, біографіям окремих діячів Комуни.
Такі деталі, як випадки класового пролетарського підходу до судочинства з боку деяких

мирових суддів Комуни (стор. 459 і далі), були досі зовсім невідомі, так само як і рухи на

користь Комуни серед деяких військових частин у провінції т- рухи, щоправда,

придушені на самому початку (стор. 93). Ці, розкидані в різних місцях корисні дані та незчисленні

сторінки, присвячені технічній стороні організації революційної .адміністрації й суду,

являють собою достатню підставу для того, щоб звернути увагу наших істориків на нову

працю про Комуну.
О. Вайнштейн

В. Дубровський. Селянські рухи на Україні після 1861 року.

(Ч е р н і г. губ. 1861 1866 р.). Т. І. ДВУ. 1928 р. Стор. 216. Ціна 2 крб. 90 коп.

Самим своїм заголовком автор обіцяє послідовне освітлення селянських

рухів на Україні післяреформенної доби, але ніде в усій його праці нема будь-
яких згадок про це, відповідно до пляну виконання цього завдання: селянські

рухи розглядається виключно в територіяльних межах Чернігівщини. Треба
зауважити, що дослідженню селянських рухів післяреформенної доби на Україні в

історіографії віддано незначне місце. В цих дослідженнях можна знайти лише

кілька сторінок загальних відомостей, здебільшого по інших губерніях України
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(Київській, Харківській, Волинській). Саме оглядові цих праць, як і монографій
що вивчають зокрема Чернігівщину, автор і присвячує вступ до своєї праці. Деякі
з них, от як История крестьянских волнений в России" В. Пічети, Крестьянские
движения в России до 1905 года" Маслова, Волнения помещичьих крестьян от

1854 до 1863 г." І. Ігнатовича ( Минувшие годы", 1908 р., № № 5. 11), згадують

зокрема Чернігівщину кількома рядками, а в інших пряцях відповідних відомостей

не подається зовсім. Не можна також вважати за задовільне висвітлення питань

цих рухів у дослідженнях, присвячених Чернігівщині часів реформи". Ледве

згадується про селянські рухи й у статті Дорошенка Очерк истории крепостного

права в Малороссии и крестьянской реформы в Черниговской губернии" (вміщено
в IX томі Трудов Черниговской архивной комиссии"), і тільки короткі й непевні

відомості можна знайти в статтях: М. Василенка Первые шаги по введению

Положений 19 февраля 1861 года в Черниговской губернии" ( Киевская Старина",
1901 рік) і Л. Лазаревського Отрывки из Черниговских воспоминаний 1861 1863 г.

Не глибше висвітлюється питання і в решті праць, згадуваних автором. Взагалі

треба зробити висновок, що дослідча робота в напрямі вивчення пореформенних
рухів на Україні являє собою нерозроблену ділянку, а тому за цілком своєчасне

треба вважати наукове студіювання цього питання. Ллє перше, ніж визначити,

оскільки авторові пощастило виконати дане завдання (на це відповідь дамо

нижче), доведеться закинути авторові, як методологічну хибу, відсутність, поруч
з оглядом бібліографії питання, критичного освітлення джерел.

Перший розділ праці, що не має дослідного' характеру, збудовано головним

чином на підставі економгеографічних творів, от як: Домонтович Материалы
для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба"

(Черніг. губ.) і Описание Черниговской губернии" (т. І, Чернігів, 1908 р )

Л. Русов. Основні джерела, що на підставі їх збудовано другий розділ, що являє

собою центральну частину праці, це матеріяли 44 справ, які збереглися з

таємного столу канцелярії чернігівського губернатора ; почасти, поруч з деякими

мемуарними матеріялами, використано також справи архіву чернігівського
дворянського зібрання. Справи чернігівського архіву окружного суду не було використано,
як зауважує автор, з причин об єктивного характеру. Зазначена вище відсутність

розгляду джерел не дає змоги мати уявлення, оскільки критично ставився автор

до поданих у них матеріялів та в якій мірі вичерпно пощастило авторові
використати джерела питання. Для цього доцільно було б, як уже зазначалося вище,

дати критичний огляд відповідних джерел.

Щодо завдання дослідження, то його автор визначає досить чітко у

Вступі": полягає воно у відповіді на такі питання: 1) точно встановити

локалізацію селянських розрухів (по селах) в роки, що їх вивчаємо; 2) встановити масу

(число душ) селян, що сяк чи інак брали участь у розрухах; 3) визначити

економічну базу розрухів: 4) вияснити безпосередні причини розрухів; 5) намалювати

форми селянських рухів і заходи уряду та поміщиків у боротьбі з ними ; 6)
зробити все це на підставі фактичного матеріялу, не виходячи за його межі й роблячи
висновки, що їх дозволяє цей матеріял". Не будемо покищо говорити про

послідовність та взаємозалежність зазначених завдань (це питання буде висвітлено

поруч із розглядом змісту роботи). Зауважимо тільки, що навіть у Вступі" автор
не спробував встановити властивості соціяльно - економічних відносин

Чернігівщини на загальноукраїнському тлі, і це виразно відбилося на праці, справляючи
вражіиня ізольованости, відірваности вивчуваної губерні.

Перший із трьох розділів праці (умови, що за них ліквідувалося кріпацтва
на Чернігівщині) висвітлює третє із зазначених автором завдань. Як і можна

було передбачати, перше й друге питання находять своє визначення в дальших

розділах.
Перша група питань, розглядуваних автором, це : 1) розподіл і гущина

населення на території Чернігівщини, 2) склад різних юридичних категорій
селянства, що виявляє кількісну перевагу державних селян і козаків над панськими
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селянами '), і 3) гущина населення відносно орної землі. Далі освітлюється якість і

родючість ґрунтів (розподіл Чернігівщини на 3 частини річками Десною й Сонмом):
1) чорноземна на лівому березі цих річок, 2) глеювата на правому березі,
3) ґрунт з вапняним підгруитом. У зв язку з цим якість землі по повітах і

характер експлуатації селянства (кількість зажину за відробітної оренди у поміщиків,

розмір панщини й підвищення її норм по деяких повітах). Відзначаючи переважний
тип панського господарства (за числом душ), що виявляє значну питому вагу

великих маєтків, автор докладно зупиняється на стані промисловости та ремества

в містах Чернігівщини, щоб розглянути питання про працю селян у промислах,

бо це щільно зв'язане з розвитком реместв і промислів на Чернігівщині 2).
I860 року Чернігівщина, займаючи 20 місце щодо розвитку мануфактури й

торговлі серед губерень імперії, нараховувала 10271 підприємство з 27827

робітниками (особливо значну ролю відогравали гуральництво та цукрова

промисловість; щодо останньої, то Чернігівщина мала навіть третє місце в імперії). Більша

частина цих підприємств були розкидані по селах. Серед реместв і заробітків
кріпаків слід відзначити: 1) лісовий промисел, що мав на Чернігівщині, на одну

чверть укритій лісом і чагарником, величезне значіння, 2) ткацтво, що

переважало в Кролевецькому повіті, 3) різна обробка шкір.
Останнє питання розділу це огляд визволення селян у Чернігівській

губерні, що його автор подає на підставі раніш опублікованих матеріялів. Мало-

российское положение було замінено на великороссийское не тільки в тих

маєтках, де це дозволялося за законом (у маєтках Новозибківського, Стародуб-
ського, Новгород - Сіверського й Глухівського повітів, де всі тягла одержували

однаковий наділ), а в деяких із повітів його було переведено повсюдено .

Переведення реформи на Чернігівщині дало значну кількість одрізків у володінні

всіх селян, зорганізованих в общини, залишилося менш як 50",орної землі

(551.198 селянської і 585.854 поміщицької).
Які ж саме висновки робить автор щодо передумов селянських рухів? Як

головну, домінантну передумову, він висуває експлуатацію селянства. Саме тому

автор вважає за свій обов язок шукати причин до визначення того, де саме

можна було б сподіватися найважчого становища селян, а через цей загострення

клясових відносин, що створюють одверті сутички (стор. 12). Це ж таки призвело
й до висновку, що місце, де повинні були виникнути найбільші непорозуміння
між селянами й дідичами , це, поперше, північні повіти (Мглинський, Су-
разький, Стародубський, Новгород - Сіверський і Глухівський), при чому

непорозуміння повинні були тут залежати, головним чином, від надмірної експлуатації
селянської праці. Подруге, значна смуга заколотів повинна була припасти на

південні чорноземні повіти й залежати тут переважно від примусового збеззе-

мелювання селян шляхом одрізків (32 33 стор). Навіть фактичний матеріял, що

його подає автор у другому розділі (спроби селян поділити поміщицьку землю,

боротьба проти заміни ґрунтів і, врешті, виступи багатьох Сіл у північних повітах),

повинен був би допомогти зробити висновки, що й на півночі ми маємо справу

лише з іншими формами експропріяції, і, звичайно, не експлуатація (якої в

найгіршій формі зазнавав селянин) викликала селянські розрухи. Автор не робить
навіть спроби дослідити економічну диференціяиію селянства, беручи його як

одноманітну економічну масу. Правда, подекуди трапляється термін багате село ,
але в цей термін автор не вкладає ніякого соціологічного змісту.

