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О. ВЛСИЛЬЇВЛ

Конспект Леніна Логіки" Гегеля, як зразок
діялектичної критики

Ленінівський Конспект" є дійсно величезним явищем на нашому

науковому фронті. Він надзвичайно багато дає щодо суті
матеріалістичної діалектики, але, крім того, цей конспект цікавий і тим, що в

ньому Ленін своїм відношенням до Гегеля дає зразок того, як треба
критикувати взагалі. Освітлення цього питання я й ставлю завданням

цієї статті.

Перше, що кидається в очі, коли читаєш конспекта, це

відсутність будь-якого догматизму, усяких забобонів в його підході до Гегеля.
Ленін зовсім не лякається сказати з приводу цілих сторінок, що це

добре, чудово, знаменито й знаходить позитивне навіть у найідеалі-
стичних з вигляду формулюваннях. І тут же рядом дурниця,
нісенітниця тощо. Замість механічного або прийняти, або відкинути
цілком відношення Леніна до Гегеля є об єктивно критичним. До

з ясування змісту цього об єктивно критичного відношення я зараз і

переходжу. ,

В одному зі своїх афоризмів в Конспекті" Ленін закидає

Плеханову. І. Плеханов критикує кантіянство (і агностицизм взагалі)
більш з вульгарно матеріялістичного погляду, оскільки1) він лише

a limine відкидає їхні міркування, а не виправляє (як Гегель
виправляв Канта) ці міркування, поглиблюючи, узагальнюючи, поширюючи
їх, показуючи зв язок і переходи всіх та всяких понять" (Лєн.
зб. IX стор. 197). Позитивніше він висловлює це далі". Не голе

заперечення, не зряшне" заперечення, не скептичне заперечення,
вагання, сумнів характерно та істотньо в діялектиці, яка, без сумніву,
має в собі елемент заперечення й при тому якнайважливіший свій

елемент, а заперечення, як момент зв язку, як момент розвитку з

удержанням позитивного, цебто без усяких вагань, без усякої
еклектики" (там же, стор. 285). Критика не повинна бути лише логічною

критикою, яка доводить усю безпідставність якихось поглядів, усю
їхню абсурдність. Діялектика вимагає, щоб логічна критика
доповнювалася історичним моментом. Саме історичність, що є неодмінним

) Підкресленні, яке не оговорені, є Ленінові.
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елементом діялектичної методи, дає можливість запереченню стати

лише моментом, поскільки встановлюється зв язок з попереднім і

наступним розвитком понять. Мислення є природний процес" (Маркс),
і тому кожне наукове думання відбиває в тій або іншій мірі
об єктивні сторони буття. І критика повинна вказати на це правдиво,

поширити, поглибити, узагальнити" його й тим встановити своє власне

місце й логічно й історично.
Гегель перший дав зразок такої критики. Навіть найабстрактні-

ший його твір Логіка" є ніщо інше, як історія пізнання, як історично -

критичний огляд усього попереднього йому розвитку. Його геніяльним

спадкоємцем щодо цього був Маркс').
Адже зовсім невипадково основний твір Маркса Капітал"

називається Критикою політичної економії". Дійсно, всі три томи

Капіталу" плюс четвертий том дають повну детальну історію економічної

думки, яку Маркс доводить аж до того самого місця, де починає сам.

Те, що вульгарний буржуазний економіст називає плагіатом Маркса
в клясиків політичної економії, це по суті є пристосування
діялектичної методи, що вимагає встановлення наступности і для об єкту, і для

думок, і відбиває розвиток цього об єкту.
Ленін з властивою йому глибиною схопив цю сторону діялектики.

Нею він користувався в своєму Конспекті". Не досить сказати, що

Ленін дав матеріялістичні коментарії гегелівській діялектиці: треба
відзначити, що ці коментарії поширюються до конкретного
визначення й детального розгляду логічних та історичних точок суміжности
поміж Гегелем та Марксом.

Про це свідчить неодноразове нагадування Капіталу" Маркса,
що його мав перед своїми очами Ленін, як зразок пристосування
матеріялістичної діялектики підчас роботи над Гегелем. Конкретніш
покажемо це розглядаючи окремі питання.

Одним із таких показових питань є питання практики, як крите-
рія істини мислення. Це питання Ленін розглядає в зв язку з

конспектом 3-го тому Логіки". У відомих тезах про Фоєрбаха Маркс
відзначив споглядальність до марксівського матеріялізму, відзначивши, що

в протилежність матеріялізму активний бік розвивав ідеалізм, але

розвивав абстрактно, тому що ідеалізм, природно, не визнає

конкретної діяльности, як такої". І далі там же: Практикою повинна

довести людина істину свого мислення". Таким чином, Маркс сам

визначив у коротких тезах і ролю німецького ідеалізму, а це значить

і Гегеля, тому що останній більш за всіх ідеалістів розвивав
активний бік", а також і своє власне місце в справі розвитку основ теорії
пізнання. Ленін же прямо каже, що Маркс, отже, безпосередньо до

Гегеля прилучається, завівши критерій практики в теорію пізнання"

(Лен. зб., 9-й том, стор. 256 57).
Але цього замало. Ленін досліджує конкретно весь розвиток

думки Гегеля в цьому питанні й доводить, в якому місці й в якій мірі
Гегель стає вихідним пунктом для Маркса. Це зовсім не означає, що
Ленін змазував ріжницю між Марксом та Гегелем, що Ленін зменшував
ролю Маркса в питанні про практику, як критерій істини. Навпаки,
аналізуючи це питання, з'ясовуючи всю близькість Гегеля та Маркса,

') Треба відзначити, що розуміння історичности в марксистському сенсі значно

ширше й глибше Гегелівського. Для Гегеля історичність вичерпується історією
думки, для Маркса навіть певну добу в розвиткові думки можна з ясувати лише в

зв язку з історичною суспільною формою, на ґрунті якої виникає й якій

відповідає ця система думок. Мле в своїй статті я залишаю це питання осторонь.
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Ленін розкриває всю глибину розходжень між ідеалізмом та матері-
ялізмом. У Гегеля дійсно практична діяльність є ланкою в аналізі

процесу пізнання. Теоретичне мислення тільки через сполучення з

практичним переходить до абсолютної істини. Ленін так з ясовує цей

перехід у Гегеля. Теоретичне пізнання повинно дати об єкт в його

необхідності, в його всебічних відношеннях, в його суперечливому

русі в і для себе. Але людське поняття цю об єктивну істину
пізнання остаточно" схоплює, вловлює, опановує нею лише тоді, коли

поняття стає для себе буттям" в сенсі практики. Цебто практика
людини й людства є перевірка, критерій об єктивности пізнання". (Лен.
зб., т. 9-й, стор. 257). Правда, ця цитата закінчується знаком

запитання, але трохи нижче він це висловлює в позитивній формі.
Глибина гегелівської діялектики й міра його реалістичного чуття привели
Гегеля до постановки питання про практику, бо тільки через

практику мислення набуває об єктивности, стає абсолютною ідеєю, яка є

єдністю поняття та реальности. Тільки в практиці мислення

зустрічається з об єктом, або, як висловлюється Гегель, воно, як дійсне,
протистоїть дійсному".

І цей об єкт протистоїть досить визначено як труднощі, що треба
перемогти, переробити, змінити, і цим мислення перевіряє себе, дає

собі об єктивну оцінку. Мислення надає собі реальности формою
зовнішньої дійсности через зняття визначень зовнішнього світу"
( Логіка", ч. 3-я, стор. 193).

Але Гегель був ідеалістом, і в такому важливому методологічному
питанні, як критерій пізнання, він не міг залишити своїх ідеалістичних
позицій. Він не зміг зрозуміти практику, як такий момент, в якому
мисленню протистоїть об єктивний матеріяльний світ, бо тоді він

повинен був би визнати, що мислення не є буття, що матеріяльний світ не

нас самих, що він не є продуктом мислення, а існує поза нами зі

всіма своїми якостями та властивостями. Він не зрозумів, що об єк¬
тивність мислення складається зовсім не з того, що воно переходить

у зовнішність, витискує відтіля всю дійсну реальність, розчиняє її в

собі так, що вона цілком зникає, а ця об єктивність полягає в тому,
що мислення, .будучи само лише продуктом природи, правильно
відбиває закони цієї природи. Для Гегеля практика є лише практичною
ідеєю, і вся дія й активність мислення складаються з того, що воно

є доцільним мисленням. І це цілком зрозуміло. Ідеаліст, навіть дія-

лектик, не міг визнати практики в формі предметової діяльности, в

процесі якої змінюється природа й саме мислення. На ґрунті ідеалізму
об єктом діяльности для теоретичного мислення може бути тільки мета.

Ось чому Ленін не відкинув практичну ідею у Гегеля, як

спекулятивний телеологізм, як це зробив би вульгарний матеріяліст.
Цікаво, між іншим, що Енгельс в своїй праці Діялектика

природи", про існування якої Ленін зовсім не знав, так само писав, що

вже у Канта та Гегеля внутрішня (підкр. Е.) мета означає

протест проти дуалізму" (стор. 81). Це стосується вчення про життя. Так

само можна сказати, що практична ідея у Гегеля була протестом
проти дуалізму природи та мислення, до якого дійшов абсолютний
ідеалізм. Гегель увесь час бився над проблемою єдности суб єкту та

об єкту, він увесь час боровся з суб єктивною обмеженістю мислення,
якщо воно розвивається на ґрунті ідеалізму, і практична ідея була
одним із наслідків цієї боротьби. Його об єктивізм наштовхнув на те,

що саме в практиці треба шукати собі опір, місток для переходу
від суб єктивного мислення до об єктивного, до абсолютної ідеї, як
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конкретної ідеї. Ллє його практика є ублюдочна, бо вона є лише

практичною ідеєю, яка має свій вислів у меті добра.
Ленін закидає Гегелеві вузькість та однобічність переходу від

практики, від дії лише до блага". Це поперше. Подруге, Ленін з

надзвичайною ретельністю досліджує, виписуючи майже підряд
декілька сторінок (193 197, 3-я ч.), як Гегель від практичної ідеї

переходить до абсолютної. Те, чого бракує практичній ідеї, є момент

самої свідомости" ( Логіка", ч. З -

я, стор. 195), і Гегель залишає

практичну ідею для того, щоб перейти до абсолютної, в якій пізнання

знаходить дійсність, але не так, що об єктивний світ без суб єктивности.
поняття, а як такий об єктивний світ, внутрішня підвалина й дійсне

існування якого є поняття". (Л., ч. 3-я, стор. 197). Абсолютна ідея є.

виконана абсолютна мета, в цьому відношенні вона є суто
ідеалістичною категорією. Ідеалізм, суб єкт знов переважає, і дуалізм природи
та мислення знов загрозливо насуває над гегелівською системою. Це
доводить всю несталість, малу обґрунтованість практичного критерія
істинну Гегеля. Практика не є універсальним критерієм для мислення,,

який корегує не остання протягом всіх його ступенів розвитку. Для
Гегеля це лише епізод, етап, який за наступним етапом цілком
відміняється, бо мислення знов стає суб єктивним, якщо суть дійсного світу
є поняття.

Поставивши питання про практику, Гегель близько підійшов до

матеріялізму, і Ленін висвітлює все багатство гегелівських думок щодо

відношення поміж теоретичним мисленням та практикою я не маю

можливости зараз спинятися на цьому. Але Гегель зараз же нібито
злякався цього, почав топити це наближення до матеріялізму в

каламутній воді ідеалістичної абсолютної ідеї. Правда, закінчується
Логіка" знов великим нахилом у бік матеріялізму. Одна з останніх фраз
Логіки" є: А саме тому, що ідея ставить себе,як абсолютну єдність

чистого поняття і його реальности й тому збігається з безпосередністю
буття, то, як повнота в цій формі, вона є природа" (там же,

стор. 213). Ленін, навівши цю цитату, каже: Ця фраза на останній

213 сторінці Логіки" архизнаменна. Перехід логічної ідеї до природи.

Рукою подати до матеріялізму. Прав був Енгельс, ідо система Гегеля

є перевернутий матеріялізм" (Лен. зб., т. 9 - й стор., 299).
Гегель зняв питання про практику, і тому Маркс прилучився до

нього, але гегелівська практика вузька й недорозвинена, і тому Маркс
пішов далі, перетворивши гегелівську практичну ідею на предметову
діяльність. Підход Леніна до цього питання є дійсно зразком не зряш-
ної критики", не голого відкидання", а такої критики, де

встановлюється зв язок понять і де сама ця критика подається як необхідний
історичний і логічний результат усього попереднього розвитку. Ленін

назвав цю критику критикою по-гегелівському , і він зміг підійти по-

гегелівському до самого Гегеля.
Таким же яскравим виявленням цього гегелівського підходу до

Гегеля з являється оцінка Леніном ідеалізму Гегеля. Вульгарний мате-

ріяліст, матеріяліст - метафізик нічого, крім негативного, крім
нісенітниці та безглуздя в ідеалізмі, як такому, не побачить. Ленін також

не шкодує різких слів і убивчих характеристик щодо ідеалізму. Але
в той же час він каже: Філософський ідеалізм є нісенітницею лише

з погляду матеріялізму грубого, простого, метафізичного. Навпаки, з

погляду діялектичного матеріялізму філософський ідеалізм це

однобічний, перебільшений, надмірний розвиток (роздмухання, розбухання)
одної з рисок, сторін, меж пізнання, в абсолют одірваний від матерії,.

8



від природи, обожений" (Ленін До питання про діалектику"). Тут
справа йде не про те, що та або інша ідеалістична система може дати

щось всупереч своєму ідеалізмові. Не в цьому річ. Ідеалізм, як такий

сам собою, розвиває об єктивні сторони буття, хоч цим буттям є

мислення, але розвиває однобічно, перебільшено. І це особливо

стосується німецького класичного ідеалізму. Т. Мілонов у своїй статті в

Віснику Ком. Акад." під назвою Гегель та матеріалізм" вже

розвивав думку, що об єктивізм гегелівського ідеалізму наблизив його до

матеріялізму. Ленін у Конспекті" найглибше висвітлив це питання й

показав, якими шляхами ідеалізм Гегеля зв язаний з розвитком пізнання

загальних законів розвитку і руху в природі, суспільстві та мисленні.

Ленін не лише визначає те значіння, яке має гегелівська система,

не тільки відзначає те місце, яке вона займає в історії пізнання цих

законів, але він розкриває той особливий спосіб і шлях, які ведуть
Гегеля до таких позитивних наслідків. Ленін і в цьому питанні

показав, як треба не відкидати думок наукового мислення, а шукати в

них правдивого і потім поглиблювати, поширювати, узагальнювати,

розвивати ці раціональні зерна до границь безкінечного наближення

їх, до адекватного відбивання самої дійсности.

Вульгарний матеріяліст досить добре й докладно може

розповідати, як ідеалізм Гегеля перебуває в протиріччі з діялектикою, як

система заважає, а в певних моментах й припиняє розвиток. Але ось

яким чином Гегель через ідеалізм прийшов до формулювання
діялектики, як науки про об єктивні закони, цього він не знає і навіть

думати про це не хоче. А між тим Ленін звертає велику увагу на цей
бік питання. І в цьому дійсно є великий сенс, оскільки цим

досліджується уся неминучість діялектики, оскільки цим виявляються її

об єктивні коріння. Марксизм вимагає вивчення речей та явищ у всіх
зв язках та опосередкованнях (Ленін). Це стосується й вивчення

діялектики. Ось чому потрібною ланкою в аналізі процесу розвитку

теорії діялектики повинно бути дослідження усіх тих форм, усіх тих

шляхів, якими пробивалася мат^ріялістична діялектика. Ідеалізм
Гегеля був не лише перекручуванням діялектики, але в той же час він

був позитивною формою проявлення дійсної діялектики, бо ідеалізм
не є нісенітниця", а тілько перебільшення одної з часток пізнання.

Ідеалізм, як один із моментів опосередковання діялектики,
знаходить свою оцінку Леніна в такій великій цитаті, надзвичайно
насиченій змістом, що освітлює зв язок між ідеалізмом та діялектикою з цього

другого боку. Утворення (абстрактних) понять та операції з ними

вже містять у собі уявлення, переконання, свідомість закономірности
об єктивного зв язку світу... Відкидати об єктивність понять,
об єктивність загального в окремому та в особливому неможливо. Гегель
багато глибже, отже, ніж Кант та інші, прослідкував відбиток у

русі понять рух об єктивного світу. Як проста форма вартости,
окремий акт виміни одного даного товару на другий вже має в собі в

нерозгорнутій формі всі головні протиріччя капіталізму, так вже

найпростіше узагальнення, перше й найпростіше утворення
понять (суджень, висновків etc) означає пізнання людиною все більш і

більш глибокого об єктивного зв язку світу. Тут треба шукати
справжнього сенсу, значіння й ролі гегелівської логіки". (Лен. зб.,
т. 9-й, стор. 197).

Розгляньмо, в чому зміст цієї аналогїї з політичною економією.

Маркс в 1-ому розділові Капіталу", розвиваючи вчення про форми
вартости, зазнає, що в цих формах у схованому вигляді криються усі



глибокі протиріччя капіталістичного суспільства. І така відповідність
схованого йтого, що виявляється, безпосереднього й опосредкованого,
залежить зовсім не від того, що із a priori даного логічного положення

відбувається конструкція понять. Ця відповідність є тому, що акт

виміни, або проста форма вартости, є дійсно найзагальнішим і в той же

час найголовнішим відношенням капіталістичного ладу. Виміна є

найзагальнішим відношенням, оскільки купівля та продаж є універсальною
зовнішньою формою усіх капіталістичних відношень. І в той же час

виміна є найголовнішим відношенням, оскільки вартість складає

внутрішню суть усіх капіталістичних явищ. Мкт виміну, навіть проста форма
вартости, складають основне характерне явище капіталістичної
економіки і ось чому вени містять у собі в нерозгорнутій формі всі

головні протиріччя капіталізму".
Так само утворення найпростіших абстрактних понять має в собі

свідомість об єктивного зв язку світу, а тому утворення понять означає

пізнання все більш і більш глибоких об єктивних зв язків світу. Гегель

невірно уявляв собі співвідношення між природою й мисленням, він
однобічно розвинув останнє до надприродних границь, але мислення, як таке,
є об єктивне явище природи, і відповідність мислення та природи само

є об єктивним законом. Правда, між мисленням та вартістю не можна

провести повної аналогії, бо мислення не складає суті природи і не

грає тої визнаної ролі, яку відограє вартість за часи капіталізму. Мле
в той же час дійсний хід історичного мислення є настільки значним

і складним явищем у природі, що дослідженнн його дало можливість

у великій мірі передбачити, вгадати закони матеріяльного світу. Не
зважати на свій ідеалізм, Гегель був великим об єктивістом, і цього

було досить, щоб в умовах наявности єдности законів мислення та

буття через призму мислення відбити об єктивну закономірність.
Правда, треба зауважити, що так само, як за законом вартости

можна лише передбачити усі протиріччя капіталізму (для того, щоб
розгорнути ці протиріччя, треба розвинути зміст вартости в зв язку з

самим конкретним капіталізмом), така смо Гегель лише вгадав у
діалектиці понять діялектику речей. Ленін так і каже: Гегель геніально

вгадав у зміні, взаємозалежності всіх понять, в тотожності їх

протилежностей, в переходах одного поняття в інше, в

вічній зміні, в русі понять саме таке відношення речей, природи" (Лен.
зб., т. 9-й, стор. 229). І тут же збоку саме вгадав не більше". І саме

тому, що Гегель лише вгадав діалектику речей, постає складна

проблема матеріалізації гегелівської діялектики.

Таку об єктивну оцінку дістав ідеалізм Гегеля в Конспекті"
Леніна, і Ленін безумовно продовжує в цьому традиції фундаторів
марксизму, бо так зрозуміти усю глибину дійсної діялектики можливо

лише на ґрунті об єктивно -

критичного засвоєння Гегеля. Енгельс

закидав у своєму Людвіг Фоєрбах" Фоєрбахові, що він відкинув
Гегеля, в той час як треба його перемогти. Об єктивно -

критична оцінка

ідеалізму Гегеля була потрібною умовою такої перемоги. У Фоєрбаха
цього не було, хоч він дав таку блискучу критику Гегеля, що Маркс
та Енгельс стали на певний час послідовниками Фоєрбаха. Ленін був
досить великим діялектиком, щоб зрозуміти всю обмеженість критики,
шо тілько заперечує, на яку хворів Плеханів щодо Канта і сучасні
механісти щодо Гегеля, і щоб доповнити її критикою, яка розвиває,
поглиблює, поширює. Ні Маркс, ні Енгельс ніде спеціяльно не

формулювали цього питання ця послуга цілком належить Ленінові, але

це положення є безумовним елементом різнобічної, багатогранної,
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гнучкої матеріялістичної діялектики, яку Маркс та Енгельс і

теоретично розробили й дали зразок її методологічного вживання. Ленін,
критикуючи Гегеля, використав усе багатство діялектичної методи

оцінка питання про практику, як критерій істини, та питання про
ідеалізм є зразками серед багатьох зразків у Конспекті" цієї
гегелівсько -марксо

- ленінської критики.

* *
:К

Ідеалістичний характер гегелівської діялектики потрібує її

матеріалізації, хоч через ідеалістичну оболонку у Гегеля просвічує
діялектика матеріальних речей. Проблема матеріалізації Гегеля є важливою

сама собою, але в той же час з особливою яскравістю характеризує

марксо
- ленінський підхід до Гегеля.

Отже, що таке матеріалізація? Це зовсім не таке просте питання,
як це гадається на перший погляд. Матеріалізація не складається этого,

що діялектику ілюструють прикладами природознавчих наук та

суспільного життя. Поперше, тому, що найабстрактніші твори самого

Гегеля надзвичайно насичені конкретними ілюстраціями цікаво, між

іншим, що найпопулярніші в нашій марксистській літературі приклади
про кипіння води, про зерно та колос тощо є приклади Гегеля. А по-

друге, і це основне, діялектика є наука й тому нам потрібна теорія
матеріялістичної діялектики, а не сума діялектичиих
прикладів. Ленін у своїх замітках про діялектику (жур. Под знаменем

марксизма", № 5 б, 1925 р.) закидав Плеханову цю прикладність"-
Не в цьому повинна бути матеріялізація.

Дехто матеріялізацію бачить у простій словесній заміні
абсолютного духу об єктивною матерією. Звичайно, вірно, що треба
діялектику ідеалістичну перетворити в діялектику природи, але це

перетворення не є гра словами. Це перетворення є наслідком глибокої

теоретичної роботи, в процесі якої відбувається дійсна переробка
діялектики абсолютного духу в діялектику матеріяльних речей. Ось

чому проблема матеріялізації повинна бути поставлена зі всією

серйозністю.

Цим я зовсім не хочу сказати, що ця проблема не є роз язана
Марксом та Енгельсом. З цього приводу ми маємо цілком ясний
вислів Леніна. Цю суть треба було відкрити, зрозуміти, спасти,

вилущити, очистити, що й зробили Маркс та Енгельс" (Лен. зб., т. 9 - й

стор. 129). Маркс, безумовно, проробив величезну теоретичну роботу
критичного передолання гегелівської діялектики, і цей процес, між

іншим, розтягнувся в певний етап розвитку марксизму і має

історичний інтерес в зв язку з питанням генези марксизму. Без сумніву, що

Капітал" Маркса і Діялектика природи" Енгельса, а також і всі інші

їхні роботи, дають надзвичайно великий і далеко ще не використаний
матеріял, що характеризував би все багатство матеріялістично -

переробленого гегелівського спадку. Ленін же перший дав систематичний

коментарій до Логіки" Гегеля з матеріялістичного погляду (Деборін),
при чому Ленін це робив, чудово знаючи Маркса та Енгельса і

спираючись на великий досвід революційного руху пролетаріяту ось

чому розв язання Леніном у Конспекті" проблеми матеріялізації
Гегеля набуває великого інтересу.

Можна було до цього питання підійти й так: визнати, що
діялектика Гегеля, оскільки вона є логіка, як наука про закони мислення,
є цілком правдива. Гегель помилявся, коли стадії розвитку мислення
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в процесі пізнання визнавав за об єктивні етапи розвитку природи.

Це справді було неправильно, бо він процес опосередковання

мисленням конкретного світу ототожнив з процесом розвитку самого цього

конкретного, викинув матерію геть, при чому викинув так, що

залишилось у вузьких рямцях тільки мислення. Мислення справді не є

деміургом природи, але мислення само собою є об єктивним фактом,
і тому Логіка" Гегеля, як діялектичне вчення про мислення, про

поняття, повинна бути залишена такою, як вона є, бо логіка може бути
тільки логікою. В Конспекті" Ленін визнає гегелівську структуру
Логіки" за правильну. Деборін у передмові подає цитату з одного

ще ненадрукованого філософського зошиту Леніна: Спочатку
миготять вражіння, потім відокремлюється щось, потім

розвивається поняття я кости (визначення речі або явища) і кількости.

Потім вивчення і міркування скеровують думку до пізнання тотож-

ности ріжниці основи сутности versus явища, причиновости etc.

Всі ці моменти (кроки, ступені, процеси) пізнання скеровуються від

суб єкту до об єкту, перевіряючись практикою і доходячи через цю

перевірку до істини (абсолютної ідеї)". (Лен. зб., т. 9-й, стор. 7). Той,
хто читав Гегеля, знає, що цей шлях цілком відповідає порядкові

розвитку логічних категорій буття, сутність й поняття, яке завершується
абсолютною ідеєю. І це визнання Леніном структури гегелівської

логіки натякає на те, що нібито Ленін логіку, як логіку, ніякій

матеріалізації не піддає.
Ллє це абсолютно невірно. З ясування цього питання на ґрунті

перевірки логіки, як наукової методології, з усією ясністю доводить,

що для матеріялістичної діялектики логіка Гегеля, хоч і

позбавлена свого абсолютного характеру, не є ще дійсно матеріялістич-
ною логікою.

Розберімо це питання в зв язку з методологією Капіталу" Маркса.
Чим є з погляду методології всі основні категорії політичної

економії, як то: вартість, гроші, капітал, надвартість і т. ін.? Чи є

вони лише щаблями пізнання, лише етапами логічного руху понять,

який є лише засіб опанування мисленням законів капіталістичного

суспільства? Так, наприклад, думають такі критики політичної економії

Маркса, як Зомбарт, Кроче та ін.

Закон вартости у Маркса не є емпіричний факт, а факт мисле-

нИ и

Вартість у Маркса є факт логічний, який править для

полегшення нашому мисленню розуміння фактів економічного життя

(Зомбарт У переказі Кроче, Істор. матер, і марке, економія", вид.

1902 р-« стор. 104). Кроче сам погоджується з цим і продовжує в тім

же дусі- Безумовно, це не є Марксів погляд. Для нього вартість, гроші,
капітал не є лише логічними категоріями, хоч ними вони без сумніву є,

але в той же час це є історичні категорії й втому розумінні, що вони

в певній мірі відбивають історичні етапи розвитку капіталізму, і в тому,

що вони відображають собою емпіричні факти", дійсні сторони і факти
капіталізму.

Рух логічних категорій не лише відбиває в мисленні наше

наближення до дійсного капіталізму, як до чогось абсолютно даного,

але, крім того, рух категорій подає нам виникання, розвиток і зникання

цієї суспільної форми. Як історичний розвиток капіталізму до епохи

соціяльної революції пролетаріяту, до заміни капіталізму соціялізмом,
так і логічним наслідком, продовженням політичної економії є вчення

наукового соціялізму, є вчення про диктатуру пролетаріяту.
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Щодо проблеми вартости, Маркс каже таке: Отже, виміна

товарів за їхньою вартістю, або приблизно за їхньою вартістю,
відповідає значно нижчій ступені, ніж виміна за цінами виробництва, для

якого потрібна певна височінь капіталістичного розвитку".
Отже, незалежно від панування закону вартости над цінами і

рухом цін, цілком відповідає обставинам розглядати вартість товарів
не лише як теоретичне, але й як практичне pruis щодо цін
виробництва". ( Капітал" т., Ill - й, ч. 1 -

я, стор. 155). Логічне не є в

протиріччі з історичним 9, логічне не виключає історичного, і логіка, щоб
не бути машиною на холостому ходу, повинна мати своїм неодмінним
елементом цю історичність.

У Гегеля було своє розв язання цього питання. Для Гегеля також

логіка не є наукою про зовнішні форми мислення, але для мисде-

ного розгляду" треба притягти зміст". /Але Гегель ідеаліст, і тому

з цим введенням змісту в міркування логіки предметом її становляться

вже не речі, але мисленні речі, поняття речей... що є істиною того,

що носить назву речей" ( Логіка", ч. 1-а, стор. XXXIII). Цей
об єктивізм, хоч і ідеалістичний, був історично й логічно величезним кроком
вперед, бо він рвав з суб єктивізмом Кантової філософії, основний

принцип якої це абсолютний розрив між суб єктивним та

об єктивним, між логічним та історичним. Відкидання цього ідеалістичного
змісту" без заміни його матеріялістичним повертає нас до погляду

суб єктивного розуміння логіки.

Таким по суті є погляд механістів, що заперечують потребу теорії
діялектики, які роблять наголос на значінні діялектики як методи,

протиставляючи методу теорії. Це саме в них діялектика з науки про
загальні закони розвитку та руху в природі, суспільстві та мисленні

перевертається в науку про зовнішні форми мислення, в суб єктивну
логіку, що при послідовному її методологічному застосованні приводить
до справжньої схоластики 2).

Отже, матеріялізація гегелівської діялектики повинна скластися з

того, щоб замість об єктивно - ідеалістичного змісту надати їй

об єкти вн о - матерія л істи чного. /Але це ще не все. Характер мате-

ріялізації визначається характером самого об єкту. Саме поняття

матерії різно щодо різних царин буття. Так, виробничі відношення поміж

людьми є суспільна матерія, вони складають базу суспільства, і в

розумінні цього полягає суть матеріялістичного розуміння історії, але

самі собою виробничі відношення не містять у собі ані граму матерії,
матерії речовинної, матерії фізико - хемічної. Розуміти суспільство ма-

теріялістично зовсім не означає взяти за основу цього розуміння
людину, як біологічну особу, навпаки, такий погляд завжди призводив до

цілком ідеалістичної концепції щодо суспільства (наприклад, Фоєрбах).
Гегель так каже з цього приводу: Різні відміни буття вимагають

властивих саме їм гатунків опосередковання ... і тому й природа
доведення щодо кожного з них різна..." ( Логіка", т. 2-й, стор. 75). Ось

чому, як би не була глибока матеріялістична переробка гегелівської

діялектики, все таки діялектика повинна залишитися наукою про пізнання.

) Я не можу зараз докладно зупинитися на питанні про співвідношення
логічного та історичного. Відсилаю до передмови Деборіна до 1-го тому Збірки
творів Гегеля та до статті т. Баммеля в № 4 жур. Під прапором марксизму'*.

*

за 1929 р.
,J) Помилки механістів у питанні про теорію діялектики й зв'язок їхніх

поглядів з суб єктивізмом досить відкрито в нашій марксистській літературі в зв язку
з дискусією з механістами, і тому я не буду спинятися на цьому.
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Вона повинна стати наукою, яка матиме об єктивно - матеріялі-
стичний зміст, і в той же час залишитися логікою. В цьому суть

матеріялістичної діялектики, як методологічної науки.
Розберімо докладніш це питання. Відомо, що Гегель критикував

Канта за те, що останній хотів дати критику чистого розуму раніш
ніж цей розум взявся до самого пізнання. Саме в зв язку з цим

Гегель сказав, що не можна навчитися плаванню раніш, ніж увійдеш
у воду. І тому гегелівська логіка, будучи наукою про об єктивний світ,

(для Гегеля об єктивно ідеальний), в той же час і є теорія
пізнання, є наука про пізнання. Кожна категорія є законом самого

пізнання, необхідним етапом розвитку його, але в той же час кожна

категорія є відбиток законів, сторін самої дійсности. Ленін з

надзвичайною ясністю відзначив цю єдність логіки та теорії пізнання в

декількох словах: Логіка є вчення не про зовнішні форми мислення, а

про закони розвитку всіх матеріяльних, природних та мислених

речей", цебто: розвитку всього конкретного змісту й пізнання його,
цебто (підкр. моє) підсумок, сума, висновок історії (Лен.) пізнання

світу" (Лен. зб., т. 9-й, стор. 41), або квінтесенція, або, простіш,
результати й підсумки історії думки", як каже він далі (там же, стор. 191).

Таким чином, оскільки мислення вивчається й само розвивається
в зв язку з історією пізнання, остільки логіка не може бути наукою
про зовнішні форми мислення, але має в собі об єктивну істину в

формі законів самої дійности, бо підсумок, висновок історії пізнання

можна формулювати лише як закони.

Гегель пішов ще далі. Він не тільки об єднав логіку й теорію
пізнання, але він надав цій єдності характеру діялектичного розвитку.
Логіка є об єктивно змістовна наука, і тому метода повинна бути так

само об єктивною методою, якому наслідує самий зміст, методою, яка

є ходом самої суті діла". Такою методою є діялектика. А гегелівська
система є єдністю логіки, теорії пізнання й діялектики, єдністю, що

базується на цілком ідеалістичному ґрунті.
Щодо цього питання Ленін знову появив усю глибину свого

об єктивно -

критичного підходу до Гегеля. Ленін з надзвичайною
уважністю прослідковує й відзначає всі ті місця, де Гегель розвиває свої

думки щодо цієї єдности. Так, на стор. 191 (Лен. зб., т. 9-й) Ленін,
коментуючи Гегеля, каже: Втакому розумінні логіка збігається з

теорією пізнання. Це взагалі
, дуже важливе питання". А далі на

crop. 203 (там же) він, навівши слова Гегеля: Природа, ця

безпосередня цільність, розгортається в логічну ідею та в дух", каже: Тут
справді об єктивно три члена: 1) природа, 2) пізнання людини
(мозок людини), як вищий продукт тієї же природи, і 3) форма
відображення природи в пізнанні людини; ця форма й є поняття, закони,

категорії etc". Гегель обожив цю логічну ідею критикує Ленін
Гегеля. У Гегеля тут ідеалістична неясність й недоговореність. Місти-
ка... Об єктивізм плюс містика, і зрада розвитку" закидає Ленін Ге-
гелеві в другому місці (стор. 191.) Ллє в той же час Ленін чудово
зрозумів усю поступовість, усю важливість цього гегелівського

твердження, яке лише одно й могло бути потрібною предумовою
утворення розгорнутої системи діялектики, яку так високо цінували у
Гегеля Маркс та Енгельс.

Єдність природи, людини і пізнання є нісенітницею, якщо стояти

на ідеалістичному ґрунті, бо для Гегеля ця єдність є, оскільки буття
пізнається як чисте поняття в собі", і тому єдність перевертається в

сіру тотожність поняття. Але в той же час постановка питання про
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єдність природи, людини та пізнання, навіть на ідеалістичному ґрунті,
є настільки глибока й правдива, що підносить науку філософії на

незвичайну височінь. Розвивати її далі можна було лише не відкидаючи
цього розв язання, а, навпаки, поширюючи, поглиблюючи, універсалізу-
ючи це. положення до встановлення матеріяльної єдности, як єдино

правдивої єдности. Маркс та Енгельс продовжили роботу саме в цьому
напрямку, і саме вони довели цю єдність до матеріялістичної,
загальною формою якої й є матеріялістична діялектика. Ось чому для
Леніна гегелівська єдність стає віхідною точкою критики, яка водночас і

заперечує й продовжує.