') На жаль, автор не робить спроби викрити соціяльний зміст цих категорій,
а між тим ця спроба повинна була б значно поглибити висвітлення особливостей

аграрного питання на Чернігівщині: так, зовсім інакше освітлено було б події на

півночі Чернігівщини, коли б наперед визначити економічну природу козацтва,

що було там у значній мірі поширене.

- ) Нле, як побачимо далі, матеріял цей залишається невикористаним для
висновків.
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Другий розділ присвячено селянським розрухам 61 64 - их років. Старанно
зібраний матеріял підігнано під формальні рямці адміністративних меж

п ятнадцяти повітів. Розрухи розглядається окремо на території кожного повіту, даючи

йому спочатку коротеньку характеристику економгеографічного порядку (треба
відзначити досить формальну).

Звичайно, такий розподіл призводить до розпорошення матеріялу й заважає

всебічно висвітлити характерні риси руху по певних економічних районах (що їх

визначив, між іншим, сам автор див. вище).
Не складено підсумків формам селянських розрухів, що визначаються на

тлі зовнішньо одноманітної картини селянських виступів. Кожний повіт, куди не

глянь, в основі має такі-о риси руху: обурення селянства проти тієї чи іншої

форми експропріації (здебільшого це незадоволення з уставної грамоти), сходи, де

ухвалюється категоричне відмовлення прийняти вимоги поміщика, далі одностайний

опір проти примусу, часто-густо зв язок з іншими селами (факти цієї солідар-

ности селянства набирають часом надзвичайно цікавих форм) і, врешті,

приборкання повстанців збройною силою за допомогою екзекуції ) Дле на тлі

цієї одноманітности відзначаються досить цікаві відтінки, де можна дослідити

основи диференціяції села, факти солідарности козацтва та державних селян що
-

до кріпаків, які виявлялись в певній лояльності. До речі, ролі цих фактів у рухах

майже не виявлено, як і взагалі не висвітлено у виступах ролі окремих шарів
села. Здебільшого безпосередні причини заколотів це непогодження на

викуп, незадоволення з межування, часом побоювання нового закріпачення й іноді

навіть вимога поділу поміщицької землі. В районі підприємств рухи набувають

форми страйків (які, між іншим, цікаво було б порівняти з селянськими страйками
початку XX сторіччя). Великої гостроти рухи досягають рідко, але часом

розливаються широкою хвилею, охоплюючи значний район (наприклад, у Новгород-
Сіверському, Ніженському повітах). Замахи на поміщиків, підпали на грунті помсти

трапляються не часто, і як, правило, селяни досить швидко скоряються. Картини
рухів окремих сіл та районів, що їх подає автор, часом захоплюють своєю

яскравістю, але ввесь час мають характер опису.

Завдання третього розділу підсумувати розглянутий по окремих повітах

матеріял. У першу чергу встанавлюється локалізація огнищ руху та щаблі його

интенсивности". Найбільша площа рухів припадає на північні повіти Суразький,
Ново - Зибківський, Стародубський, Глухівський. Новгород - Сіверський і Мглин-

ський. Друга, щодо інтеисивности, група припадає на Ніженський і Козелецький
повіти. Повторюючи зазначені вище висновки, щодо передумов рухів, автор,
визначаючи організаційну ролю підприємств у значній частині рухів, підкреслює,
що з богатьох селах, де були підприємства, селяни залишалися спокійними, але,

на жаль, не робить спроби аналізувати це явище перевіркою складу селянства

щодо ступеню диференціяції його тощо. Чималу увагу звертається далі на

те, скільки селян брали участь у заколотах. Хитаючись від 5,6% в одних повітах

до 35% по інших (Городнянському, Суразькому), кількість селян, що брали участь

у рухах, становить пересічно 16%. На підставі аналізи локалізації руху та кількісної

участи селян по окремих повітах, автор робить цілком несподіваний висновок, що

кількість непокірних і характер руху цілком залежали від становища

господарства кріпаків (аналізи його ми не бачили зовсім, О. Г.) перед реформою та від тих

змін, що принесла реформа". Для північного огнища рухів це повторює,

виправляючи подекуди вищезазначену формульовку, автор надзвичайно високі

одробітні повинності, оброк і викупні норми, для південних одрізки і оброк"
(стор. 195). У теоретичному й фактичному обґрунтуванні цього висновку полягає,

на думку автора, основний зміст праці, але для повнішої характеристики рухів

') Характерно, що, розглядаючи способи приборкання селян, автор ніде не

бере під сумнів свідчення таємних справ" і малює ці способи в досить лагідних

формах.
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автор вважає за потрібне вияснити, оскільки й які саме політичні ідеї могли ві-

дограваги ролю в заколотах селянства Чернігівської губерні в 1861 63 р. р.
і зразу ж відповідає на це: На підставі використаних матеріялів можна цілком

упевнено висловити твердження, що революційно - політичні ідеї серед селян, що

збурилися в ці роки, не мали місця зовсім" (195 96 ст.). І аргументує далі:

Навпаки. селяни з великим довір'ям і надією ставляться до царя, чекаючи від нього

в 1863 р. нового маніфесту" ( Слушний час"). І нижче: Селяни мріють піти до

царя поскаржитися на панів і начальників, чекають від царя безплатного наділу"
(там же таки). Врешті, приєднуючись до думки урядового розслідування про

відсутність політичної агітації, автор робить остаточний висновок, що селянські

рухи на Чернігівщині 1861 63 років не мали революційно - політичного

характеру, а були тільки наслідком економічних суперечностей між двома ворожими

клясами" (198 ст.). Автор не бере до уваги, що сама по собі боротьба за

безплатний викуп, розправа з урядовцями, вже не кажучи про спроби поділу
панських земель, являють собою факти політичної боротьби ; та і впевненість селян

у приході слушної кляси", сподіванки на владу царя без панів безперечно,
заховують у собі своєрідні ідеї народоуправління. Таким чином, авторові висновки

привели його до позбавлення селянських рухів їхнього клясового характеру, бо,

мовляв, тільки економічні суперечності не революційного порядку мали місце

після реформи між поміщиками та селянами.

Тепер саме час підсумувати, оскільки відповідає праця тим завданням, що

їх можна було перед нею поставити. Але, раніш ніж підсумовувати, треба
визначити, як ми розуміємо ці завдання,

Реформа 1861 року поклала основу тим аграрним відносинам, з усіма їхніми

суперечностями, що в процесі свого розвитку привели до аграрної революції
1905 року.

Основне з цих суперечностей полягало в утворенні двох ворожих таборів
великого та дрібного землеволодіння. Проте процес економічної диференціяції
селянського землеволодіння, що відбувався поруч, по лінії утворення дрібного
капіталістичного господарства, надавав різнорідного характеру стикові інтересів цих

двох таборів, по різних їх ділянках. Саме перші яскраві вияви клясової боротьби
селянства його протесту проти експропріяції 1861 року, і являли собою рухи
1861 1866 р. р. Сама експропріяція, що визначалась становищем поміщицького

господарства, мала далеко неоднакові форми по різних районах. І, безперечно,
неоднаковий щабель зацікавлености виявлявся у напівразореного селянина, що

його реформа привела до харчової оренди (яку він знав і раніше в трохи інших

формах), або у міцного господаря, якому обмін землі загрожував руйнуванням
його добробуту. За безперечну істину можна вважати те, що експропріяція
визначалася становищем великого землеволодіння, отже нема сумніву, що характер

та форма селянських рухів визначалися становищем

селянського господарства та тими змінами, що внесла в нього

реформа. Саме тому за єдиний методологічно вірний шлях вивчення даного

питання ми вважаємо глибоке дослідження селянсьского господарства, його

економічної структури та диференціяції (в його взаємодії з поміщицьким маєтком, що

відбувалась на цей час по лінії реформи, де стосунки поміщика й селянина

знайшли своє синтетичне оформлення) і тільки на ґрунті цього розгляд селянських

рухів для встановлення внутрішнього зв'язку між економічним станом селянства,

характером його експропріяції та локалізацією й формами рухів. Треба
констатувати, що з цим завданням автор не справився. Процес виникнення клясових

суперечностей в аграрних відносинах післяреформенної Чернігівщини залишається не

дослідженим, а автор, який на початку своєї роботи твердив, що треба йти

шляхом монографій, а не загальних схем, фактично обмежився тільки відмахуванням
від синтези.

О. Г.
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Л. И. Зивельчинская. Опыт м а р к с и с т с к о г о а н а л и з а истории э с те-

т и к и. И - во Ком. Акад. М 1928 г. Стор. 262. Ц. 2 крб. 75 коп.

Цілком справедливо зауважує автор вищезазначеної книжки у вступі, що без ви,

вчення історії естетики не можна й думати про можливість побудування марксистської
естетики. Тому знання історії естетики та її сучасного стан}' потрібне не тільки

соціологові мистецтва, а й письменникові та митцеві, коли вони хочуть мати більш широкі

горизонти щодо зв язку їхньої вузької спеціяльности з життям загалом і з іншими

галузями мистецтва зокрема.

Але найменше можуть нас задовольнити ті десятки ідеалістичних, позитивістичних-

а то й просто еклектичних історій естетики, перекладних і оригінальних, що до війни

заполонили російський (і не тільки російський !) ринок. Всі вони обмежувалися
змалюванням ідейної еволюції естетичних учень окремих філософів, соціологів і теоретиків
мистецтва без жадного зв язку з соціяльним оточенням і станом мистецтва даного часу.
1 тому вже давно почувається дуже гостра потреба в марксистській історії естетики.

Книжка, що ми її хочемо розглянути, і є першою спробою такого характеру.

Приступаючи до виконання своєї праці, авторка цілком здає собі справу щодо

трудности свого завдання: адже марксистська історія естетики повинна бути не стільки

історією естетичних учень окремих філософів, скільки історією еволюції естетичної

свідомости окремих суспільних кляс. Але для цього останнього завдання ще не

підготовлений ґрунт, і тому авторка обмежується марксистською критикою звичайної буржуазної
схеми історії естетики, кладучи в основу періодизації й класифікації естетичних учень
клясовий принцип.

Спинімося коротенько на періодизації історії естетики, що її подає т. Зівельчии-

ська. Вона поділяє історію естетики на 4 епохи, а саме:

1) естетика рабовласницького суспільства ;

2) зах.-евр. феодалізму;
3) революційної ( восходящей") буржуазії;
3) панівної буржуазії.

Вже відразу впадає у вічі в цій схемі загадкова відсутність естетики епохи занепаду

буржуазії. А тимчасом у самій книзі розглядається естетичні погляди Шопенґауера, Конрада
Лянге, Вельфіна й навіть Шпенглера найтиповіших представників естетики занепадницької

буржуазії. Правда, в книзі дуже недостатньо розроблено останні етапи буржуазної
занепадницької естетики (інтуїтивна естетика Бергсона, Кроче, Ерберга) і зовсім обминено

фройдизм, як певну естетичну доктрину, але це тим більше говорить не на користь
книжки.

Далі треба відзначити, що Зівельчинська в рямцях клясового поділу й періодизації
естетичних учень зберігає і формальний поділ їх на метафізичну, психологічну,
еволюційну, соціологічну й нормативну естетику, що призводить до того, що, Гегель...

опинився в однії) компанії" з Шопенгауером, хоч перший являє собою виразника
естетичних поглядів німецької революційної, а останній занепадницької буржуазії (а у
Зівельчинської виходить, що вони обидва представники естетики панівної буржуазії.

Це саме не дало можливости Зівельчинськін виділити окремо естетичні вчення, що

мають виразно дрібнобуржуазний характер (Рескін, Прудон тощо), а це мало б

для нас особливо актуальне й важливе значіння, надто тепер, коли й у нас маємо

наявні спроби відновлення дрібнобуржуазної естетики, як також збочення пролетарської
естетики в бік останньої.

Але найтрагічніше вийшло у Зівельчинської з естетикою західньо - європейського
февдалізму. За представника останнього вона вважає чомусь Діонізія Льоигіна (?!), Пльо-

тіна (?!) й Августина. Коли щодо останнього з цим ще можна погодитись, то цього ніяк не

можна сказати про Льоигіна та Пльотіна. Про останнього й сама Зівельчинська пише, що

його панестетичну систему... можна вважати за останню ланку еллінського кола думок,
що асимілювався зі східньою філософією. Олександрійська філософія характеризується
синкретизмом змішанням еллінських і східніх, особливо єгипетських ідей. Пльотін

посідає найвндніше місце в колі олександрійських філософів" (стор. 59). Так при чому ж тут
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західньо - європейський феодалізм ? спитає читач. Олександрія інтелектуальний центр

еллінізованого Єгипту НІ сторіччя нашої ери не мала жадного відношення до

західньо - європейського февдалізму, іцо тоді тільки почав народжуватися. Щождо

ПлотІиа, то це типовий представник естетики рабовласницького суспільства епохи його

занепаду.

Де ж причини цієї помилки т. Зівельчинської? Справа в тому, що між античною

естетикою рабовласницького суспільства й буржуазною естетикою XVI ст. на протязі
12-ох стор. не було більш-менш видатних теоретиків естетики (ми тут зовсім не

порушуємо питання про те, який був естетичний світогляд тодішнього населення й зокрема

селянства), і в цьому відношенні можна було б назвати цю епоху а - естетичною.

Щоб якось заповнити то перерву в еволюції естетичних учень, Зівельчинська

вирішила використати для цього, зовсім не до речі Льонґіна й Пльотіна і в той самий час

таких типових представників февдальної" естетики, як Шефтсбері та Буальо, розглядає
в розділі Естетика революційної буржуазії", хоч вони ніяк не вкладуються в Прокрустове
ложе цієї схеми. Це очевидно і для самої Зівельчинської, бо й вона примушена визнати,

що Буальо .виразник смаків февдального дворянства та придворно-февдального
мистецтва" !..

Як бачимо, в періодизації й кваліфікації ) естетичних учень є дуже багато

мінусів, і тому цю схему треба визнати лише за чорнову (з цим погоджується й сама авторка)
і в найближчим)' виданні ґрунтовно переробити.

Друга велика хиба книжки це відсутність бодай найменшої спроби дати

характеристику еволюції колективної естетичної свідомости хоч би однієї якоїсь кляси

(скажімо, селянства). Натяк на таку спробу ми маємо у буржуазного професора А. Мі-

ронова ( История естетических учений". Казань. 1913 р.), що на підставі аналізи творів

Гомера, тобто по суті на основі народньої творчости, робить спробу виявити естетичні

погляди грецького народу" того часу.

Це, на що не спромігся буржуазний професор Міронов, дало б прекрасні результати
в руках марксиста. Слід, отже, пожалкувати, що т. Зівельчинська не звернула на це уваги.

Коли західньо - європейська естетика більш - менш систематизована, то руська
являє собою лише окремі нариси, не пов язані в одну органічну цілість, Деякі з цих

нарисів (напр., про Бєлінського) це самі цитати, легко зшиті авторськими
зауваженнями. 1 вже зовсім недостатньо розроблено естетику пролетаріяту. Власне кажучи, вона

обмежується маленьким нарисом про естетику Плеханова, вже надрукованим у № 5

журналу Под знаменем марксизма" за 1928 р.
Зовсім не згадано теоретичної праці над естетикою інших марксистів, як західньо -

європейських, так і російських, а надто за останні часи.

Ще одно загальне зауваження. Зівельчинська чудово знає естетику Канта, і яку б

вона не розглядала естетичну систему, не може утриматися від того, щоб не порівняти її

з естетикою Канта і не шукати в них спільної риси. Таке висування на перший плян

естетики Канта навряд чи доцільне в марксистській праці.
Тепер перейдімо до другорядних неточностей. Ми вже відзначили, що автор

зловживає цитатами. Тут додано, що деякі з них, І до того ж досить великі, подається в

оригіналі (стор. 183 і ін.) без руського перекладу, а це утруднює розуміння книжки для

великого числа читачів, що не знають чужих мов.

Примітки не завжди витікають логічно з потреби доповнити основний текст і часто

містять у собі випадкові відомості й непотрібні подробиці (стор. 90, примітки 1 й 3.

До речі 1 - ша примітка стосується до попередньої сторінки). Часто трапляються
повторення (див. стор. 217 і 219), а що найголовніше книжка так рябіє від

друкарських помилок і неточностей, що доводиться пожаліти, що видавництво Ком. Академії
так поспішно й недбало випускає книжки, витрачаючи одночасово силу коштів на їхню

J) Ще один приклад. Зівельчанська кваліфікує естетичну систему Прудона, як

моралізаторську, і зовсім забуває про соціологічні елементи в його естетиці. 1 тому
не дивно, що для неї думка Прудона про злиття мистецтва з життям -

трошки

несподівана" (стор. 261).

112



зовнішню чепурність (гарний папір, тверді палятуркп, предметний і іменний покажчик

тощо). А що книжку видавалося надто поспішно, видно хоч би з того, що доповнення

в кінці книжки мають мало не друкований аркуш, куди ввійшов навіть окремий розділ
про Шопенгауера, написаний, очевидно, вже після зверстаний всього матеріялу.