Правда, шляхи цієї критики накреслив сам Гегель, не зважаючи

на весь його ідеалізм. Шлях від ідеалістичної діялектики до
матеріялістичної лежить через практику. Тільки в той час як для Гегеля

діяння", практика є логічним заключениям, є лише фігурою логіки,
Маркс и Енгельс довели це розуміння практики до конкретної пред-
метової діяльности суспільної людини, діяльности, скерованої на

переробку матеріяльної природи і пристосування її до себе. І саме це

створило радикальну зміну в гегелівській діялектиці. Саме заведення

практики поглибило об єктивність гегелівської діялектики до.об єктив-
ности матеріялістичної.

/Абсолютно нове, що внесли в розуміння практики Маркс та

Енгельс, це те, що практика не лише перевіряє мислення, надає йому
характеру об єктивности (= абсолютної ідеї за Гегелем), але практика,
як суспільна людська діяльність, є той процес, де утворюється,
формується і змінюється саме мислення. Так, Енгельс у статті Роля праці
в процесі олюднення мавпи" каже: Спочатку праця, а потім і разом
з ним члено - роздільна мова з явилися головними стимулами, під вли-
вом яких мозок мавп міг поступово перевернутися в людський мозок..

( Діялектика природи", стор. 93). Маркс теж саме висловив у
загальнішій формі: Діючи... на зовнішню природу й змінюючи її, вона

(людина) в той же час змінює свою власну природу" ( Капітал", т.

І - й, стор. 164). Я казала, що це затальне формулювання, бо воно

містить у собі вплив не лише праці на мозок людини, але й вплив на

всю сукупність суспільної природи, цебто суспільна практика, праця,
діяльність змінюють суспільні форми і відповідні їм соціяльно -

політичні й ідеологічні надбудови.
Цей додаток до Гегеля і навіть до Фоєрбаха стисло формулює

усю суть історичного матеріялізму. В світлі цієї теорії діяльність
мислення є продуктом суспільної практики і, як таке, воно увіходить
складовим елементом у цю практику. Праця утворює людське мислення,
але потім це останнє само стає могутнім знаряддям людини в

поширенні й удосконаленні практики, і практика вже неможлива без
відповідного розвинутого мислення. Мислення перебуває в самій

практиці в процесі історичного розвитку суспільства, в процесі
справжнього практичного життя й лише в цьому є дійсна об єктивність
мислення, лише в цьому його справжня реальність. Так поглибив Маркс
гегелівську об єктивність мислення до об єктивности матеріялістичної.

Ленін так само в своєму Конспекті" фіксує увагу на цьому
питанні. Ьін, не знаючи про вищенаведену роботу Енгельса, пише:

... практика людини, мильярди разів повторюючись, зміцнюється в

свідомості людини фігурами логіки. Фігури ці мають міцність
забобонів, аксіоматичний характер саме ( і лише) в силу цього мільярдного
повторення" (Лен. зб., т. 9, стор. 267). Процес... пізнання й дія

перетворює абстрактні поняття у викінчену об єктивність"
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(там же, стор. 227). Отже, мислення об єктивно за своїм походженням,

за своїм джерелом, практичним призначенням і тою ролею, яку воно

виконує в суспільстві.
Практика і як критерій істини так само об єктивізує мислення.

Єдність теоретичної ідеї" (пізнання) і практики", якщо питання

розглядати в гносеологічному розрізі, є са ме в теорії пізнання"

(Лен. зб., стор. 271). Гегель так обстоював погляд єдности
суб єктивного та об єктивного, реальности та поняття в теорії пізнання, бо

здійснення цієї єдности приводить до абсолютної ідеї, яка є адекватне

поняття, о б є кт и в н о - і сти н н е (підкр. моє), або істинне як таке

(Л., ч. 3-я, стор. 143). Так саме і в Гегеля, як вже зазначалося вище,

практика відограє роль неодмінної ланки в процесі пізнання.

Мле тільки Маркс та Енгельс практичну ідею" Гегеля, цебто

ту ж саму діяльність мислення, лише особливого ґатунку, поглибили до

практики, як предметової діяльности і, таким чином, мислення в

процесі пізнання справді стає у відношення з чуттьовою діяльністю,
складовими елементами якої є природа й людина. Теоретична ідея в практичній
діяльності, не зважаючи на їхню єдність, зустрічає сталого,

визначеного і відмінного від себе об єкта, який і може бути справді
об єктивним критерієм істинности.

Теорія пізнання, синтеза суб єктивного та. об єктивного,
теоретичної ідеї та практики, оскільки остання розуміється матеріалістично.
Для діялектики, навіть матеріалістичної, немає абсолютних меж, ріж-
ниць між суб єктивним та об єктивним, і наше пізнання є само

показчиком цієї відносности ріжниць.
Зразком метафізичного підходу до цього питання може бути

Кроче, один з італійських критиків марксизму. Всі наукові закони

закони абстрактні, а поміж абстрактним і конкретним не існує
переходового містка, саме тому, що абстрактне не є дійсністю, а схема

.мислення, так би мовити, скорочений засіб мислення" ( Істор. матер,
і марке, економія", вид. 1902 р., стор. 154). Цілком протилежний
поглядові марксизму, який так чітко формулює Ленін. Природа і

конкретна і абстрактна, і явище і суть, і момент і відношення.
Людські поняття суб єктивні в своїй абстрактності, відірваності, але

об єктивні в цілому, в процесі, в підсумкові, в тенденції, в джерелі"
(Лен. зб., стор. 249).

Тільки через практику мислення об єктивується, тільки в зв язку
з практикою мислення справді набуває характеру процесу. Тільки

практика застерігає мислення від застою, оскільки практика
безконечно розгортає перед мисленням все нові й нові завдання, нові

питання, нові перспективи. Мислення суб єктивне, мислення само собою
може бути вичерпаним, бо воно обмежено границями абсолютно
окремої царини, ось чому ідеалізм, навіть об єктивний тому об єктивізм

ідеалізму є л^іше відносний, заводить мислення в безпорадність, до

застою, в кінець усякого розвитку. Саме тут лежить причина того, що
навіть фундатор діялектики Гегель зрадив розвиткові. Мислення на

ідеалістичному ґрунті має свою кінцеву мету, якої воно досягає, ставши

абсолютною ідеєю, абсолютною істиною. Мислення в матеріялістичній
теорії пізнання не має абсолютного кінця в своєму розвиткові.
Практика, яка тільки й перетворює теорію пізнання на матеріялістичну х),
дійсно об єктивізує мислення, але так само, як сама практика відкриває

9 Якщо завести критерій практики в основу теорії пізнання, то неминуче
дістанемо матеріялізм (Лен., т. XIII, стор. 114).
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для людини нові сторони природи, а разом з ними і можливості

нових відношень з нею, так саме і для мислення цей процес пізнання

розтягається в безконечний процес наближення до об єктивної істини.

Для мислення об єктивно - матеріялістичного немає абсолютної істини,
як конечної, якої можна досягти і заспокоїтися. Людське пізнання не

може цілком адекватно відбити собою дійсність, бо сама дійсність
є безкінечно змінна і в часі, і в просторі. Істина є також процес.

І саме таке розуміння забезпечує і від суб єктивного розуміння
теорії пізнання між поняттям і дійсністю нема переходу, і від
гегелівського де мислення в абсолютній ідеї досягає абсолютної тотож-

ности з буттям. З цього погляду мислення залишається самим собою,
не ототожнюється з буттям, є відмінним від природи, бо в пізнанні

людина відбиває дійсність лише відносно, лише частково, не цілком,
а лише в формі законів, абстракцій, категорій. Яле в той же час

мислення щільно підходить до самої природи, мислення стає

об єктивним, бо воно з кожним своїм кроком усе збагачує цю наукову
картину, все повніш й конкретніш відображає природу, наближаючись

до її адекватного відображення. Наше пізнання в кожний даний
момент є відносне пізнання, і в міру своєї відносности воно суб єктивне,
але й кожне відносне пізнання в якійсь мірі бере об єктивні сторони
життя; ця об єктивність перевіряється практикою і в міру успіхам
людини в боротьбі з природою мислення набирає об єктивности, і тому
моменти пізнання людиною природи ось що таке категорії логіки"

(Лен. зб., стор. 231). Мислення є суб єктивне, бо воно не є доскональне

Гислення,
і воно може стати доскональніш тільки через практику,

лише у зв язку з нею, і це стимулює розвиток суспільного мислення

в напрямку все більшого й більшого засвоєння, наукового охоплення

всієї цілокупної природи, й суб єктивне, неудосконалене мислення

перетворюється в об єктивне, істинне. Так, ідеалістична теорія пізнання

перетворюється на матеріялістичну, і Гегель поступає місцем Марксові.
Ось той шлях матеріялізації гегелівської діялектики, який

пройшли Маркс та Енгельс і який поновив і конкретно показав Ленін

в своєму конспекті Логіки" Геґеля. І цей шлях може бути зразком
дійсного наукового різнання, справжньої наукової критики, яка зберігає
здобутки всієї попередньої історії пізнання й лише додає нову най-

удоскональнішу сторінку. Матеріяліястична діялектика, як підсумок,
результат, висновок історії людської думки, науки й техніки", і є цією
останньою сторінкою.





IB. очинський

Докторська дисертація Карла Маркса Ріжниця
між натурфілософією Демокріта та Епікура"

Дисертація виявляє, що Маркс глибоко й детально вивчив

філософію Гегеля, що вона в той час була йому куди рідніша від

філософії Демокріта й Епікура: думка Марксова ще в полоні Гегелевих чар.

Манера викладу, характер аргументації свідчать про суто гегелівське

розгортання розумінь". Тільки з історії філософії Гегеля, на думку
Маркса, починається історія філософії *).

Філософія є король, що його обвинувачується у зраді проти
своїх підданців" (читай формальних точних наук* 2).

Епікуреїзм, стоїцизм, скептицизм тільки основні типи розвитку

римського духу"3).
Уже сама присвята роботи видає ідеалізм Маркса. Тесть вічно

юний старець, що зустрічав усякий процес часу з ентузіязмом і

обережністю істини та з тим переконаним і ясним ідеалізмом, який один

тільки знає те магічне слово, що за ним з являються всі духи світу.
Тесть живий argumentum ad oculos", що ідеалізм не фантазія, а

істина" 4).
Цей вислів не можна віднести на адресу випадкового компромісу

з віджилим, але дорогим старим поколінням; він виявляє дійсний
світогляд докторанта. Доказ цьому є виклад у дисертації гносеології

Демокріта та Епікура. Ми знаємо велике значіння Демокрітової атомістичної

гіпотези, близької до сучасного природознавчого циклу. Основна її

думка, що стала джерелом новіших досягнень фізики, така, що ввесь

світ виник через механічний рух атомів, що дійсно існують тільки

атоми й порожнеча. Всі зміни, які ми визнаємо в зовнішньому світі,
залежать тільки від кількісних об єднань атомів. Механічний кількісний

принцип пізнання в гносеології Демокріта відбивається на його ухилі
в бік скептицизму. Такі твердження, як Істинна дійсність від людини

схована"5), В дійсності ми не знаємо нічого, бо істина лежить на

дні морському"(і). Такі Демокрітові думки відносно темного" пізнання,
якого джерелом є наші органи почуття, відмінно від істинного"
знання про атоми, що являє собою діло розуму.

) Маркс і Енгельс, т. І, стор. 26.
2) Там же, стор. 26.

3) Там же, стор. ЗО.
Ч Там же, стор. І.

5) С т о л п.н е р і Юшкевич, т. і, стор. 34.
°) Там же.
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На підставі цих і подібних думок Демокріта, а також

суперечливих цитат з Мрістотеля, Маркс приходить до висновку, що Демокріт
був втіленням цієї антиномії, що в його мисленні почуттьове пізнання

й абстракції розуму ворогували між собою, що він цієї супереки
конкретного з абстрактним не розв язав і залишився скептиком у вивченні

явищ зовнішнього світу. Тут саме й виявляється ідеалістичний вплив

Гегеля на Маркса. Хоч ухили Демокріта в бік суб єктивізму і мали

місце, виникаючи з його кількісного, механічного ґрунту, повного й

порожнього, але Демокріт врешті не уявляв собі атома абстрактно.
Розум, мислення у нього відограє ролю вищого арбітру, що із суперек,
хаосу даних щоденного досвіду виділяє цілком реальну субстанцію
атома, нерозривно зв язану з порожнечею.

Та й що таке саме мислення? Цілком матеріяльний процес,
оскільки й наша душа являє собою комплекс легких вогнеподібних
матеріяльних атомів. Супереку, що роз їдала систему Гегеля,
невідповідність абстрактного мислення духу конкретним явищам природи
Маркс переніс у глибінь віків і таким чином пришив хитання

філософської ідеалістичної думки початку XIX століття наївним, але

послідовним матері ялістам старої Греції. Може здатися дивним, що така

філософія, як епікурійська, що бере за вихідний пункт сферу почут-
тьового й видає її, принаймні, в пізнанні, за вищий критерій, визнає за

первопочаток щось таке абстрактне, таку сліпу силу, як атом Q.
Отже, атом,< в якому Маркс вбачає беззмістовну абстракцію

(знання, що його він (Демокріт) вважає за істинне, не має в собі
істини* 2 3 4), для Демокріта й Епікура цілком реальна, матеріяльна річ,
і збочення його до скептицизму не переходять у скептицизм, як

запевняє Маркс.
Щодо гносеології Епікура, то вона має певний сенсуалістичний

характер визнає об єктивну достовірність матеріялу, що його дають

нам органи почуття. Почуттьові сприймання основа пізнання. Почут-
тьовий світ в Епікура об єктивне явище '1). Маркс цілком
справедливо констатує цю відміну між гносеологією Епікура та Демокріта, але

перебільшує цю відміну, безапеляційно відносить Демокріта до

скептиків, а Епікура до догматиків, хоч це віднесення однобічне,
особливо щодо Епікура. Чи може бути догматиком ворог досвіду**,
ворог позитивних наук**, мудрець Епікур?

Маркс так підсумовує відміну в гносеології Демокріта й Епікура:
Ми бачимо, як обидва філософи на кожнім кроці протилежні один

одному**. Один скептик, другий догматик, один вважає світ за

суб єктивну видимість, другий за об єктивне явище. Той, хто вважає

почуттьовий світ за суб єктивну видимість, базується на емпіричнім
природознавстві й позитивних знаннях, являє собою неспокій

досвідного спостереження, що скрізь повчається, никаючи по всьому світі.

Другий, що вважає видимий світ за реальний, відкидає досвід: у ньому
втілено спокій самозадоволеного мислення**d). З послідовних атомістів

Маркс робить цілком протилежних на кожнім кроці** філософів,
недобачає їхньої спільної основи в ученні про атоми, надзвичайно

абстрагує погляд на атоми Демокріта, а гіпотетичний характер
позитивного мислення Епікура відносить на кошт його безмежної безпеч-
ности** в тлумаченні фізичних явищ.

'ЇМ. і Е., т. І, стор. 483.
-1 Там же, стор. 34.
3» Там же, стор. 34.

4) Там же, стор. 39.
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Переходимо до вихідного пункту філософії Демокріта й Епікура
до атома, що його Маркс пояснює як абстракцію, сліпу й беззмістовну.
Коли ми звертаємось до вчення самих атомістів, картина виникає така:

Демокріт основну тезу дає таку В дійсності існують тільки атоми

й порожнеча"1).
Світ складається з безлічі первісних неділимих тілець (атомів). Ці

атоми й порожнеча єдиний принцип і початок усього сущого. Всі

атоми, за Демокрітом, щільні, а відміняються геометричними
властивостями : величиною й формою. Довго змагалися вчені в питанні, чи

визнає Демокріт вагу атомів. Останні десятиліття кинули проміння
в цю далечінь у позитивному напрямі. В усякому разі, не можна

обминути розуміння питомої ваги атомів, що її безумовно визнав

Демокріт. Інакше як би з ясувати факт масового нагромадження
однорідної матерії, нагромадження щільніших і легших атомів у вихорі, який

несе їх через порожнечу? Коли ж перед Демокрітом постає питання,

чому два тіла однієї величини мають різну вагу (напр., однакові шматки

заліза й олива), то на це він відповідав гіпотезою про неоднакову плот-

ність, а також і розподіл у них атомів і порожнечі: коли тіло важче,

значить у ньому більше атомів, коли воно твердіше, значить атоми

у ньому стоять ближче один до одного, відділяються меншими

інтервалами порожнечі. Світ утворюється у Демокріта цілком із процесів,
властивих самій матерії; атомістика не потребує участи будь - якої

нематеріяльної потенції. Демокріт має єдиний намір вияснити

точним науковим способом закони природи. І ми знаємо з досвіду
сучасних природничих наук, яку вагу має таке цілком об єктивне, вільне

від усякого ідеалістичного упередження тлумачення космогонічного

процесу. Епікур разом із Демокрітом визнавав атоми й порожнечу за

єдине, дійсне існування, а разом із тим визнавав першорядні та

другорядні властивості речей. До перших відносяться величина, форма,
вага, до других сприймання наших органів почуття, які виникають

через відділення найтонших атомів од речей, і приплив їх до наших

органів почуття. Лукрецій наочно пояснює це через поширення запаху,
де ми можемо простежити відділення матеріяльних часточок од речей,
через повільне стирання мідяних ідолів од безлічі поцілунків прочан,
через процес вивітрювання каміння тощо* 2). Отже, атом у Епікура й

Демокріта річ цілком реальна.
А як розуміє атом Маркс? Дві вищенаведені цитати доводять нам

і тут фатальну владу Геґеля над мисленням тодішнього Маркса, над

його розумінням давнього матеріялізму.
Перш за все Маркс не до кінця розібрався в ученні Демокріта

про вагу атома. Ми вже знаємо, що, в усякому разі, питома вага у
Демокріта існує як зарод, як натяк на неминучість цієї відміни. У
Епікура вага цілком обґрунтовано приєднується до інших геометричних
відмін атомів. За Мрістотелем, Евсевієм, обезважує" атомістику
Демокріта і Маркс. І тут суто гегелівська постанова в критичному підході

Маркса до давніх атомістів: виходить, що Демокріта цікавить лише

відношення атома до інших, а Епікура атом сам собою, себто, інакше

кажучи, гегелівське буття в собі" атома відбилося в системі

Демокріта, де за основу береться відношення до інших атомів, а буття
для себе" відряджено в атомістику Епікура; воно й хронологічно нібито

струнке, одне лихо анахроністичне пересаджування категорій Великої

Л Сто л п н е р і Юшкевич, т. і, стор. 33.
2) Лукрецій, стор. 90.
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логіки на невідповідний грунт, невірний вихідний пункт у
запереченні розуміння ваги атомів у Демокріта.

Але ж і в собі, і для себе атоми, за Марксом, повноправно

існують... лише в абстрактному мисленні, поки дійде до конкретної
реальности. Точно звучить так: Атоми, коли їх розглядати абстрактно,
уявляються лише взагалі, як сущі, і лише в сутичці з конкретним
виявляється їхня вигадана і, значить, суперечлива ідеальність" 9- А як

доказ такої характеристики атомів наводиться, що атом мислиться то

як вільний, то як ідеальний, а справді вільний він є в акті уяви. Маркс
бачить повне самовілля атомістів там, де сучасна наука розгледіла
сувору закономірність.

У цьому ж фрагменті Маркс оперує над атомами з установкою
єдиного і многих, так само по - гегелівському послідовно. Оскільки
існують многі, то єдине містить у собі відміну від многости;

отже, в собі воно є многе. Але разом з тим воно є у визначенні

атома; значить, многе в ньому неодмінно й іманентно стає єдиним" 2)«
Аргументація проходить дуже влучно й гостро, а закінчується знов

таки гегелівським ляйтмотивом: об єднання атомів є діло самої чистої

ідеальности. Така ідеалізація атомістів закінчується своєрідною
хвалою" Епікурові, яку Маркс обґрунтовує, виходячи з одного його

речення, а саме про етичне завдання Епікурової філософії: Невмируща
послуга й величність Епікура в тому, що він не дає становищам

переваги перед уявленнями і також не намагається відстояти їх"3).
Вивчення й тлумачення законів природи у Лукреція й

рівноправність наших уявлень з об єктивними явищами природи у Маркса
дійсно яскраво стверджують великі ідеалістичні кайдани, що їх Маркс
ще носив 1841 року.

Велике основне питання філософії", яке, за Енгельсом, ділить
філософів на матеріялістів та ідеалістів, а саме питання про матерію
чи дух, як основу буття й мислення, ще невідоме Марксові. Він цю

відміну готовий розглядати кількісно, хронологічно: Для людей
давнього часу передумовою є дія природи, для людей нового часу
дія духу" 4). І Маркс, звичайно, як людина нового часу", відкидає цей

старий матеріялізм Демокріта й Епікура, намагається довести, що вся

антична філософія вийшла з невірної передумови (матерії), що вона

мусіла з нею боротися і грецьким містецтвом, і римською юстицією.

Але, на щастя, нова філософія може цілком полагодити ці старі
помилки, може розглядати й розглядає слово під священним вогнем

духа" в інтересах виявлення всезагального"5).

РУХ АТОМІВ

Увесь світ у Демокріта й Епікура виникає в наслідок зустрічі
атомів серед невпинного руху, який Демокріт ще розумів
несистематично. Він уявляв собі, що атоми носяться всіма напрямками в

порожнечі. їх несе вихор, подібний до віялки, і підчас цього руху подібні
атоми об єднуються з подібними, на зразок того, як зерна одного

ґатунку падають з віялки вкупі в один певний бік. Словом, у Демокріта
рух атомів хаотичний, позбавлений певного напрямку. Епікур деталізує

*) Маркс і Енгельс, т. І, стор. 447.
Там же.

а) Там же, стор. 448.

*) Там же, стор. 458,

) Там же, стор. 4^8.
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цей рух і наближається до наукового пояснення його. Епікур замінює

хаотичний Демокрітів вихор зливою" атомів, падінням у долину в силу

їхньої ваги, Епікур указує такі причини (руху атомів: удар, вага й

,свобідна воля" атома. Сутички атомів між собою (теорія Демокріта)
відповідають першій причині ударові. В силу своєї ваги атоми

падають униз. Цей їхній рух несамостійний, залежний саме від їхньої

ваги.
Коли б усі атоми тільки вічно падали, не було б сутичок між

ними, не виникали б тіла як об єднання атомів, не з явився б світ.

/А тому Епікур допускає мінімальне відхилення атомів од простої лінії,
чим уникає фатального закону загального обумовлення. Лукрецій
розшифровує це таким способом:

Коди атоми вниз, у порожнечу спадають в силу своєї ваги, то

в час невідомий і в невідомому місці ледве-ледве відхиляються так

непомітно, що ледве чи назвеш це з шляху відхиленням. Коли б атоми,
як краплі дощу, просто додолу без відхилення падали вкупі у простір
порожній, не зустрічались ніколи б вони і товчки б не з явились,
і вже природа тоді нічого б не створила" *)

Це відхилення ми тепер не можемо зрозуміти інакше, як

перехрещування тяжіння самих атомів в силу їхньої ваги.

Чистий матеріялізм Епікура в атомістичній теорії, згідно з

висловом Боричевського, як і взагалі матеріялізм у науковому, а не

професорському розумінні слова, є не упереджена й не відповідальна

філософська догма, а складна наукова природнича гіпотеза одна з

невід ємних частин загальнонаукового світогляду"* 2).
Отже, натурфілософія Епікура має не тільки історичне значіння

серед інших філософських систем, вона має неперехідну вагу, як

джерело сучасної природничої науки, як основа матеріялістичного
світогляду. Епікур поширив, уточнив, конкретизував усе те, що, як натяк,

пробивалося в філософії Демокріта. Тепер побачимо, як оцінює Маркс
рух атомів у Демокріта й Епікура.

Цілком вірно передає Маркс ріжницю в рухові атомів у обох

мислителів, показує збагачення й ускладнення цього руху у Епікура,
але інтерпретує цей рух знову таки гегелівським способом. Зокрема
найбільшої уваги у Маркса дістає відхилення атомів від простої лінії,
за що багато докорів висловлювали Епікурові давні вчені.
Переконано Маркс рятує Епікура від нього самого. Виходячи з концепції,
що це відхилення у Епікура відограє тільки ролю самостійности"
-атома, Маркс переносить відхилення в абстрактний світ і

розшифровує вищенаведений прекрасний вислів Лукреція про непевний час і

пункт відхилення тим способом, що Епікур намагається уявити
відхилення яко мога непочуттьово"3),

І знов цілком вірно курсивом підкреслює Маркс, що це

відхилення краєкутній камінь усієї натурфілософії Епікура, звідки воно

поширюється і на етику, і на психологію його. З цим не погодитися

не можемо ні ми, ні Лукрецій. /Але цікаво, чому ж виростає таке

значіння відхилення у Маркса? Він тлумачить падіння атомів простою
лінією, як несамостійний рух (обумовлений їхньою вагою), бо проста
лінія є інобуття крапки (атома). Природа атома байдужа до свого

оточення простору. Коли ж на сцену виступає внутрішня суть,

) Лукрецій, стор. 509.

2) Боричевський, стор. 93.

3) М а р к с і Енгельс, стор. 44.
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зміст атома, виникає відхилення. На сторінці 485 Маркс
підкреслює ще раз, що відхилення не є почуттьова якість, воно душа

атома"9-
Як тут не згадати мимоволі Гегелеву філософію природи? У

Геґеля сказано так: Вільний рух мають такі тіла, що мають свій центр
ваги всередині себе. Зв язок таких центральних пунктів дає вільну
систему кругових рухів небесних тіл. Навпаки, інші тіла, без власного

центра, позбавлені відбіжної сили й підвладні центротяжній, через що
вони падають" * 2).

Тут треба зауважити, що основна хиба Марксового тогочасного

підходу виявляється й тут дуже яскраво: атом, з одного боку, непо-

чуттьова абстракція, а з другого обдарований свободою; себто Маркс
виставляє на перший план духовну, ідеалістичну сторону атома, про
яку сам Епікур не згадує.

Щоправда, Лукрецій безпосередньо зв язує людську свободу й

поведінку з атомним рухом, находить людську свободу в одхиленні;
Маркс детально це пояснює так: Як атом визволяється від свого

відносного існування простої лінії, абстрагуючись од неї, відхиляючись
од неї, так уся епікурійська філософія відхиляється від обмеженого
наявного буття скрізь, де розуміння абстрактної одиничности, само-

стійности й заперечення до інших повинно бути уявлене не в його

існуванні"34).
Серед руйнації грецької суспільности, серед занепаду тодішнього

політичного життя Епікур обмежується вузьким колом найближчих

філософів - приятелів. Мле з цього зовсім не виходить, що Епікур анти-

соціяльний. Вони живуть і філософствують колективом, хоч і

маленьким. Мало того: всякий подорожній може бути певний, що в садку

Епікура його зустрінуть найкраще, з ним поділяться всім, що мають

самі. Садок Епікурів можна вважати за зародок колективної артілі,
тільки об єднаної загальним нахилом до філософії.

Визволити людську натуру від жаху, метушні, рабства бажає й

досягає Епікур через відхилення від забобонів пристрастей, темряви,
через владу над собою й спокій власної рівноваги. В Чотирьох ліках

Епікура" міститься екстракт цього відхилення: Бога не треба
страшитися. Смерть це відсутність відчувань. Доброго легко досягнути.
Поганого легко уникнути". Придивившися до цих ліків, зауважимо:

I. Погляд Епікура на філософію, як на лік до повної рівноваги особи.
II. Дійсно тенденцію відхилення" в цих ліках.

Безумовний вплив Гегеля на Маркса знаходимо в твердженні, що
Епікур гидує досвідом у протилежність експериментаторові Демокрі-
тові -1)- В чому ж ця огида Епікура до досвіду? Ми не годні знайти її

ні в творах Епікура, ні у Лукреція. Епікур проголосив наші
сприймання за джерело всього нашого досвіду, а Лукрецій уперто
рекомендує довіряти нашим сприйманням, що проходять через контролю

розсудку й так складають вірні основи нашого пізнання5)*
Також мусимо відкинути Марксове твердження щодо призирства

Епікура до позитивних наук5). Лукрецій неодноразово повторює
корінний принцип філософії Епікура: Зараз не стрілами ясними дня

9 Маркс і Енгельс, стор. 485.
2) Гегель. Пропедевтика, стор. 167.
3) Маркс і Енгельс, т. І, стор. 45.
4) Там же, т. І, стор. 39.
°) Лукрецій, стор. 136 147.

®) Маркс і Енгельс, т. І, стор. 36.
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і не сонця промінням треба розмаювать жах і потьмарення духу,

тільки студіюванням, тлумаченням законів природи" ). Епікур дає

філософську аналізу позитивних наук, і не можна відшукати по його творах

схоластичного призирства до позитивних наук, навпаки досвід і

позитивні науки, як це можна бачити з наведених цитат, він покладає

в основу мислення.

Далі доводиться заперечити Марксів вислів, що Епікур головною

своєю метою поставляє спокій самосвідомости, а не пізнання природи

самої по собі"* 2). Ні в якому разі не можемо погодитися з другорядною,

допоміжною ролею природи у Епікура. В трьох стах звоях творів
Епікура про природу трактується серйозно й ґрунтовно. Епікур від

науки вимагає метод і загальних тверджень" 3*), але тільки на основі

даних досвіду, що їх диктують закони природи. Дослід причин
найважливіших речей діло природознавства, на думку Епікура1).

Цікаво простежити думку Маркса про взаємовідношення необхід-
ности та свобо ди. У Демокріта в світі атомів (каже Маркс) панує
сліпий випадок, а зате в світі явищ панує сліпа неминучість. Зовсім
не те у Епікура, який рішучим фактором виставляє випадок і, таким

чином, визнає свободу5*). Чи можемо ми погодитися з такою

інтерпретацією свободи й неминучости у Епікура? Він відкинув панування

грецьких богів над життям і наукою. Він відкидає й фаталізм, хоч би

й у формі неминучости. І Епікур, і Лукрецій не раз гостро розбивають
учення про будь-яку телеологію в житті природи. В листі Епікура до

Геродота читаємо: Про рухи, наче вони відбуваються з чиєїсь волі,
що обслуговує, улаштовує чи улаштовувала і, разом з тим, має

всяке блаженство вкупі з безсмертям. Діли й пеклування, гнів і

благодійність не згідні з блаженством: все це трапляється при кволості,
переляці й потребі в зовнішньому" G). Лукрецій щиро дякує Епікурові
за даровану свободу: Допіру лише мудрі слова твої проголосили,
що не богів призволенням природа речей утворилась, зникли відразу
всі жахи душі, межі світу розпались, і я вгледів, як у просторі
порожньому народжуються речі" 7).

Але чи можна цю свободу розуміти так, як Маркс, як випадок?
Ні, сувора цілковита закономірність панує у всесвіті; замість свавілля

сліпої віри панує причинність. З нічого навіть волею богів не буває
нічого"8). Причинно зв язані між собою всі явища природи. Закон

причинної закономірности дав змогу епікуризмові підійти дуже близько

до сучасних пояснень важливих подій фізичного світу, а також

розвитку людського суспільства. У Лукреція дуже цінна гіпотеза

сонячного затемнення. Теорія одности всіх законів природи для всіх явищ

природних обов язкова і землю включає під оруду цих законів, а живі

організми сміливо виводить із неорганізованої матерії за перших
сприятливих умов, дуже вірно й глибоко оцінює первісну людську культуру.
Чистий послідовний матеріялізм Лукреція є не що інше, як детальна

інтерпретація натурфілософії Епікура, що запевняє: раз замішався

бог зникає закономірність, лишається тільки бог сам. Як же свобода
в Епікура мириться з його закономірністю?

J) Лукрецій, стор. 86.

2) Маркс і Енгельс, т. І, стор. 39.
3) Бор и ч евськи й, стор. 35.

*) М а р к с і Енгельс, стор. 36 40.

5) Бори чевсь к и й, стор. 47.
°) Там же, стор. 47.

7) Лукрецій, стор. 83.

8) Л у к р е ц і й, стор. 10.
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Не сліпий випадок, не індетермінізм, а боротьба з фаталізмом
характеризує діяльність Епікура. Він розглядає людину як продукт

природи, що під її впливом досягає високого розвитку і свободи в

розумінні панування над силами природи та своєї натури, коли

людина озброїлась знанням природних законів. У Епікура й Лукреція
вбачаємо зародки сучасного матеріялістичного розуміння свободи й

неминучости. Епікурове вчення про свободу зв язане нерозривно з

його атомістикою, і через те й ми тепер маємо підійти до цієї
першооснови всесвіту. Епікур збагатив Демокрітове вчення про атоми

переважно в галузі їхнього руху. Демокріт визнавав лише падіння й

сутичку атомів. Епікур до цього додав відхилення атома при падінні від

простої лінії й пояснює його як своєрідну свободу атома, виявлення

його натури. Коли взяти до уваги, що Демокріт не визнавав ваги

атома, а Епікур уводить її в поняття атома, тоді стає зрозумілим, що

Епікур матеріялізує, конкретизує атом, виводить його з механічної

абстракції Демокріта в живий реальний світ, ув язує основу з явищем.

Лукрецій наочно пояснює рух атомів порівнянням його з рухом
порошинок у темній кімнаті, в одинокому промені сонця. Маркс
справедливо зауважує значіння відхилення в Епікура, як основи його системи.

Мле зараз же цілком ідеалістично підкреслює, що атоми цілком
самостійні тіла або, краще сказати, тіла, мислимі в абсолютній

самостійності, як небесні тіла. Тому вони й рухаються, як ці останні, не

простими, а косими лініями"J). Таке пояснення суперечить природі
атома і Епікура, і Лукреція, з матеріяльного світу переносить його
в мислимий, ідеальний.

Отже, ми, без сумніву, бачимо поруч із корисним впливом Гегеля
на Маркса і великий негативний вплив, а саме ідеалізацію сущого,
велику перевагу мислення над матерією, зовсім слабеньке обізнання

Маркса того часу з природничим циклом наук і з їхнім значінням для

самого мислення. Про це також свідчить і Мерінг у вступі до

Літературної спадщини", а саме про ідеалістичний ґрунт під ногами

докторанта, про захоплення його філософією понять, про віддалення його

від природничих наук2).
Коли взяти два краєкутні твердження Епікура й Гегеля відносно

природи, то позиція молодого Маркса між ними виявиться зовсім

недвозначно :

Епікур: Г егель:

І ось усе стає иехистким і все

очищається множественним способом

у згоді з явищами. Слід лише

належно заховувати властиву їм

імовірність. Коли ж хтось, лишаючи

одне, відкидає інше, без сумніву,
він викидається з усякого
природознавства, вдається до мітології"3 4).

Природа є абсалютна ідея в формі
інобуття взагалі, в формі байдужої
зовнішньої предметности й

конкретного індивідуалізованого втілення

моментів ідеї Абсолютна суть у
визначенні безпосередньости, взагалі

ставлення природи є ставлення її

духом"

У докторській дисертації Марксще віддає перевагу самодержавству
духа" (Гегель) перед простим і ясним тлумаченням залежности пізнання

від природи. У Маркса виходить, що боги Епікура реальні у плястиці

грецького мистецтва5). Виходить ще гірше. Захопившися принципом'

Л Маркс і Енгельс, т. І, стор. 44
3) Мерій г. Литер, наследство, стор. 53.

3) Боричевський, стор. 68.

4) Гегель. Философская пропедевтика, стор. 163.