Але й ті примітки не досить продумані і часто... помилкові. Так, на стор. 345

авторка заявляє, що в журналі Отечественные записки" 1847 г. в т. VIII имеется

очень ценная критика эстетики Гегеля, сделанная неким В. П. Он утверждает что В.

Модестов перевел Курс естетики" Гегеля не с подлинника, а з французской переделки

Бенара". Коли б авторка перечитала уважно передмову до Естетики" Гегеля в перекладі
Модестова, вона вичитала б це велике відкриття некоего В. П. в самій передмові
Бенара, вміщеній у руському перекладі. Або, наприклад, слова Гете: і архитектура
застывшая музыка" чомусь перекручено на стор. 346 -ій на архитектура
заме р з ш а я музыка".

Не будемо наводити без краю окремі неточності, що трапляються в книжці на

кожному кроці, і складемо підсумки: загалом книжка цікава й потрібна, але поспішність

видання призвела до цілої низки дрібних і великих хиб, що зменшують значіння книжки

й вимагають серйозного перероблення її в наступному виданні.

С. Майський
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Установча конференція Українського Т-ства Історик-Марксист'*

В кінці грудня (20 - го) минулого року відбулась установча конференція Українського
Т-ва Історик - Марксист". Вступну промову про завдання Т-ва сказав тов. Скрипник,
де, подавши огляд української історіографії, зосередив головну увагу на значінні

дослідження історії з марксистського погляду, а також і на завданнях самого товариства.

Зупинившись на цьому, т. Скрипник особливо підкреслив, поруч з низкою інших завдань,

потребу боротьби з буржуазними та дрібнобуржуазними течіями в історичній науці та

критичного освітлення поточної історичної літератури з марксистського погляду.
Звіт про роботу організаційного бюра в справі скликання цієї конференції зробив

тов. Яворський.
Дальша праця конференції полягала в обговоренні й затвердженні статуту Т - ва

Історик - Марксист" та в виборах керовничих органів його.

До Ради Українського Т-ва Історик - Марксист" було обрано, згідно зі статутом,
9 членів та 3 кандидатів. На членів обрано т.т. Скрипника, Яворського, Камишана,
Каретникову, Рубача, Річицького, Рохкіна, Коряка, Попова М. М., а па кандидатів т.т. Дібер-
берга, Кардашова та Фріда. Ревізійну комісію, згідно зі статутом Т - ва, обрано в складі

З членів: т.т. Свідзіиського, Іванушкіна та Бадана. Цим установча конференція істориків -

марксистів України закінчила свою роботу.
Після конференції відбулося об єднане засідання Ради та Ревізійної комісії Т-ва,

присвячене укоистантованню органів його. До Президії Т-ва було обрано на голову
т. Яворського (він же президент голова Т-ва голова Ради Т-ва), на заступника го

лови тов. Камишана, на вченого^секретаря т. Каретникову. На кандидатів до Президії
Т - ва обрано тов. Рубача та тов. Річицького. Редакційну колегію обрано в такому складі:

голова т. Яворський, заступник т. Камишан, секретар т. Каретникова, члени

т. Рубач та т. Річицькиіі. До Ревізійної комісії Т-ва обрано на голову т. Свідзіиського,
на секретаря тов. Бадана і на члена комісії тов. Іванушкіна.

Це саме засідання ухвалило, крім того, постанову, що всі історики-марксисти України,
які беруть участь у союзній конференції істориків-марксистів, мають виступати як делегація

Українського Т-ва Історик - Марксист" за головуванням голови Т-ва тов. Яворського
й підтримувати пропозицію щодо засіювання Союзної Асоціації Т - ва Історик - Марксист".

Тепер Українське Т -во Історик - Марксист" провадить підготовчу роботу в справі
скликання наукового з їзду істориків - марксистів України, передбачаючи скликати його

на перші дні травня цього року в складі таких секцій: секція історії України та народів
СРСР, секція всесвітньої історії, секція нацпитання, секція історії культури та секція

методична. Каретникова

До підсумків І всесоюзної конференції Істориків - марксистів
Щодо суто наукових підсумків І всесоюзної конференції істориків-марксистів,

то нами те нічого не зроблено. А між тим, ця конференція віддала, хоч як це й дивно,

питанням науковим і методологічним навіть більше уваги, ніж питанням організаційним.
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Цілком природно, іцо робота колективної думки на з їздах і конференціях,
головним чином, накреслює проблему, опрацьовує форми постановки питання, шукає шляхів

і способів для розв язання їх, правильніше встановлює площину для таких шукань
шляхів і способів.

До найцікавіших доповідей, заслуханих на конференції, слід залічити доповіді

Марра, Рохкіна, Лукачевського та Иікольського. Щодо доповіді тов. Рохкіна, то її було
присвячено питанню про генезу історичної теорії Маркса. Цілком природно, доповідь

викликала велике зацікавлення серед істориків - марксистів. Академік Марр, власне кажучи,
нових ідей тут не деклярував. Він навіть не дав будьскільки нових формулювань тим

основним ідеям, що їх він уже протягом багатьох років пустив в обіг серед лінгвістичних

теорій Старого й Нового Світу. Тут просто вперше перед колективною думкою істориків -

марксистів розвинено положення яфетидологічної теорії, що вже давно являє собою предмет

жвавої дискусії серед спеціалістів - лінгвістів усього світу. Рано чи пізно історики -

марксисти повинні були взяти на облік досягнення яфетидологічних шукань і конференція
стала, як не можна більше, підхожим місцем для ознайомлення з ними. Заперечувати
проти цього не можна.

Що мимоволі породжувало сумніви, так це щирий характер того єднання, що

відбулося тут між яфетидологією та марксистською історичною наукою. Це єднання якось

занадто нагадувало перше кохання після першого знайомства. Формули: яфетидологія
це марксизм у лінгвістиці" і подібні до цього дуже гарні, коли вони являють собою

наслідок вдумливого дослідження. Але такі формули можуть стати міражем, коли їх

приймається шляхом акламації. Для історика - марксиста з яфетидологічної теорії,
безперечно, випливають тільки такі вимоги, як шукання шляхів еволюції самої мови не тільки

в зародковому її стані, як нас учив уже Людвіґ Нуаре, а й у дозрілому стані. в

розвиткові як технічних звичок виробничого процесу, так і самих виробничих відношень.

Не може далі історик - марксист у своїй дослідницькій роботі ігнорувати тепер ту
ревізію індо - європейської теорії, що неминучу потребу її з очевидністю встановила

яфетидологічна теорії. Походження рас, розміщення їх, розгалуження мовних і ідеологічних

напрямків, що виросли з цього стовбура, всі ці, такі стрункі, так гармонійно
побудовані положення доводиться ще і ще раз ревізувати, а не класти їх в основу історичної
концепції в готовому вигляді.

Ознайомлення з яфетодологічною теорією вже диктує певні практичні висновки.

Щождо решти, то це звичайно, треба старанно вивчити. Радісний прийом, овація, що

припали яфетидології на конференції, свідчить про деяку поспішність і недостатню

теоретичну обґрунтованість.
Дуже невелику авдиторію зібрала доповідь гов. Лукачевського: До питання про

вивчення коріння релігії в СРСР . Проте, доповідь присвячено питанню,

надзвичайно актуальному для історика -

марксиста. Доповідач мав цілковиту рацію, заявляючи

в своїх тезах : вивчення питань розвитку релігійної ідеології та її клясової ролі на

фактах живої історії сучасности може дати, крім безпосереднього фактичного матеріялу,
найцінніші вказівки взагалі в галузі методологічної історії релігії". Проте, в аналітичній

частині своїх побудовань доклад був слабіший. Він слушно поділив релігійні маси

в СРСР на складові частини, виходячи з клясового принципу. Для розбитих Жовтневою

Революцією кляс і для частини інтелігенції, що не приєдналася до соціялістичного

будівництва, автор відзначив, як причину їхньої релігійності!, ніщо інше, як політичну поразку
й соціяльну безґрунтовність, а також прагнення використати релігію та релігійні
організації для контр

- революційної боротьби. Це твердження ледве чи заперечуватиме будь-
хто по суті, крім хіба того, що воно недостатнє. В усякому разі, дане положення не

пояснює причини й коріння релігійності! інших елементів майнових кляс СРСР, не

пояснює, чому саме користується таким співчуттям серед глитайства релігія в її, як

висловлюється доповідач, сектантських оформленнях.
Зовсім не пояснив доповідач, навіть не поставив на всю широчінь, тільки ледве -

ледве намітивши її, проблему про ті причини соціяльно - економічного та ідеологічного

порядку, що сприяють релігійності трудящих мас або роблять, як висловлюється

доповідач, можливим для духівництва використовувати релігію в інтересах клясових груп,
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ворожих соціял істинному будівництву". Недостатність посилання на консервативний
характер релігійних пережитків, які живуть ще і переносять з давно пройдених етапів

господарського й сусйільного розвитку фрагменти зовсім чужого даній соціальній епосі

духовного життя, розумів і сам доповідач, але нічого іншого він, як видно, вигадати

не міг, крім хіба такого ж недостатнього пояснення, що по багатьох місцях нашого

села вимоги щодо освіти та культури вже з явилися, але нема ще сил їх задовольнити.

І ми бачимо, як церковники та сектанти зміцнюють свої позиції, користуючися з цієї

тяги трудящих мас до знання" (з тез).

Проте, заслуга доповідача полягає не в розв язанні, а в постановці цих актуальних
питань нашої живої дійсності!. Але для марксиста, що досліджує питання соціяльної історії,
особливе значіння має інша проблема, висунута в доповіді т. Лукачевського. Це
проблема про те, чи можлива у нас релігійна реформація. Доповідач відповідає на це

питання позитивно. Вій навіть вказує на ті сили, що за певних історичних умов змогли б

цю реформацію перевести. Розвиток сектантства каже він є ніщо інше, як

реформація, що її неспроможне здійснити православне оновленство, не маючи опори в будь -

якій певній клясовій групі". Що ж до сектантства, то, на думку доповідача, воно має

опору в глитайських групах селянства.

Цю думку в доповіді обґрунтовано не досить. Зате вона надзвичайно багата на

наслідки. На вивчення цієї першочергової ваги проблеми слід скерувати увагу всіх

істориків-марксистів, що в своїй дослідницькій роботі стикаються з історією релігії, з

історією реформації та контр - реформації всіх країн і часів. І коли робота соціологічної

секції І - ї всесоюзної конференції істориків - марксистів матиме своїм наслідком

накреслення нових завдань для марксистських досліджень, до того ж завдань, безпосередньо
зв язаних з актуальною радянською дійсністю, то ледве чи можна сподіватися від будь -

якого наукового з їзду на щось більше.

На тій же таки проблемі історії релігії, але з іншого погляду, в іншому розрізі,
з зовсім іншими висновками й наслідками, зупинився тов. Нікольський у своїй доповіді

Протонеоліт". Улюблена тема нашого спеціаліста в царині марксистської доісторії. Цю
тему він щиро й пильно опрацював у своєму Начеркові первісної культури", як у

старих виданнях, гак і, особливо докладно, у виданні 1928 р. Основна думка доповідача це

те, що прогалина, констатована старими археологами та дослідниками між культурою

палеоліту й неоліту, природно заповнюється цілою низкою проміжних культур.
Для марксиста - дослідника також заповнення hiatus а надзвичайно важливе, бо усуває

перешкоди в справі вивчення та встановлення єдности історичного й доісторичного
процесу.

Цікаво, між іншим, що яфетодологічна теорія з академіком Марром на чолі, з інших

виходючи засновків, прийшла до того ж таки висновку, що нема ніякої принципіяльної
ріжниці між доісторією та історією та що й перше, і друге являють собою ланки єдиного

історичного процесу ')
За гаку проміжну культуру проф. Нікольський, ідучи за багатьма іншими

спеціалістами (головним чином, французами), пропонує вважати культуру шостого шару
Ліас д Азіль, стоянки Маглемозс, кухеиних залишків данського узбережжя (К єккенме-
дінгоф) та Камианьї. Він цілком задовільно обгрунтував переходовий характер цих

культур у їхніх археологічних, можливо навіть антропологічних, можливостях, відзначив

переходові ступені їхньої техніки та виробництва (гострене знаряддя, перші зародки освоєння

тварин тощо), спробував оперувати лінгвістичними побудовами відважного" Поля Ріво,

що створив гіпотез)' всеосяжних культурних міграцій з Австралійського континенту.

Проте, тут доповідачеві не пощастило довести свою спробу до кінця, і він вирішив

перекласти цей тягар на плечі яфетодологічної школи та академіка Марра. Але на гірше
повернулася справа, коли для потвердження та встановлення переходової культури

') Академік Марр у запалі полеміки трохи згустив фарби, заявивши: Нема

історії історичної і доісторичної, є історія відома і історія забута". Не кажучи вже про.

неприпустиму тавтологію, історія забута для марксистського уха комбінація

неприпустима, неприйнятна. Проте, основна думка має рацію.
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азильської, як певного ступеня в еволюції суспільного розвитку, доповідач став

користуватися ентографічним матеріалом. За жертву своїх етнографічних експериментів тов. Ні-

кольський обрав злощасних австралійців, бажаючи за їхньою допомогою домогтися

визнання протонеолітд (самий термін належить археологові Сораувові), як певної

доісторичної формації.
Авдиторія не далася переконати себе. Гостро заперечував проти докладу, загалом,

а проти етнографічних паралелей, зокрема, проф. П. І. Кущ и ер. Він рішуче обстоював

те твердження, що живої азильської культури па земній кулі нема: австралійці стоять

значно вище щодо свого культурного розвитку. Не допомогли доповідачеві (і посилання

на свіжі факти та матеріяли, привезені ним з Німеччини та Франції, звідки він нещодавно

повернувся. Фотографії та книжки, що ілюстрували нові відкриття в царині археології,
не справили вражіиня на слухачів, хоч доповідач і говорив про астурійську культуру,

про знахідки в Свердборзі та Гольмсгарді, а також про інші відкриття, зроблені
останніми роками і пильно вивчуваиі західньо - європейськими доісториками.

Проте, недовірливість до авторових висновків мала своєрідний характер. Ці
висновки, не зважаючи на цілу низку труднощів, все ж таки напрошуються. їхня бажаність,

потрібність відчувалася, але в дискусіях висловлювалося думку про потребу поглиблені-

шого дослідження, пильнішого пророблення, притягнення нових даних, що дали б

більшу гарантію наукової певности цих висновків.

Але, можливо, що більшу вагу мали ті положення, що їх, на жаль, у дискусіях
не обговорювалось, дарма що вони мають першорядне значіння для марксистської проблеми
походження релігії. У цьому питанні ми маємо серед марксистів величезні розходження.
Більшість дослідувачів марксистів, як перший зародок релігії висували анімізм.

Анімістична теорія породила безліч різних трактувань, починаючи від Богданова, що виводив

анімізм із культу прабатьків - організаторів, і кінчаючи Генріхом Куиовом, що вбачав,
як у свій час Тейлор, коріння анімізму в спостереженнях над природними явищами смерти,

сну, знепритомлення тощо. До цієї останньої теорії анімізму, як відбитку природних
явищ у свідомості первісної людини, тов. Покрове ький подає поправку, вважаючи

за корінь культ небіжчика, острах перед трупом, жах перед смертю.
Цілком протилежний погляд має тов. Нікольський. У багатьох працях, і навіть

у виданні своєї книги 1928 р., він бореться проти анімізму, за визнання більш

примітивного (отже, і старішого, на думку Нікольського) світосприймання доанімізму. До-
анімізм не знає душ" і відчуває світ як поєднання речей - сил, що перебувають в

актуальному або потенціальному перетворенні" '). Доаиімізм, за авторовою схемою, що він

її потверджує, між іншим, не стільки логічно, скільки дологічно" сентиментальними

метафорами, призводить до виникнення у дикуна уявлення про чародійну силу
найбільш зародкову форму релігійних вірувань, що існувала до зародження анімізму віри
в душу" (стор. 197). Факти емпіричної доісторії не вкладаються в цю доанімістичиу схему

автора, і він ие знає, як з ними бути, в чому й признається одверто на сторінці 149:

Для нас залишається неясним сенс неандертальських поховань. Чому в той час, як

існувало людоїдство, не поїдали мерців ? Чому, не поївши мерців, клали їжу їм самим ?

Чому залишали при трупові знаряддя ?" і т. ін.

Непереконливо, зате надзвичайно патетично, звучить у автора його теорія табу
і магії для пояснення цього дивного, на його погляд, явища. Азильську культуру

доповідач тісно зв язує з малленською, як природне її продовження. На австралійців він

спирається, як на живий зразок азильської культури, попереджуючи, проте, що азильці

антиподи австралійців (op. cit, стор. 215), що перекинути з Австралії, що європеїзується,
до азильської Европи можна тільки иайстародавніший шар, відкинувши нові явища

австралійської культури зародки анімізму* віхи або тенденції того шляху, що ним

мала розвиватися азильська культура" (стор. 246). Отже, коли для австралійців анімізм
є ще щось наносне, поверхове, не зв язане з практикою життя, тимчасом як доанімістич-

иий підшар ще надзвичайно могутній і життьовий" (стор. 239), то в культурі їхніх

антиподів азильців можна констатувати тільки чистий доаиімізм і більше нічого.