5) Ма рк с і Е н ге л ьс, т. І, стор. 46.
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Епікурової атараксії, Маркс видає за думку Епікура, не справдивши

цитатою, таке твердження: Саме через те, що вічність небесних тіл

порушила б атараксію самосвідомости, неминуче й очевидно виходить,

що вони не вічні *)
Ось де вже дійсно Епікур став на голову і це той самий

Епікур, що підкорив людність законам природи, а в своїй філософії
поставив собі завдання визволити людей з-під оруди темних і дурних

релігійних забобонів, які тримаються на ґрунті недостатнього знання

природи.

ЗАРОДКИ МАРКСИЗМУ В ДИСЕРТАЦІЇ

Докторська дисертація Маркса виявляє ще безсумнівний вплив

ідеалістичної діялектики Гегеля. Вищенаведені зразки міркувань Маркса
стверджують цю тезу. /Але разом з тим уже в цій дисертації
починають відростати кігті у молодого лева, уже тут повинні ми

зауважити такий підхід до старої й нової науки, що властивий Марксові
пізніших років. Характерний самий вибір теми для дисертації.

Не дивно, що Марксів вибір припав на представників античної

філософії. Природні його нахили до давніх мов і давнього складу
мислення виявилися вже в гімназії.

В матурі Трірської гімназії про Маркса сказано: З латинської

мови він перекладає легкі місця... із клясиків без підготовки, швидко
й упевнено, а при належній підготовці чи деякій допомозі часто й

важчі місця, особливо такі, де труднощі є не стільки в особливостях

мови, скільки в суті та в загальному зв язку ідей. Його твори виявляють,
об єктивно кажучи, багатство думок і глибоке розуміння предмету"* 2).

У Німеччині того часу ще мало велику силу захоплення античним

світом. /Але робота на тему, присвячену першим матеріялістам - ато-

містам, була, як на той час, раритетом. Демокріта майже не знали.

Епікур дійшов до XIX віку майже виключно пародирований у
кривому дзеркалі карикатур і знущань з боку давнього і нового ідеалізму,
що епікуризм малювали у вигляді обжерливого п яного скота. Що
ідеалізм далеко не ідеально веде полеміку з матеріялізмом річ не

нова й не дивна. Отже, Марксові належала честь відновити,
реабілітувати репутацію давніх грецьких учених, зчистивши з їхніх теорій
намул зарозумілих і недотепних інтерпретаторів. Маркс інтуїтивно
оцінив значіння філософських систем Демокріта й Епікура, як ключ до

розуміння істинної історії грецької філософії"3). І Маркс у вступі до

своєї дисертації геніяльно об єднує Демокріта й Епжура з легендарним
антагоністом богів і другом людей Прометеем. Його слова, цитата
з Есхіла: Ненавиджу я, справді, всіх богів..." що її Маркс цитує
з пошаною й співчуттям, належать також і двом зазначеним

філософам, а з них найбільше Епікурові, що цілком визволив людей з-під
ганебного ярма страху божого".

Давня й нова філософська наука не могли стати в пригоді Марксові
за розроблення його теми. Той мінус, що він не мав змоги користуватися
добросовісними науковими дослідами про атомістів, перекривається
тим плюсом, що він мусів сам досліджувати, цілком самостійно
встановлювати своє відношення до наявного матеріялу. В усякому разі,
вибір теми показує мужність, наукову відвагу й послідовність Карла

9 Маркс і Енгельс, стор. 63.
2) Там же, стор. 429.

3) Там же, стор. 26.
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Маркса, коли він, ще не визволившися з-під спекулятивної опіки

Гегеля, передчуває свою майбутню матеріялістичну роботу й бере
в свої други не небесних ідеалістів Платона, Мрістотеля, що

неподільно панували над філософською думкою' того часу, а чисто земних

матеріялістів.
Ех unque Ieonem" це особливо мусимо сказати про Маркса,

коли він береться за розправу з невдалими критиками атомізму.
У Маркса стародавній піп Гасенді намагається будь-як помирити своє

католицьке сумління зі своїм поганським знанням, Епікура з церквою.
Мле це, звичайно, була марна праця. Це рівнозначно спробі накинути
на веселе пишне тіло грецької Лаїси християнський чернечий одяг.

Гасенді швидше сам учиться філософії в Епікура, ніж пояснює нам

Епікура" 9- Маркс при цьому не забуває віддати пошану Гасенді, що

перший визволив Епікура з-під церковного і схоластичного інтердикту,
але пошана ніколи не засліплює очей молодому критикові, не тупить
його гострого зору.

Ціцерон теж добре дістає від Маркса за свою зухвалу й часто

цілком незадовільну критику Епікура. Маркс наводить Ціцеронові
слова про відхилення атомів: Виголошувати це ганебніше, ніж не

вміти довести, чого він (Епікур) хоче" * 2). Маркс не раз цитує Ціцерона,
як одного з видатніших критиків Епікура, але цілком вірно помічає
його горе

- філософію. У зошитах, де Маркс провадив підготовчу
роботу до дисертації, влучно зауважено про Ціцерона: Відхилення
атомів від простого шляху є один із найглибших висновків і витікає

з самої суті епікурійської філософії. Добре Ціцеронові глузувати
з цього; філософія є щось таке ж чуже для нього, як і президент
Північно - Американських Штатів"3). Маркс психологічно тонко й вірно
схопив вузькопрактичну, функціональну натуру римського оратора.
Такого ідола нового часу, як Ляйбніц, Маркс зачіпає обережно, тільки

саркастично наводить його ж цитату, абсурдність якої цілком

виявляється з дальшого викладу дисертації: Ми знаємо про цю велику

людину (Демокріта) майже саме тільки те, що позичив у нього Епікур,
який нездатний був завжди позичати найкраще", говорить Ляйбніц

у своїх листах до Мезо й тим стверджує істину, що й великі розуми
помиляються, особливо під тягаром ідеалістичного впливу.

Ми знаємо Маркса того часу, як щирого й захопленого гегельянця.

Ллє вже за тих молодих років прокидається у нього протест проти
гегелівського абсолюту, земля владно тягне до себе юного Прометея,
і він пише до батька: Від ідеалізму я перейшов до того, щоб шукати
ідею в самій дійсності. Коли боги жили перше над землею, то тепер
вони стали центром її. Я прочитав уривки з Гегелевої філософії, дика

гірська мелодія якої мені мало подобалася. Я схотів ще раз поринути
в море, але з певним наміром відшукати духовну природу такою ж

конечною, конкретною і твердою, як і тілесну"4). Тут яскраво бачимо

боротьбу в мисленні Маркса, перехід од ідеалізму до матеріялізму.
Раз уже є певне прагнення конкретизувати, матеріялізувати духовну
природу" на зразок тілесної, то звідси вже невеликий крок до чистого

марксистського матеріялізму, де дух матиме належне йому місце. Трохи
далі в тому самому листі Маркс ділиться з батьком своїм вражінням
від детальнішого вивчення Гегеля: Всі фарби зблідли, мене охопив

*) Маркс і Енгельс, стор. 25.
2) Там же, стор. 41.

3) Там же, crop. 484.

4) Там же, стор. 436.
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якийсь запал іронії...4< 1). Так захитався кумір Гегелевого авторитету
в очах Маркса, тоді ще студента. Коли геніяльний Гегель уже не був
для Маркса найвищим арбітром у філософських питаннях, хоч і

зберігав значний час свій вплив на його мислення, то що вже

казати про звичайних другорядних дослідників, зокрема дослідників
Демокріта і Епікура. Коли Шнайдер і Нюренберг заявляють, що Епікур
залишив атом без якостей, Маркс наводить свідчення про якості у

Плутарха, Лукреція, Діогена Лаерція й додає: Спіноза каже, що

неуцтво не аргумент. Якби всякий викреслював у давніх ті місця,
яких він не зрозумів, як скоро з явилася б tabula rasa * 2). В цих гострих

влучних стрілах критики заздалегідь відчуваємо зброю матеріялізму,
що не милує ідеалістичних антагоністів і не визнає компромісів з ними,

що вперто й послідовно доводить свою об єктивну достовірність: Сама
собою теорія про захід і схід, про стан і затемнення світил не має

в собі жадної основи для блаженства" 3).
Маркс виявляє себе як чистий атеїст у розділі Метеори". Не

даремно доводиться об єднувати розгляд релігійних поглядів давніх
атомістів, та й самого Маркса, з ученням Про небесні явища.
Забобонна давня легенда відводила небо під житлову площу богам, і жадна

давня філософська система не обходилася без учення про богів і їхнє

перебування в тій або іншій сфері".
Але вже Демокріт був глибоко байдужий до божого існування.

Віру в богів, яких він сам туманно уявляє собі, як якісь непевні

розпливчасті образи, Демокріт зв язує з темним жахом перед смертю
і у фрагменті 92 так пояснює міти: Дехто, не знаючи нічого про

знищення смертної природи, але почуваючи за собою в житті погані

вчинки, проводять свій вік у бентеженні та жахові, думаючи невпинно

про загробне життя, про яке говорять брехливі міти".

Аецій наводить слова Демокріта про богів, що це є розум у ку-

левидному вогні"4)» себто виникли разом із вогнем.

Демокріт, нарешті, цілком заперечує безсмертність богів. Тільки

люди, на думку Демокріта, мають безсмертну природу5). Людина, за

Демокрітом, є бог, коли обирає духовні блага перед почуттьовими,
коли мислить про щось прекрасне. Демокріт встановлює єдиний
критерій людської поведінки почуття обов язку, тільки не жах. Епікур
цілком відмежовується від усякої божої участи в будуванні світу. Навіть

філософи - ідеалісти, що закидають Епікурові байдужість до фізичних
теорій, мусять визнати його непримиренно послідовну позицію проти
всякого божого будівництва. Теологія у Епікура це частина фізики, але

написана тільки для того, щоб цілком відокремити фізику від

метафізики. Епікур визнає безмежність всесвіту, безліч небесних тіл,
подібних і не подібних до нашої землі. Безконечність у Епікура вільна

від таких понять і мірок, як верх", діл", бо в ній усе відносне.
В листі до Піфокла, а також у книжці Лукреція ми бачимо характерне
або-або" гіпотетичний обережний підхід до пояснення походження

небесних явищ. Ця нібито байдужість Епікурова не заважає йому
наближатися до точної науки, коли, наприклад, він говорить про затемнення

сонця, і цілком вірно розбивати релігійні ворожіння, направлені на

вплив у справі природи: Прикмети, що відносяться до деяких тварин,

П Маркс і Енгельс т. І стор. 437.

2і Там же, стор. 48.

3) Там же, стор. 62.

4) Сто л п н е р і Юшкевич, т. І, стор. 29.

®) Там же, стор 35.
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виникають лиш через збіг обставин. Аджеж тварини не розуміють
неминучости утворення негоди, і нема жадної божої сили, що стежить

за їхніми виступами й потім виконує ці прикмети*' )
До богів Епікур ставиться невтрально, офіціяльно визнає їхнє

блаженство й безсмертність, але саме це визнання стає йому за

підвалину заслати богів у міжсвіття**, далі від природи й людей. Бо

будь-яке втручання, гнів або ласка зараз порушують саму природу
блаженного й безсмертного**.

Лукрецій на початку книжки пропонує покинути звичайну віру
в богів, яка часто сама є причиною темних і жорстоких злочинств,
і як доказ наводить жертву Іфігенії в Авліді за-для перемоги над Троєю2).
Далі Лукрецій, в силу делікатности** божої природи, за Епікуром,
позбавляє їх житлової площі3). І нарешті рішуче боронить людство

від страху перед божим впливом на нашу долю. Блискавка зовсім не

знаряддя божого справедливого гніву: вона влучає абикуди, вражає
безневинних, а злочинців не рушить. За Епікуром, Лукрецій дає такий

висновок про справжню побожність**: адже побожність не втім, щоб
з прикритою головою звертатися до німого каміння і всім вівтарям
уклонятись. Також не в тім, щоб, додолу простягшися, руки піднести

перед храмом, вівтар поливати тваринною кров ю, ще й плести одну
за одною молитви; ні, вона в тім, щоб із духом спокійним дивитися
на всі речі1).

Отже, хоч ми знаємо з біографії Епікура, що він, хоч і не розривав
з офіціяльним культом, але був уже цілком вільний від його сліпої

авторитарности.
Маркс цілком вірно вказує, що астрономічні погляди Демокріта

з філософського боку не цікаві, але тим більшу увагу віддає вченню

Епікура, стверджуючи, що в цій теорії Епікур виступив проти
світогляду всього грецького народу. І як доказ наводить важливу цитату
з Епікура (з Діогена Лаерція): Щодо метеорів, то треба думати, що

рух, стан затемнення, схід, захід і інше виникають не тому, що один

керує і визначив раз назавжди, один, хто поруч з непорушністю має

повноту блаженства, бо діяльність не погоджується зі святощами, а

походить здебільшого зі слабкости, страху й потреби. Не слід також

думати, що деякі вогнеподібні тіла... свавільно викликають свій рух.
Коли ми не погодимося з цим, то сама ця суперечка готує нам

найбільше збентеження душ .
Маркс проводить паралелю між Епікуром і Арістотелем;

останній велично визволив небо від в язів Атланта й велично докоряв
давніх за таку ганебну для неба легенду, нібито воно потребує чиїхось

пліч. Епікур же, навпаки, засуджує тих, що думають, начебто людина

потребує неба, і самого Атланта, на якого спирається небо, він находить

у людській дурості та в забобонах. Дурість і забобони теж титани** 5).
Ця думка нагадує пізніші слова Маркса - матеріяліста про владу

забобонів над людством, про те, що мертвий хапає живого**. Епікур
приєднує до астрономії правила моралі. Це послідовно, бо його

астрономія дає початки об єктивного знання неба й разом із тим розбиває
хінський мур темного забобонного жаху перед волею богів, перед

фатумом.

А Боричевский, стор. 68.

~) Лукрецій, стор. 7.

3) Л у к р е ц і й, стор. 69.

4) Там же, стор. 203.

5) М а р к с і Енгельс, стор. 61.
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Маркс нещадно б є Плутарха за його захист рятувального*
страху, як основи моралі. У підготовчому зшиткові читаємо суворий
засуд самого цього почуття, вже й тоді чужого й невідомого
Марксові. Самий страх перед богами є вже лихо, на думку Маркса, і тим

більший злочинець Плутарх, коли зводить людину до нижчої,

рабської, скотської категорії Q. Тут знову мимоволі згадуємо гордий образ
Прометея поруч з образом самого Маркса ворогів усякого рабства,
усякого божого авторитету. Коли в абстракціях філософського
мислення докторська дисертація Маркса ще покірно йде шляхом Гегеля,
коли в питаннях натур

- філософії теж знаходимо великий вплив

гегелівської ідеї над малообгрунтованою у Маркса дійсністю, то вже в

релігійній справі докторант цілком і неподільно з Епікуром проти
Гегеля. Розбираючи в примітках до дисертації своєрідний захист богів

у Гегеля через пізнання абсолютним розумом, Маркс додає: Гегель
перевернув усі теологічні докази, щоб виправдати їх. Що ж то за

клієнти, яких адвокат не може врятувати від засуду, не вбиваючи їх 2).
Там же Маркс розбиває доказ буття божого через дійсність

уявлення про нього тим аргументом, що для всякого окремого народу,
скажімо, греків, дійсними" були свої боги, недійсними" всі чужі,
бо вони їх собі не уявляли. І Маркс цю аргументацію закінчує дуже

характерно: Чим певна країна є для чужоземних богів, тим країна
розуму є для бога взагалі цариною, де його існування
прикорочується"3). Країна розуму вислів суто гегелівський, але в цій фразі
далеко не гегелівський розрив з офіціяльним культом, з рабством
перед божим авторитетом. Епікур зруйнував ходяче заялозене

уявлення богів на мірку юрби, але разом з тим знищив і самих богів.

Гегель пробував піднести бога до чистої абстракції мислення, до

чистого розуму. Маркс відкидає цю кастровану чистоту й розшифровує
вчення Епікура суто атеїстичним способом, шанує Епікура, як

великого грецького просвітителя, що, за словом Лукреція, кинув усі
релігійні забобони під ноги людям.

ЗНАЧІННЯ ДОКТОРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ В РОЗВИТКОВІ МАРКСИЗМУ

Розбираючи ідеалістичні й матеріялістичні риси дисертації, ми

все таки не повинні забувати, що це твір Маркса, творця наукового

соціялізму й наукового матеріялізму. За Гегелевим принципом, треба
всебічно оцінювати кожний крок, кожний ступінь розвитку, щоб тим

виразніш оцінити увесь розвиток загалом. Так перед нами- постає

завдання розглянути дисертацію з цього погляду, зважити її питому вагу
в аспекті значіння марксизму. Чим була дисертація для розвитку

Карла Маркса з юного гегелівця на основоположника нової точної науки?
Меріиґ оцінює дисертацію так: Праця ця має деяке значіння

як науковий дослід, але значно більшу вагу має вона якнайраніший
твір, що залишився нам із розумової діяльности Карла Маркса" ,)-

Як доказ слабкенького самостійного значіння дисертації Мерінг
наводить непевний, непереконливий тон наукової аргументації Маркса,
коли він говорить про достовірність почуттьового пізнання у
Демокріта. Мерінг цілком вірно підкреслює замалу обізнаність Маркса з

П Маркс і Енгельс, стор. 474.
3) Там же, стор. 104.

3) Там же, стор. 105.

4) Литер, наследство", стор. 9.
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природничим циклом наук1)» що примушує Маркса кидати

необгрунтовані догани Епікурові в байдужному, прохладному відношенні до

позитивних наук, у переважній ролі філософії у Епікура над

природознавством.

Правда це все, правда й те, що всі ці закиди рикошетом влучають
самого Маркса. Ллє ми не можемо цілком поділити в даному разі

Мерінгову оцінку. Найважчий гріх Марксів, що він відзначає, це

недоцінення атомістичної гіпотези Демокріта. У Маркса говориться, що

атомістика Демокріта являє собою гіпотезу, що є наслідком досвіду,
а не його енергетичним принципом, лишається нездійсненою й не керує
більше реальним дослідом природи * 2).

Це жалюгідне закінчення дисертації для нас із Мерінгом тепер не

викликає сумнівів щодо своєї марности й філософського
перебільшування значіння принципу над дослідом. Лдже й уся дисертація носить

на собі цю гегелівську печатку, і тепер, з верховини досягнень

природничих наук, судити Маркса значило б зробити занадто легку
наукову кар єру. Ллє в даному разі не завадить прислухатися до

методичної поради Гегеля оцінити об єктивно й всебічно, в зв язку
з умовами даного оточення й епохи.

Плеханов саме так і пояснює ролю дисертації в глухій косній

атмосфері дрібнобуржуазної, аполітичної тодішньої Німеччини, де

молода кипуча енергія з жаром і запалом шумувала в теоретичних межах

філософських диспутів. Так могло бути до 1848 року, до наближення

французького революційного впливу, що скаламутив сонне бюргерське
животіння німецького суспільства й перевернув плани самого Маркса.
Спочатку Маркс розглядав свою дисертацію лише як вступ, складову
частину великої філософської праці з історії античної думки. Ллє

підготовка революції 1848 року захопила Маркса, і він завдяки своїй

рішучості й хистові стає відразу в центрі руху. Він стає редактором
кращого демократичного органу. Він покидає зачароване царство
спекулятивної філософії для суворої практичної боротьби 3).

Так не пощастило Марксові залишитися в філософських хмарах,
а на користь революційного руху довелося об єднати свою філософську
освіту з завданнями щоденної боротьби пролетаріяту кляси, якій

належить майбутнє. Для характеристики мислення Маркса того часу
Мерінґ наводить цитату з листа Маркса до батька, де Маркс сам себе

оцінює так: Часом здавалося, що моє серце помиляється, тоді як

справді його заглушав бунтівливий дух 4).
І цьому саме духові Мерінґ надає виключного впливу на перехід

Маркса від теоретизування до практичної боротьби. Не бажаючи
накидати тут Мерінгові ідеалістичний ухил, мусимо все таки

зауважити, що дух духом, але всякий дух зв язаний з певним буттям. Не

будь революційного впливу Франції, пробудження виробничих сил

Німеччини, самий бунтівливий дух обмежився б павутинням нових

теоретичних систем на зразок Фіхте, Гегеля.
В одному з підготовних зошитів Маркс цілком матеріялістично

зважує значіння Епікура: вічність матерії, вічність порожнечі
характерні істотні властивості натурфілософії Епікура5). Маючи тільки

бунтівливий дух, Маркс не зробив би такого цінного для історії

*) Літер, наследство", стор. 52.

2) Там же, стор. 54, та Маркс і Енгельс, т. І, стор. 67.
3) Группа освобожд. труда". Збірник 2, стор. 15.
Маркс і Енгельс, т. І, стор. 439.

6) Там же, стор. 466.
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матеріялізму зауваження. Інша річ, коли ми візьмемо до уваги

відповідність Марксової натури потребам історії революційного руху, той

великий контакт із темпом історичного розвитку, що дає вождів руху.
Спробуймо оцінити значіння дисертації словами самого Маркса

з листа до батька: Бувають у житті моменти, що є начебто

кордонними стовпами для минулого періоду часу, але в той же час певно

вказують на новий напрямок життя... кожна метаморфоза є почасти

лебедина пісня, почасти увертюра нової великої поеми, яка прагне
затвердитись у ще розпливчастих яскравих фарбах"1).

Гадаю, що й цю дисертацію мусимо розглядати як лебедину пісню

гегельянства та нову спробу" поеми" марксизму в епохальному
розвиткові марксизму. Величезна перебільшена пошана, до філософії,
замала оцінка природничих наук відносять дисертацію до

гегельянського періоду в житті Маркса. Ллє вже й тоді проблиски матеріялізму,
атеїзму, гостра, нещадна критика ненаукових дослідників показують
нам майбутнього Маркса-титана. Дисертацію треба вивчати для всебічної

повної оцінки розвитку як багатої натури Маркса, так і марксизму.

*) Маркс і Енгельс, стор. 431.
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ЕКОНОНИК&
ГА ОРАВ®

П. ТРУБЛМЄВИЧ

До проблеми суверенітету
Чи не одним з найбільш спірних понять у буржуазній науці

права було й залишається досі поняття суверенітету. Визначення,
давані суверенітетові, вельми численні. У кожного письменника є своє

власне визначення"!). Традиційне поняття суверенітету, як однієї з

основних конститутивних ознак держави, поступилося своїм місцем низці

контроверз, висунутих різними представниками буржуазної правової
науки. По-різному визначаючи саме поняття суверенітету (зверхність
державної влади, зверхня й незалежна територіяльна влада,

самоорганізація suo jure, зовнішня незалежність, необмежена влада,
відсутність зверхньої влади, чужої даній владі, компетенція компетенцій
тощо; одна частина буржуазних юристів нині йде по лінії

ототожнювання суверенітету з самою державною владою (Дюгі), друга
заперечує його, як неодмінну ознаку державної влади, і зовсім відкидає саме

поняття суверенітету (Прайс). Особливо характерним є твердження,
що стало модним, яке силкується довести, що в зв язку з розвитком
відношень між державами та міждержавної залежности, з розвитком
міжнароднього права, що стає чимраз більшим чинником міжнарод-
нього політичного життя, стає безкорисною, непотрібною й навіть

шкідливою неправильна ідея"* 2) суверенітету. Жадна ідея не

складала більшої перешкоди до розвитку міжнародньої спільности, ніж

ідея суверенітету" патетично виголошує Бішоп34). Особливо модним

загальним місцем стає відкидання суверенітету в так званому новому"
міжнародньому праві, міжнародньому праві післявоєнної доби,
овіяному благодаттю Ліги Націй. Без великого перебільшення можна

сказати, що відкидання суверенітету є офіціяльною теорією юристів, що

ідеологічно обслуговують Лігу Націй'1).
Сумнів щодо потреби в цьому понятті виникає серед радянських

юристів, і у нас виникли сумніви щодо конечної потреби суверенітету

J) Я. Дюгі. Конституционное право", стор. 155.

2) Див. Ці ммерман Очерки нового международного права", стор. 279.

:|) The Britich vear Book of international law. Second year of issue. Цит. за

Международная жизнь", 2 3 за 1924 рік.
4) Див. статтю Л. Березова Новые тенденции международного права в ос¬

вещении буржуазных юристов", № 23 24 за 1928 рік.
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взагалі, але практика (дипломатія, конституція Союзу) ними

користується ')
Відкидання поняття суверенітету почало за останній час, як певне

влеченье, род недуга", відбиватися на працях радянських, зокрема

українських, юристів, що в тій чи іншій формі висвітлюють проблему
суверенітету, некритично переймаючи модні ідеї буржуазно - правової
думки Заходу, вважаючи деколи, що відкидання поняття суверенітету
є навіть революційним кроком уперед2), або визнаючи суверенітет
лише щодо радянських республік, визначаючи суверенітет, як право
(sic) націй на вільне й добровільне самовизначення"3).

Стаття ця не ставить своїм завданням критичний розбір та

розгляд навіть основних праць у питанні про суверенітет у науці
державного та міжнароднього права, розгляд, що вивів би автора за межі

журнальної статті. її завданням є висвітлити основні з нашого

погляду, методологічні передумови для дослідження поняття суверенітету
та долі цього поняття в сучасну добу.

І

Дослідження поняття суверенітету передбачає дослідження його
в історичному аспекті в зв язку з умовами його зародження та

розвитком за різних суспільних діб. Право так само не має своєї історії,
як релігія" j)« Отже, поняття суверенітету треба розглянути в зв язку
з еволюцією державно-правових форм, що своєю чергою обумовлені
і розвитком продукційних відносин, що їх політичною надбудовою була
держава. Поруч із процесом творення й розвитку капіталістичної

держави треба розглядати творення й розвиток поняття суверенітету.
Поняття суверенітету, хоч і в нерозвиненій формі, було відоме,

однак, ще письменникам античного світу, але ми свідомо
відмовляємось від дослідження поняття суверенітету в цю добу, ставлячи своїм

завданням аналізу умов і характеру виникнення суверенітету в

зв язку з історією буржуазної держави.
Февдалізм з його економічною та політичною роз єднаністю, що

відбивала домінантний устрій продукційних відношень, відношень
натурального господарства, що творила суспільний устрій ізольованих і

замкнених господарсько
- політичних одиниць, февдалізм не знає

держави й поняття суверенітету в сучасному розумінні цього слова.

Кожен барон суверенний у своїй барони" каже вирубана мечами

владних та непокірних февдалів політична філософія тогочасної доби.
Ревниво охороняючи свої права від втручання немічної центральної
влади, февдал сам був володарем на своїй території, примушуючи
февдальну державу конгломерат суверенних февдалів на чолі з

найміцнішим, як правило, февдалом королем, визнавати за ним його

суверенні права.
За дофевдальної доби з її вузькими суспільними відношеннями

всяка група союзних родів була економічно відокремлена від інших

) П. Стучка. Государство". Энциклопедия Государства и Права т. 1,
стор. 674.

2) Див. В Харьковской научно-исследовательской кафедре" Проблемы
сучасного права". № 4 за 1928 р., а також тези проф. Гюнтера Суверенитет и

отличительные особенности государства".
3) Там же.

4) Маркс-Енгельс. Немецкая идеология". Дрхів. К. Маркса й

Енгельса, кн. 1.
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груп аж ніяк не менше, ніж на пізнішій стадії розвитку від

представника другої землі або нації9- Дальша стадія розвитку суспільства,
окремі частини якого чимраз більше зв язуються одна з одною в першу

чергу через виміну, створює умови для тривалішіх і тісніших зв язків

між окремими осередками сучасного суспільства, підготовлюючи
політичну февдалізацію" його. Створюються між-обласні спілки; сен-

йори окремих областей стають васалами того середовиська, що йому
сприяють природні й економічні відношення його области; політично

використавши економічну потребу в об єднанні та об єднання, що вже

творяться, він виступає в ролі збирача своєї землі, стає сувереном
ще не монархом, тобто не однодержцем" і вже в усякому разі не

самодержцем" у пізнішому розумінні цього слова, а лише першим
між рівними". Представники окремих родів зберігають свої права

щодо своїх груп. Февдальне об єднання просто прикриває їх

військовою силою родів, що об єдналися від зовнішнього нападу, і дає

можливість мирно полагоджувати військові сутички. Окремі групи
февдальної системи втрачають свою самостійність лише тією

мірою, як цього вимагає оборона зовні й

розмежування всередині (підкреслення наше. П. Т.* 2).
Потреби військової оборони та захоплення нових територій,

шляхів виміни, забезпечення виміни створюють умови для чимраз більшої

політичної централізації суспільства, створюються величезні февдальні
імперії (імперія Кароля Великого), що не змінює проте суттьово фев-
дальної економіки, февдального устрою й характеру його організацій,
що виявляється в формі ієрархічного зв язку февдальних одиниць від

лицаря
-

дружинника через барона - боярина та герцога і князя до

короля, царя
- імператора, що дістає свої права від бога та його

посередників (Римського папи). Февдальна форма виробництва, де м а-

теріяльні відношення з єднані з відношеннями
панування та підкорення3), створює інший правний критерій
переважне право, привілей; членів суспільства розглядається
однобічно під одним кутом зору, як тих, що посідають

тією чи іншою мірою привілеї, залежно від того ієрархічного
ступеня, що його посідають та поступаються по відношенню один до

одного своїми привілеями" J)«
У цій складовій системі соціяльної ієрархії суверенних февдалів,

що завершується на верхньому ступені соціяльної ієрархії головою

февдальної civitas maxima імператором і навіть богом, якого мислиться,

як верховного суверена ( світогляд середньовіччя був переважно
теологічний" Енгельс, Юридичний соціалізм"), нема місця поняттю

суверенітету в сучасному розумінні цього слова, як не має за доби фев-
далізму держави в сучасному розумінні цього слова. Ми не маємо

ще за февдалізму держави, як самостійної політичної сили, що стоїть

над суспільством, над власниками землі"5). Февдальна держава існує
в формі агрегату окремих частин" (і), де великі землевласники - февдали
мають свого роду суверенітет, які є нібито самостійними володіннями,

*) Я. Богданов та І. Степанов. Курс политической економим. 1,
сторінка 138.

2) Я. Богданов та І. Степанов. Курс політичної економії. Том і,

стор. 133.

:1Ї Поріви. В. В і л с о н Государство44, сюр. 156.

4) І. Розумовський. Проблемы марксистской теории права44, стор. 59.
Ч Р о з у м о в с ь к и й. Там же, стор. 63.

с) Розумовський. Там же, стор. 97.
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і більші державні об єднання мають характер не стільки єдиної

державної організації, скільки міжнародніх об єднань дрібних
самостійних держав дідизн )» що над ними стоїть влада civitas maxima

універсального державного об єднання февдальної доби найвищого

ступеня февдальної ієрархії.
II

Поняття суверенітету в сучасному розумінні цього слова

народжується за дальшої доби, доби занепаду й ліквідації февдалізму та

вистигання в його оболонці нових систем продукційних відносин. Зріст
виміни та розподіл праці, що розкладали устрій натурального

господарства, ліквідуючи роз єднаність окремих осередків февдального
суспільства, підмиваючи підвалини економічної та політичної організації
февдального устрою, творили нову клясу носія нового устрою

господарських і політичних відносин клясу капіталістів, клясу ремісничої
та торговельної буржуазії, що разом із королевською владою виступає
проти февдалів, ламаючи в безпосередній політичній боротьбі
підточену економічно - політичну організацію февдального ладу.

Новий устрій продукційних відносин, нова форма поділу
суспільства на кляси вимагала іншої політичної надбудови, іншої організації
машини для підтримання панування однієї кляси над іншою2),

створення клясової буржуазної держави, держави найбільш міцної

економічно, економічно - суспільної кляси, що за допомогою її стає також

командною політично"3). Нова політична надбудова мусіла була
сприяти всією сукупністю засобів, зовні - економічних переважно,

нормальному процесові розвитку капіталістичних відносин, що швидким

темпом вистигали на уламках февдально - кріпацького устрою.
Зруйнування дрібнотоварного виробництва, виникнення кляси капіталістів,
що концентрували у себе засоби виробництва та з явлення кляси

вільних" (від засобів виробництва) найманих робітників, ширший зріст
зв язків між окремими господарськими одиницями нового устрою,

зв язків, що являють собою цілковиту протилежність роз єднаності
господарських осередків февдальної доби основні риси глибоких

соціяльних процесів сучасного суспільства.
Процес ліквідації февдалізму й розвитку капіталізму є

одночасно процесом формулювання людей у націі" ) Розвиток
капіталістичних відношень, розвиток капіталістичних зв язків, характерний
своєю інтернаціональною тенденцією, разом з цим відбувається в формі
національного зв язування капіталів. Ось чому нова доба, що

розсунула рямці досі відомого obris terrarum, подолавши фатальний
партикуляризм февдальної доби, все міцніше зв язуючи частини світової

господарської системи, була разом з цим добою створення
національних держав: Капіталізм, що розвивається, знає дві історичні тенденції
в національному питанні. Перша збудження національного життя й

національних рухів, боротьба проти всякого національного гніту,
створення національних держав. Друга розвиток та частішання всяких

відносин між націями, ламання національних персгорож, створення
національної єдности капіталу, економічного життя взагалі, політики,

* *)'і П. Стучка. Енциклопедія Права та Держави", т. II, стор. 374.
Ленін. Лекция о государстве", Революция права" № 2, за 1929 р.,

стор. 16.

:!) Енгельс. Происхождение частной собственности, семьи и

государства", стор. 114.

*) Резолюція XII з їзду ВКП(б) в національному питанні.
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науки тощо. Обидві тенденції є світовий закон капіталізму" )
Національне зв язування капіталів є економічною передумовою

самовизначення націй. В усьому світі доба остаточної перемоги капіталізму
над февдалізмом була зв язана з національними рухами. Економічна

підвалина цих рухів є в тому, що для повної перемоги товарового

виробництва конче потрібне державне з єднання територій з населенням,

що розмовляє однаковою мовою, усунувши всякі перешкоди щодо

розвитку цієї мови та закріпивши її в літературі. Мова це

найважливіший засіб людських взаємин, єдність мови й безперешкодний
розвиток її це одна з найважливіших умов дійсно вільного й широкого,

відповідного сучасному капіталізмові, торговельного обігу й широкого

групування населення по всіх окремих клясах, нарешті умовою
щільного зв язку ринку з усяким і кожним господарем або господарником,

продавцем та покупцем" 2).
Економіка суспільства, що розвивається, характерна тенденцією

національного зв язування капіталів, є причиною виникнення націй,
економічним змістом прагнення націй до самовизначення, тобто до

творення національних держав. Марксизм вніс до держави нації поняття

організації кляс. З цим застереженням народ-нація становить,

мабуть, основну ознаку держави й для того часу, коли само

визначення нація" ще не було в і д о м е". (Підкреслення наше.

П. Т.:(). (Ми торкаємося тут питання великої ваги, не досить

розробленого в марксистській літературі, яке чекає свого досліджувача,
питання, що допоможе, на нашу думку, побудові марксистської теорії
державного права, питання про взаємовідносини держави й нації.

Однак, його дослідження виходить за межі нашої статті, що не

претендує на всебічне розроблення цього питання. Так само обходимо ми

за браком місця питання про багатонаціональні держави, що шлях

їхнього розвитку відмінний від загального типу, і що являють собою

винятки" з нормального типу; проте це не змінює (дивись І. Сталін

Марксизм та національне питання") суті положень автора.
Створення національної держави дозволяло національно -

зв язаним групам капіталістів приєднати до економічних засобів клясового

панування й оборони його також і всю сукупність політичних засобів

закріплення цього панування, створити міцну політичну організацію,
діяльну як всередині, так і зовні. Суспільство творить орган для

оборони своїх інтересів від внутрішніх і зовнішніх нападів" '). (До речі
треба зауважити, що визначення держави, повторювані в юридичній
літературі, хибують на те, що, виходячи лише з внутрішніх клясових

завдань держави органи панування кляси над клясою", врнц
обминають питання про клясові завдання цієї держави зовні, у
взаєминах з іншими клясовими політичними організаціями
(націями державами), що робить ці визначення до певної міри однобічними.
Буржуазна держава має за свою мету скувати залізним обручем клясові

антагонізми й клясову боротьбу, створюючи умови для відпродукції
капіталістичних відносин всередині держави поруч із важливим

завданням забезпечити інтереси національної групи буржуазії,

') Ленін. Замітки по національному питанню", стор. 8. Цитую за збірником
Марксизм и национальный вопрос".

- ) Ленін. Про право націй на самовизначення", стор. 29. Цит. за збірн.
Марксизм и национальный вопрос".

' ) П. Стучка. Государство". Энциклопедия государства и права, т. I.,
стор. 672.

f) ф. Енгельс. Людвіг Фоєрбах.
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організованої в державу, забезпечити внутрішній ринок від зовнішніх,

акцій та завоювати місце під сонцем", шляхи до грабування нових,

земель найважливішої умови первісного нагромадження.
Політична організація буржуазної кляси, що виходить на

історичну арену, національна буржуазна держава складається як у

боротьбі всередині держави, в боротьбі з непокірними февдалами, що

уперто боронили своі права та незалежність від зазіхань королівської
влади, що за підтримкою молодої міської буржуазії творила

централізовану державу, так і в боротьбі проти універсальної
інтернаціональної політичної влади, яка стояла на верхньому ступені соціяльної
ієрархії февдалізму проти папства та германського імператора.
Юридичною формою, в яку одягається, в якій уявляється суспільством
політична організація нової кляси, що сконструювалася в панівну клясу
нації, є форма суверенної держави, характерна, відповідно до завдань

цієї держави, незалежністю зовні (відсутністю перешкод до

національного зв язування капіталів, утворення національного ринку) і

зверхністю всередині держави (панівна роля кляси, що нав язує
свою волю іншим клясам нації), що є характерними ознаками

суверенітету.
Ліквідація февдальних господарських відносин та заміна їх

новими відношеннями корінним чином міняє структуру суспільства. В
протилежність февдальній добі, де матеріяльні відношення з єднані з-

відношеннями панування та підкорення" Q, нова доба характерна
визволенням приватної власности від суспільства"* 2 3). Суспільство

февдальної доби розкладається таким чином під впливом розподілу
праці та розвитку приватної власности на цивільне суспільство",
егоїстичних індивідів" окремих, самостійних, незалежних продукціонерів,
що вступають між собою в конкурентну боротьбу на ринкові, і разом
з цим зв язує їх у процесі суспільної праці, творячи протилежний
приватним інтересам окремих продукціонерів спільний інтерес", кляси

капіталістичних власників, що протистоять своєму історичному
антагоністові робітничій клясі. Завдяки визволенню приватної власности

від суспільства, держава стала істотою поруч і зовні цивільного
суспільства ; але вона насправді є ніщо інше, як форма організації, що

її неминуче набирають буржуа як зовні, так і всередині, для взаємної

гарантії своєї власности й своїх інтересів":!).
Нова доба вносить зміни до панівного уявлення про державну

владу. Лише тепер протилежно пролетаріятові, що народжується,
буржуазія з февдального стану оформлюється в клясу, клясу не лише

в собі", для інших", тобто в сукупність об єднаних єдиним засобом

визиску егоїстичних індивідів", а й у клясу для себе", що

усвідомлює свої клясові інтереси4)- Тому конституювання політичної

держави й розклад цивільного суспільства на незалежних індивідів, що

їх відношенням є право, як відношення станової та цехової людини

було привілеєм, твориться в одному акті 5). Звідси подібно до того,

як відношення між індивідами буржуа уявляються якспіввідношення
приватних воль", так і у відношеннях до держави являються, як відношення
до загальної волі", суверенної волі ), що є виявом сукупного інтересу

0 Розумовський. Проблемы марксистской теории права", стор. 59.

2) Маркс та Енгельс. Архів Маркса й Енгельса", кн. І, стор. 222.

3) Маркс і Енгельс. Там же, стор. 253.

чї Розумовський. Там же, стор. 127 128.

5) К. Маркс До єврейського питання".

с) Розумовський. Проблемы марксистской теории права", стор. 128-
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кляси, егоїстичних індивідів". Саме завдяки... суперечності
приватного та загального інтересу сукупний інтерес у формі держави

набирає самостійної форми, відмінної від реальних, приватних та

сукупних інтересів" *) Таким чином у суверенітеті персоніфікується
вся суспільна кляса капіталістичних власників"* 2) національно-

державного об єднання. Категорія суверенітету стає, отже, нерозривно
зв язаною з існуванням політичної організації буржуазного суспільства,
правовою категорією, складаючи неминуче основне поняття

буржуазного державного права.
Проте, поняття суверенітету не залишається незмінним протягом

історії капіталістичного суспільства. Зміни та еволюція капіталістичної

держави (що пояснюється еволюцією засобів продукції) призводять до
змін й еволюції поняття суверенітету. Доба торговельного капіталізму,
заповнена тяжкою боротьбою молодої торговельної буржуазії з

февдально
- кріпацькими елементами за політичне панування, що є

засобом зруйнування пережитків февдально - кріпацького устрою, тяжить

до найбільш централізованої влади, що об єднала б країну, об єднала б

національний ринок, подолала б економічну й політичну льокальність

і децентралізованість февдальної доби. В цій тяжкій боротьбі, що

розтягається на довгий час, нова державна влада відограє важливішу
ролю, коли кляси, що борються, досягають такої рівноваги сил, що

державна влада тимчасово дістає певну самостійність щодо обох кляс,
як нібито посередниця між ними"3). Отже, загальним типом

державної влади доби торговельного капіталізму стає абсолютна

монархія, що нібито стоїть над клясами, які борються; ця влада стає

міцною централізованою владою, здатною забезпечити політично -

нормальний розвиток капіталістичного суспільства, активно втручаючись
навіть до економічного життя, підштовхуючи розвиток капіталістичних

відносин, провадячи діяльну зовні й всередині держави економічну
політику (меркантилізм). Відповідно до цієї організації держави,
викликаної умовами переходової доби, державний
суверенітет персоніфікація кляси капіталістичних власників" переходить на абсолютного

монарха, що втілює в собі загальну волю", суверенну волю"
сучасного національно -

державного об єднання. Гордовите держава
це я" являє собою типову державну ідеологію цієї доби, що знайшла
свій яскравий вияв у словах одного з наймогутніших абсолютних

монархів цієї доби Людовіка XIV.
В юридичній теорії нова організація влади відбивається в

абсолютистських теоріях первісної, необмеженої, незалежної влади монарха,
що є типовим для цієї доби (Боден).

Дальший зріст капіталістичних відношень на ґрунті створених
добою торговельного капіталізму передумов (нагромадження капіталів,
експропріяція дрібних продукціонерів, збільшення числа вільних від
засобів виробництва найманих робітників) змінює економічну структуру
суспільства, замінюючи її більш високим ступенем продукційних
відносин відносинами промислового капіталізму. Перемога цих відносин
над тими, що існували раніше, приводить до відповідних змін у
політичній надбудові сучасного суспільства. Старі форми, що були до

певної міри компромісом між революційною буржуазією та

ремісниками вільних міст, з одного боку, та февдалами, з другого боку, не

) Маркс і Енгельс. Нрхів Маркса й Енгельса", кн. І, стор. 222.
2Ї Р о з.у м о в с ь к и й. Там же, стор. 128.

3) Енгельс. Происхождение частной собственности семьи и государства",
стор. 114.
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задовольняють нових потреб. Для розвитку національної промисло-
вости потрібний міцний ринок, ринок споживачів товарів
національної промисловости, що велетенськи збільшила проти маштабів

минулої доби виробництво товарів; цей процес відбувається в силу
іманентних капіталістичному способові виробництва властивостей до

дальшого збільшення продукції. Споживачами цих товарів не може

бути селянин, пригнічений непомірним здирством, февдально -

кріпацькими повинностями. Промисловому капіталові потрібні в величезних

розмірах вільні робітничі руки вільного від засобів виробництва
робітника, вільні руки безробітних резервної армії праці, що їх

всмоктує промисловість підчас високої кон юнктури. Отже, звільнення селян

стає найважливішим завданням третього стану". Промисловому
капіталові треба розірвати тісні рямці цехового права

-

регулятора
відносин дрібнотоварного виробництва цехових міст, що стає кайданами
для нового способу виробництва.

Створення нової політичної надбудови, що відповідала б
потребам нового суспільного ладу, стає можливим у процесі революції, що

силою рушила старий лад, нищила залишки старого права, остаточно

ліквідуючи політичну й економічну владу февдально - кріпацьких
верств. Наступає доба буржуазних революцій, що є разом із цим добою
національних війн і революцій, що остаточно конструюють національні

держави. Клясою, що веде перед у буржуазній революції, є

буржуазія, що за нею йдуть інші кляси суспільства, зацікавлені в поваленні

ладу, кляси, що далі стають самі могильщиками цієї буржуазії.
Ллє в цей час свої інтереси, як кляси, що несе прогресивний спосіб

виробництва, буржуазія може нав язати іншим клясам, як інтереси
нації".

Буржуазія, ламаючи старі відносини, ставить на місце старого
права привілею (таким було й цехове право міст, хоч на ньому
позначилися капіталістичні впливи) нове право, роблячи його своїм

привілеєм". Формальна рівність продукціонерів на ринкові веемо

гутній силі, єдиному регуляторові економічного житя відбивається
в політичному житті в формальній рівності всіх громадян держави
з часу переходу влади до рук третього стану", народу". Зміни
державного ладу, перехід (як правило) від абсолютної монархії до

конституційної монархії або республіки форми організації буржуазії
в панівну владу за доби промислового капіталізму викликає

відповідні зміни в структурі держави та в її правному відбиткові:
суверенітет монарха, навколо якого групувалися темні засоби загального

обмеження, міг і мусів бути перенесений на народ, на все суспільство,
всередині якого розпалися до щенту всі соціяльні перегорожі.
Зверхність народу сконструювалася з такою ж неминучістю й безумовністю,
з якою впали зверхність монарха й усі влади повели свій початок

від народу, як раніше вони його вели від абсолютного монарха. Ллє
коли швидко збіг буржуазних та загальних інтересів виявився

ілюзорним, тоді народній суверенітет виявив швидко свій справжній клясо-

вий зміст; це був справді суверенітет буржуазії, буржуазно - клясова

всевладність у буржуазній клясовій державі" J).
Ідея народнього суверенітету стає пануючою в політично -

правних
поглядах доби. Кляса капіталістичних власників створює свою владу,
як владу народу" констатуючи суверенітет, як суверенітет народу"

J) Л. Гуревич. Дєклярація прав". Енциклопедия государства и права, т. І.

стор. 799
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нації", незалежної зовні, зверхньої влади всередині держави.
Паралельно з цим поняття суверенітету зміцнюється в міжнародньому
праві цієї доби поруч із іншими теоріями, зв язаними з ним, от як

рівність держави тощо.

ПІ

Кількісний зріст продукційних сил, що дійшов велетенських

розмірів, велетенський розвиток техніки, що безупинно підгонить цей

буйний зріст, призвели до якісних змін у структурі сучасного
капіталізму, створили умови для переходу до більш високої економічно

суспільної формації, що виросла на ґрунті створених добою
промислового капіталізму передумов, але є до певної міри протилежна йому
своїми рисами. Незвичайний зріст виробництва супроводиться
величезною централізацією та концентрацією капіталів, що створює умови
для розвитку монополій, монополістичних об єднань капіталістів, у першу
чергу монополістичних об єднань державного маштабу, а також, хоч

і в менших розмірах, міжнародніх монополістичних об єднань. Ми
вже бачили, оскільки потужний цей процес (творення монополій. П. Т.)
у міжнародній ділянці. Ллє незмірно значніший він у рямцях
національних господарств" J)- Процес зрощення банкового та промислового
капіталу, незалежно від форми цього зрощення (див. дискусію про
фінансовий капітал на 6 Конгресі Комінтерну), полегшує та прискорює
централізацію та концентрацію капіталів і цим самим процес творення
монополій.

Наступає доба світового господарства, доба світових ринків та

цін, характерна усталенням найширших зв язків між окремими
ділянками світового господарства, втягненням їх до міжнароднього
господарського обігу, найширшою інтернаціоналізацією господарських
зв язків. Вивіз капіталів стає типовим для доби фінансового капіталу,
подібно до того, як для доби промислового капіталізму типовим був
вивіз товарів; це ще більш підсилює інтернаціоналізацію
господарських зв язків та інтернаціональну зв язаність капіталів.

Проте інтернаціональна зв язаність капіталів не є вичерпною
тенденцією імперіялізму. Інтернаціоналізація капіталістичних інтересів
відбиває лише один бік інтернаціоналізації господарського життя" * 2).
Процес інтернаціональної зв язаности капіталів ще більш, ніж будь-
коли, зміцнює процес національного зв язування капіталів. Хід
економічного розвитку автоматично творить і протилежну тенденцію до н а-

ціоналізації капіталістичних інтересів"3).
Процес творення монополій, як відзначено вище, в першу чергу

відбувається в національних рямцях, де самі монополії стійкіші, де

процеси картелювання значно легші. Зрощення банкового та

промислового капіталу, що прискорює творення монополій, відбувається
за широкою участю держави, зокрема державних банківських

підприємств, що організують промисловість у державному маштабі. Нарешті
сама капіталістична держава приходить на допомогу національним

трестам всією сумою економічних і політичних засобів (митна
політика зокрема), полегшуючи боротьбу на світових ринках товарів,
сировини та капіталів, вступаючи до конкуренційної боротьби з іншими

національно - організованими капіталізмами за розподіл світу за

забезпечення місця під сонцем відповідних позицій у колоніяльному

*1 Н. Бухарін. Мировое хозяйство и империализм", стор. 54.

а) Н. Бухарін. Там же, стор. 51.

3) Н. Бухарін. Там же, стор. 51.
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грабункові. В той самий час велетенське збільшення господарської
ролі держави, як безпосереднього організатора господарського життя

держави, та як регулятора1), приводять до зросту державно
-

капіталістичних тенденцій, до переростання монополістичного капіталізму на

державно
- монополістичний капіталізм" * 2 3).

Відповідно до цього політична характеристика імперіялізму дає

картину творення міцних імперіялістичних держав, великих держав",
що пригнічують величезне населення колоній, усталюючи залежність

від себе слабкіших держав, що є для них ринками збуту товарів,
ринками сировини та ринками вивозу капіталів. Фінансовий капітал

і відповідна йому міжнародня політика, що зводиться до боротьби
великих держав за економічний і політичний розподіл світу,
повторюють цілу низку переходових форм державної залежности.

Типовими для цієї доби є не лише дві основні групи країн країни,
що володіють колоніями, і колонії, а й різноманітні форми
залежних країн, політично формально самостійних,
а справді оплутаних сіттю фінансової та політичної

залежности. (Підкреслення наше. П. Т.!{). Таким чином, об єктом

імперіялістичної експансії є не лише відсталі країни Сходу або недо-

сліджені простори африканського суходолу. Для імперіялізму
характерне само прагнення до анексії не лише аграрних областей, а

навіть самих промислових"4).
Всередині для імперіялістичної держави характерним є

неприхована олігархія фінансового капіталу. Держава стає прикажчиком
найбільших трестів, виконавчим комітетом панівних кляс"5*), що й веде

до кризи сущих політичних форм державної організації. Державний
апарат втілює тепер не лише інтереси панівних кляс взагалі, а й їхню
колективно вироблену волю. Він протистоїть не розпиленим
плянам панівних кляс, а їхнім організаціям. Уряд перетворюється,
таким чином, на комітет", обраний представниками підприємницьких
організацій, і стає вищим керівником
державно-капіталістичного тресту. Це й є однією з головних причин так званої

кризи парляментаризму"fi).
Відповідно до цих нових моментів у структурі капіталістичної

держави, в міжнародній політиці змінюється й правова ідеологія
капіталістичного суспільства. Для неприхованої диктатури олігархічної
політичної верхівки державного капіталістичного тресту стають за

тяжкі правні форми й правна ідеологія попередньої доби. Принцип
рівности держав у міжнародніх відносинах терпить поразки в такому
знаменному міжнародньо -

правному акті, як пакт Ліги Націй. Принцип
одноголосної ухвали замінюється в тій самій Лізі Націй мажоритарним
принципом. І в зовнішній політиці, і у внутрішній однаково імперія-
лізм прагне до порушення демократії, до реакції"7).

Криза парляментаризму, що стає гальмом для фінансової
олігархії, створюючи безпосередню загрозу нормальному функціонуванню

]) Див. особливо Н. Бухарін. К теории империалистического государства'*,
Збірник Революция права". П. Л а п і н с ь к и й. Судьбы послевоенного

государства", Большевик", № 7 та 9 за 1928і р.
2) В. Лені н, т. XIV, ч. 2. стор. 322.

3) Лені н, т. XIII, стор. 303.
4) Там же, стор 307.

5) Бухарін. Мировое хозяйство и империализм", стор. 124.

®) Порівн. цитовану працю т. Лапінського. - Большевик", № 9 за 1928 р.,
стор. 21.

7) Л єні н, т. XIII, стор 353.
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.апарату державної машини ( Робітничий уряд"), завдає рішучого
удару поняттю народнього суверенітету" типовому продуктові доби
промислового капіталізму. В юридичній теорії поняття народнього

суверенітету заступається більш відповідним добі поняттям, що

відбиває зміни, які сталися в економиці та політиці суспільства. В другій
половині XIX віку буржуазне державознавство відмовилося й від теорії
народнього суверенітету, і від права націй на самовизначення.

Суверенітет народу було замінено формально юридичним суверенітетом
держави" *)

Поняття суверенітету стає не менш важливим для державно-
монополістичного тресту, що, переростаючи національні рямці, прагне
підкорити собі інші держави. Цей трест протистоїть чимраз ширшому

пролетарському рухові і йому стає за важке навіть це останнє

поняття суверенітету. Капіталістична держава не може більше триматися
на ідеологічних позиціях недосяжного позаклясового суверенітету* 2 3 4).
Дипломовані льокаї імперіялізму скеровують свої удари також проти
поняття суверенітету, виконуючи своє соціяльне замовлення". Най-
видатніший представник юридичної думки імперіялістичної доби,
теоретичний апологет імперіялізму, що загниває, Леон Дюгі виступає

проти поняття суверенітету, проти безплідної і ялової" фікції
суверенітету, стираючи грані між великою імперіялістичною та маленькою

державою, що її намагається проковтнути імперіалістичний хижак.

Ще рішучіший у своїх висновках, англійський юрист Ляскі вважає,
що суверенітет це меч, викуваний в одному з найміцніших
політичних конфліктів і в свій час переможний, але тепер цей меч (бо він

не гаразд уже служить імперіялістичній буржуазії, стаючи двусічним.
П. Т.) треба замінити на новішу зброю":1).

Проти суверенітету виступає Менестрель Ліги Націй Політіс *)
і ціла плеяда юристів, авторів праць з новітнього міжнароднього
права" юридичної інтерпретації теорії ультра

- імперіялізму, що

мріють про нову civitas maxima в образі Ліги Націй, намагаючись

теоретично обґрунтувати імперіялістичну експансію великих держав щодо

держав слабкіших.
Тим помилковіші та легкодумні є спроби здати до архіву

поняття суверенітету, як поняття, непридатне для нової доби,
характерної процесом інтеграції (?) соціяльних сил5*), характерної тим, що

держава доби фінансового капіталізму позбавлена зверхности та не-

залежности не лише зовні, а й всередині"G), характерної тим, що

суверенітет з властивости, належної кожній державі, обернувся за

доби фінансового капіталу на суверенітет великих держав і являє

тепер собою знаряддя пригнічення"7),. а тому розуміння держави, як

суб єкту права, робить непотрібним розуміння його, як суверенної
організації8). Ця поважна теорія" ґрунтується на нерозумінні як

суті імперіялізму, так і характеру основних категорій права, і

політично ллє воду на той самий млин, що навколо нього заходилися

Л Е. П а ш у к а н і с. Абсолютные права государства". Энциклопедия права
и государства, т. І, стор, 20.

2) Е. П о ш у к а н і с, Вестник Ком. Академии", т. X, стор. 312.

3) Н. Lasky studies in the problem of sowereignt y (цитую за E. Пашуканісом).
..Вестник Коммунистической Академии", ч. 22.

4) Див. Березов. Цит. праця.
5) Тези проф. Г ю н т е р а, цит.

Там же.

7) Там же.

8) Там же.
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Ролітіс et tutti guanti, не зважаючи на ура
- революційну фразеологію

автора тез ( суверенітет знаряддя пригнічення").
Суверенітет являє собою одну з основних категорій буржуазного

права, що виникає в наслідок складних соціяльних процесів, які

спричинилися до розвитку капіталістичних відносин, поділили цивільне

суспільство" на окремих індивідів суб єктів права, носіїв приватної
власности, і створили політичну державу", як універсального
представника сукупних інтересів" цих індивідів, як загальну суверенну
волю" їх, що протистоїть приватному інтересові" цих індивідів,
узятих окремо. Поняття суверенітету стає, отже, нерозривно зв язаним із

буржуазним правом взагалі й його буде здано до історичного архіву
разом із усім правом; це поняття характерне для всіх діб
капіталістичного суспільства, має проте на різних його ступенях різний
зміст. Безпосереднє відношення власників засобів виробництва до

безпосередніх продуцентів відношення, всяка дана форма якого

щоразу природно відповідає певному ступеню розвитку засобів праці,
а тому й суспільній продукційній силі останнього ось де ми завжди

розкриваємо найглибшу таємницю, найглибшу основу всього

суспільного ладу, отже політичної форми відносин суверенітету та залеж-

ности, коротше всякої даної специфічної форми держави"1).
Що змінює імперіялізм, нова доба капіталізму, у відношеннях

власників засобів виробництва до безпосередніх продуцентів" ? Прин-
ципіяльної зміни в цих відносинах, що змінили б саму суть їх, ми не

маємо. Скупчення засобів виробництва в руках невеличкої групи
монополістів, гегемонія банкірських груп не касує політичної

організації буржуазного суспільства, а, навпаки, вимагає зміцнення
політичної держави", що стає одвертим слугою фінансової олігархії,
зміцнення й фікзації загальної суверенної волі", нав язуваної решті
населення, протиставленій фінансовій олігархії. Держава доби
імперіялізму, суверенна державна влада, з нечуваною силою дається в знаки

зовні й всередині, як у клясових боях проти пролетаріяту, так і у
велетенських імперіялістичних війнах. Імперіялізм, як уже зазначалося,
є характерний лише тенденцією до інтернаціоналізації капіталістичних

інтересів. Переоцінка цієї тенденції, віра в її безперечну перемогу,
віра в можливість інтернаціонального об єднання капіталу це
євангелія сучасного соціял -

зрадництва, основа славнозвісної теорії
ультраімперіалізму. Світова війна й низка дальших подій наочно довели

худоребрість цього плоду меншовицького недоумку. Діялектичний
процес мимо тенденції інтернаціонального зв язування капіталів знає

іншу, навіть міцнішу тенденцію цього процесу. Розвиток світового

капіталізму приводить, з одного боку, до інтернаціоналізації
господарського життя та економічного нівелювання, а з другого боку й

незмірно більшою мірою той самий процес господарського розвитку
в край загострює прагнення до націоналізації капіталістичних

інтересів"2). Тим більш зростає і значення політичної держави",
політичної надбудови національно - організованого капіталізму, як

апарату боротьби зовні між національно - організованими капіталізмами
і всередині проти, дедалі могутнішого, революційного робітничого руху.

Було б помилково звужувати рямці дій останніх процесів рям-
цями великих держав" сучасности. Тенденції націоналізації
капіталістичних інтересів характерні для інших країн, об єктів імперіялістичної

*) К. Маркс. Капітал"; т. НІ, ч. 2, стор. 327 328.

-) Бухарін. Мировое хозяйство и империализм", стор, 99 W0.
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експансії, для буржуазії цих країн, що прагне збільшити свою частку

у визискові свого робітника. Характер та міць цього прагнення

залежать, проте, від моці тієї чи іншої національної групи буржуазії,
нагромадження нею капіталів тощо (досить згадати процеси

націоналізації" російського капіталізму до війни та за війни). Це прагнення
являє собою ґрунт тих буржуазно - національних рухів, що ними

характерна доба імперіялізму щодо Европи, так і щодо колоніяльних країн.
У ланцюзі світових подій тільки сліпий не бачить збудження низки

буржуазно -

демократичних національних рухів, прагнення створити
національно - незалежні та національно - єдині держави" (Ленін).
Політично -

юридичною формою, що відбиває національне зв язування
капіталістичних інтересів і прагнення до збільшення своєї національної

долі прибутку, зростає на цьому ґрунті це боротьба за

самовизначення нації, за створення суверенних незалежних держав з боку
буржуазії та з боку широких шарів трудящих пригнічених націй. Сила
і характер цього прагнення та методи боротьби залежать від

характеру відносин між буржуазією та пролетаріятом цих пригнічених
країн, від опору імперіялістичної буржуазії панівної нації і т. ін. Саме

тому доба імперіялізму стає разом із цим добою світової революції та

національного визволення пригнічених націй. Гасло здобуття
суверенітету, суверенної держави являє собою ідейний вислів прагнень
молодої буржуазії цих країн.

Нарешті, самий характер усталення залежности окремих
капіталістичних держав від світових гегемонів відмінний від звичайного коло-

ніяльного грабунку, що, до речі, не є характерною лише для доби
імперіялізму рисою, бо фінансовий капітал втягує в орбіту свого впливу
не лише колоніяльні, а й промислово

- розвинені країни, що

користуються цілковитою політичною незалежністю" (підкреслення
наше1)» здійснюючи свій вплив за допомогою замаскованих та

завуальованих форм впливу. Вивозячи капітали до цих країн, фінансовий
капітал зацікавлений у зміцненні цієї держави зовні й всередині, бо
це є гарантією цілости та ефективности цих капіталів (Польща й

країни /Антанти. /Американська експансія до Европи), і процеси
націоналізації капіталістичних інтересів у цих країнах відбуваються значно

легше, ніж у колоніяльних країнах. Виголосити, що ці країни
втратили свій суверенітет, а тому ці поняття не є потрібними, значить не

розуміти суті правової категорії суверенітету й суті імперіялізму.
Спроба замінити поняття суверенітету поняттям суб єкту прав" у
міжнародніх зносинах є спробою ідеологічного прикриття імперіялістичної
експансії великих держав по відношенню до слабких, малих держав,
об єктів цієї експансії. Суверенітет, як юридична форма, іманентна

капіталізмові, відбиває процес творення клясової політичної влади,
вислови загальної волі", сукупних інтересів" національно - визначеної

групи буржуазії, змінює свій зміст за різних діб капіталістичного

суспільства,'залишається, проте, основною формою ідеологічного уявлення
капіталістичної держави. Спроби частини юристів відмовитися від
цього поняття свідчать тільки за те, що для диктатури фінансової
олігархії стає все важче приховувати відверто клясовий насильницький

характер своєї диктатури. Проте і більша частина буржуазних
юристів цупко тримається цього поняття, що не втратило остаточно для

буржуазної держави свого значення, хоч це поняття разом з'цим все

9 Ленін, т. ХІП, стор. 300.
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гірше служить імперіялістичній буржуазії, як всередині держави, так

і особливо зовні. Суверенітет, як і в минулій історії сучасних великих

держав, стає революційним гаслом у країнах Сходу, що визволяються

від імперіялізму, обертаючи суверенітет на зброю проти великих

держав. Цим пояснюється теоретичне повстання проти суверенітету
вчених наймитів імперіялізму. Марксистська аналіза генези й розвитку
цього поняття, що викриває його ролю і значення зокрема в умовах
доби імперіялізму, в умовах доби краху імперіялізму, доби
пролетарської революції, викриває соціяльно - політичні коріння
теоретичних блукань вчених апологетів імперіялізму.

IV

Останнім питанням, що на нього треба дати відповідь, є питання

про місце категорії суверенітету в радянському праві, інакше про те

чи правильне застосування цього поняття до пролетарської держави
Союзу Радянських Соціялістичних Республік, чи воно віджило й
втратило для нього своє значення. Це питання зв язане з долею основних

правових категорій за переходової доби і його треба розглянути
з цього погляду. М з цього погляду дане поняття викликає сумніви
щодо потреби його для радянської держави, для радянської правової
доктрини (див. вище). Як за аналізи цього поняття в різні доби
капіталістичного суспільства, так і за аналізи цього поняття в

радянському праві, треба виходити з характеру, ролі й значення форм
політичної організації суспільства, з ролі, характеру самої пролетарської
держави, виявляючи в звіязку з цим ролю й значення поняття

суверенітету. Воно дійсно таки легше аналізою знайти земне зерно мряно-
релігійних уявлень, аніж навпаки з кожноразових реальних життєвих

відносин розвинути їх у небеснені форми. Остання метода єдина

матеріялістична, отже, і наукова метода *).
Відмінно від буржуазної революції, що її завданням було в

основному лише розчистити шлях новому ладу господарчих відносин,
що виріс в надрах попередньої економічної формації, перед
пролетарською революцією ставиться важке й складне завдання організації
й будови цілком нових відносин, завдання корінної перебудови
суспільного ладу, знищення кляс. Тому між капіталістичним та

комуністичним суспільством лежить доба революційного перетворення одного

на друге. їй відповідає й політична переходова доба, що в ній

держава не може бути нічим іншим, як революційною диктатурою
пролетаріяту * 2), державою, що перестає бути державою в власному
розумінні цього слова 3). Отже ані держава, ані право не касуються,
а поступово відмирають у формах держави і права переходової доби,
заступаючись в міру охоплення соціялістичним виробництвом всіх

гатунків суспільних відносин, в міру наближення системи суспільних
відношень до відношень комуністичного ладу. Доки залишається кля-

совий антагонізм, доки залишаються рештки старих кляс суспільства,
а також умови до їх виникнення, доти зберігається політична

організація суспільства, бо політична влада саме є офіційний вираз,
антагонізму кляс у цивільному суспільстві 4).

*) К Маркс. Капітал". ДВУ, т. 1, стор. 214.
2) К. Маркс. Критика Готской программы".
3) В. Л е н і н. Завдання пролетаріяту в соціялістичній революції".
*) К. Маркс. Злидні философії".
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Отже пролетаріят не може відкинути всіх категорій буржуазного
права, не може не використати форми права' для свого будівництва,
не може не мислити в правових термінах, не може не висувати
правових вимог. Правова ідеологія є отже загальнозначимою, а тому
об єктивною", вона об єктивується для суспільної свідомости в прав-
них відношеннях на весь дальший період існування самого

пролетаріяту ... Єдине чого може й мусить досягти пролетаріят на шляху
подужання правової ідеології це навчитися, за допомогою своєї

могутньої зброї, діялектичної методи, відрізняти правний вираз від
його економічної істоти"»).

Правова категорія суверенітету зберігає своє значення, є за-

гальновизначною" в умовах пролетарської держави. Союз Радянських
Соціялістичних Республік форма клясової диктатури пролетаріяту
перша пролетарська держава світу, що протистоїть капіталістичному
світові, не може не використовувати поняття суверенітету. Правова
категорія суверенітету зберігає своє значення для радянської держави,,
широко використовується нею в практиці конституції й особливо

в договірній практиці Радянського Союзу. Поняття суверенітету в

останній вживається настільки широко, що дає привід твердити, що

Радянський Союз покликаний виступати в ролі чемпіона доктрини клясичного

суверенітету"* 2), як в справі охорони власного суверенітету, так

і суверенітету слабих держав, що вступають до боротьби з світовим

імперіялізмом. (Дивись зокрема східні договори СРСР). При іншій

історії" цього поняття в умовах Радянського Союзу, поняття

суверенітету є необхідною правовою категорією, що не може не бути вико-

ристувана радяською практикою, радянською державою. До речі,
цілком невипадковими, отже, є закиди буржуазних юристів на адресу
міжнародньо - правової доктрини Радянського Союзу за реакційну
тенденцію" 3), а саме широке використання поняття суверенітету
міжнародньо-правовою доктриною та практикою Радянського Союзу.

Ми не маємо можливости за браком місця спинитися на цікавій

проблемі, що викликала широкі дискусії серед радянських юристів
проблемі суверенітету союзних радянських республік, членів

Радянського Союзу, де поняття суверенітету посідає важливе місце й

відограє велике значення для радянської теорії федералізму та для всього

радянсього державного права.
Підведемо підсумки вищенаведеного. Беззмістовне ліве

доктринерство", що ставить хрест на понятті суверенітету, грунтується на

нерозумінні основних категорій ґрунту одного права та зокрема їх

ролі й значення в переходову добу, ґрунтується на нерозумінні
основних тенденцій імперіялізму. Воно нездатне до маркситської аналізи

правової форми й плентається в хвості буржуазно - правової думки,
з тамтого берега прикриваючи свою теоретичну бідність
ура-революційними реченнями, типовою, до речі, для лівого доктринерства беззмі-
стовою фразеологією й нездатних розв язати жадної теоретичної
проблеми права переходової доби, ще раз засвідчуючи нездатність

буржуазно - правової думки, навіть в одягові радянського юриста"
за допомогою еклектичної юшки відповісти на важливіші проблеми
теорії права, що їх з ясовує тільки матеріялістична, отже наукова
метода".

ї Розумовський. Марксистская теория права", стор. 135.
2) Коровій. Современное международное публичное право", стор. 42.
3) Е. Коро він. Вопросы международного права переходного периода",

журнал Международное право", ч. 1. за 1928 р.
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ГР. ХІМЕНКО

Запитання до питання про предмет
політичної економії"1)

Если бы все прошедшее было
настоящим, а настоящее продолжало
существовать наряду с будущим, кто был бы
в силах разобрать: где причины и где

последствия ?

(К. Прутков)

Майже два роки відбувалась дискусія на сторінках російських
журналів про абстрактну працю. Завершилася ж ця дискусія питанням

про предмет і методу політичної економії* 2). Закономірний чи не

закономірний такий наслідок дискусії з політичної економії? Нам здається,
що закономірний. Дискусія про абстрактну працю була лише першою
вилазкою до справжнього штурму за правильне, точне визначення

марксистської політичної економії. Дискусія наочно довела й

переконала, що в цій галузі науки в нас не все гаразд, що серед
економістів - марксистів знайшлися ще старі погляди на предмет і методу
політичної економії, погляди М. Богданова, Дюрінга, Дмона іт. п.

Чи знайшла у нас на Україні відображення дискусія, що

відбувалася в Москві? Так, знайшла, хоч в досить малому обсязі. Нібито
всього навсього в одній статті тов. Д. Наумова, яка не відбиває
собою всієї повноти немарксистських поглядів, що визначилися в статтях

і дискусії в Москві. (Див. Прапор Марксизму", № 1 (2) 1928 р.
До питання про предмет теоретичної економії".