') Б. Нікольський. Начерк первісної культури. Вид. 1928 р., стор. 198.
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Це писалося 1928 року. Але в доповіді, зачитаній 31 грудня 1928 року, чути

було інші мотиви. Відповідаючи на критику доповіді, доповідач певно заявив, іцо азиль-

ські пофарбовані камінці свідчать про анімізм в азильській культурі.
Отже, тов. Иікольського змушено було зробити признання, якого від нього

не могли домогтися протягом низки років ні в журнальних статтяхJ). як популярних,
так і наукових, ні в публічних дискусіях. Володіючи величезною ерудицією, великим

темпераментом невтомного й непохитного опонента, тов. Нікольський формально
залишався непереможеним. Ось чому визнання анімізму знаменує деякий поворот у рядах

марксистських дослідувачів доісторії, навіть у тому разі, коли доповідач перемістить
магію, як первісний зародок релігії, трохи нижче віл анімізму. Проте, у магістів" є

безперечні досягнення в справі дослідження джерел первісної ідеології, і ними поступатися,

звичайно, нема чого та й ні для чого. Справа не в тім, щоб їх покласти на обидві

лопатки1', а в тім, щоб примусити їх встановити правильну пропорцію між анімістичними

іі магічними елементами первісної релігійної ідеології, встановити перевагу й пріоритет
зовсім не поняття про індивідуальну душу, як вони невдало перекладають анімізм,

а поняття про душі, як скриті сили взагалі. Звичайно, встановлюючи правильні
співвідношення, не можна жертвувати моністичним розумінням першопричин релігії, але в цьому'

разі анімізм ближчий до монізму. Коли так, то для тов. Иікольського його закордонна

командировка не пішла на марне, та й не тільки для т. Иікольського, а й для

марксистської побудови теорії походження релігії. Туман, навіяний Фрезером, починає

розходитися, особливо після перекладу видання ного книжки, бо в англійському тексті її багато

дехто вважали немов за секрет, що розв язував усі таємниці походження релігії. Звичайно,
доаиімістична теорія не втрачає права містити зауважені нею явища в той або інший

ряд розвитку культурних комплексів. Навпаки, вона навіть зобов язується ув'язати явища

магії семільиої і магії парціяльної з усіма явищами в еволюції ідеології. Але розвести

руками з приводу мустьєрського вчення, заявити ignorabiinus" з приводу заупокійних
подарунків неандертальця і в той самий час претендувати на ролю єдиної теорії, що

пояснює коріння релігії, анемізм, звичайно, не може.

Маючи на увазі шлях до ліквідації одного з багатьох розходжень у марксистській
теорії виникнення релігії, можна вважати працю соціологічної секції І - ї всесоюзної

конференції істориків - марксистів за особливо плодотворну. Звичайно, доводиться ще

раз відзначити, що її заслуги полягають не в остаточному розв'язанні, а в поставленні

проблем і, що найголовніше, в накресленні нових шляхів, нових завдань дальшої

дослідницької праці історика - марксиста. Перша зустріч марксистських істориків усіх
республік нашого Союзу повинна була надовго зарядити їх новою енергією, виявити перед,
ними всю актуальність їхньої громадської справи в особливих формах академічної роботи
й скерувати її на нові шляхи, відповідні новим етапам боротьби за світову революцію.

Г. Лозовім

Катедра нац. питання укр. інституту марксизму-ленінізму

Катедра існує вже третій рік. Своїм завданням вона поставила розроблення
нац. питання. Вивчання буржуазних і дрібнобуржуазних теорій нац. питання, теоретичне

їх подолання, боротьба з проявами анти - ленінських поглядів на нац. питання, допомоги.

КП(б)У в проведенні нац. політики шляхом наукового розроблення відповідних проблем
за його дорученням, допомога партії у виховавчій роботі щодо засвоєння правильних
ленінських поглядів на нац. питання і, зокрема, дослідження нац. питання в радянських

республіках і особливо на Україні ось головні підвалини катедри.

Катедрою керує М. О. Скрипник, як голова Президії. До складу катедри входять

13 дійсних членів, 2 чл.-кореспонденти, 10 наукових співробітників та 15 аспірантів.

) Мова йде про журнали Безбожник", Молодая гвардия" і інші. Були й словесні

дискусії, де проти тов. Иікольського виступали члени гуртка, керованого тов. Дука-
чевським.
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Катедра не належить до складу ні одного з відділів, що є при Інституті, являючи

собою самостійну науково - дослідну катедру, що провадить свою роботу на правах

відділу. Дарма, що організаційний період катедри затягнувся (майже ввесь 1926 р.), що було
зв язано з підбором аспірантів, оформленням наукових сил катедри та організацією
наукової й учбової праці катедри, все ж таки за 2 - річний період катедра встигла широко

розгорнути свою діяльність.

На засіданнях катедри заслухано такі наукові доповіді:

1) Національне питання, як окрема наукова дисципліна М. О. Скрипника.
2) Національне відродження в сучасних буржуазних державах на прикладі

Закарпатської України М. О. Скрипника.
3) Теорія нації австрійської школи (бауеризму) г. Юринця.
-І) До історії нац. питання на Закарпатській Україні т. Бадана.

5) Нац. питання в кооперації на Україні т. Лозового.

6) Українське населення поза межами УСРР т. Сіяка.

7) Програма й тактика австр. с.- д. в нац. питанні т. Борєва.
8) До проблеми ліквідації пережитків колоніяльности й націоналізму т. Річицького.

Плян роботи катедри (науково - дослідчоі) на 1928 29 р. накреслено такий:

поставити на засіданнях катедри цілу низку доповідей, з яких можна відзначити:

1) Люксембургіянство в нацпитанні.

2) Нац. питання в програмі Комінтерну.
3) Проблема нац. революційного руху в колоніях у концепції ленінізму.
4) Віддзеркалення національного питання в сучасній українській літературі.
5) Нацмени на Україні.
6) Фази капіталізму й форми нац. руху у Леніна.

7) Національна теорія Драгоманова.
8) Нація й держава.

9) Державні взаємини УСРР і РСФРР після Жовтня.

10) Жовтень та нац. питання на Україні і інші.

Рівно ж у цьому році катедра розпочинає науково
-

видавничу роботи, а саме:

а) Катедра готує підручник та хрестоматію з иац. питання для Вузів (у зв язку
у запровадженням иац. питання як окремої дисципліни у Вузах та Радпартшколах України).

б) Катедра готує до друку в перекладі на укр. мову твори Р. Люксембург
з нац. питання.

в) Розпочинає видання Наукових записок", як періодичного (3 - місячного) органу
катедри.

г) Катедра готує до друк}' збірник: Національна політика КП(б)У .
Крім цього, окремі наукові робітники катедри за її завданням пишуть окремі

праці до друку, а деякі вже здали до друку, як, наприклад, Ленін і нац. питання"

т. Юринця, Теорія австр. школи у нац. питанні" Борєва й інш.

Катедра встановила зв язки наукової співпраці з секцією нац. питання Всесоюзної

Комакадемії, обмінюючися з нею науковими доповідями та іншими працями.

Сидорович
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Умови прийому до учбової частини Українського Інституту
Марксизму-Ленінізму на 1929/30 акад. рік

1. Цього року приймається аспірантів па такі основні відділи: 1) економічний,
2) філософсько - соціологічний, 3) Jсторичний, 4) катедру історії партії, 5) національного

питання та 6) підготовчий відділ. »

Умови вступу на основні відділи

2. На основні відділи приймається членів КП(б)У із партстажем не менше від

5 років, що закінчили ВУЗ'и.

Примітка. На катедру історії партії та Жовтневої революції на Україні
потрібний 8 - ми річний партстаж.

Крім знання української та руської мови, бажано знання однієї з чужоземних
мов. Від Т.Т.. що не закінчили ВУЗ у, вимагається загальну освіту в розмірі вищої

школи, а також відрядження ЦК або ОПК КП(б)У.
3. Товариші, що бажають вступити до Інституту Марксизму, подають не пізніше

від 15 квітня ц. р. до президії Інституту (м. Харків, вул. К. Лібкнехта, ч. 33) заяву із

вказівкою адреси та з такими документами: 1) рекомендація ЦК або Окружкому
КП(б)У, 2) коротка автобіографія, зазначивши головні моменти громадсько-політичної
діяльности, 3) посвідка про партстаж, 4) копія військового документу, 5) лікарське
посвідчення про стан здоров'я, 6) друковані праці, якщо такі є.

В заяві слід зазначити спеціяльність, що в ній має думку працювати товариш

(економічна, історична, філософсько - соціологічна, національного питання, історії партії)
та тему писаної праці.