Ця стаття своїм характером безумовно скерована на заміну
марксистського визначення політичної економії богданівським
визначенням. І одначе, не зважаючи на таку домішку до марксизму богда-
нівщини, а підчас і соромливої механістичности, редакція статтю

вмістила навіть без зауваження, що вона є дискусійна. Звичайно, я

далекий від того, щоб припускати гадки, що такі погляди на

марксистську політичну економію для всіх часів і народів" поділялися б

органом Інституту Марксизму в цілому. Тут, очевидячки, якесь

непорозуміння, бо інакше було б дивно...

Переходячи до суті самої справи, до розгляду статті т. Наумова,
заздалегідь просимо у читача ласкаво нам пробачити за

непослідовність нашого викладу; не наша в цім вина, нас змушує до цього

J) Дискусійна. Редакція.
2) Доповідь Рубіна в інст. Червон. проф. від 30/111 29 р. на тему

Діалектичний розвиток категорій в економічній системі Маркса".
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непослідовність самого автора статті До питання про предмет
теоретичної економії". Тов. Наумов з початку ніби правильно ставить

питання про предмет політичної економії, ніби поділяє погляди Маркса
й марксистів, що предмет політичної економії є товарово

-

капіталістичне суспільство. ( Прапор Марксизму", ст. 60 64). А далі,
починаючи з сторінки 65, Наумов старанно поглиблює" Маркса.
Послухаймо це поглиблення: Але з того, що Маркс не ставив перед собою

завдання досліджувати закони інших економічних формацій, не

випливає, що вони взагалі не можуть стати за об єкт теоретичного
дослідження. Так само, як і з того, що політична економія, як наука,
складалася тільки з виникненням капіталізму, ще не виходить, що

політична економія може вивчати тільки капіталізм. Адже й більшість

природничих наук має приблизно такий самий вік, як

і політекономія, але ніхто на підставі ць'ого не

стверджуватиме того, приміром, що перед Лявуазьє не було
хемічних явищ і не було законів, що керують цими

явищами"* 1) (підкреслення наше Г. X.) ( Прапор Марксизму", ст. 65)
Отже, на думку тов. Наумова, Маркс не переводив дослідження
інших економічних формацій", очевидячки, тому, що вони не мали для

нього практичної потреби. І трохи вище Наумов якраз і виходить з

цього, коли він каже: Це лише значить, що теорія за будь-якої
історичної доби дістає завдання від практики й повинна служити
основою для практичної діяльности" (там само). Значить, коли б

Маркс жив за доби якогонебудь фараона Куфгу
- Хеопса, то він

безперечно утворив би політичну економію. А тоді були якісь певні

закони, як твердить тов. Наумів. Була певна господарча діяльність і
певні суспільні відносини. Звичайно, Маркс уживав би тут
абстрактної методи, утворив би якісь економічні категорії, як про це далі

доводить тов. Наумов. Та про ці славетні категорії будемо говорити
пізніше.

Для Богданова саме так і є, що політична економія вивчає

суспільство за часів фараонів, і він теж, як і Наумов, виходить з

практики: Пізнання вперше виникло з практичних потреб людства в

його трудовій боротьбі з природою за життя й розвиток" (А.
Богданов і И. Степанов Курс политэкономии", т. J, ст. 1, 1920 р.). і

виходячи з цієї практики, Богданов і справді розлиття Ніла включає до

об єкту політичної економії: Економічній науці доводиться трактувати

9 Щовдійсности не так, варто прочитати бодай хоч таку працю, як Danne-
m a n n Crundriss der Geschichte der Naturwissenschaften. (Є рос. перекл. Одеса,
1919 р.).

Л також, нібито, відомо, що природничі науки вже на початку XVI віку мали

досить значний теоретичний авторитет, як наприклад:
1) Коперник Микола у 1543 р. випустив у світ працю Про

геліоцентричну систему". Про цю працю Лютер сказав : Цей дурень хоче перевернути усю
астрономічну штуку; але святе письмо каже нам, що Ісус Навин наказав стати

сонцю, а не землі". Цю книжку було заборонено вердиктом з 1616 р. 2)
Джордано Бруно, якого спалено на кострі в 1600 р. написав Вчення про всесвіт та

планетні системи" і т п. 3) Грек Мовролек: Про затмарення сонця та плями

на сонці" 1575 р. 4) Порта Іван, J. Р. Portae Naepolitani: Мадіа natu-

ralis Про земний магнетизм", 1553 р. Ми могли б ще продовжувати наводити
великих учених природознавців, та й цього буде досить, щоб переконатися,
наскільки смішні твердження т. Наумова про це. Всім також відомо, або мусить бути
відомо, що політична економія зароджується з кінця лише XVII віку,
розвивається ж вона, стає наукою протягом XVIII в., вона бо є дитина цього віку", як

каже Енгельс. Казати ж, що і природничі науки лише з цього часу зароджуються,
це просто Смелость города берет".

52



про найрізноманітніші предмети: вона змушена говорити і про
розлиття Ніла, і про затьмарення супутників Юпітера, і про католічну
догматику" (там само). Отже, порівнявши цитати Наумова й

Богданова, приходимо мимохіть до висновку: чи тут випадковість збігу
думок, чи просто споріднення душ? Ми гадаємо, що швидше останнє.

І це не випадково. Політична економія, як зазначає тов. Наумов, може
вивчати не лише капіталізм, а й докапіталістичні епохи й післякапі-

талістичні, геть аж до комунізму включно, як про це побачимо далі.

Мотивує це тов. Наумов аналогією з природничими законами.

Існували ж хемічні процеси і до Лявуазьє, і після нього існують. Це так,

це правда. Одначе природничі закони й закони суспільства все ж

таки мусять чимсь різнитися, бо це ж є просто абетка. І велика

заслуга Лявуазьє в науці полягає в тому, що він фізику і хемію підніс
на справжній науковий щабель, геть відкинувши так звану теорію
Сталя про флогістони. Також велика заслуга Маркса й Енгельса, що

вони в суспільнознавчих дисциплінах вперше розробили закони

пізнання розвитку суспільства, вони перші утворили політичну економію,
як теоретичну історичну науку, про товарово

- капіталістичне

суспільство, вони перші зруйнували флогістони в політичній економії. М тов.

Наумов бере на себе героїчне завдання відновити флогістичну теорію
і при тому назвавши її марксовою теорією... і ніби це не є відхід
від Маркса й марксизму. Ототожнення законів природи й законів

суспільства це, м яко кажучи, є недоречність.
Щодо марксового поняття форми в економічній системі, то Наумов

його якось боязко зачіпив, але, натякнувши, не дав на нього

відповіді. Чому це він так зробив, хоч це питання має досить велике

значіння при визначенні предмету політичної економії? А тому не будемо
й ми його зачіпати. Одначе ми тут змушені запитати тов. Наумова:
що він розуміє під своїм висловом, говорячи про марксову форму в

економічній системі? Тут же доконче потрібно зачіпити його лише

остільки, оскільки це зв язано з тим, як Маркс розумів завдання

теоретичної науки й теоретичної економії зокрема" (там само) Це місце
значно темніше, ніж місця в гегелівській Феноменологіїї духа".
Незрозуміле це протиставлення взагалі й зокрема"? Залишаємо
його для аматорів ребусів. Ставши на богданівський погляд, цілком

зрозуміло, Наумів мусів повстати проти викладу Рубіна про товаровий
фетишизм. Наумов не погоджується з тим цілком правильним
викладом про значіння фетишизації продукційних взаємин людей за

капіталізму, що його викладає Рубін, а тому й говорить: З легкої руки

Рубін..." Хто з легкої руки вихолощує марксову політекономію? Чи

Рубін, чи Наумов ? Хай читач звірить обидва твердження й сам

зробить висновок. Нам здається, що саме Наумов цю операцію
пророблює. Наумов недоцінює значіння марксової теорії товарового
фетишизму, хоч би навіть для товарово

- капіталістичного суспільства.
Тоді, коли марксова теорія товарового фетишизму є справді
альгебра марксової політичної економії. Наумов, звичайно, з цим не

погоджується, а тому й заперечує, правда, обережно, що політична

економія не мусить обмежуватися розкриттям товарового фетишизму.
Обмежувати завдання політичної економії розкриттям товарового

фетишизму зовсім неправильно" (там само, ст. 66). Наумов цим

підтверджує своє попереднє твердження про обсяг політичної економії,
як науки для всіх часів людського суспільства. А відомо, що

товаровий фетишизм властивий лише товарово
- капіталістичному

суспільству. Пізнати продукційні взаємовідносини цього суспільства якраз
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і дає теорія товарового фетишизму, теоретична політична економія.

Оцей фетишизм товарового світу породжується, як вже показала

попередня аналіза, своєрідним суспільним характером праці, що

утворює товари" (К. Маркс Капітал", т. І). Здавалося б, що справа

ясна про значіння товарового фетишизму для висвітлення

соціологічних законів у товарово
- капіталістичному суспільстві. Там, де

продукційні відносини людей яскраво означені, нефетишизовані, там немає

чого робити теоретичній науці, там немає чого з ясовувати і на її

місце стає описово -

нормативна дисципліна. Наумов же вигадує свої
якісь закони, і свою якусь науку, і свою якусь політичну економію.

Фетишизм для нього не є межа для дослідження політичної економії.

Розкрити товаровий фетишизм це не те саме, що вивчати

закони товарово
- капіталістичного господарства, це є лише- передумова

для того, щоб закони, виведені теоретичною аналізою, справді
відповідали даним продукційним взаєминам". Отже, виходить, за Наумовим,
що розкривати товаровий фетишизм це одна операція, а виводити

теоретичні закони це друга операція. Діялектика навиворіт. А тому:
Відсутність товарового фетишизму в інших суспільних формаціях ще

не обумовлює потреби й можливости теоретично встановлювати (Sic!
Г. X.) закони, відповідні їхнім продукційнім стосункам, хоч вони й

не набувають рішучої форми" (там само). Звичайно, можна виводити

теоретичні закони" і за доби первісного комунізму, треба тільки

захотіти, то й для ірокезців можна скласти політичну економію. Т.

Наумов хоче перетягти на свій бік навіть самого Маркса. Загалом
зовсім неправильно приписувати Марксові, ніби він уважає, що політична
економія потрібна лише тоді й^ остільки, коли й оскільки продукційні
взаємини набувають речової форми" (там само). Залишаємо в спокою

Марксове розуміння форми й змісту, бо ми гадаємо, що тов. Наумов
тут плутає, не договорює до кінця свого розуміння Марксового
твердження. Але нам досить було б цікаво, коли б тов. Наумов довів би
своє посилання на Маркса відносно того, що політична економія

потрібна й тоді, коли суспільні відносини людей не набувають речової
форми. Де й коли про це Маркс говорив чи писав?

1 далі: Маркс протиставляє суть категорій та форму її

виявлення, а також суть закону та форму його
виявлення (там само, ст. 68). Маркс цього не говорив і не міг говорити.
Це є просто, легко кажучи, нерозуміння Маркса. Суть і форма
категорій політичної економії для Маркса є єдність протилежностей.
Протилежність ця виникає з подвійного характеру людської праці;
споживної і вимінової вартости. Цю єдність протилежностей Маркс
яскраво визначив в аналізі змісту й форми вартости. Товари
родяться на світ у формі споживних вартостей або товарових тіл, як

залізо, полотно, пшениця тощо. Оце їх доморосла натуральна форма.
Але товарами вони стають лише в силу свого подвійного характеру,
лише в силу того, що вони одночасово і предмети споживання, і

носії вартости. Отже, вони є товари або мають товарову форму лише

постільки, поскільки вони володіють оцією подвійною формою,
натуральною формою і формою вартости" (К. Маркс Капітал", т. І).
За Гегелем, зміст, субстанція і її проявлення, форма її руху єдинї

суть: Субстанція не є тільки поняття, але й зовнішність, є істотний
для них момент, що складає їх визначеність" ( Логіка" Гегеля). Теж
так само Маркс ніколи й ніде не протиставив законові форму його
виявлення. З приводу цього так само Гегель досить слушно зазначає,
з чим погоджується і великий послідовник марксизму Ленін. Явище
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це є теж самий зміст, але який уявляється в безпокійній зміні і як

рефлексія в друге... тому явище є відносно закону повнота, бо воно

містить в собі законі і ще більше саме момент саморухливої
форми" (там само). Закон є відображення сутнього в русі універсуму"
(Ленін). Ось як варто діялектично вивчати категорії політичної

економії Маркса. На це бо й існує матеріялістична діялектика.
Взявши собі в свідки Маркса, тов. Наумов почав розносити знову

таки того ж Рубіна за його цілком правильне твердження в цім місці
щодо форми змісту вартости. ( Прапор Марксизму", стор. 68).
Даремно тов. Наумов повчає тут Рубіна діялектиці... Тут у тов. Наумова
слово діялектика вжито просто faQon de рагіег.

Що за доби капіталізму форма категорії політичної економії

заховує її зміст, це відомо всім марксистам. Викрити зміст категорії і є

завдання марксистської теоретичної політичної економії. Але тов.

Наумов не зупиняється лише на категоріях суспільних відносин і

механічно намагається їх перенести й на рабовласницькі форми
господарювання. Форма виявлення категорій може заховувати дійсність не

тільки за капіталізму. Візьмімо, приміром, форму невільницької праці
та її винагороду" ( Прапор Марксизму", стор. 69). Значить, за Наумо-
вим, виходить, що політична економія мусить вивчати і купівлю раба,
яку він ототожнює з категорією заробітної плати. І зовсім даремно
наводити тут Марксові цитати. /Аджеж ця цитата повністю заперечує
твердження т. Наумова. Нехай читач в цім сам розбереться... А втім

про такі форми виявлення, як вартість та ціна праці", або
заробітна плата", на відзнаку від тих істотніх стосунків, що в них

виявляється, на відзнаку від вартости та ціни робочої сили, можна сказати

те ж саме, що й про всякі взагалі форми виявлення і захованої за

ними їхньої основи. Перші безпосередньо відтворюються
самі собою, як звичайні форми мислення, інші можна

розкрити лише науковим дослідом". (Капітал, т. І, стор. 546).
Надзвичайно прекрасна цитата, але ж хіба вона підтверджує т.

Наумова? Вона якраз б є його, а разом з ним і богданівщину, взагалі

всю вульгарну буржуазну політичну економію. /А що Богданов дійсно
політичну економію мислить і для рабовласницького суспільства, це

видно з його визначення предмету політичної економії. Ставлячи
своїм спеціяльним завданням вивчення соціяльно-
трудових відношень між людьми, економічна наука розглядає
інші явища виключно з погляду цього завдання. Так треба розуміти
визначення будь-якої науки: її предмет визначає не границі
дослідження, а погляд" (В. Богданов і І. Степанов. Курс пол.

экономии, т. І, стор. 5). Різні погляди бувають, а тому і відповідно їм

бувають і всякі теорії".
Для Наумова межі дослідження політичної економії теж

залежать від його власного погляду. /Але навіщо ж тоді тов. Наумов
посилається на Маркса, коли йому якраз треба посилатися на Богданова ?

Тоді було б логічно послідовно.
Ми на цім власне могли б і закінчити з формою і змістом

категорій і перейти далі, коли б не спокуслива інтерпретація Наумовим
Марксової теорії про фетишизування суспільно - продукційних відносин
за доби товарово - капіталістичного суспільства. Продовжуючи свою

думку, Наумов зазначає: В даному разі в Маркса мова йде,
очевидячки, не про те, що заробітна плата, яко річ", заховує форму
праці за капіталізму, яко найманої праці. Коли б вартість
робочої сили не набула перетвореної форми ціни праці,
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авизначаласяб яквартість робочої сили, вона все одно

була б речовою, фетишистичною формою продукцій-
ного стосунку" (підкреслення наше Г. X.). Невже?

М справді, тов. Наумов, коли б за капіталізму заробітна плата

не перетворювалася в форму ціни праці, і визначала б вартість
робочої сили, все ж таки відносини фетишизуються. Якось мудро все

це у Бас виходить. Почекаємо, послухаймо вас далі: Мова йде про
те, що сама ця речова форма, показуючи специфічні капіталістичні

продукційні стосунки, які спираються на форми найманої праці,
набирає особливої форми вияву, що звичайне мислення сприймає тільки

цю форму, а наукова аналіза йде далі шукає за цією формою саму

суть. Процес перетворення форми в наслідок цього розбіжність
форми вияву й суті речей відбувається не тільки за товарово-
капіталістичного господарства, а й за інших

суспільних формацій, де речового фетишизму немає". Тепер
стає ясно, до чого мова мовиться. Що політична економія вивчає не

лише фетишизовані суспільно - продукційні взаємовідносини, але й не-

фетишизовані. Тоді взагалі на дідька здався цей фетишизм, хіба

тільки, щоб морочити голову? Богданов так і розуміє предмет
політичної економії, як ми вже вище показали. 1 далі тов. Наумов все

це ховає під діалектику, що в його відограє ролю шапки-невидимки.

Цей процес є зв язаний із загальним процесом діялектичного розвитку.
(Якесь дубовате саме речення Г. X.). Цю розбіжність можна

спостерегти не тільки в економічних, а і в ширших суспільних речах".
(Наприклад? Г. X.). ( Прапор Марксизму", стор. 70).

Для підтвердження цієї своєї думки тов. Наумов наводить з

першого тому Капіталу" цитату. Що речі в своєму вияві можуть
відбиватися в перекрученому вигляді, визнають нібито всі науки за

винятком політичної економії, говорить Маркс". (К. т. І, стор. 540,
Прапор Маркс.", стор. 70). Ми зовсім не розуміємо, для чого навів

тов. Наумов оцю цитату? Аджеж Маркс цим і мав на увазі
відзначити, науково довести, як фетишизм, приховує саму природу продук-
ційних відносин за капіталізму. Розкрити цей фетишизм якраз і є

завдання політичної економії. Цитата ця скерована саме проти
тверджень Наумова, ні в якім разі вона не говорить за нього. Маркс,
аналізуючи категорію заробітної плати, засобом закону єдности проти-
лежности й викрив справжню суть заробітної плати. А тому ми

навмисне наведемо повністю це твердження Маркса, бо Наумов в

інтересах своєї концепції взяв лише висновок з нього. У вислові вартість
праці" поняття вартости не тільки зовсім анульовано, але й

перетворено в свою протилежність. Це такий же фігуральний вираз, як,

наприклад, вартість землі. Але такі фігуральні вирази виникають з самих

продукційних відносин. Оце категорії для форм проявлення деяких

справді існуючих відносин. Що речі в своєму проявленні можуть часто

представлятися в перекрученому вигляді, нібито визнають у всіх

науках, крім політичної економії" ( Капітал", т. 1).
Чому т. Наумов твердить, що цю розбіжність можна

спостерігати не тільки в економічних, а і в ширших суспільних речах"? Ми
мимоволі змушені запитати: в яких таких ширших суспільних речах?
Звичайно, що є речі широкі й вузькі... Оці широкі" речі Наумову
потрібні для його широкого визначення політичної економії.

1 далі знову ж таки протиставлення форми проявлення закону
змістові закону, що форма виявлення закону не збігається з суттю
цього закону" ( Прапор Марксизму", стор. 70). Хоч тут знову ж таки
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щось досить темнувато, але ми гадаємо, що ми правильно розуміємо
тов. Наумова. У підтведження своєї думки тов. Наумов посилається

на лист Енгельса від 12/111 1895 р. до Конрада Шмідта і наводить з

цього листа цитату. Це трапляється почасти з того, що їхня чинність

перехрещується рівночасно чинністю інших законів, а почасти ще й

з їхньої природи, як ідеї" (Енгельс). Сама по собі ця цитата досить

хороша й правильна; заперечувати щось проти неї, значить

заперечувати марксизмові. Та справа не в цім. Справа в тому, що,
прочитавши уважно весь лист Енгельса, побачимо", що в ньому ані слова

не згадується про протиставлення форми змістові. Енгельс доводить

Шмідту, що ідея є відображення дійсности, і що ідея наближається,
але. не збігається повнотою з реальністю. Це одна з досить важливих

засад діялектичного пізнання матеріяльного світу. Енгельс далі в цьому
листі прямо зазначає, що ідея і явище є єдність процесу. Єдність,
а не протиставлення. Іншими словами, єдність ідеї і явища

уявляється у вигляді процесу по суті безконечного і таким вона є і

тут такою як і в усіх останніх випадках" (Енгельс). І далі продовжує;
В той день, коли ідея й дійсність в органічному світі збіжаться одно

з другим повнотою, в той день кінець розвиткові" (там само). Значить,
справа у Енгельса йде не про протиставлення закона явищу, а про
виявлення закону як процеса єдности протилежностей. Зміст і форма
речі не є протиставлення, а є єдність протилежностей. Це ж бо

відомо, або принаймні мусить бути відомо. Хто не розуміє цього, той

буде каятися, коли зрозуміє це, як Енгельс говорить це сам про себе,
коли він побачив яйця утконоса": Так не робіть же з ідеєю вартости
того ж самого, за що мені потім довелося просити вибачення в

утконоса". Ми змушені повторюватися, за що прохаємо у читача

пробачення, бо сам автор нової" теоретичної економії тов. Наумов
повторюється: знову ж таки про фетишизм та про широку" політичну
економію. Навівши цитату з Маркса про фетишизацію продукційних
відносин, що є цілком слушним, Наумов знову поширює Марксове
визначення політичної економії. Він говорить: Наведені цитати а

кількість їх можна ще збільшити в належній мірі виявляють

помилковість твердження (підкреслення наше Г. X.), ніби суть
Марксової політичної економії полягає тільки в розкритті товарового
фетишизму, і що коли економічний фетишизм розкрито, кінчається

завдання політичної економії" (це обстоює, приміром, т. Двойлацький
у своїм виступі на доповідь тов. Степанова ( Вестник Комакадемии",
№ И, ст. 300) ( Прапор Марксизму", ст. 72). Значить, тов. Двойлацький
проти Богданова і Степанова за Маркса, Енгельса та Леніна, а т.

Наумов за Богданова і за Степанова. Чому тов. Наумов не наводить і

не заперечує виступу на цій же дискусії Богданова? Неприємне
знайомство... Ми цілком співчуваємо, але на віщо ж тоді закадична

дружба поза людським зором?
Коли тов. Наумов говорить про закони, він забуває досить

важливий момент у визначенні наукового закону, а саме постійний

зв язок причинових явищ. Мало сказати, що закон є причиновий
зв язок двох явищ, а треба неодмінно сказати постійний, бо інакше це

веде до механістів. На початку статті тов. Наумов ототожнював, або

принаймні давав привід до ототожнення законів природи й

суспільства. Говорячи ж нині (ст. 76) про закони природи й суспільства, він

тут правильно робить, даючи їм ріжницю.
Правда, й тут ця ріжниця досить невиразно зазначена, невиразно,

що знову ж таки дає можливість до всяких тлумачень. Ллє й це вже
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добре, що є бодай спроба до проведення ріжниці між цими двома

законами.

Після декількох вилазок, нині т. Наумов набирається сміливости

і йде прямо в штурм проти визначення політичної економії Марксом
і марксистами. В першу чергу він іде в атаку на тов. Р. Люксембург.
Як відомо всім, Роза Люксембург щодо визначення політичної

економії цілком міцно стояла на засадах Маркса-Енгельса. Т. Наумов
наводить з Вступу до політичної економії" Р. Люксембург цитату,
яка є заключения її аналізи Capitulare de Villis" Карла Великого про
прописи февдального господарювання всі взаємини, причини, висліди,
працю та її наслідки видно, як на долоні". Наумова дивує таке

твердження Р. Люксембург. Дивує тому, що Р. Люксембург не визнає

політичної економії для февдального суспільства. Наумов же намагається

поширити політичну економію й на цю добу; себто за його

концепцією мусить бути політична економія і февдального суспільства.
Візьмімо февдальне господарство в його чистому вигляді. В ньому

всі економічні взаємини так або інакше зумовлені взаєминами

особистої залежности. Ці останні самі по собі ясні й прозорі і не

потребують того, щоб якась наука їх викривала". Це правильно. В чім же

справа? Проте, ці взаємини виявляються в щонайрізноманітніших
економічних формах, яким відповідають різні економічні категорії".
Значить, мусить бути якась теоретична наука, політична економія. Ну
й плутанина ж. Дійсно, права-ліва, де сторона... Февдальна рента,

наприклад, становить вияв стосунку февдальної експлуатації. Ця
рента вміщує в собі всю додаткову працю безпосереднього
продуцента та його додатковий продукт" (Прапор Марксизму", стор. 78).
Звичайно, всім відомо, що февдальна рента не є промислова рента
і тому не може вивчатися політичною економією. (Хоч, як виявилося

з останньої дискусії на історичному відділі Українського Інституту
Марксизму, деякі молоді вчені - історики дивувалися такому термінові
промислова рента" в хліборобстві. Це свідчить про те, як погано

знають Маркса навіть і ті, що вчилися в Інституті Марксизму. І Маркс
відносно февдальної ренти в До критики політичної економії"

зазначає, шо февдальну ренту можна пізнати лише тоді, коли відома
нам додаткова вартість, капіталістична земельна рента. Можна
зрозуміти оброк, десятину і т. д., коли ми знаємо земельну ренту, але,
одначе, не можна їх ототожнювати з останньою". Це не задовольняє

тов. Наумова; він бо хоче йти не за Марксом, а за Богдановим. Це,
звичайно, справа смаку.

Ми не заперечуємо відносно смаків і теоретичних нахилів до тієї

чи іншої школи. Але ми будемо заперечувати, коли робляться підміни

Маркса Богдановим, або домішки до Марксизму Богдановщини і т. п.

ученої луски. Тут ми будемо нещадні, навіть до найближчого нашого

приятеля Amicus Plato, sed magis amicus veritas est". Як би тут не

крутити, не вертіти, а ніякої політичної економії утворити не можна,
звичайно марксистської.

І в данім разі Р. Люксембург сто раз має рацію, коли вона

говорить: Можна такого роду господарство вертіти з усіх боків, в нім

не знайдено ніяких таємниць, які вимагали б глибокомисленого

дослідження їх особливою наукою. Самий глупий селянин знав за середніх
віків 'зовсім точно, від чого залежало його багатство" або, певніше,
його злиденність, коли не вважати стихійних нещасть, які час від.

часу вибухали як на селянських, так і на поміщицьких землях"

(Р. Люксембург Введение в политич. економию" стор. 49, 1929). Ці
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вбивчі для тов. Наумова аргументи він зве чудернацькими. Цей

аргумент від найдурнішого селянина" дуже по-чудернацькому
звучить. Такими аргументами можна обґрунтувати непотрібність науки
взагалі" ( Прапор Марксизму", стор. 79). /Аргументи ж за утворення

февдальної політичної економії це звучить просто геніяльно,

повченому, по-справжньому. І коли так, то й ніяка наука не

ліквідується, одним словом весело жити й науки процвітають". Февдально-
челядна політекономія" ось справжня наука...

Свої аргументації проти Р. Люксембург тов. Наумов продовжує,
базуючись на законі детермінізму. Себто раз є детермінізм, значить,

мусить бути й політична економія. Коли б ми визнали, що Карл
Великий у прикладі, що його подає Роза Люксембург, свідомо
встановлює певні суспільні взаємини, виходячи з поставлених собі цілей
та завдань, нічим об єктивно не детермінованих, що ці взаємини всім

членам суспільства заздалегідь відомі і що вони справді існують у

тому самому вигляді, в якому вони свідомо наперед установлені, тоді,
либонь, нічого було б теоретично вивчати. /Але це не відповідає

марксистському розумінню ходу розвитку історичного суспільства" ( Прап.
Маркс.", стор. 80). Свої ці твердження підсилюються посиланнями на

листи Енгельса до Штаркенбурга та Блоха. Звичайно, слушно, що
ніколи на світі не було й не буде цілком індетермінованого
суспільства. /Але з розвитком суспільства, з розвитком науки й техніки,

детермінізм кількісно зменшується. Вся історія людства тому йшла зіг-

загами, що детермінізм і індетермінізм, як випадковість і необхідність,
перехрещуються. Коли б розвиток суспільства відбувся по прямій
лінії, справді була б маніловська скука й нудьга. /Але ж т Наумову
мусіло б бути відомо, що за февдалізму детермінізм не давав

можливости здійсненню людських намірів в більшости від стихійних,

непередбачених вибухів природи, а не за самих суспільних законів, як це

є в капіталістичному суспільстві. /Але ж, відомо, що за февдалізму
процес продукції й процес розподілу продуктів не набував у собі

чогось таємничого, як це є за доби продукції товарів, де закон

вартости є регулятор всього способу продукції. Даремно т. Наумов дорікає
Р. Люксембург в незнанні марксизму. І також даремно він наводить
собі у свідки листи Енгельса:, вони абсолютно нічого не говорять за

утворення февдальної політичної економії. І це тов. Наумов відчуває,
що листи Енгельса тут ні пришити, ні прилатати". Можуть
заперечити, що мова йде в Енгельса про загальний хід історії, про загально-

соціологічні закони, а не про економічні явища та закони будь-якого
часу в історії суспільства" (там само). І на нашу думку дуже легко

заперечувати й слід заперечувати проти нав язування Енгельсові того,

чого він не говорив. Висновок, що його зробив із свого твердження
тов. Наумов, якийсь незрозумілий, темний... коли суспільні закони

виявляються через випадковість, що заховують суть законів" (Радимо
читачеві вчитатися в цю діялектику" Г. X.), той закономірність
економічного життя поділяє цю спільну з усіма суспільними законами

долю" ( Прапор Марксизму", ст. 81). Тут стільки накручено недореч-
ностей, що сам чорт ноги зламає. Ми могли б ще продовжувати

наводити аргументи тов. Наумова про февдальну політичну економію,
але й з цього ясно, куди мова мовиться, а тому просто приступаємо
до його заключних аргументів з приводу цього, тобто про февдальну
політичну економію. Отже, економічним взаєминам февдалізму
відповідають певні категорії. (Які ж то категорії, як вони називаються?
Г. X.) Ці взаємини підпадають чинности певних законів. (Яких законів?

ж.
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Г. X.). Економічні закони февдалізму визначають причиновий зв язок

економічних явищ, що існує об єктивно; вони (закони) виявляють свою

чинність, торують собі шлях" через одхилення та випадковості і не

зважаючи на них; продукційні взаємини февдалізму та відповідні їм

категорії та закони може й повинна вивчати теоретична наука,

теоретична економія февдального гос п од а рст в а.

(Підкреслення наше Г. X.). Такої науки, як викінченої теоретичної системи,

у нас немає, але з погляду об єкту її як науку можна було б

створити" ( Прапор Маркс.", ст. 82). Ну що ж, помагай же, боже, в

роботі. Цікаво було б побачити таку теоретичну економію, яка дає

систему февдалізму. Будемо ждати й сподіватися. Звичайно, т.

Наумову трохи ніяково за таку свою відвагу, і він зараз же ховається за

спину Маркса. Маркс, не маючи на меті спеціяльно досліджувати
закони цього господарства, часто -

густо, при нагоді, виконуючи
основне своє завдання досліджувати капіталістичне господарство, робить
теоретичні екскурси в передкапіталістичне господарство" (там само).
Це слушно. Мле також буде неслушно посилатися на Маркса для

підтвердження концепції про теоретичну економію февдальної доби.
Коли Маркс робить екскурси в докапіталістичне минуле, то це власне

для генези самого капіталізму, а не для утворення політичної економії

для всіх минулих епох.

Та все ж таки тов. Наумов обстоює своє: Характером і змістом

проблем передбуржуазна теоретична економія радикально
відзначається від політичної економії буржуазного суспільства, бо вона

досліджує інші продукційні взаємини, інші закони й т. ін. Спільне між

ними те, що вони досліджують суспільні продукційні стосунки,
виводять закони, які ними керують". Коли докапіталістична теоретична
економія вивчає інші категорії, то будучи послідовним, треба було це зазначити,

зазначити самі категорії. Слова ще не є категорії. Раз ставиться

проблема челядної теоретичної економії, то варто ж її обґрунтувати.
Мле очевидячки важко обґрунтувати те, чого в природі не існує. Що ж

стосується спільности законів між буржуазною й добуржуазною
політичною економією, виходячи з продукційних стосунків, то мимоволі

виникає запитання, яка ж тоді ріжниця між буржуазною політичною

економією й добуржуазною? Ніякої. Раз спільні закони й спільні

суспільні стосунки, то тоді ніякої історичности не існує, сама політична
економія стає довічною наукою. М за Наумовим і Богдановим
економічна наука саме така й є. Послухаймо, що Богданов каже: Кожна
наука має своїм завданням систематизоване пізнання

означеної галузі людського досвіду. Для економічної науки така

галузь соціяльно-трудові відносини мі.ж людьми"
(М. Богданов і И. Степанов Курс пол. экон., т. 1, ст. І, 1920 р.). Не
хочеться вірити цьому фатальному збігу думок двох авторів,
протилежних світоглядом, а справді ж виходить спільність думки; закон

єдности протилежностей знову перемагає. О великі залізні закони",

про які Маркс до критики готської програми говорив: Коли я

знищую найману працю, то я, натурально, знищую її закони, чи то вони

будуть залізні, чи з губки". Раз бо спільні суспільні стосунки, то

спільні й закони, якими вони керують. Хоч тов. Наумов говорить про
їх відміну, а справді ж виходить спільність. Тут ми не перекручуємо
а констатуємо самий факт висліду. Щождо думки т. Наумова про
переходову добу, добу від капіталізму до соціялізму, то він має

рацію, коли говорить про потребу теоретичного дослідження
економічних явищ цієї доби. Ллє невідомо з яких мотивів повстає т. Наумов
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проти методи Леонтьева та Хмельницької, які вважають, що

дослідження економіки переходової доби мусить базуватися на теоретично
-

описовій методі. На нашу думку, це цілком правильно. Для т.

Наумова ж ні. Зовсім неправильний також той шлях комбінованого
теоретико - описового" дослідження радянської економіки, що його

радять автори зазначеної брошури: Советская экономика". Виходить
ніби так, що ті шматочки й рештки товарово капіталістичних

взаємин, що в нас є, цілком підлягають законам капіталістичного

господарства і належать тому до вивчення теоретичної економії, острівків
же соціялізму (Ні вже тільки острівків". Ми, навпаки бачимо в

радянській системі здоровенні таки острови, навіть цілі простори
соціялізму). Взагалі не можна теоретично досліджувати, а тільки конкретно

описувати" ( Прапор Маркс.", ст. 84).
Теорія переходової доби мусить виявити модифікацію і процес

знищення категорій політичної економії, ось де, ми гадаємо, завдання

теорії переходової економії від капіталізму до соціялізму. На сторінці
85 т. Наумов, говорячи про методологічний спосіб дослідження,

запроваджує якусь нову категорію характер". Міра й характер цієї

абстракції"... і т. д. Міра дійсно є категорія логіки, а характер це

якась нова категорія й вона тут зовсім не при чому.
Категорії кількости та якости у тов. Наумова, коли він аналізує

суспільні відносини, дуже подібно представлені на зразок механістів.
І справді: Продукційні стосунки людей за капіталізму, як і взагалі

суспільні взаємини за першої-ліпшої формації, не мають ні атому

матерії". Вони мають тільки якісну характеристику, але не кількісну
виміреність. Викрити дані стосунки значить вияснити їхні якісні
особливості і оскільки можна кожен з продукційних стосунків
розглядати з боку кількісного". Цілком слушно, що в продукційних
взаєминах людей немає ані атому матерії з природи, як її немає і в самій

категорії цих відносин, як вартости. Ллє вартість має і якісний і

кількісний боки в своєму проявленні. Відривати ж кількість від якости,

це ставати на погляд зору механістів. У тов. Наумова тут є просто
якась теоретична неув язка.

Бо коли він говорить: Тільки теоретична аналіза кількісних

залежностей може виявити внутрішній закон" явищ і звести зовнішні

видимі зв язки до їх істинного зв язку" ( Прапор Маркс.", ст. 92). Всяка

теорія це є процес творення до пізнання матеріяльної діяности; цей
процес відбувається діялектично, а діялектика не знає розриву
кількости від якости й навпаки.

Товариш Наумов визнає, що теоретична аналіза суспільних явищ

за соціялізму куди легша, ніж за капіталізму. Ми скажемо прямо не-

зрівнено легша: бо не буде чого теоретизувати. Говорячи про
предмет економічної науки за соціялізму, т. Наумов зазначає: Предмет
цієї науки матеріяльна продукція в соціялістичній суспільній формі.
Вона досліджує й виводить закономірність, що регулюють матеріяльну
продукцію та її розвиток і зв язок із цією продукцією суспільних
продукційних взаємин". Невідомо все ж таки, що ця теорія досліджує:
чи суспільні відносини, чи закономірність, що регулює матеріяльну
продукцію. Раз бо продукція буде свідомо цілим суспільством
регулюватися, то продукційні відносини будуть прозорі, будуть проявлятися
не через товари, будуть нефетишизовані. Люди тоді перейдуть з

царства необхідности в царство волі. Самі закони суспільства будуть
пізнані і теорії тут немає чого робити. Сама політична економія стає

безробітна. Але тов. Наумов не погоджується з цим і, прямо виходячи
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з аналогії, доводить про необхідність політичної економії за

соціялізму. Завдання цієї науки в основному аналогічне завданню
політичної економії, що вивчає капіталістичну продукцію, хоч способи

розв язання цього завдання за капіталізму і в соціялістичному
суспільстві трохи відмінні (невже тільки трохи? Г.Х.) одні від одних. Ця

наука, за аналогією з відповідною наукою, що вивчає капіталістичну
продукцію, і є теоретична економія соціялістичного суспільства ( Пр.
Маркс.", стор. 92).

Дійсно, до чого можна тільки договоритися. І це завжди так

буває, коли почнеш поглиблювати" Маркса й марксизм. Історія
марксизму має досить багато цьому прикладів.

Отже, тов. Наумов будує політичну економію, як теоретичну
науку для всіх часів і народів. Ні Маркс, ні Енгельс, ні Ленін, ні

марксисти взагалі ніколи навіть не ставили собі завдання так поширювати
політичну економію. Гадаємо, така ясна справа, що навряд чи доцільно
взагалі на ній зупинятися. Вле оскільки є такі спроби", доводиться

займатися цим питанням. Через те що тов. Наумов взявся

поглиблювати" Маркса, тому в його викладі нема чіткости, ясности, а його

теорія нагадує карусель".
Також методологічно неправильно відривати предмет від методи

науки. Бо інакше це просто буде абстракція ради абстракції. Т.

Наумов тому й не зміг пройти повз методи, хоч він її зачіпав

мимоходом. В це в свою чергу ще більше затьмарювало його думки. Як би
тов. Наумов не хотів того суб єктивно, але об єктивно він стає на

погляд Богданова.
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ПАВЛОВ

Кредитова інфляція
(До питання про особливості сучасної системи капіталістичного

кредиту)

(Закінчення)

VI

Той факт, що розвиток безгрошового платіжного обігу широко

використовується комерційними банками для того, щоб самим

відтворювати частину грошового капіталу, який на грошовому ринкові діє
як позичковий грошовий капітал, був відомий деяким економістам

навіть з початку другої половини XIX ст.

Цілком певні вказівки про це є, наприклад, у Маркса. Досі, писав
Маркс, ми припускаємо, що позички видаються в банкнотах, тому
тягнуть за собою, в крайньому разі, тимчасове, що зразу же знову
зникає, збільшення випуску банкових білетів. Мле це не є обов язково.
Замість видавати паперові білети, банк може відкрити особі М кредит
за своїм рахунком, при чому М винуватець банку стає його фіктивним
вкладником. Він платить своїм кредиторам чеками на банк, а той, хто

одержує ці чеки, в свою чергу платить ними своєму банкірові, що

вимінює їх у розрахунковій палаті (Clearing House) на чеки, що видані
на нього. В цьому разі справа переводиться без будь-якої участи
банкнот і вся угода кінчається на тому, що для банку вимоги, що він

повинен виконати, покриваються чеками на нього самого, а його

справжня нагорода складає кредитові вимоги- на М. В цьому разі банк
видав йому в позичку частину свого банкового капіталу, тому що він

виплатив свої власні боргові вимоги ( Капіт.", т. III, ч. І, стор. 443).
Як бачимо, Маркс знав про те, що коли існує практика

безгрошових розрахунків у пасивах банків, поряд із справжніми вкладами

фігурують також фіктивні вклади, рух яких є рефлекторним щодо

зміни в складі банкових активів. Все ж таки Марксова позиція
в цьому питанні, що притягує в останні роки увагу доволі
значного числа авторів майже поряд перекручується найдовольнішим
способом. Проф. Каценеленбаум, напр., говорить, що Марксові не

спадає на думку таке настановлення питання, як у інших авторів, а

саме, думка про те, що раніш повинні бути активи, і вже потім

з являються пасиви" 9- При цьому Каценеленбаум, як це видко з дальшого

*) Некоторые проблемы теорий кредита", стор. 6.
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його викладу, має на увазі не тільки авторів, за якими активи

обов язково повинні бути перед пасивами, але й просто визнання м о ж-

ливости такого зв язку між активами й пасивами і навпаки.

Можливо однак, що проф. Каценеленбаум, хоч він і претендує на

те, що деякі положення його поглядів у деяких питаннях теорій
кредиту збігаються з Марксовими поглядами, просто не дав собі ради

грунтовніше ознайомитися з працями цього автора. В цьому не можна

звичайно запідозрити тов. Евентова *). Він наводить цитоване вище

місце з Капіталу". Мле далі подає цілком несподіваний коментарій.
Незважаючи на це, говорить Евентов, Маркс не знайшов у кредитові

сили, що створює додатковий капітал. Грошовий капітал країни
залишається незмінний, але з розвитком кредиту та кредитової системи

він краще використовується, менше капіталу залишається бездіяльно,
меншим грошовим капіталом доводиться обслуговувати той же

оборотний капітал, або з тим же грошовим капіталом більший

оборотний капітал".

Погляд, що кредит є сила, що відтворює капітал, зв язаний

історично з іменем Маклеода. Відомий і до нього ще факт, що банки
творять кредит" Маклеод витлумачує в тому сенсі, ніби банки тим

самим створюють капітал. Це тлумачення виходило з того своєрідного
розуміння Маклеодом поняття капіталу". Він говорить, що капітал

це гроші, або купівельна сила (сила, що надає рух товарам), коли

вона використовується з метою діставати прибутки. Розглядаючи далі

кредит, як особливу відміну купівельної сили, Маклеод тим самим

ставив знак рівенства між кредитом і капіталом. Звідси природно робив
висновок про повну рівнозначність відтворення кредиту й капіталу2).
Із сучасних буржуазних економістів найближче до поглядів Маклеода
висловлював Шумпетер, що розглядає, як і Маклеод, капітал як

купівельну силу, як сукупність грошей і. інших платіжних засобів. Своїми

висновками однак Шумпетер іде далі Маклеода. Розрізняючи в усьому
своєму побудуванні статичне та динамічне господарство і відзначаючи,
що останнє фінансується, як правило, за рахунок створених ad hoc

кредитових платіжних засобів, Шумпетер вважає разом з тим, що
поняття капіталу застосовується тільки до господарства, що розвивається.
Тому, коли у Маклеода кредит є капіталом поряд з грошима і тільки

тому, що між ними і грошима є певна спільність функцій, то для

Шумпетера капітал prima facte, це кредит, при тому кредит, що

відтворений ad hoc в процесі фінансування нових підприємств, носіїв

господарського розвитку. Звідси капіталісти взагалі є за

Шумпетером грошові капіталісти, а капіталістами переважно є банкіри3).
Інакшою є справа у другого відомого прихильника Маклеодов-

ської тези про силу кредиту, що відтворює капітал, у /Альберта Гана.
Він виходить з того, що з народньо

-

господарського погляду капітал

це відтворені засоби виробництва (Productierte Productionsmittels);
кредит у нього відтворює капітал тільки тому, що він збільшує запас цих

засобів виробництва, при чому не тільки у того, хто дістає кредит,
але й в усьому народньому господарстві. Відбувається ж це тому, що

експансія кредиту, створюючи перерозподілення наявного запасу
добра у часі і між особами, дає можливість притягати до виробництва,

') Стаття в Планоз. хозяйство", № 1, 1928 р.
2) Теогіе and practice of bancing" vol. I (1855) стор. 62 63 ; 233 235 ; 260 262,

vol. II (1856) XVIII LII, порівн. Маклеод Основание полит, экономии".

3) Theorie d. Wirtschaftlichen Entwiklung", 1926, III кор. ( Kredit und Kapital",
стор. 152 й інші).
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а значить прилучати до капіталу, такі добра, що або не беруть
участи, або беруть менш інтенсивну участь у виробництві. Таким чином,
експансія кредиту тягне за собою зріст виробництва і, значить,
збільшення кількости добра, що матимуть значіння для подальшого

виробництва. Перерозподілові добра на користь виробництва, що
обумовлюється кредитовою експансією (інфляцією), Ган надає такого вирішального
значіння, що процес капіталоутворення є для нього першою чергою
питання саме такого перерозподілу, а не питанням виробництва. Звідси
положення, що перебільшує всі міркування Гана, в цьому питанні:

Розвиток нових виробництв, організація нових підприємств не

залежить від того, великий чи малий запас капіталу, що є в країні.
Нестача капіталу не заважатиме застосуванню нових способів у
виробництві, бо

, потрібний для цього капітал можна набувати повсякчас

через кредит" 9- /Аргументація Гана нескладна й суперечлива.
Висунувши найкатегоричнішим способом твердження, що ніколи ще
виробництво, коли передумови його є в природі, не гальмувалось нестачею

потрібних фабрик та обладнання", він визнає, що відсутні фабрики й

обладнання не будуватимуться, коли нема наявних, потрібних для цього

знарядь праці та засобів існування робітників. Далі однак щодо

можливости виробництва говориться тільки про засоби існування для

осіб, що беруть участь у виробництві.
Таким чином знаряддя праці й інші засоби виробництва просто

не беруться на увагу і запас капіталу ототожнюється з запасом

засобів існування. Збільшення капіталу (Produzierte Produkzionsmitteln)
і в цьому разі відбувається тільки в результаті зросту виробництва,
а не просто поширенням кредитів; кредит і в цьому разі не

відтворює нових капіталів, але хоча б елементарна послідовність мислення

не є, мабуть, обов язком банкових директорів, що займаються теорією
кредиту.

Коли б у тов. Евентова справа була тільки про те, що кредит,
здійснюючи, при певних умовах зростові виробництва і нагромадженню

капіталу, сам по собі не є капітал, і капіталу не відтворює, це було б,
звичайно, цілком слушно. Погляди Маклеода і Шумпетера абсолютно
не підходять нам уже й тому, що основу їх становлять цілковито

вульгарні погляди про сутність капіталу. Ще менш наукову цінність
являють собою погляди Гана, побудовані на перебільшених і суперечливих

міркуваннях про значіння для виробництва кредитового перерозподілу
наявних матеріяльних ресурсів і про границі незалежности розмірів
виробництва від розмірів реального капіталу, що є в розпорядженні
товариства.

Проте, посилаючись на Маркса, Евентов має на увазі щось

цілком відмінне від того (для марксиста зрозумілого само собою)
положення, що кредит не відтворює ще нових реальних капіталів.

Говорячи про додатковий капітал, він має на увазі додатковий грошовий
капітал.

Що ж визначає таке твердження: грошовий капітал країни
залишається незмінним, що з розвитком кредиту й кредитової системи

справа йде просто про краще використання цього грошового

капіталу" * 2У? Грошовий капітал тому вже не залишатиметься незмінним, що

процесом нормальної (поширеної) відпродукції в грошовий капітал

*) Voikswirtschaftliche Theorie des Bankkredits*', стор. 142.

2) Там само, стор. 143.
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регулярно перетворюється все більша маса капіталу, відтворена в

товаровій формі. Те, що справді може за кращим використанням
залишатись тут незмінним, це не грошовий капітал, а грошова маса

країни. Краще" ж використання грошового капіталу, що обумовлене
розвитком кредиту, зводиться, як довів це Маркс, до збільшення деякої
частини його і до перетворення в грошовий капітал грошових сум,
які не репрезентують ніякого реального нагромадження, інакше

кажучи зводиться до того, що в сучасній літературі, означається

терміном кредитова інфляція". Розділи капіталу", присвячені проблемі
грошового й реального капіталу, саме й показують умови утворення
залишкового (з погляду суспільної відпродукції) грошового капіталу,
оскільки ці умови є вже в простому кредитовому посередництві банків.

У Маркса нема поряд з цим викінчених описів та економічної

аналізи засобів, якими банки самі відтворюють частину грошового
капіталу, що позичається ними. Що ж визначає відзначені ним факти
видачі банками позичок в формі вимагання боргу самих банків, якими

є позички в порядкові записів у книгах банків, емісій, банкових
акцептів тощо?

З погляду самих банків ці вимагання боргу є частина банкового

капіталу ( банк видав йому в позичку частину свого банкового

капіталу"), що дає проценти нарівно з останніми його частинами.

Що Маркс саме так розумів факт цього гатунку, видко ще й з

того, що, перераховуючи їх, він говорить: Ми, отже, бачимо, як банки

відтворюють кредит та капітал" *).
Безумовно також, на цей відтворений банками грошовий капітал

поширили повністю міркування Маркса про те, що можливо вважати

позичкою капітал у грошовій формі який є тільки позичкою грошей,
коли розглядати не з погляду самих банків, а ті підприємства, що

користуються кредитом, і народньо
- господарський обіг у цілому. Попит

на платіжні засоби, говорить Маркс, є просто попит на засоби для
того, щоб перетворити капітал у гроші, коли купці й продуценти
даватимуть надійні забезпечення, коли ж цього нема, коли значить

авансовані платіжні засоби дають капіталістам не тільки грошову форму,
але також недостатній еквівалент для платежу в будь-якій формі,
попит на платіжні засоби є попит на грошовий капітал" - ).

VII

Відносна легкість, з якою комерційні банки розгорнутого
безгрошового платіжного обігу збільшують свої кредитові ресурси емісією
нових боргових зобов язань, виявляються збільшенням непокритих
(бланкових) позичок у складі активів цих банків і в зростаючому
значінні тої царини їхніх операцій, що зв язана з утворенням та рухом

фіктивного капіталу.
Бланковий кредит розвивається, головним чином, на грунті так

званих контокорентових відношень. Державець контокорента дістає,
за особливим договором, можливість користуватись кредитом банку
в межах певної суми, провадячи, в будь-який час зворотні платежі та

доручаючи банкові реалізацію своїх вимог до інших осіб. Звичайно

такі рахунки мають дебітові сальдо, часто невиплачені. Проте й

виплачені формально кредити часто й густо нічим, крім формального

*) Капітал", т. III, част. І, стор. 83.

-') Das Kapital", В. III., 1921, стор. 53.
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моменту, не різняться від невиплачених. Так у Німеччині доволі

поширеним способом виплати є виставлення банком тратти, що

акцептується клієнтом, який дістав позичку. Не набагато більш забезпечене

покриття являє собою порука. Ось що говорить про це покриття*
кредитів один німецький автор: Відомо, як легко бланковий кредит

перетворюється в кредит покритий. Спочатку надається бланковий

кредит, і потім тільки отямлюються, що вони далеко зайшли, щоб

суму його можна було подати на суд публіки. Є, мабуть, правило, за

яким про весь бланковий кредит треба повідомляти спостережній раді.
Коли відповідний бланковий кредит був ухвалений спостережною
радою, дирекція вважатиме себе повноправною замовчати в своїй

доповіді спостережній раді про перетворення ухваленого нею бланкового

кредиту в покритий, бо хоча бланковий кредит і був ухвалений
якраз такий, що виник із перетворення бланкового кредиту, покритий
кредит може виявитись дуже сумнівним )

/Аналогічні свідчення подає й /А. Weber-). У банківських відчитах,

констатує Weber, більша частина дебіторів показується звичайно

покритою. Однак, про те, щоб до якости забезпечуваного матеріялу не

було надто тяжких вимог, турбується конкуренція, що все більш

загострюється. Ефекти приймаються за курсами, які в разі примусового

продажу не зможуть зреалізуватись. Часто задовольняються

забезпеченими гіпотеками, що відносяться до нерухомої власности винуватця,
і що вже обтяжена іпотечним боргом до повної своєї вартости.

Далі, охоче приймаються, як забезпечення цілком достатнє для

доволі значних кредиторів, поруки одного або двох громадян, про
яких говорять*, що їхні справи перебувають у доброму стані... За

допомогою банкового кредиту провадять справи, його використовують
для збільшення основного капіталу, за його рахунок платять

дивіденди, узагальнює далі Weber.
З розвитком бланкового кредиту особливу ролю відограють

сучасні комерційні банки, як джерела пропозиції такого позичкового

грошового капіталу, що своїм утворенням не має нічого спільного з

поширенням маштабу суспільного відпродукційного процесу й збільшенням

суспільного продукту, що підпадає в сферу обігу. Сам факт, що банки

дають непокриті позички, свідчить тільки про те, що кредитування певної
частини банківської клієнтури вийшло за межі так званого

платіжного кредиту, який обслуговує тільки рух метаморфоз капіталу, його

перетворення з товарної форми в грошову та з грошової в товарну.
Змістом кредиту тому є вже не позичка грошей, а позичка капіталу
в грошовій формі. Коли ж банки набувають коштів для таких

позичок не з біжучих ощаджень та нагромадження грошового капіталу,
а застосовують емісію нових боргових зобов язань, позички ці призводять
до появлення на ринкові нового платежоспроможнього попиту, що ні

в якому разі не врівноважується поточним зростом товарової пропозиції.
/Аналогічний народньо

- господарський ефект властивий
вміщенням банківських коштів у цінні папери, коли ці вміщення тим чи

іншим чином прокладають собі шлях на товаровий ринок,
перетворюючись там у елементи оборотного капіталу або в засоби
споживання. Реалізуючись на фондовому ринкові вперше, паперові
цінності чинять як знаряддя втягання до емірентів грошових засобів, що

) Felix Hecht. Die Katastrophe der Leipziger Bank". Schriften d. ver. Fur

Sozpol. В. С. X. 1903.

2) Die reinisch - westfallischen Provinzialbanken und die Krisis". Schriften d. ver.

fiir Soz.-pol. В. С. X.
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перетворюються в матеріяльні цінності. Припускаючи, що ця

реалізація відбувається виключно за рахунок реального грошового
нагромадження, бо воно відповідає справжньому нагромадженню і має своїм

джерелом продукт поточного суспільного виробництва, можна

припустити, що, взята сама по собі, вона не має в собі загрози порушення
ринкової рівноваги.

Проте грошовий капітал, вміщений до новоемеритованих
грошових цінностей, має властивість починати з моменту цього вкладання

подвійне існування. Сам він іде на товаровий ринок, де відбуває
перетворення в матеріяльні цінності. Мле коли виходить від свого

ранішнього володільника, він залишає йому свого alter ego, фіктивну
форму свого існування, володіння яким надає можливости будь - коли

знов притягти до себе реальний грошовий капітал в ефективній
формі купівельних і платіжних засобів. Властивість зворотного

перетворення в ефективну грошову форму властива однаково як твердо-
процентним, так і дивідендним грошовим цінностям. Для останньої ж

немає певної кількісної границі цього перетворення: зріст курсів
дивідендних паперів часто дає можливість їхнім володільцям виручати за

них грошові, переважно, суми, що перебільшують вкладені до них

суми. З другого боку, нагромадження дивідендних паперових цінностей
та облігацій виробничих підприємств відбиває все ж таки, хоча й не

безпосередньо тільки в перебільшеному вигляді (зі зростом курсу),
зріст суспільного виробництва та суспільного продукту.
Нагромадження ж облігацій державних і інших позик прямо пропорційно
розмірам виведення матеріяльних цінностей від продукційного
застосування на користь бюрократичного апарату, армії тощо.

Коли перетворення вже вкладених паперових цінностей в

ефективну форму грошей або грошового капіталу відбувається між

приватними володільцями цих цінностей, тоді справа йде про
перенесення кредитових функцій з одної особи на другу. Реалізація курсових
ріжниць має при цьому істотне значіння тільки в тому разі, коли вона

призводить до перерозподілу народнього прибутку між особистим

вживанням і нагромадженням, або поміж царинами виробництва.
Зосередження цих паперових цінностей в банках (ломбартизацією

або купівлею банками за власний рахунок) нічого не змінює з

формального боку, з погляду льокалізації, кредиторських функцій.
Вирішальне економічне значіння має тільки, як і для бланкового кредиту,
питання про природу використаних для вкладань до цінних паперів
банківських засобів. Цілком очевидно, що і в цьому разі
використання відтвореного ad hoc грошового капіталу не може не мати

інфляційного ефекту.
VIII

Розвиток негрошових розрахунків та банківського грошового
капіталоутворення був ґрунтом поширення практики використання
форм короткотермінового кредиту для фактично довготермінових
позичкових відношень, що являють собою найхарактернішу особливість

сучасної системи кредиту.
На попередніх ступенях розвитку кредитової системи, коли наявні

гроші відогравали зверхню роль у платіжному обігові і кредитові
ресурси банків складались в основному із вкладених до них

грошових сум та їх власних коштів, банки були зв язані розмірами і строком
позичок, розмірами власних ресурсів та вкладів і терміновістю
останніх. Теперішній банк у значній мірі позбавлений цих обмежень. Доки
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основна маса наявних кредитів покривається регулярно, для сучасного
банку зустріч направлених до нього вимог, що виходить з його

довготермінових позичок, не має особливих утруднень, коли ці позички не

надто перевищують межі встановлених досвідом і що варіюються
відповідно до загальногосподарської коньюнктури та коньюнктурного

грошового ринку.
За чекової системи питання йде про те, що кожному банкові

доводиться виправляти темп свого капіталовідтворення відповідно до

темпів, що властиві іншим банкам. Позички, надані одним банком,
посідають частково, як внески на біжучий рахунок у інші банки, але в

той же час за рахунок позик у цих інших банках зростають втягнені

ним самим депозити. Вільні грошові кошти, крім потрібного покриття
депозитів, потрібні окремим банкам тільки для виплати певного

лишку боргових зобов язань, в формі яких клієнтам надаються позички

понад тієї частини, що покривається одноразовим нагромадженням
вимог на інші банки.

За стійкою наявністю такого лишку в окремих банків, їм

доводиться самим звичайно вжити заходів для позики, щоб уникнути
падіння резервів нижче нормального рівня. Проте невідповідність
платежів і надходження в одному банкові означає, що в інших

надходження перевищують платежі, що вони не використовують повністю
своїх кредитових ресурсів. Банк, що зайшов тимчасово вперед в

розумінні поширення кредитів за рахунок емісії боргових зобов язань
та імобілізацій своїх активів у фактично довготермінових вкладаннях,
завжди має змогу вийти з труднощів, апелювавши до цієї ним же

створеної потреби інших банків нових приміщень, для їх зростаючих
активів Q.

Тільки тривале порушення рівноваги поточних надходжень і

платежів багате на більш серйозні ускладнення і ставить такий банк

перед потребою грунтовного перегляду активів. Вирішальне значіння

для всієї комерційної банківської мережі має не спільний розмір і не

терміновість наданих позичок, а рівномірність їхнього зросту за

окремими ланками цієї мережі. Звичайно ця умова залишається достатньою

тільки доти, доки процес зворотного допливу позичкового капіталу не

зупиниться взагалі або не відбуде великих порушень в наслідок

порушень сфери виробництва та обігу товарів.
Форму короткотермінових кредитових відношень, в яку

найпростіше вкладаються фактично довготермінові позички, дає контокорен-
товий кредит. Контокорентовий рахунок звичайно має пасивне для

клієнта сальдо, що переноситься за відновленням контокорентового
договору на новий рахунок, бо контокорентові відношення мають, як

правило, тривалий характер; таке перенесення дебетового сальдо з

одного рахунку на другий означає по суті не що інше, як

довготермінове кредитування, хоча за формальною своєю природою
контокорентовий кредит завжди є короткотерміновий. При цьому значна

частина цих дебетових сальдо залишається непокритою або має тільки

фіктивне покриття, як фінансування векселів, порука тощо. Взагалі
бланковий кредит зв язаний здебільшого с контокорентовими
відношеннями.

Контокорентовий кредит може надаватись як у формі записів

виданих позичок у кредит рахунку клієнта з використанням їх

чеками також і як банкові акцепти. Остання форма відограє особливо

*) Порівн. R. G. Hawtrey. Currency and Credit*4. Sec. Ed. 1923. Стор. 200 - 201.
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поважну ролю в Німеччині з їхньою розчлененою системою, як най-

вживанішою формою організацій безнаявних платежів. Банковий

акцепт є ніби доповненням до цієї системи, що пов язує собою їхні

роз єднані частини. Являючи собою, за формою, тратту, з акцептом

солідної банкової установи, такі акцепти охоче приймають, у платежах

за угодами, готівкою, виконуючи таким чином ролю засобу обігу. їх

тому звуть банкнотами комерційних банків. Крім того, акцепти великих

банків можуть максимально легко обертатись у готівку, бо, являючи

собою дуже зручну й надійну форму для вкладання короткотермінових
грошей, вони перебувають у виключно тривкому становищі на

грошовому ринкові, й беруться на облік за зменшеними ставками *)
За формою акцептовий кредит завжди буває короткотерміновим:

позичальник зобов язується покрити позичку до кінця терміну платежа

на акцептований банком вексель. На практиці проте значна частина

позичок, що надавались банками як акцепти, використовуються для

довготермінових вкладань і в кінці терміну пролонгуються.
Зобов язання банків на термінові акцепти покриваються при цьому емісією

нових акцептів.
Розвиток безгрошових розрахунків та побудований на ньому

зріст потенціяльних кредитових ресурсів комерційних банків дає
звичайно (поряд із концентрацією самих банків і розгортанням мереж та

установ) тільки загальну можливість використання банкового

кредиту для довготермінових вкладань, коли ця можливість має певні

банково - організаційні та банково - технічні передумови. Перетворення
цієї можливости у дійсність відбувалось тільки в міру створення
процесом капіталістичного розвитку потрібних умов такого перетворення
в промисловості. Умови ці були створені поширенням акціонерної форми
підприємств і наступним розвитком на їхньому ґрунті монополістичних

організацій, або правильніш тої тенденції до встановлення

безпосередньо
- близьких відношень між банками та промисловістю, що

виникла разом із акціонерною формою підприємств і все посилювалась

в міру переростання її в форму великих монополістичних організацій.
В сучасній літературі, той факт, що ці організації широко

використовують банківський кредит для вкладання в основні капітали,
підлягають сумнівам дуже рідко. Швидше важче було б скласти

повніший перелік свідчень, що його підтверджують.
Ще недавно, проте, факт цей визнавався з різними

застереженнями таким знавцем практики сучасних банків, як Гільфердінг.
Акційному товариствові, говорив Гільфердінг, діставати кредит легше тому,
що характер його організацій полегшує контроль простим
делегуванням довіреної особи... Далі акційне товариство можна кредитувати
в незрівняно ширших розмірах і через те, що акційне товариство
швидше може дістати для себе капітал. Тут нічого боятись, що

взятий товариством кредит буде імобілізований. Коли б далі акційне

9 Акцепти складають у Німеччині в роки 1900 1912 55 65% власних

капіталів комерційних банків і 18 23% суми цих капіталів та чужих коштів.
Протягом всього цього періоду відношення акцепторів до всієї суми дебіторів
складало коло 30%, а частина їх у вексельному обігові ЗО 36%. Загальна сума
акцептів зросла при цьому вдвічі.

В Англії акцепти мали до війни значно меншу ролю, але з помітною

тенденцією до посилення, що продовжується і після війни. Англійський акцептовий кредит,
однак зв'язаний майже виключно з зовнішнім торговим обігом.

(Див. Rudolf Brenni nkmeyer. Der Akzeptkredit der Banken". Leipzig
1916; Ad. Weber. Depositenbanken und Spekulationsbanken", 3 Aufl. 1922, стор. 190;
Der Deutsche Okonomist" від 6/1 1927).
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товариство справді скористувалось для набуття основного капіталу
при добрій нагоді, не дожидаючи справжнього повертання основного

капіталу, товариство завжди зможе мобілізувати капітал, випускаючи
акції та використовуючи його для виплати боргів у банкові. На

практиці так завжди й роблять" >)
Гільфельдінґ, як бачимо, визнав імобілізацію банкових коштів7

у основних капіталах, тільки як можливість. В разі перетворення її в

дійсність банки за Гільфердінгом шукають (і, як правило, успішно)
шляхів до звільнення імобілізаційної частини своїх активів. Між тим

імобілізація банківських позичок у довготермінових вкладаннях промис-
ловісти є, і це визнає по суті сам Гільфердінг ( на практиці так завжди

і роблять"), явище звичайнісіньке, а не виключного порядку.
Сучасні банки не тільки часто й густо, а цілком свідомо переходять на

імобілізацію, але, на превеликий жаль, мабуть розраховують при
цьому на те, що промислові товариства покривають свою, що набула
тривалого характеру, заборгованість банкам будь-коли, як це припускає

Гільфердінг. На практиці ж емісія фіктивного капіталу є неможливою

саме в тій фазі коньюнктурного циклу, коли банки найчастіш

зацікавлені оновити свої мертві позички", коли вони повинні мобілізувати
всі свої, що надаються мобілізації, активи для того, щоб упоратись з

поточними платежами.

Крім того Гільфердінг зовсім не взяв на увагу, що далі, коли

акційне товариство змобілізує капітал, випускаючи акції або
облігаційні позики, і покриває таким чином заборгованість банку, справа
йде в значній мірі про заміну банкового кредиту одної форми
банковим же кредитом другої форми.

Відомо, що тільки деяка частина емеритованого акціонерними
товариствами фіктивного капіталу реалізується в рахунок тих грошових
засобів, що справді шукають довготермінових вкладань (капіталу кляси

рантьє, ощадження трудящих та осіб вільних професій, нагромадження
землеробів тощо). Поряд із промисловими цінностями на фондові
біржі надходять облігації урядових та муніципальних позик. Тих, хто

шукає для своїх грошових коштів тривалого й надійного вкладання,

ці цінності притягають більше, ніж акції промислових підприємств
тією своєю властивістю, що вони дають певний прибуток, і більше

ніж облігації промисловости, тим що вони є великою мірою
гарантовані від обезцінення. Промислові ж цінності, особливо акції,
попадають частіш до рук фондових спекулянтів, тобто дільців, що

прибутковістю куплених ними паперів цікавляться якнайменше, ніж

баришами на курсовій ріжниці. Свої операції ці дільці провадять
головне за рахунок банкового кредиту, а не власних коштів, які по

відношенню до маштабу цих операцій складають звичайно надто

мізерні величини. Підписуючись на знову емеритовані цінності, платять,
як правило, тільки перший невеликий вклад; і спекулянт швидше
всього зовсім не має на увазі виплатити й останні вкладання, бо метою

його закупок взагалі не є набуття цінних паперів, як посвідчень на

прибуток, а перепродаж їх із виграшом за підвищеним курсом. Коли ж

справа все ж дійде до цих вкладів, то вони провадяться за рахунок
банківських позичок, залишаючи папери в банкові як забезпечення.

Без використання банківського кредиту не буває також і купівлі
спекулянтами вкладених уже паперів, коли доводиться платити

готівкою повну їх курсову цінність. Купівлі ці відбуваються звичайно таким

1) Финансовый капитал" ГИЗ, 1922, стор. 133.
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чином, що куплені папери зразу ж ідуть у обіг на забезпечення

ломбардних позичок, що дістали в банкові.

У періоди загального зросту курсів біржових цінностів
спекулятивна лихоманка часто поширюється за межі кіл професійних
фондових спекулянтів. І тут справа не минає банковий кредит.

Тут, як майже завжди, в біржових паперах вкладаються тимчасово

звільнені частини капіталів промислових та торговельних підприємству
кошти, потрібні для дальшого провадження цих підприємств,
здобуваються з банків закладом щойно куплених паперів. Банківські

позички є, таким чином, фактичним джерелом довготермінового кредиту,
що здобуваються вкладанням цінних паперів і поміж значною

частиною покупців цієї категорії.
Крім того, частина як знову емеритованих так і вкладених уже

промислових цінностей попадає до банків, як, так звані, нерегулярні
банківські операції, коли банки стають на фондових ринках, як

покупець, за власний рахунок або залишають за собою іноді на довгий
час частину емеритованого ними для промисловости фіктивного
капіталу.

Взагалі інші емісії, що переводяться з метою покрити банківську
заборгованість, можуть звичайно нести з собою при сприятливих

умовах грошового ринку справжнє визвільнення активів окремих
банків, імобілізованих раніш у позичках промислових підприємств,
формально короткотермінових, але що перетворюються насправді в

довготермінові.
Проте для банківської системи в цілому справа йде тут, у

значній мірі, про просту заміну безпосередніх позичок промисловости
позичками тієї ж промисловости в формі вкладань до емеритованих
нею цінних паперів, при чому питання про підвищення ліквідности
банкових активів набагато ще не розв язується самим фактом цієї
заміни.

Справді, коли б будь-яка пара великих банків спробували
зробити справжню мобілізацію своїх вкладань до цінних паперів, цього

одного було б досить для того, щоб викликати серйозне зрушення
фондового ринку та великих втрат як для цього, так і для інших

банків. Таким чином підвищення мобільности банкових коштів, як

результат покриття мертвих позичок" додатковими емісіями фіктивного
капіталу, має на практиці надто вже умовне значіння. Змінюється форма
в якій банківські кошти зв язуються з довготерміновими вкладаннями

промисловости, але самий факт такої ув язки цією зміною залишається

й не послаблюється своїм значінням.
Реальне грошове нагромадження ніде ще не набуло такого

темпу, щоб банки могли провадити за його рахунок скількинебудь
широкі операції за мобілізацією тих великих коштів, що в тій або

іншій формі вкладаються ними до основних капіталів промисловости,
транспорту тощо.

Таким чином, коли виходити тільки з форм, в яких надається

позичальникові грошового позичкового капіталу, визначити, де
починається довготерміновий кредит та закінчується короткотерміновий було б
меншою мірою важко. Короткотерміновий кредит часто й густо
перетворюється в довготерміновий. Одні й ті ж форми кредиту можуть
мати тому зовсім різний якісно зміст, у формі того чи іншого ґатунку
позичкових відношень.
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Стирання гранів поміж короткотерміновим та довготерміновим
кредитом за ростучої сили останнього має дуже істотне значіння в

загальному зв язку тих змін, що відбуває капіталістичний промисловий
цікл у процесі загального розвитку капіталізму.