4. Заяви розглядає Мандатна Комісія при ЦК КП(б)У, потім їх надсилається до

президії Інституту. В разі позитивного вирішення кандидатові дозволяється подати

писану працю. Тему праці встановлюється в згоді з приймальною кімісією Інституту.
Остаточний термін подавати писані праці встановлюється 15 серпня 1929 року. З

початком академічного року (1 жовтня) вступ до Інституту припиняється.
5. Товаришів, що їхні писані праці буде визнано за достатні, допускається, після

медичного огляду, до усного кольоквіюму в період з 1 до 20 вересня, після чого

Президія Інститут}' остаточно розв язує питання про прийом.
6. Кольоквіюм_. провадить приймальна комісія Інституту з теоретичної економії,

історії України й Росії, історії Заходу, історії ВКП(б) та КП(б)У, історичного матеріалізму
та національного питання. Крім цього, від кандидатів, що вступають, вимагається знати

основні твори Леніна, мати відповідну підготовку з історії, української літератури та

із загальноосвітніх предметів (математика, фізика, хемія й біологія).
7. Від товаришів, що вступають на основні відділи, вимагається знати таку

літературу :

ЕКОНОМІКА

Д ля нефахівців. 1) М а р к с Капитал", т. І *) та частково 111. (розд. з 1 до

28 включно, з 36 до 40 включно та з 41 до 52 включно), 2) Маркс До критики
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політекономії"*), 3) Бухарін Политэкономия рантье", 4) Б у х а р і н Империализм
и мировое хоз - тво , 5) Ленін Империализм", 6) Г і л ь ф е р д І н г Финансовый

капитал", 7) Маркс Злидні філософії".
Для фахівців. Крім усього вищезазначеного, ще такі книжки: 1) Маркс

Капітал", т. II, 2) Роза Люксембург Накопление капитала", 3) Бухарі и

Империализм и накопление капитала", 4) Р у б і н История-экономической мысли",

5) К а ц е н е л е н б а у м Учение о деньгах и кредите", ч. II, 6) Кавтський

Аграрный вопрос", 7) Трахтенберг Бумажные деньги", 8) Трахтенберг
Современный кредит и его организация", ч. I, Теория кредита", 9) Сборник
Кооперация в СССР за 10 лет" вид. Комакадемії за редакцію А. М. Лозового та

В. И. Милютіна, 10) Л о з о в и іі Основи кооперації.

ФІЛОСОФІЯ Й СОЦІОЛОГІЯ

Для нефахівців. 1) Е и г е л ь с Ангі-Дюрінг" *), 2) Енге л ь с- Л.

Фейербах", З, П л е х а н о в Основні питання марксизму"*), 4) Плеханов К вопросу
о развитии монистического взгляда на историю", 5) Л е н і н Маркс, Энгельс, марксизм",
6) Ленін Держава й революція" 0, 7) Л е н і и Пролетарская революция и

ренегат Каутский", 8) Ленін Детская болезнь левизны в коммунизме", 9) Бухарін
Теория исторического материализма" *), 10) С е м к о в с ь к и й .Историчной

матеріалізм", збірник *), 11) Ленін Материализм и эмпириокритицизм", 12, Плеханов

Критика Богданова" (от обороны к нападению), 13) Ленін Что такое друзья народа".

Для фахівців. 1) Енгельс Диалектическая природа, 2) Маркс і Ей

г е л ь с Немецкая идеология", 3) Плеханов Очерки но истории материализма".

4) П л еха но в Критика наших критиков", 5) Ленін О диалектике", 6)
Аксе л ь р од Философские очерки", 7) Л я н г е История материализма", 8) В

інде л ь б а и д История древней философии", 9) Г с ф д і н г История новой философии",
10) Ф о є р б а х т. I, 11) С т у ч к а Учение о- государстве", 12) Розумове ь к и и

Курс исторического материализма", нзд. И, 13) Д сбор І н Введение в философию
диалектического материализма".

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Й РОСІЇ

Для нефахівців. I) Покрове ь кий Очерки русской культуры", I та

II томи, 2) В а її а г Финансовый капитал в России", 3) П а ж і т и о в Очерки но

истории рабочего класса на Украине", 4) Я в о р с ь к и іі Нарис історії України", т.т. I

і II, 5) Я в о р с ь к и й Україна в епоху капіталізму", т.т. І та II, 6) Я в о р с ь к и й -

Історія України в стислому нарисі", 7) Я в о р с ьк и й Нарис історії революційної
боротьби на Україні", 8) Н. Л е и і и .Розвиток капіталізму в Росії".

Для фахівців. 1) П о к р о в с ь к и іі Русская история", т. I IV, 2,

Покров с ь к и іі Очерки по истории рев. движения в XIX і XX в.в. *>, 3) Покров-
с ь к и й Марксизм и особенности исторического развития России", 4) Д у б р о в-

с ь к и й Столыпинская реформа", 5) Д у б р о в с ь к и й Очерки русской революции",
6) Т у га н - Б а р а н о в с ь к и й Русская фббрика", 7) О г л о б л і н Украинская
фабрика", т. І і III, 8) Лященко Очерки аграрной эволюции в России0, 9) Слаб-
ч е н к о Матеріали з української історії", І та II томи, 10) Б а л а б а и о в Очерки
по истории рабочего класса в России", I і III томи, 11) Г p у ш e в с ь к и й Історія
України - Руси" т. І VIII, 12)Гермайзе Нариси з історії революційного руху

на Україні", 13) Єфпменко Історія українського народу".

ІСТОРІЯ ЗАХОДУ

Для нефахівців. 1) Л у к і н Новая история", 2) К о н р а д і История
революции", 3) Е н г е л ь с Революция и контр - революция в Германии", 4) Маркс
Классовая борьба во Франции", 5) Маркс 18 брюмера", 6) М а р к с Граждан-
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екая война", 7) С т є к л о в Интернационал", ч. I; 8) Р о т ш т е й н Очерки рабочего
движения в Англии", 9) Лукін Парижская Коммуна 1871 г. , 10) Зінов єв Война
и кризис социализма", И) Зінов єв, Ленін Против течения", 12) Лукін
Очерки истории новейшей Германии", 13) К у л і ні е р Лекции по истории

экономического быта", 14) Bin и ер Учебник новой истории" ч. І і II.

Для ф а хі в ц і в: -1) Т ю м е и є в - Капитал в Греции", 2) П е т р у ш е в с ьк и й -

Нарис історії середньовічного суспільства та держави", 3) В і п и е р Очерки истории
Римской империи", 4) К а в т с ь к и й Предшественники новейшего социализма",

5) Кунов Борьба классов и партий в эпоху Великой революции", 6) Шлюттер
Чартистское движение", 7) Б ер История социализма в Англии".

ІСТОРІЯ ПАРТІЇ ТА ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ НА УКРАЇНІ

Для нефахівців. 1) Л е и і н, т. I Задачи русских социал. - демократов,

2) Лені н, т. II От какого наследства мы отказываемся, 3) Ленін, т. V Что делать.

Шаг вперед, два шага назад, 4) Лені и, т. VI Две тактики социал-демократии, 5) Л е-

н і и, т. VII Доклад об обвинительном с езде. Победы кадетов и задачи пролетариата,
6) Ленін, т. IX Аграрный вопрос в России к концу XIX в., 7) Ленін, т. XIII--

Социализм и война, 8) Ленін, т. XIV Письма издалека. Письма о тактике. Задачи

пролетариата в нашей революции. Удержат ли большевики государственную власть,

9) Ленін, т. XVII Детская болезнь левизны в коммунизме (первые 4 главы), 10)
Сталі н Вопрос ленинизма, 11) Н. И. Попов Очерки истории ВКП(б), 12) Н. Н.

Понов Очерки истории КП(б)У, 13) КП(б)У в резолюциях и постановлениях ее с ездов.

Издание истпарта ЦК, 14) М. С к р и п и и к Нарис історії пролетарської революції
на Україні, 15) Очерки по истории Октябрьской революции", за редакцією
М. Н. Покровського. Изд. Истпарт ЦК КП(б)У, т. II.

Для фахівців додатково: 1) Л е н і н, т. І Что такое Друзья народа"
и как они-воюют против социал-демократов, 2) Ленін, т. II Экономическое

содержание народничества и критики его в книге Струве, 3) Ленін, т. V Гонители земства

и аннибалы либерализма, 4) Ленін, т. VII Разгон Думы и задачи пролетариата.

Социал-демократия и избирательные соглашения, 5) Л е и і и, т. VIII Речи на

Лондонском с езде РСДРП, 6) Ленін, т. IX Аграрная программа социал-демократии в

русской революции 19G5 1907 г.г., 7) Л е н і и, т. XI Цель борьбы пролетариата в нашей

революции. Заметки публициста. Исторический смысл внутрипартийной борьбы. О

новой фракции примиренцев или доброжелательных, 8) Ленін, т. XII, 2 часть О

нарушении единства, прикрываемого критиками о единстве, 9) Лені н, т. XIII О

поражении своего правительства в империалистической войне. Итоги дискусии о самоопределении,

10) Ленін, т. XIV Лун - блановшииа. Речи на всероссийской апрельской
конференции. Речь на с езде крестьянских депутатов. К лозунгам Марксизм и восстание.