На таких ступенях розвитку банківської справи на

довготермінове фінансування промисловости могли робити обіг тільки тривалі,
вільні грошові кошти : частини вартости основного капіталу, що
звільняються і не знаходять швидкого застосування у власному
підприємстві, нагромадження прибутку, некапіталістичне грошове
нагромадження, тільки ті, значить, кошти, що, за термінологією буржуазної
політичної економії, є ощадженням. Чи знаходили такі ощадження"
шлях до промисловости самостійно, або посередником виступав
банк, це не складає істотної ріжниці. Обмежуючись в основному

функцією посередництва між попитом та пропозицією позичкового

грошового капіталу, в своїх короткотермінових операціях банки повинні
вважати на терміновість вкладів, що надходять до них і тим менше

виходитимуть, якнебудь набагато, за межі простого кредитового

посередництва, надаючи довготермінові позички.

Проте низький рівень розвитку кредитової системи відповідав
низькому рівневі загального господарського розвитку. Останній

набуває ближчого вислову степенем органічного складу капіталу. До
низького органічного складу суспільного капіталу пасує своєю чергою
незначна питома вага елементів основного капіталу в сукупній,
суспільний капітальній вартості. Звідси незначний, на даному ступені
розвитку капіталізму, розмах та напруженість зрушень у розподілові
продукційних сил на користь царин, що відтворюють речі основного

капіталу. Зрушення ці зв язані, як відомо, з потребами характерного
для капіталізму поштовхного поширення та відновлення основного

капіталу.
Ролю ж, що набуває основний капітал у загальному

перерозподілові продукційних сил, визначає головне потреба капіталістичного

народнього господарства довготермінового кредиту. На перших щаблях

розвитку капіталізму така потреба не була тому значною.

Підвищенням технічної основи виробництва, розвитком засобів

транспорту і зв язком тощо питома вага довготермінових кредитових
відношень у загальній системі кредитових зв язків безперечно
підвищується. Перерозподіл продукційних сил між окремими ділянками
суспільного виробництва все більш охоплює головним своїм напрямком
царини, що набувають речі основного капіталу та потрібні для цього

виробництва, виробництва виробничих матеріялів. Усі ж зрушення
розподілу продукційних сил припускають в умовах капіталізму певні

зрушення розподілу авансованого капіталу. Роль довготермінових
капіталовкладень зростає при цьому не тільки зі зростом частини

основного капіталу сукупної, суспільної капітальної вартости, але й
по тій причині, що саме поширення відпродукції основного

капіталу вимагає відповідно тривалого часу. Звідси характерний для

сучасного капіталізму зріст потреб довготермінових кредитів.
Важко було б визначити якою мірою сучасна капіталістична

кредитова система вдовольняє цій потребі засобами організації попиту
тривало вільних грошових коштів. Безсумнівно проте, що створений
саме цією кредитовою системою грошовий позичковий капітал
набуває на практиці довготермінового фінансування промисловости та
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транспортового будівництва і взагалі всіх капіталовкладень тривалого

характеру, далеко не другорядного значіння.

Це саме має велике значіння в системі чинників, що визначають

характерні для сучасного капіталізму особливості фаз високої конь-

юнктури. Довготермінові позички, створені ad hoc грошовим капіталом,
дають капіталістам - підприємцям можливість використати для нових

вкладань до основних капіталів і виробництва речей основного

капіталу, частину суспільного продукту, що значно перевищує своїми

розмірами те нагромадження, що могли б знайти таке застосування
поза дією цих позичок. Цей результат обумовлюється, з одного боку,
механізмом нерівномірного зросту цін, кульмінаційних в період
розквіту, на речах основного капіталу та головних виробничих матеріялах,
що скеровуються в значній мірі інфляційними кредитами і приводять
до певного перерозподілу прибутків. З другого боку, загальновідомим

фактом періодів розквіту є відставання динаміки низки так званих

фіксованих прибутків та заробітної плати від зросту загального рівня
цін. Втрати при цьому відставанні і складають головний матеріяль-
ний зміст, що надається сучасними буржуазними авторами поняттю

системи примус до ощадження" (Zwangsparen), до якого вони часто

зводять акцію кредитової інфляції1)- Коли такого ґатунку ощадження*
обумовлюються інфляційними кредитами, що використовуються для

довготермінових капіталовкладень, вони так чи інакше доходять до
основних капіталів народнього господарства.

Будучи одним із важливих чинників перерозподілу продукційних
сил на користь відпродукції основного капіталу, кредитова інфляція
тим самим має істотний вплив на темп і розмах промислового

розквіту. Використання кредитової інфляції для довготермінового
фінансування є тимчасом головним чинником, що визначає характерну для

періодів розквіту відносну динаміку показчиків цін. Під сильним

тисненням командного напрямку інфляційних кредитів складаються також

властиві цим періодам тенденції перерозподілу народніх прибутків,
ціла низка закономірних змін на товаровому й фондовому ринках, як

і всі взагалі явища сфери обігу.
Ближчий розгляд залежностей цього порядку виходить за рямці

цієї статті. Попередній виклад подає, проте, всі права на висновок

про те, що всупереч поширеним поглядам марксистської літератури,
в низці обов язкових завдань теорії криз (промислового циклу)
всебічному облікові, типових змін фаз циклу повинно належати не

останнє місце. Поза таким обліком теорія криз не може піти далі
вияснення кінцевих причинних зв язків, що визначають зміну фаз циклу.
В усякому разі поза полем зору неминуче залишатимуться важливі

деталі механізму розквіту й криз, також як і за межами її дієспро-
можности перебуватиме теоретичне освітлення багатьох явищ сучасного
світового господарства.

) Див. Erich Egner Zur Lehre von Zwangsparen". Schmoller s Jahrbucher.
B. 84. H. З, Травень 1928, стор. 53. Robertson Ь. H. Bancing policy and price
level". 1926, стор. 87.
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Є. ЕФРОЇМСЬКИЙ

Вільям Кінг батько кооперативної теорії
(До сторіччя його першого виступу: 1828 1929 року1)

Кооперативний рух байдужісінько обминув одну з найславніших

дат своєї історії: 1928 року минуло 100 років, коли вийшов друком
перший номер журналу Со - operator", видаваного Вільямом Кінгом.
Усі дані про цей журнал та Кінгові статті, що їх тут друкувалося,
дозволяють вважати день виходу журналу за початок властиво -

кооперативної теорії, що, отже, святкує нині такий поважний ювілей.

Щоправда, як- ми вже відзначили, кооперативний рух не відгукнувся
на цей ювілей, принаймні у нас. Ось чому слід вважати за

надзвичайно вдалу ініціятиву катедри кооперації Українського Інституту
Марксизму, що присвятила згаданому ювілеєві спеціяльне наукове
засідання катедри.

Вільям Кінг мало відомий широким колам кооперативних
робітників. Ще зовсім недавно це ім я дуже мало говорило і більшості

кооперативних теоретиків, що й далі уперто вважали Овена за творця

властиво-кооперативної теорії. Виступи Мюллера в Німеччині та

нової плеяди кооператорів - марксистів у нас потроху розвіяли туман,
що закриває справжнє місце Кінґа в історії кооперативного руху та

теорії. Кінгову ролю в історії кооперативної думки поволі
вияснюється і зрештою остаточно визнається за ним почесне місце голови"
та батька" кооперативної теорії. Проте, не кажучи вже про
недостатню популяризацію Кінгового вчення в масах, його погляди не

досить повно освітлено і в науковій літературі, через що дитирамби
Кінгові часто звучать вельми непереклонливо. Отже, внести ясність

до характеристики Кінґа це невідкладне завдання, що його конче

треба розв язати якнайшвидше.
У цій статті, уважно простудіювавши Кінгові праці в

Co-operator", ми спробуємо заповнити згадану прогалину й одночасно зайвий

раз віддати заслужене великому предтечі та основоположникові

світового кооперативного руху.

Кінгове вчення, подібно до вчення Овена, являє собою продукт
соціяльних умов тодішньої Англії. Проте, однакові соціяльні умови
відбилися в Кінговому вченні значно інакше. Як соціяльний
реформатор; як критик капіталізму та соціяліст - утопіст, Кінг своїм ученням

0 Доповідь, зачитана автором на урочистому засіданні катедри кооперації
та колективізації Укр. Інституту Марксизму, присвяченому сторіччю з дня, коли

В. Кінг розпочав видавати журнал Co-operator".

75



визначив тільки загальне економічне становище робітничої кляси в

капіталістичній системі Англії і його виступ не відрізнявся від такого

самого виступу Овена. Як кооператор, як теоретик робітничої
споживчої кооперації, Кінг цілком відбив у своїй системі безпосередні
матеріяльні потреби англійських робітників, і в цьому полягає

особливий соціяльний сенс його виступу. Оцінювати ріжнищо між Кінгом та

Овеном як теоретичну це цілковита помилка. Кінгова ступневість"
зовсім не являє собою тільки відступ з перешикуванням лав для

нового наступу", тобто тільки тактичний маневр, потрібний для

нагромадження іншими способами потрібних для Овенських експериментів
матеріяльних коштів1)- Його відступ від Овенської ідеї негайного
насадження комуністичних колоній не є тільки наслідок браку
потрібних коштів і, отже, потреби дістати їх якимось іншим повільнішим

способом. Таке тлумачення Кінгових позицій за поверхового обізнання
з його вченням дуже й дуже напрошується. Проте, таке пояснення

було б неправдиве і затушковувало б справжній соціяльний сенс

Кінгового вчення. Справжні мотиви Кінгового відступу
полягали в тяжкому матеріяльному стані англійської

робітничої кляси, що вимагав негайних заходів
допомоги, щоб запобігти зубожінню та моральній
деградації.

Оця то обставина, що викликала згодом могутній революційний
рух чартизму, і живила в той самий час різні форми соціяльного
реформізму менш радикального напрямку, що одним з його проявів
є система Вільяма Кінга. Отже, Кінгове вчення було значною мірою
несвідомим виявленням критичного стану тодішнього англійського

пролетаріяту, реформістським виявленням прагнень до боротьби проти
капіталістичної експлуатації, що виникали серед робітничої кляси.

Ідея робітничої споживчої кооперації, що ставить за мету
пом якшити наслідки капіталістичної експлуатації, сама собою є продукт
безпосередніх потреб робітничої кляси, а вся Кінгова система,

побудована на цій ідеї, являє собою, отже, відбиток безпосередніх
потреб англійської робітничої кляси тих часів. Тут, між іншим, ми

маємо ключ до усвідомлення клясового змісту споживчої кооперації;
цей зміст, як це видно з говореного вище, можна визначити тільки

як пролетарський. Через це ж таки споживча форма кооперативного
руху зародилася в Англії, цій уже за тих часів капіталістичній країні,
а не де - інде. Адже, коли споживча кооперація являє собою продукт
нагніту безпосередніх потреб робітничої кляси, ця кляса повинна мати

в країні вже значну силу, що її становище звертало на себе увагу
суспільства. Такий і був стан робітничої кляси в Англії, де соціяльне
питання" вже з початку XIX ст. зробилося виключно робітничим
питанням, питанням про стан робітничої кляси.

Бурхливий розвиток капіталізму в Англії, що обумовив
надзвичайно швидкий темп розкладу докапіталістичних укладів (ремісництва
та селянства) та швидке поглинення цих укладів капіталістичною

промисловістю, відразу поставив суспільну свідомість перед соціяльним
питанням про нову суспільну клясу пролетаріят, що його доля
додавала духу численним соціял - утопістам та реформаторам того часу.
Інша справа, наприклад, Франція. Повільний і одночасно болючий

процес народження нового способу виробництва обумовив там також

) Це значило б пояснювати Кінгову тактику його свідомістю" і

одночасно забувати про ті соціяльні причини, що в даному разі керували Кінґовою-

свідомістю.
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і повільний процес розкладу докапіталістичного ладу; процес
асиміляції цього ладу, капіталістичною промисловістю, ще мало

розвиненою, відбувався також вельми повільно. Ось через що там у
Франції, Німеччині соціяльне питання було тоді питанням про долю

докапіталістичного ладу, що розкладався, а плани соціяльної
реформації, яких було досить і там, були наскрізь просякнуті інтересами
цього ладу. Цим тільки й можна, щоправда в грубих рисах, пояснити

ту обставину, що історія французької кооперації почалася з кінця",
тобто з організації виробничих кооперативів. Тимчасом в Англії, як

ми вже бачили, кооперація розпочала свою історію з природної"
первісної стадії, тобто з організації споживчих кооперативів.

ПОХОДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ФОРМИ КІНҐІВСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ; ЙОГО
ПРАКТИЧНІ СПРОБИ

Кооперативна Кінгова практика почалася з організації
кооперативів, що мали майже всі риси сучасного споживчого кооперативу.

Вартий на увагу склад його кооперативу, організованого в Брейтоні.
Цей кооператив було організовано зі слухачів організованої Кінгом
же таки в Брейтоні промислової школи. На внески учасників
кооперативу було закуплено засоби споживання, що ними кооператив і

торгував. Мюллер повідомляє, що такий самий кооператив Кінг радив

організувати й леді Байрон, коли та звернулася до нього за порадою,
як полегшити нестатки робітників, що працювали в її маєткові. В

цих двох практичних Кінгових виступах найвиразніше відбився нагніт

безпосередніх потреб робітників, що задоволення їх Кінг вважав за

першочергове завдання. Нераціональне витрачання і без того убогої
зарплати (пияцтво), з одного боку, експлуатація приватними
крамарями, з другого, призводили до того, що зарплата фактично не

забезпечувала робітникам прожитного мінімуму. Вихід із цього стану, що

сам напрохувався і що за даних соціяльних і матеріяльних умов
існування робітників міг, як здавалося, певною мірою поліпшити

їхній стан, цей вихід мав полягати передовсім бодай у забезпеченні

ефективности даної зарплати, у знищенні додаткових чинників
штучного зниження її. Такий вихід можна було, отже, знайти в організації
раціонального використання одержуваної робітниками зарплати.
Споживчий кооператив, що організує споживання мас, виховує їхній

смак і навіть потреби (звичайно, в межах можливости), ліквідує
варварські способи експлуатації, що завжди супроводять ранню стадію

капіталізму, цей кооператив, принаймні на перший погляд,

забезпечує раціональне використання зарплати і являє собою, таким чином,

єдиний найближчий вихід із того тяжкого стану, що в ньому

перебували тоді робітничі маси Мнглії. В цьому, здається нам,
полягає коріння походження споживчої форми кінгівського кооперативу.
Те, що у випадкові з організацією шкільного кооперативу, а надто

кооперативу в маєткові Байрон, виявилися щойно описані мотиви,
ми вважаємо за безперечне, і ця обставина дає змогу остаточно

вияснити дійсне походження споживчої форми кінгівського кооперативу.
У даваному Кінгом визначенні суті кооперативу визначальна

роля найближчих потреб робітників у конституюванні форми
майбутнього кооперативу також відбилася якнайповніше. Кінгове
визначення каже: Кооперативне товариство, подібно до всякого іншого

товариства, от як добродійні об єднання (Benefit Clubs), профспілки
(Trade Sosieties) та ощадні каси (Saving Banks), засновується для того,
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щоб уникнути деяких із лих, що їх терплять люди, діючи поодинці,
і домогтися певної користи, якої вони інакше не матимуть". Те
лихо каже Кінг далі, що з ним бореться кооперація, належить до

найбільших це труднощі для наших родин забезпечити прожитний
рівень і відповідно цьому небезпека потрапити в злидні та в злочинство"

( Со - operator", № 1). Не випадково Кінг почасти ототожнює свої

кооперативи з організаціями, що обслуговують найближчі

безпосередні потреби робітників. Той кооператив, що його він будував,
насамперед мав такі самі завдання. Отже, в основному своєму
визначенні Кінг досить виразно викриває коріння походження споживчої,

форми свого кооперативу.
Вияснивши таким чином походження споживчої форми Кінгів-

ських кооперативів та соціяльний її зміст, ми можемо тепер
ознайомитися з усією Кінговою системою та тим місцем, що його посідає в

цій системі споживча кооперація. Ллє спочатку визначмо основні

риси його загальних соціяльних поглядів.

СОЦІАЛЬНІ КІНҐОВІ ПОГЛЯДИ; ЙОГО ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ

Кінг учень і послідовник Овена, що його соціяльний ідеал він

сприймає цілком. Через те основну форму організовуваного ним

кооперативного руху споживчу кооперацію, що її, як знаємо, породила
низка соціяльних причин, він поставив на службу тій же таки ідеї

радикальної перебудови капіталістичного суспільства на новий соція-
лістичний лад. Його позитивна програма, так само як у Овена,
спирається на критику капіталістичного способу виробництва, маючи ту

ріжницю, що Кінг найбільший наголос ставить на критиці економічної

системи капіталізму. Що пропонує тут Кінг? Економічні Кінгові

погляди в основному продукт впливу вчення А. Сміта, що тоді

панувало, і мають на собі печать яскраво виявленого манчестерства.
Щоправда, іноді Кінг помітно поглиблює погляди, які тоді панували, і

ці місця чи не найкращі в його виступах.
Основна характеристична риса економічних поглядів Кінга

полягає в положенні, що визнає працю за джерело багатства.

Розвиваючи це положення, Кінг, між іншим, у низці статтей формулює теорію
трудової вартости в дусі клясиків, правильніше А. Сміта, цілком
поділяючи його помилки. Відбираючи каже Кінг від продукту
праці те, що потрібне для життя робітника, ми одержуємо зиск; цей
зиск зберігається й складається і виходить капітал". Тут, власне, ми

маємо коротке формулювання низки основних категорій політекономії.

Поговорімо спочатку про вартість. Як видно, тут Кінг цілком повторює
Смітову помилку, що вбачав у вартості товару три її елементи:

зарплату (V), зиск і ренту (т); у, Кінґа, отже, також випадає постійний
капітал (С). Це стало за джерело низки найістотніших помилок і
цілком неправдивих припущень у побудованій Кінгом економічній теорії
кооперації, що її ми розглянемо нижче. Поговорімо тепер про інші

категорії. Вже з наведеного вище положення ми могли переконатися,
що Кінг правильно розуміє природу зиску. Зиск, як виходить,

полягає у вартості товару, створюваного працею, і являє собою певний
лишок понад трудовий еквівалент зарплати, що його також творить
робітник у продукті своєї праці. Таким чином, дане трактування зиску
(близьке до трактування Рікардо) показує, що Кінг' розумів основні

риси теорії додаткової вартости. Сказане ще яскравіше
підкреслюється таким місцем у його статті в першому номері Co - operator a":
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Ми одержуємо каже Кінг 1/4, а дехто каже, що навіть ]/е нашої

праці. Коли ми працюватимемо на себе, то ввесь продукт нашої

праці дістанеться нам. Мле тому, що ми не маємо капіталу, ми мусимо
шукати мастера (господаря? Є. Е.) щоб знайти (утворити) собі роботу
і працювати за звичайну зарплату". На тлі поширених за тих часів

теорій вульгарної політекономії про утворення зиску в процесі
циркуляції, цей погляд, jie зважаючи на всі його хиби, являв собою
значний крок уперед. Його цінність стає ще більша, коли ми зважимо,

що його було покладено в основу цілої програми критики та боротьби,
щоправда мирними реформістськими способами, з капіталістичним

способом виробництва, і згадаємо, що аналогічні виступи Рікардо, не

зважаючи на всю їхню академічність, таку далеку від перетворення на

дійсну програму, стали за об єкт злосливих випадів офіціяльної науки.
Поняття звичайна зарплата" у Кінга тотожне з природною

зарплатою у клясиків. Він, як це не важко помітити з його розкиданих
по всіх статтях зауважень, правильно визначає це поняття як вартість
засобів існування робітників. Тяготіння зарплати до вартости мінімуму
засобів існування робітників посилює несталість їхнього добробуту,
через що й постає небезпека, що вони потраплять у злидні та

злочинство". Такий перший програмний висновок з економічної аналізи

капіталізму. Ми кажемо програмний висновок", бо цей вислід
об єктивної аналізи капіталізму у Кінга негайно стає за провід до

дії", за основу для побудування певних програмних вимог.

Щодо повноти, то аналіза основних категорій капіталізму у
Кінга незадовільна. Ми маємо у нього певні положення, що їх він

подає як аксіоми, а не грунтовну економічну аналізу. Проте, для

його мети цього було цілком досить, бо ці положення так,

принаймні, йому здавалося, були цілком достатні для економічного

обґрунтування його кооперативної теорії. Як скористувався в своєму

конкретному кооперативному плані Кінг із цих висновків, побачимо

далі. А тепер зупинімося коротко на суто соціологчіних елементах

його вчення.

СОЦІОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ КІНҐОВОЇ ТЕОРІЇ

Кінгова критика капіталізму найцікавіша в суто соціологічній її

частині. Гостра часом критика капіталістичних умов не перешкоджає

йому визнати закономірність виникнення та існування капіталізму як

суспільної формації. Капіталізм неминуча стадія розвитку, що в

основі його лежить певний розумний сенс (це, очевидячки, і мотивує

закономірність цієї стадії). Розвиваючи Кінг це положення далі, ледве

не потрапляє на звичайну апологетичну позицію. Конкуренція, каже

він, ця основна ознака сучасного суспільства, потрібна за дитячої
пори людства" (пори, що її нині переживає людство). Злидні та

злочинство, що супроводять життя сучасного суспільства, не такі вже

обов язкові атрибути нашої доби1). А нерівність, що так само

відзначає сучасне суспільство, являє собою умову прогресу, бо безперестанна
праця одних, що дає вільний час іншим, являє собою умову розквіту
науки та мистецтв; адже працювати в цій галузі можуть тільки ті

Ц Дане твердження видимо суперечить попереднім Кіиґовим положенням.

Це можна пояснити хіба тільки тим, що поняття доба ширше у'нього проти поняття

сучасне суспільство". В даному разі суперечність зникає, бо соціялістичие
перебудування сучасного суспільства можливе вже за нашої доби, отже вже за нашої

доби можна ліквідувати й злидні, і злочинство.
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люди, що їм суспільство забезпечує вільний час. Світу духовного

життя, інтелектуальних сил, духовної вроди та моральної досконалости

ніколи не можна було б створити без соціяльної нерівности та

індивідуалістичної (капіталістичної Є. Е.) господарської системи". Науки
та мистецтва з давніх давен були в руках владарів за наймогутніший
засіб ідеологічного впливу на народ у їхніх (владарів) інтересах.
З цього вийшло, що вже давно школи, коледжі та наукові інституції

були просякнуті завданнями, що їх ставили тоді наймогутніші королі".
Такі сентенції, маючи в собі, поруч із глибоким розумінням клясового

змісту різних ідеологічних надбудов, ясне розуміння соціяльних умов
творення культурних цінностей у капіталістичній системі, можуть
справити, через перебільшену екзальтацію, з якою констатується
прогресивну ролю капіталізму, вражіння виразно апологетичного ухилу у
Кінґа. Проте, це значною мірою являє собою швидше хиби стилю.

Дальший виклад покаже, що зазначені Кінґові судження мають дуже мало

спільного з апологією капіталізму.
Скінчивши з аргументуванням прогресивної ролі капіталізму, Кінг

далі заявляє: Прийшов, нарешті, час коли робітник може

засвоювати плоди, що достигли за індивідуалістичної системи". Неприступні
раніше робітникові висоти науки зробилися тепер приступні, бо те,
що раніше треба було вивчати за десятиріччя, тепер можна засвоїти

за рік. Це являє собою вже істотну передумову для кооперування
робітничих мас. А кооперативний лад своєю чергою створює могутні
передумови для розвитку найвищого типу культури. Вільний час

ця неминуча умова для наук та мистецтв, в умозах кооперативного ладу
стає благом усіх, а не самої тільки групи привілейованих, бо суспільне
матеріяльне багатство на базі чимраз більших виробничих сил так

само стане благом усіх. Капіталістичну цивілізацію, що ґрунтується на

злиднях та некультурності мас, заступить могутній прогрес
матеріяльної й духовної культури, що грунтується на загальних достатках та

добробуті всіх. Отже, прогресивна роля капіталізму обмежується
вельми вузькими історичними рямцями ; капіталістичний спосіб

продукування матеріяльних і духовних цінностей історично невічний.
Щоправда, минущий характер капіталістичного способу продукування
Кінг доводить не зовсім переконливим способом протиставлючи йому
досконаліший кооперативний (власне, комуністичний) спосіб,
залишивши закономірність його виникнення та розвитку зовсім недоведе-
ною. Проте, ця хиба його теоретичної думки недостатнє

проникнення в глибину соціяльних явищ відмітна риса всіх його
соціяльних поглядів.

Сумніви щодо Кінгового відношення до капіталізму остаточно

розвіюють його заперечення екстремістам" праворуч і ліворуч.
Заперечуючи лівим", Кінг каже, що гостре засудження індивідуалістичної
системи тільки роздмухує зненависть та ворожнечу, роблячи
безнадійною всяку спробу негайно поліпшити становище трудящих1)-
Одночасно він ще гостріше заперечує правим", згодним поширити
капіталізм на віки вічні. Апологети індивідуалістичної системи, каже далі
Кінг на адресу правих" екстремістів, бояться за непорушність своїх

багатств, а тому й засуджують усякі спроби поліпшити життя. Між

тим, визнання індивідуалістичної системи за досконалу визначає

невіру в здібність людства поліпшити свою долю.

) Між іншим, останні слова ще раз підкреслюють усе значіння для Кінґа
негайно задоволення найближчих потреб робітників, конечну потребу певної

програми мінімум.
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Повертаючись до хиб домінатної системи, Кінг ще раз

зупиняється на конкуренції. На його думку, конкуренція це рушійна сила

технічного прогресу, що доброчинно впливає на становище робітників,
підносячи їхню реальну зарплату (через здешевлення вартости товару).
Та обставина, що на певному ступені розвитку машинної техніки

частину робітників викидається з виробництва, через що знижується
зарплата та розвивається павперизм, ще не дає підстав в усьому
обвинувачувати конкуренцію. Лихо не в конкуренції, а в тому, що

робітники не мають капіталу (і, отже, позбавлені спромоги конкурувати).
В кооперативному суспільстві конкуренція спричиниться не до

знецінення праці, а до загальних достатків, бо там зріст продуктивности
праці тільки забезпечить народові більше вільного часу, що його він

із користю поверне на розвиток наук і мистеств. Отже, і тут ми

маємо досить підстав, щоб спростувати підозріння в апологетичному
ухилі Кінґа, що їх породжують деякі місця його статтей.

Ллє одночасно Кінгова система й антиреволюційна. Своєї
критики апології капіталізму він не зв язує з вимогою революційного
перетворення його. Проте, Кінг щодо цього має дуже мало спільного і

з еволюційним" реформізмом наших часів. У Кінга ми не зауважуємо
будь-скільки виразних слідів теорії мирного органічного переростання
капіталізму на соціялізм, у тій формі, як ця теорія виросла з, ми

сказали б, фаталістичного еволюціонізму" ревізіоністів. Цей навіть

фаталістичний" еволюціонізм був Кінгові зовсім не знайомий, бо Кінг,.
очевидячки, і не запідозрював ще внутрішньої механіки

капіталістичного розвитку, що її вже знав Бернштайн, скористувавшися з неї

для своїх реформістських справ.
Зміна індивідуалістичної системи на кооперативно

- соціялістичну
відбувається, за Кінгом, зовсім не через органічне переростання однієї
на другу (ще менше через революційне перетворення), а виключно

через штучне перероблення першої на другу. За передумову цьому
правлять не процеси, закладені в самій капіталістичній системі, а воля

суб єкту організованого Кінгом кооперативного руху. Революційну
методу він суворо засуджує: Революція гра себелюбства,
пристрастей, лютости та тиранії" ( Co-operator", № б). Примус проти
приватної власности, як засіб перетворити індивідуалістичну систему, він

рішуче заперечує. Навіть більше, у №№ 15 і 16 Co - operator a"
Кінг писав: Коли скептики питають, навіщо трудящим клясам

виховання та освіта, то єдина на це відповідь така: відкрити їхній

(трудящих Є. Е.) дух владному голосові правди та справедливости і
викохати в них пошану до власности підприємців і

капіталістів". Проте, робітнича кляса вже переконана, що силою

вона собі ради не дасть... Кооперація і являє собою втілення мирних

прагнень робітничої кляси. Вона нічого не хоче відбирати" у
капіталістів (навпаки, звільняє їх від тягару видатків на убогих), не являє

собою ніякої небезпеки державі (навпаки, сприяє зміцненню її);
коротко кажучи: кооперація корисна для всіх кляс населення ( Co-
operator", № 24). Вона (кооперація) не підбурює бідних проти
багатіїв, вона не проти власности, бо сама прагне до неї (а люди, що

мають власність, природно, не можуть бути ворогами її у інших).
І нарешті вже зовсім одверто: наше прагнення до чесними

способами придбаної власности антиреволюційне, та зате воно

конструктивне" щодо свого духу, тимчасом як революція деструктивна".
Отже, антиреволюційна позиція Кінгова виступає тут цілком

виразно. Проте, Кінг усе ж таки розуміє, що економічна система
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кооперативного соціялізму несумісна із сучасною державою, що

репрезентує інтереси владущої кляси капітал.стичних підприємців. П саме в

цій плисовій природі держави Кінг жадних сумнівів не має. Так

кажучи про завдання профспілок, Кінг у №№ 15 і 16 Со - operator а

заявляє: законодавчі установи складаються з підприємців, і з цього

походять закони проти профспілкових об єднань. Як же виходить Кінг

із цього скрутного стану? Дуже просто. Коли, міркує Кінг, основне

завдання всіх урядів це охорона власности, то заміна індивідуальної
власности на колективну спричиниться до того, що уряди муситимуть

охороняти цю останню.J) Отже, нема потреби повалювати сучасну

державну владу, нема потреби вживати революційних метод боротьби.
Це висновок, що ним просякнутий, власне, увесь виклад його.

/Апологетичний характер Кінгових суджень про державу відзначив

навіть Ганс Мюллер, пояснюючи це Кінговим прагненням затушкувати
вражіння суперечливости його теорії інтересам владущих кляс. Якою

мірою обгрунтоване таке пояснення, побачимо нижче. /А тут
вважаємо за потрібне навести одно Кінгове зауваження, що

достатньою мірою характеризує його відношення до державного ладу:
Щасливий і лагідний король, пише Кінг, це найчудовіше явище для

країни". Такі зауваження у нього трапляються досить часто... Кілька
слів ще про релігійні Кінґові погляди, що являють собою істотне

доповнення до його характеристики.
У № 26 Со - operator a" Кінг подає вельми цікаву інтерпретацію

біблії, що в основному зводиться до таких тверджень: Біблія, каже

Кінг, це в основному документ безклясової доби, але там, де в ній

відбивається клясовий поділ, вона обстоює інтереси бідноти". Не
можна сказати, що це твердження дуже ясне. Зате в № 27 Со-оре-
rator a", де Кінг тлумачить євангелію, він висловлюється значно ясніше.

Євангелія, на Кінгову думку, підносить бідноту до сонму вибраних, бо
вона програма самої бідноти. Євангелія прийшла в світ не з палаців

королів та князів... її колискою була хатина ремісника". Багатії та

книжники всіляко ганьбили євангелію, щоб потім проголосити себе за

її охоронців. її (євангелії) зрозуміле вчення багатії (згодом) виклали

так, ніби бідним на цьому світі нічого не залишається, крім злиднів,
темряви та тягару.

/Але це суперечить релігії і справжнім принципам євангелії, що
її втіленням було життя перших християн. При цім Кінг посилається

на відому секту ессеїв. Євангелія, каже він далі, вбачає джерело
багатства в праці, вважаючи, що фізичні й духовні сили та здібності
трудящих однаковісінькі як і у інших кляс- Закінчує Кінг такими

словами: Об єднана діяльність євангельського духу та сучасної
освітньої роботи ось що нам тепер потрібну".

Ми помилилися б, роблячи на підставі говореного висновок про
релігійно християнське походження Кінгової кооперативної програми.
Кінець згаданої вище статті Кінг одверто заявляє, що проводить

аналогію між божественним витвором євангелією і смиренним
продуктом людини кооперацією" не на те, щоб мати нового

спільника в особі євангелії, бо вона, природно, не до нас

стосується". Проте, безперечно, що він у євангелії та християнстві
загалом шукав підтримки своїм поглядам, підтримки, що одночасно

сприяла б легалізації та виправданню його поглядів перед суспільною

) Ця обставина не робить, проте, бажаною державну допомогу кооперації.
Проти державної допомоги кооперації Кінг рішуче заперечує.
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думкою і, насамперед, владущими класами, що надто підозріло
ставилися до всяких проявів активности робітничої кляси. Тільки цим і

можна пояснити (зважаючи на вищенаведене Кінгове зауваження) його

уперті спроби довести відповідність його програми вимогам християнства.
Не можна писав Кінг у №24 Со - operator a" добрі принципи

проклинати тільки за те, що їх хтось зв язував зі знищенням релігії.
Ми можемо, навпаки, здійснювати ці принципи в цілковитій згоді з

вимогами християнства... Наша система може бути утопічна, але не

безвірна; наша система система практичного християнства".
Повторюємо, що в світлі наведеного Кінгового зауваження ця аргументація
від християнства здається побудованою цілком на ідеї легалізації
кооперативного вчення перед владущими клясами. Кінг, безперечно,
знав, що ізотеричний погляд" (вислів Плеханова) на основи основ

сучасного йому суспільства могли терпіти в тодішній Англії менше за

все. Можливо, через це сміливий у своїх судженнях Кінг мусів
одягати захисну машкару, як тільки мова заходила про основу основ":

про власність, дернову, релігію. Можливо, через це йому часом так

мало щастило зглажувати противенства різних частин його викладу.
Згадаймо його вчення про трансформацію держави таке малора-
дісне для сучасної владущої кляси, дарма що Кінг це вчення, і під-

золотив. І справді, коли б ми не знали про існування цієї мало

симпатичної риси ідеології англійського вищого" суспільства того часу,
ми зовсім не могли б зрозуміти ті численні зигзаги в соціяльних
поглядах Кінга, що про них не раз згадувалося вище. Звичайно, ми

далекі від того, щоб усі його судження про власність, а надто про

королівську владу віднести на кошт нетолерантности английського

суспільства щодо згаданих вище ізотеричних" поглядів:

безперечно, чимала частина цих суджень цілком відповідала власним Кінго-
вим переконанням. Ще більше ми переконаємося в цьому, взявши до

уваги еволюцію його поглядів згодом. Досить, наприклад, визначити

таке-о місце з його листа до Пітмана (редактора нового Со-оре-
rator a") від 9 січня 1864 року, де Кінг майже цілком стає на ідейний
ґрунт модного тоді християнського соціялізму", щоб зрозуміти, що

принаймні пізніше Кінг вдавався до християнства зовсім не зі згаданих

вище причин. Це місце каже: Моє прозрівання" (майбутнього
Є. Е.) полягало у вірі, що колись моральні принципи Христа
здійсняться ".

Ще кілька слів про Кінгові погляди на профспілки. Тут він

посідає бойову" позицію, щоправда, не без численних застережень та

непереконливої аргументації. А саме, Кінг виправдує примус (страйк),
що його вживають спілки, бо він (примус) являє собою відповідь на

примус підприємців, що користуються законодавством для зниження

зарплати та розвалу профспілок: Робітники йдуть за поданим

вищими клясами прикладом, коли починають боротьбу" (№ 15 Со-оре-
rator a"). Проте, страйк не завжди надійний спосіб боротьби. Адже,
коли фабрикант має значний капітал і запас товарів, страйкові фонди
спілок буде вичерпано раніш, аніж вони переможуть, бо, як правило,
ці фонди відносно невеликі.