К пересмотру партийной программы. Грозящая катастрофа и как с ней бороться. Письмо

к товарищам, 11) Ленін, т. XV Пролетарская революция и ренегат Каутский, 12) Л е-

н і и, т. XIII Выборы в Учред. Собр. и диктатура пролетариата, 13) Ленін, т. XVIII

К 4 - хлетией годовщине Октябрсьской револ., 14) Плеханов, т. II Социализм

и политическая борьба, 15) Очерки по истории Октябрьской революции под ред.
М. И. Покровского, том I, 16) Ст а л і и Октябрьская революция и тактика

русских коммунистов, предисловие к книге на путях к Октябрю", 17) Н е в с ьк и й В.

Очерки по истории РКП", том I, 18) Ем. Ярославський Короткі нариси з історії
ВКП(б), 19) Р а в и ч - Ч е р к а с ь к и й История КП(б)У, 20) Хрестоматия по истории

КГІ(б)У (издание ист. парт.), 21) Протоколы І с езда КП(б)У, 22) Протоколы II с езда

КП(б)У, 23) Е р д е Революция на Украине, 24) Найважливіші статті та матеріяли по

Історії Жовтневої революції в журналі Літопис Революції" за 1926, 27, 28 роки.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Для нефахівців. 1) Ленін, т. XIX *), 2) М а р к с Е н г е л ь с Война
и революция", 8) Сталін Марксизм и национальный вопрос", 4) Сталін Во-
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иросы ленинизма", 5) К а в т с ь к и й ИацношП

.Коминтерн об укапистах" (с предисловием И. Н.'

питання, 8) Скрипи и к Доповідь про культурне буї
КП(б)У .

Для фахівців. 1) Ленинский сборник № 3 (§ 4 к нациЪ?

2) Маркс К европейскому вопросу", 3) Кавтський Национализм и

интернационализм", 4) Политика Соввластн по национальному вопросу на Згода 1917 20 г.г."

(Госиздат), 5) Марксизм и национальный вопрос" (сбор, статей под ред. Равича -

Черкасского), 6) Национальный и колониальный вопрос и РКП", ч. I, 7) Резолюції з їздів
і пленумів Комінтерну, ВКП(б) по нацпитанню, 8) Попов М. Національна політика

радвладн" (курс лекцій), 9) С к р и п н и к Теорія боротьби двох культур", 10) Л е б і д ь

Нац. вопрос на Украине".
8. Товариші, що їх допустить Мандатна Комісія до іспитів, мають право на Iі А,-

місячну відпустку для підготовки.

9. Всіх товаришів, що їх буде зараховано до Інституту, згідно з постановою ЦК

партії знімається з їхньої попередньої роботи та переводитися в розпорядження Інституту.
10. Товаришів, що їх зараховано до Інституту, забезпечується грошовим

постачанням.

11. Прийом аспірантів на 1929 30 навчальний рік провадиться за конкурсом.

УМОВИ ПРИЙОМУ НА ПІДГОТОВЧИЙ ВІДДІЛ

12. Підготовчий відділ має своїм завданням підготовити до вступу на основні

відділи Інституту Марксизму. Термін перебування на відділі встановлюється дворічний.
13. Підготовчий відділ має єдину програму й на відділи не поділяється.

14. На підготовчий відділ приймається тих товаришів, що мають нахил і здібність

до науково
- педагогічної роботи і в галузі сусиільнознавчих дисциплін мають знання

в обсязі комвузів, а в галузі загальноосвітніх в обсязі робфаку, 5-річний партійний
стаж та досвід масової партроботи (переважне право мають робітники та селяни).

15. Кандидатів на підготовчий відділ рекомендують відповідні окружні комітети

та ЦК КП(б)У.
П5. Т.т., що їх відраджується на підготовчий відділ, мають подати до Інституту:

1) заяву із вказівкою адреси, 2) коротку автобіографію із зазначенням головних

моментів громадсько - політичної діяльности, 3) засвідчений партстаж, 4) відрядження
установи, затверджене Окружкомом, 5) копію військового документу, 6) посвідчення про
закінчення робфаку або іншої навчальної установи, 7) лікарське посвідчення про стан

здоров я.
17. Т.т., яких допустила Мандатна Комісія, після медичного огляду складають

усні іспити в період 12 20 вересня 1929 року.
18. Від товаришів, що вступають на підготовчий відціл, вимагається знатати гаку

літературу:

ЕКОНОМІКА

1) Кавтський Экономическое учение К. Маркса"*), 2) М и х а л е в с ь к и Й

Политэкономия", 3) Л єн і и Империализм как новейший этап капитализма"*), 4) М и-

л ю т і н Основы экономической политики", 5) Б о хард Капитал К. Маркса",

6) Л е н і н т. III, 7) Рубін Теория стоимости", 8) Економгеографія України".

ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІЯЛІЗМ

І) Енгельс Л. Феербах", 2) Б у х а р і н Теория исторического

материализма"*), 3) Е н ґ е л ь с Развитие социализма от утопии к науке"*), 4) Маркс,

Енгельс Коммунистический манифест с комментариями Рязанова" *), 5) II л с х а-

нов Основные вопросы марксизма"*), 6) Л е н і н Маркс Энгельс марксизму"

(сборник), 7) Л е н І н Держава й революція".
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ская война", 7) Стеклов ИнтернуКРАЇНИ Й РОСІЇ
движения в Англии", 9) Лукін ..Пп

и кризис социализма", 11) УІ<Раї,,и в стислому нарисі", вид. 1928 року, 2) Я в о р-

(,Очерки истории нове*-., капіталізму", ч. I, 3) Я в о р с ь к и й Нарис історії Укра-
. . . -о П о к р о в с ь к и й Русская история в самом сжатом очерке",

5) П о п о в История РКП"*), 6) П о к р о в с ьк и й Очерки русской культуры",
т. I, 7) П о к р о в с ь к и й Очерки революционного движения в России", 8) Ваган-

Т о м с и н с ь к и й Экономическое развитие России", 9) II о и о в Парис історії
КГ1(б)У".

ІСТОРІЯ ЗАХОДУ

1) Аркадііі А. Н. Очерки истории рабочего движения на Западе"*). 2)
Стеклов Революция 48 года во Франции" *), 3) Л у к і и Підручник новішої історії, 4) С т е-

и а и о в Паризька Комуна", 5) Е н г е л ь с Революция и контр - революция в

Германии", 6) М а р к с Классовая борьба во Франции"*) 7) Маркс Гражданская
война во Франции"*), 8) Бушуев II Интернационал", 9) Камышаи Нарис
історії робітничого руху на Заході 1914 24 р". Із загальноосвітніх предметів: мате-

м а т и к а обсягом : а л ь г е б р а (задачник Шапоіпиікова й Вальцева ч. И), т р и г о-

н ом стрія, (Рибкіна), геометрія (Кисельова), фізика (Ман і Твіс), хемія

(Хотинський, ч. І і II), біологія (Рижков і ФінкельнітеГиі); нарис сучасної української
літератури (Коряк).

19. Щодо матеріального забезпечення, то слухачів підготовчого відділу дорівию-
ється до аспірантів основних відділів Інституту Марксизму.

I I р и м і т к а. Книжки, позначені зіркою, є українською мовою, і

товаришам пропонується проробляти саме ці книжки, щоб засвоїти потрібну' термінологію.

Секретар ЦК КГІ(б)У Любченко

Директор Інституту Скрипник
Секретар Інституту Одинцов

ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ
НОВИНКИ! ВИМАГАЙТЕ ПО ВСІХ КНИГАРНЯХ ! НОВИНКИ!

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ

Криза сучасної буржуазної науки та марксизм. Збірник, 71 crop.,
ціна 60 кой. Войовничий матеріяліст. Філософсько - науковий збірник № 1.
378 стор., ціна 4 крб. 50 когі. Класики історичної науки. Г. Рохкіна, стор., 280,

ціна 3 крб. 50 коп.

ШЛІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ НА ТЯКІ АДРЕСИ: Харків, вул. Першого Травня,
№ 17, поштовий відділ ДВУ. Київ, вул. К. Маркса, № 2, поштовий відділ ДВУ.
Одеса, вул. Лассаля, №33 (пасаж), поштовий відділ ДВУ. Дніпропетровське,

просп. К. Маркса, № 49, поштовий відділ ДВУ

І
Камишан О.

Мазуренко Ю.
Попов М.
Рохкін Г.

Скрипник М.
1 Юринець В.
І Яворський М.
І Наумов Д.
І ВІкул С.