Профспілки можуть зробитися наймогутнішими організаціями,
коли візьмуть' на себе організацію нових умов праці. Капіталіст не

може працювати, а тому кооперативна організація, що забирає
робітників капіталістичних підприємств, позбавить останніх ґрунту під
ногами". Конкретні завдання, що, на Кінгову думку, стоять перед
спілками в зв язку з їхньою ролею в кооперативному русі, полягають ось
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у чому: забезпечивши тривалий мир із підприємцями, далі

нагромаджувати свої фонди, а потім (коли фонди досягнуть певного розміру)
запропонувати периферійним спілкам організувати у себе товариства

для закупівлі засобів споживання, допомігши їм у цій справі своїми

фондами. Можна також використати профспілкові фонди на закупівлю
землі (по околицях країни), оселивши там безробітних членів спілок.

Таким чином з ринку відійде значна частина зайвинних робочих рук,,
і зарплата збільшиться. Ллє зріст кооперації визначає не тільки зріст
зарплати, а й повільне витиснення капіталістичного підприємця
взагалі. Таке значіння мають профспілки в Кінговому плані. Тут один

момент заслуговує на найбільшу увагу: це викорис/ання
кооперативної колонізації для штучного зменшення постачання робочої сили

на ринкові і, отже, збільшення зарплати. Загальний характер КінговоГ

аргументації тут і в попередньому викладі дає деякі підстави
гадати, що Кінгові не чужий був і погляд на кооперацію як на

страйковий резерв профспілок. Тільки цим і можна пояснити його

уперті пропозиції вміщувати до кооперації профспілкові фонди та

підкреслювання тієї безпосередньої користи, що її матимуть від цього
спілки (за одночасного підкреслювання ваги могутніх фондів).

Цим ми закінчуємо виклад соціологічних поглядів Кінга.

Перейдімо до його економічної теорії коперації.

кінгова Економічна ТЕОРІЯ кооперації

Кінґове вчення про працю як джерело суспільного багатства
являє собою краєкутній камінь у його властиво - кооперативній теорії.
Щодо цього, то 3 і 8 №№ Со - operator a" мають особливий інтерес,
бо тут (особливо в № 8) подається спеціяльну оцінку могутньої ролі
праці. Вся могутність світу, писав Кінг у №5 Co - operator a",
тримається на трудящих клясах, але вони не розуміють своєї сили. Через
це Кінг раз

-

у
-

раз підкреслює потребу кооперативного виховання

робітників. У № 8 після сторінок, що являють собою суцільний ди-

тирамб праці, Кінг заявляє: Монопольне володіння працею в руках
робітників. Ніхто не може відібрати її у них. Тому від робітників залежить
розв язання питання: чи працювати їм на інших, чи на себе. Сам Кінг

відповідь на це запитання вже дав: працювати тільки на самих себе,
щоб не віддавати підприємцеві величезної частки своєї праці. Але

умовою використання своєї праці є капітал, що його не мають

робітники. Цей капітал треба знайти...

Тепер поміркуймо, пише Кінг ще в № 1 Co - operator a", як

мржна створити цей капітал. Ми побачимо, що тут нема нічого

неможливого. Через об єднання та ощадність можна цей
капітал створити".

Всякий капітал походить із праці. Тепер, відмінно від доби реме-
ства, капітал відокремлений від праці. Наше завдання знову
об єднати капітал та працю, що належать один одному. Цього можна

досягти через кооперацію в комуністичній громаді
( Community").

Всі труднощі розв язання цього завдання в тому, що робітники
не розуміють цієї умови ( Co-operator", № 8).

Тимчасом, як уже відзначено вище, створення власного капіталу
зовсім не неможливе. Та й справді, міркує Кінг, що таке капітал? Щоб
мати можливість працювати й створювати нові цінності, робітникові
треба харчуватися й одягатися, а на це потрібні кошти. Це І є, на
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Кінгову думку, капітал. Це дивне твердження цілком виходить зі

сприйнятого Кінгом погляду А. Сміта на вартість. Кінг тільки послідовно

розвинув цей погляд і поклав його до свого конкретного
кооперативного плану. Його міркування при цім надзвичайно прості. Тому що
праця являє собою єдине джерело багатства, то умови його продук-
ційного функціонування, тобто капітал, повинні, очевидячки, являти

собою тільки те, що цю працю або трудову здатність безпосередньо
виконує, тобто засоби існування робітника (змінний капітал). Постійний

капітал, тобто, власне, засоби виробництва, як ми вже бачили це у

формулі вартости, випадають. А коли так, то завдання в дальшому

розв язується вже зовсім легко. У № И Со - operator a" Кінг на цій
підставі таким-о чином розв язує проблему капіталу у виробничих
кооперативах.

Щоб узятися до самостійного виробництва, робітникові, як

сказано, потрібний капітал, що являє собою вартість засобів існування
робітника. Хай робітникові треба мати на прожиток 40 фунтів стерлінгів
на рік, отже 20 на півроку. Маючи 20 фунтів стерлінгів, робітник уже
може братися до виробництва, бо на ці 20 він уже створює потрібний
йому в другому півріччі , ^капітал

"

і покриє витрачені 20 фунтів.
Отже, потрібні робітникові 40 фунтів стерлінгів він може

випродукувати, маючи тільки 20, або інакше: маючи тільки 20 фунтів
стерлінгів, робітник може, використовуючи належну йому монопольно працю,

придбати нову цінність на 40 фунтів1).
Тут виявляється, гадає Кінг, перевага колективістичного способу

виробництва, бо капіталістові для одержання 40 фунтів стерлінгів
треба мати капітал на 800 фунтів (бо 800 ф., за середнього в країні
рівня проценту 5, дадуть 40 ф.) Ми не станемо зупинятися на

змішуванні прибутку та проценту, як це робить тут Кінг, бо це немає

значіння, й підемо далі.
Вияснивши перевагу кооперативного способу виробництва, Кінг

переходить тепер до вияснення шляхів організації його. Капітал,
потрібний робітникам, в силу вище відзначених його особливостей,
взагалі невеликий. Але й цей невеликий капітал треба якимось способом

створити. В№1 Co - operator a" шляхи утворення початкового капіталу
Кінг уявляє собі так: треба, пише він, створити об єднання робітників,
яке на внески своїх членів відкрило б торгівлю засобами споживання.

Ці внески поволі збирається, аж доки вони досягнуть розмірів,
достатніх, щоб відкрити бодай невелику крамницю (Store), де

продавалося б членам об єднання речі споживання. Речі торгівлі цієї крамниці
продається, очевидячки, за риночними цінами, бо далі Кінг каже про
прибуток, одержуваний від продажу товарів у крамниці (Store). На

цей прибуток та пайовий капітал (внески), коли вони досягнуть
значного розміру, об єднання організує роботу для своїх членів".

Прибуток, одержуваний у виробничому об єднанні, віддається також до

загального фонду всього об єднання. Зріст нагромаджень належить

використати на організацію нових виробничих товариств на тих же

таки засадах колективної власности та товариської праці. Дальший
етап придбання земельних участків та організація на них с. - г.

виробничих товариств, приєднуючи до них і суто промислові об єднання.
При цім с.-г. діяльність вважається за свого роду резервне"
виробництво, що може забезпечити членів об єднання потрібними засобами

* ) Точніше: 20 ф. ст., бо 20 ф. ст. тільки випродуковується знов на

повернення витрачених 20 ф. ст.
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Існування підчас несприятливої промислової коньюнктури і таким

способом усунути крах. Таке об єднання
- організований на колективних

засадах промислово
- сільський комбінат - являє собою кінцевий етап

кооперативного будівництва (комуністичної громади (Community).
Викладені принципи діяльности кооперативу майже цілком взято

з практики організованого Кінгом у Брейтоні робітничого
кооперативу. Цей кооператив було організовано 1827 р., при чім раніше, ніж

розпочати діяльність кооперативу, було зібрано внески його членів.

Коли сума внесків ( пайового капіталу ) досягла 5 фунтів стерлінгів,
було закуплено речі споживання для продажу їх членам. Через рік
кооперативна крамниця (Store) вже мала щотижневий оборот на 38 ф.,
при чім, тому що видатки становили всього 2 фунти, залишалося вже

чистого прибутку на суму близько 2 фунтів. Того ж таки року

товариство заорендувало дільницю землі до 28 акрів (біля Брейтону), де

влаштувало город та школу садівництва ; тут працювали 4, а часом

5 членів товариства. Зарплата членів товариства, що працювали в

школі садівництва, значно перевищувала звичайну в цій містевості

зарплату. Тут же таки було організовано гуртову їдальню для

робітників. На цей час у товаристві було разом ,345 чоловіка.

Як уже говорилося, основні принципи роботи проектованих
Кінгом кооперативів він запозичив із практики Брейтонського кооперативу.
Підсумовуючи наслідки роботи /Брейтонського робітничого
кооперативу, Кінг писав: найшвидше зібрати капітал товариство може,
взявшися до торгівлі. М раніше, в№ 4 Cooperator a", Кінг писав приблизно
те саме: торговельний прибуток ось що являє собою силу сучасних
торговельних товариств... Купці Лондону та Ліверпуля, англійський
банк усі (!) вони створюють свої капітали з цього прибутку. Отже,
кооперації слід починати з торгівлі. Проте, зауважує далі Кінг, коли

в даний час є інша можливість швидко зібрати капітал, крім торгівлі,
то, звичайно, її слід використати. Хоч у який би спосіб відбувалося
попереднє нагромадження кооперативного капіталу, а кінцева мета одна :

використати цей капітал на організацію комуністичних громад
(Community).

Цю підлеглість поточної практики та політики в кооперації
вищій меті створенню комуністичних громад Кінг підкреслює
неодноразово. Тут полягає основний елемент конкретного кооперативного
плану Кінга пункт, де Кінг відмежовується від Овена в питаннях

конкретного плану. Що було основною помилкою Овенового плану?
Те, відповідає Кінг, що оборонці цього плану (маючи на увазі Овена
та його прибічників, що залишилися йому вірні) потребували для

його здійснення 400 тисяч, а деякі навіть до 20 мільйонів фунтів,
тобто суми, що їх робітники справедливо вважали за неприступні. Це
тільки віджахувало їх від цієї ідеї і надавало непевности в

робітничих силах. Тимчасом, як ми бачили, кооперативне будівництво можна

починати майже без усякого капіталу. Проте, кооперативна організація
найпростішого типу споживча кооперація сама дає в руки
робітників величезний капітал, що його треба тільки вміючи використати.
Згадаймо ті величезні суми, що в формі зарплати щороку переходять
через руки робітників, і уявімо собі, які величезні підприємства можна б

було організувати на ці кошти. Сама тільки організація
кооперативної закупівлі засобів споживання на ці кошти могла б дати

робітникам величезні прибутки, що своєю чергою дали б можливість

здійснити найсміливіші проекти насадження комуністичних громад. Одже,
робітники мають у своїх руках наймогутніший засіб боротьби і перемоги
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проти капіталістичної експлуатації. 1 знову все лихо тільки в тому,
що робітники не зрозуміли своїх можливостей, не усвідомили своєї

сили. От чому набуває величезного значіння передовсім кооперативна
пропаганда, кооперативне виховання робітників.

Такий в основних рисах Кінгів кооперативний план. Він був би,
проте, далеко неповний, коли б ми не охарактеризували ще деяких

його організаційних моментів. Організаційні принципи Брейтонської
кооперації являють собою не менш славнозвісне явище кооперативної
думки, і на них, повторюємо, слід зупинитися докладніше.

Як і загальні принципи кооперативної діяльности, так і

організаційні принципи кінґівської кооперації виросли з практики Брейтонського
робітничого кооперативу. При цім вони являють собою найцікавіший
вияв нагніту капіталістичної економіки на кооперативну форму. Які

ці принципи? Основна група їх обіймає проблему комплектування
кооперативних товариств. Тут насамперед визначається основний

соціяльний елемент, що може бути носієм кооперативної форми. Цей
елемент робітники.

Це зрозуміло, бо тільки вони володіють монопольно належною

їм робочою силою, працею. Крім того, залучення представників інших/

соціяльних верств небажане, бо між представниками різних кляс

неминуче виникне незгода ( в сучасному суспільстві різні кляси

зв язати одну з одною не легко'1 Со - operator", № б).
Робітники, що їх залучається до кооперативних товариств, треба

щоб були добрі, спритні", тобто кваліфіковані робітники. Цього
пункту Кінг не мотивує, але він ясний сам собою. Принаймні, пізніші

кооператори завжди орієнтувалися на такі кадри робітників, що їхня

робота має постійний характер і постійне місце. Такі робітники це
передовсім робітники кваліфіковані, звичайно міцно зв язані зі своїм

підприємством. Менш кваліфіковані робітники, що звичайно менше

зв язані з підприємством (за першого скорочення виробництва
підприємство, що | дорожить своїми кваліфікованими кадрами,
порівнюючи легко розлучається" з некваліфікованими робітниками),
сезонні робітники й інші такі категорії не можуть являти собою
основні кадри кооперативної організації 9- Ці мотиви, очевидячки, й

керували Кінгом, коли він висунув згадану організаційну вимогу.
Соціяльний сенс цієї вимоги полягає в тому, що тут виявляється вплив

капіталістичних умов, обмежуючи кооперативний рух. З цього боку,
як побачимо далі, цей організаційний принцип мав для кооперативного
руху величезне значіння.

Дальша вимога, що її висунув Кінг, це залучення до

кооперативу різних п р о ф е с і й (спеціяльностей). Сенс цієї вимоги напевне

полягав у спробі запобігти таким способом шкідливому впливові конь-

юнктури ринку праці на кооперацію. В разі безробіття в одній галузі
промисловости, кооператив, що складається з робітників різних спе--

діяльностей, зможе все ж таки існувати, бо його підтримуватимуть
робітники інших спеціяльностей. Ця вимога також характерна як

прояв суворої потреби пристосовуватися до мінливих умов
капіталістичного ринку. До кооперативу слід приймати безумовно тверезих,
лагідних робітників. Ці якості треба культивувати в них після їхнього

вступу до кооперативу безперестанною кооперативною виховною

роботою. Бажаний вік це 18 35 років. Одружені повинні мати обо-

') Див. про це у такого видатного знавця кооперативного руху, як Б. Вебб

(Поттер) Кооперативное движение в Великобритании". М. 1918. 2 вид.

Центросоюзу. Стор. 140.
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в язково згоду жінки на вступ (чоловіка) до кооперативу вимога, з

погляду англійсього кодексу моралі ( збереження сталости та згоди в

родині") конче потрібна.
Останнє організаційне правило Кінга полягає у вимозі обмежити

вступ до товариства багатородинним. Це правило залежало від

труднощів для виробничих товариств, що складаються з багатородин-
них членів, успішно пристосовуватися до риночних умов
господарювання. Бо обтяженість їдцями дуже гальмуватиме зріст капіталів

товариства, а без цього неможливо зберегти його позиції на

ринкові.
Слід окремо відзначити те часте підкреслювання ваги освітньої

роботи, що його ми маємо у Кінга. Питанням кооперативної освіти
Кінг віддає надзвичайно багато уваги, вважаючи її за основну умову

успішности всього руху. Кінг ставить також перед кооперацією і

завдання обслуговувати соціяльно-побутові потреби своїх членів,
зокрема забезпечувати їх в разі хороби, безробіття тощо. Це останнє

виходить із невдоволення роботою добродійних спілок (Benefit Union),
що звичайно безробітним не допомагали.

Отже, ми вичерпали і конкретний кооперативний план Кінга.

Тепер слід коротенько зупинитися тільки на деяких моментах

еволюції Кінгових поглядів у період, наступний за припиненням ним видання

Co - operator a". Для характеристики цієї еволюції наведімо тільки

два витяги з його листів до редактора нового Co - operator a" Пікмана.
В листі від б лютого 1864 року Кінг порушує питання про

дивіденд, що став єдиною формою використання кооперативного прибутку.
Сучасна система розподілу кооперативного прибутку, пише Кінг,
безперечно являє собою могутній спосіб залучати нових членів, але

зате вона послаблює процес нагромадження кооперативного
капіталу. Проте, додає Кінг, я розумію труднощі, зв язані із

застосуванням капіталу" (з кооперативно
- виробничою метою ? С. Е.). Вже в

цьому листі Кінг поступається значною частиною своїх позицій. Але

особливо помітно відходить він від своїх принципів у дальшому
листі до Пікмана від 24 серпня 1865 року. Кооперація, пише тут Кінг,
не тільки можлива, а й здійсненна. Це не буде товариство, як гадав

Овен, але все ж таки приведе до панування таких господарських
принципів, що підуть на користь тим, хто бере участь в об єднанні.
Таким чином, те, що кооперація ставила собі як тимчасове й минуще
завдання безпосередню користь учасників об єднання", виступає
тепер у Кінга як основне завдання кооперації... Проте, неправильно
було б говорити тут про еволюцію Кінгових поглядів і тільки: кожний,
хто уважно обміркує наведені витяги з Кінгового листа, зрозуміє, що

виявлена в них еволюція його поглядів являє собою наслідок еволюції
самої кооперації. Історія кооперації тих часів цілком потверджує цей
сумний факт, що в ньому Кінгові довелося переконатися ще за життя.

ВПЛИВ КІНГОВОГО ВЧЕННЯ НЯ НЛСТУПН1 ШКОЛИ TR напрямки КООПЕРЛ-

ТИВНОЇ ДУМКИ

Викладене в цій статті Кінгове вчення не залишилось ізольованим

від дальшого розвитку кооперативної теорії. Навпаки, уважна аналіза

змісту вчень пізніших теоретиків якнайвиразніше викриває їхній
ідейний зв язок з Кінгом; із Кінгової скарбниці кооперативна думка не

перестає черпати й досі. Зупинімося тут тільки на деяких моментах

цього зв язку.
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Віктор Еме Губер, що добре знав Кінгове вчення й говорив про
нього з найбільшою похвалою, був, мабуть, чи непершим кооперативним

теоретиком, що скористувався з ідейної спадщини Кінґа. Щоправда,
той спосіб, як вжив Губер основні положення Кінга, мало відповідав

антикапіталістичному настроєві останнього, та зате цілком відповідав

буржуазно -

к^сервативній ідеології Губера. Губер щодо своїх

соціяльних поглядів тв суспільного ідеалу являв собою пряму протилежність
Кінгові. Мле це, однак, не перешкодило йому зробитися завзятим

прибічником робітничої кооперації і відбити в своєму вченні низку
основних положень Кінгової теорії.

Щоб зрозуміти це на перший погляд парадоксальне явище,

треба взяти до уваги такі моменти:

Виникнення робітничого" соціяльного питання" викликало та

й не могло не викликати в суспільному житті два напрямки соціяльно -

реформаторської діяльности. Один напрямок, що обіймав різні
форми соціял - утопізму та кооператизму, виявляв перші незначні

проблиски визвольних тенденцій у робітничій клясі, коли об єктивно
й не відповідав інтересам робітництва, то все ж таки був на скрізь
просякнутий цими інтересами і цілком віддавав себе на служіння
робітничій клясі. Другий напрямок, репрезентований у суспільному
житті різними релігійно -

консервативними течіями, не тільки не

відповідав об єктивним завданням робітничої кляси, а й ніколи не був
просякнутий її інтересами; основні завдання цього напрямку цілком
визначали інтереси капіталістичного ладу, що його він охороняв. У цього

напрямку завдання щодо робітничої кляси ніколи не виходили за межі

завдання перетворити робітничу клясу з небезпечного для
суспільства та майбутнього елементу на організований, що являв би собою

органічно складову частину буржуазного суспільства, четвертий стан"

(Губер1)- Представником цього другого напрямку соціяльно -

реформаторського руху і був Губер, тимчасом як Кінг безперечно належав

до першого напрямку. Губерові, завзятому, але безумовно розумному
і обачному" консерваторові, безперечно імпонували ті можливості

оздоровити матеріяльний стан робітників, що їх пропонував Кінг. /Адже
таким способом робітників з небезпечного елементу" перетворюється
на сумлінних членів буржуазного суспільства. Губерові, звичайно,
байдуже до тієї обставини, що Кінг вважає поліпшення матеріяльного
стану робітників в умовах капіталізму за тимчасове і до того ж не

головне завдання кооперації, що для Кінга основний сенс кооперації
створити через неї нове суспільство. Губер вважав навіть за можливе,

йдучи за Кінгом, взяти й у Овена все, що можна було використати
для даної мети, і глузував з англійських владущих кляс, які занадто

нервово ставилися до, всяких проявів активности бідноти та всяких

прогресивних течій. Йдучи за цим положенням, Губер і використав
в інтересах зміцнення капіталізму Кінгове вчення, що в основному
служило антикапіталістичній меті. Так у робітничому кооперативному
русі стали один проти одного й переплелися дві' галузі однакового

щодо своєї соціяльної ваги руху: соціалістичного" (що об єктивно
стає буржуазним) і буржуазного (щодо своїх суб єктивних цілей і

об єктивної суті) реформізму. Головна ріжниця між цими галузями полягає

хіба тільки в тому, що одна, принаймні за наших часів, виявляє

частковий розклад революційного руху пролетаріяту, тимчасом як друга

)V. Н. Н u b е г s flusgewahlte Schripten fiber Socialreform und Genossenschafts-
wesen", herausgegeben von D-г K. Munding. Berlin, 1894, S. 751.
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крім того втілює профілактичну" політику, що її породжує зріст
революційного руху пролетаріяту, політику конче потрібну.

Тут нема чого зупинятися на докладному викладі Губерових
поглядів; отже, обмежмося вже сказаним. З інших найяскравіших
моментів Кінгового впливу на Губера відзначмо тільки такі моменти:

Тут, може, насамперед слід відзначити Губерове вчення про

природжене" кожній людині прагнення до власности; задоволення цього

прагнення являє собою умову громадського миру. Основні риси Губе-
рової аргументації в даному питанні повторюють значною мірою
аналогічні місця у Кінга. Надто виразні сліди Кінгового впливу ми маємо

в Губеровому викладі метод утворення кооперативного капіталу. Ідею
утворення кооперативного капіталу із заробітної плати робітників
Губер майже цілком запозичив у Кінга. В деталях кооперативних планів
обох теоретиків ми могли б знайти ще низку моментів схожости, що
свідчать про безперечний вплив Кінга на Губера. Проте,, це вже не

має серйозного значіння, а тому ми обминаємо даний момент.

Перейдімо до інших напрямків.
Насамперед про рочдельську кооперацію. З Кінгом цей напрямок

зв язаний не тільки конкретним кооперативним планом (організаційною
формою), певною мірою побудованим також на облікові брейтонського
досвіду, а також і кінцевими прагненнями, що цілком збігаються

з прагненнями Кінга. Брейтонська ідея, що вважає кооперацію за

засіб перебудувати капіталістичне суспільство на соціялістичний лад,

цілком увійшла до ідейного арсеналу рочдельців. Ми не беремося
тут як і в інших випадках, нижче стверджувати наявність
прямого і безпосереднього впливу Кінга (на рочдельців і інші школи);
для цього у нас нема матеріялів, та й ледве чи має це велику
вагу. Наше завдання довести головним чином ту обставину, що

до ідейного вантажу майже всіх наступних за Кінгом кооперативних
шкіл більшою чи меншою мірою ввійшли Кінгові ідеї, що всі ці
школи більшою чи меншою мірою відтворюють, повторюють Кінґові

погляди, свідомо чи несвідомо беруть із цього багатющого джерела
кооперативної думки. Щодо цього, то ідейна спорідненість найновіших
шкіл із Кінгом ще очевидніша і одночасно значніша. Ми можемо тут
відзначити теоретичну концепцію гамбуржців Штравдінгера, Кавфма-
на, що в основних і вирішальних положеннях своїх повторює
економічні погляди Кінґа. Вчення гамбуржців про ролю кооперації, як

чинника, що перебудовує базис" суспільства, економіку капіталізму,
засуджуючи партію та профспілки на ролю другорядних чинників
визвольного руху робітничої кляси, це вчення якнайбільшою мірою
повторює Кінгове вчення про перебудовну ролю кооперації. Кінг

відкинув революцію, як методу перетворити капіталістичне суспільство
на соціялістичне, вважавши, що перетворення капіталістичної держави
на соціялістичну (чим, очевидячки, на його думку, вичерпуються
можливості революції) являє собою другорядне завдання, рівняючи до

реорганізації капіталістичної економіки. Цю останню здійснює
кооперація і таким способом підготовляє й безболісну трансформацію
надбудови, тобто держави. Варт порівняти ці Кінґові міркування з ученням
навчених сторічним досвідом гамбуржців, щоб переконатися, що
час і науковий прогрес для гамбуржців поняття не ідентичні і не

зв язані одне з одним. Штравдінгер і Кавфман вважають революцію,
правильніше політичну боротьбу (бо революції нема в їхньому вжитку),
що для них є роботою над надбудовою", за другорядні моменти

визвольного руху робітників; тимчасом кооперація, змінюючи базис"
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і, отже, підготовляючи зміну надбудови, виконує основну ролю. Треба
було цілих сто (хай 80) років життя кооперативного руху, щоб (після
Маркса, Леніна, навіть Кавтського тих часів) в одежі Марксової теорії
пустити в світ нове слово кооперативної теорії, що до дрібниць
повторює наївні судження старенького Кінга.

Такою самою мірою новий і оригінальний Мекдоналд зі своєю

теорією конструктивного соціялізму; ця теорія, коли позбудеться своєї

гільдейської" прикраси, що являє собою тільки іншу одежу, іншу
форму, повторює ідеї того ж таки незабутнього Кінга.

Стопроцентний оригінал" у кооперативній теорії, Франц Оппен-

гаймер (Die Siedlungsgenossenschaft. Iena, 1923), як виходить, також

користувався з ідейного Кінгового вантажу, з його ідеологічного

джерела. Щоправда, Оппенгаймер сам з більшою охотою визнає вплив

Губера на свою теорію, але тут Губер був тільки за посередню
інстанцію. Ланки цього ланцюга дуже цікаві і про них поговорімо трохи
докладніше. Зв язок між Оппенгаймеровою теорією і теорією Кінга

йде лінією описаного вище Кінгового погляду на значіння с.- г. додатку
до промислової діяльности кооперативних товариств. Сенс цього

погляду полягав у тому, що для забезпечення сталости товариств, які
часто зазнають ударів риночної коньюнктури, їхню діяльність треба
доповнити сільським господарством, звідки вони брали б потрібні
засоби існування в разі перестою в промислових кооперативах.
Звичайно, за нормальних часів с.- г. діяльність кооперативів мала на

увазі властиві всім іншим галузям кооперативної діяльности цілі. У
Губера ця ідея розвинулась у вчення про економічні асоціяції"; за цим

ученням, робітники, члени такої асоціяції, гуртом організують
виробництво найпотрібніших с.- г. продуктів, що можуть дати засоби

існування їм (робітникам) в разі безробіття. Це Губер вважав на надійний
спосіб проти павперизму. У Оппенгаймера ця ідея перевтілюється
в Siedlungsgenossenschaft, що тримається на принципі сполучення
колективного господарства з індивідуальним господарством членів, при
чім це останнє має забезпечити членів колективу найпотрібнішими
засобами існування, головним чином на той випадок, коли вони, як

продавці (Verkaufer), тобто члени колективного господарства, що

працює на ринок, через несприятливу риночну коньюнктуру опиняться

в скрутному стані1). Так через низку перевтілень здійснився процес
саморозкриття" однієї ідеї.

Обмежимося цим. На нашу думку, і цими короткими зауваженнями
ми показали все багатство кінгівської скарбниці кооперативних ідей
та її великий (усвідомлений, чи ні це однаково) вплив на ввесь

дальший розвиток кооперативної думки. Звичайно, ми не могли тут
вичерпати це питання цілком, ми не могли, зокрема, дослідити зв язок

Кінга з іншою галуззю кооперативної теорії, дрібнобуржуазної, бо на

це потрібна довга копотна, робота, докладніші матеріяли.
Вище ми довели, що з низки істотних елементів кооперативного

Кінгового вчення скористувалися пізніші кооперативні школи та

напрямки. З цього у нас склалося вражіння про надзвичайно великий
вплив Кінга на наступних кооперативних теоретиків. Проте, це

вражіння буде далеко неповне і не відповідне дійсності, коли ми згадаємо

про ролю основної кооперативної ідеї Кінга в дальших кооперативних
ученнях. Ідея ця, як відомо, перебудувати капіталізм через кооперацію

J) Докладніше про Оппенгаймерову теорію див. нашу ст. Аграрная
колонизация в Палестине" в № 1 Більшовика України" за 1927 р.
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на нове, соціялістичне суспільство. Коли зі згаданих вище елементів

Кінгового кооперативного вчення скористувалися окремі школи, то цю

генеральну ідею його плану відтворено в теоріях усіх основних шкіл

робітничої споживчої кооперації. І в цьому, більше ніж у чому іншому,
відбився вплив Кінґа на ввесь дальший кооперативний рух...

Коли б ми забажали на підставі всієї Кінгової концепції
побудувати його погляд на суть кооперації, ми могли б визначити його,

приблизно, так: кооперація це знаряддя не тільки негайно

поліпшити матеріяльний стан робітників, а й остаточно звільнити його від

капіталістичної експлуатації, отже знаряддя соціалістичної перебудови
капіталістичного способу виробництва. Тепер, коли б ми таким самим

способом забажали визначити суть кооперації, виходячи'з концепції
Рочдельських піонерів, Німської школи, Гамбурзького напрямку, ми

прийшли б до такого самісінького визначення, яке ми зробили,
виходячи з концепції Кінґа!): Цю спільність поглядів обумовила
спільність основної керовничої ідеї, що нею просякнуті і концепція Кінга,
і концепції всіх згаданих нами шкіл. Через спільність цієї ідеї Кінгове

вчення зливається з усіма наступними кооперативними вченнями в один

спільний потік, що за його джерело став Кінг і що ім я йому
кооперативний соціялізм"* 2).

Переходячи тепер до критичної оцінки Кінгової соціяльної теорії
кооперації, ми таким чином переходимо в особі нашого

безпосереднього об єкту до критики всього кооперативного напрямку, відомого
під назвою кооперативний соціялізм". При цім, звичайно, нема

жадної потреби зупинятися на деталях, що їх додали до теорії
кооперативного соціялізму" наступні школи: нема жадної потреби зупинятися
тут на особливостях аргументації пізніших видань розглядуваної нами

за першоджерелом теорії, бо, повторюємо, наш об єкт основна ке-

рівнича ідея кооперативного соціялізму" спільна всім його

напрямкам. Проте, одну особливість у втіленні згаданої генеральної ідеї
в планах пізніших кооперативних шкіл усе ж таки треба відзначити.
Маємо на увазі конкретний план здійснення цієї ідеї.

У Кінґа та в первісному статуті рочдельських піонерів перебу-
довна функція кооперації полягає в організації (спочатку) коштом

споживчої кооперації осередків майбутнього соціялістичного виробництва
в формі продукційних товариств робітників. Перебудовна роля
споживчої кооперації починається, отже, з самого початку її розвитку.

Проте, англійський кооперативний рух дуже скоро відмовився від цього

шляху. І ідея перетворення капіталізму втілилася в інший
кооперативний план, що його найчіткіше формулювання ми маємо у Ш. Жіда,
голови так званої Німської школи. Його план формульовано так:

З єднатися одному з одним, утворити силу, взяти зі свого прибутку
якнайбільше коштів, щоб організувати великі гуртові крамниці, робити
масові закупівлі ось перший етап. Збирати далі, відраховуючи з

прибутків, значні капітали, і з цими капіталами намагатися продукувати
безпосередньо і власним коштом усе потрібне для своїх споживачів:

відкривати пекарні, млини, сукняні фабрики, майстерні готової одежі,

екіпажів, фабрики капелюхів, мила, бісквітів, паперу ось другий

9 Див. про це нашу статтю в зб. Вопросы економ.", вид. Укр. Науки, Катедри
Прик. Економіки. ДВУ. 1927, стор. 52 55.

2) По-за цим напрямком кооперативної думки стоїть Віктор Еме Губер, що

для нього кооперація тільки засіб поліпшити матеріяльний стан робітників, засіб
полегшити наслідки (але не ліквідувати) експлуатації робітників. Див. згадану нашу
статтю.
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етап. Нарешті, в більш чи менш далекому майбутньому придбати
власні земельні дільниці та фарми, продукувати на власній землі хліб,

вино, олію, м ясо, молоко, масло, птицю, яйця, городину, садовину,
квітки це останній етап. Або, резюмуючи все трьома словами:

першим переможним етапом завоювати торговельну промисловість,
другим фабрично -заводську і, нарешті, третім хліборобську".

Тут треба пам ятати, що послідовне оволодіння кооперації
різними галузями народнього господарства вже не уявляється в формі
кооперативної організації, а переважно в формі поширення

кооперативного підприємства, головним чином споживчої коперації
в цих галузях. Утворення власних фабрик та с.- г. фарм, супроти ідеї

Кінґа, пропонується (і нині здійснюється) не в формі виробничих
товариств робітників, що працюють на цих фабриках та фармах, а й у

формі майже виключно підприємницькій: кооперація виступає в особі

її центрів як підприємець, а робітники залишаються в стані найманих

робітників. J

Ріжниця між цими двома планами досить значна і варта того,

щоб про неї поговорити докладно.

Соціяльний зміст кооперативного плану старих шкіл характерний
тим, що під оболонкою кооперативної форми він уже організує новий
лад виробничих відносин, соціялістичний тип виробничих відносин.

Отже, в загальному ладі капіталістичних виробничих відносин
пробивається пролім, що одночасно являє собою осередок нового типу

виробничих відносин. У цьому разі поширення діяльности кооперації
значить поширення цього пролому, процес, що, на думку кооператорів,
триватиме аж доти, доки капіталістичні відносини буде витиснено

новими відносинами.
Соціяльний зміст кооперативного плану нових шкіл має ту

особливість, що замість безпосередньої організації соціялістичних

господарських осередків він пропонує організацію свого роду
послідовно соціялістичних" підприємств; відношення в цих підприємствах
зовнішньо цілком відображають капіталістичні виробничі відносини,
але по суті являють собою відносини, переходові до соціялістичних.
Адже робітники кооперативних фабрик можуть бути пайовиками

споживчої кооперації, що їм ці фабрики належать, і, таким чином, бути
співвласниками кооперативних коштів виробництва. Кінцевий етап

здійснення цього кооперативного плану настає, очевидячки, тоді, коли

всю робітничу клясу буде організовано в ці послідовно соціалістичні"

кооперативні організації та підприємства. Тоді зовнішньо -

капіталістичний характер відносин, що домінують у кооперативних
підприємствах (відношення робітників до господаря" кооперативу, категорія

зарплати, дивіденд тощо) зникне і запанують справжні соціялістичні
відносини. Такий в основних рисах соціяльний зміст кожного зі

згаданих кооперативних планів. Отже, коротко кажучи, ріжниця між ними

зводиться до того, що старий кооперативний план передбачає повільне

насадження під оболонкою кооперативної форми суто соціялістичних
виробничих відносин, а новий кооперативний план обмежує своє

завдання утворенням у рямцах тієї ж таки кооперативної форми
переходових до соціялістичних" в.ідносин 9.

9 Промислові підприємства, що їх організує споживкооперація Кінга,
будується на засадах колективного володіння засобами виробництва, рівного розподілу
прибутку тощо; тут нема категорії зарплати та дивіденду. В кооперативних
фабриках Німської школи та гамбуржців робітники цих фабрик можуть бути
співвласниками їх, але тут є ще форма заплати, дивіденди тощо.
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Ця ріжниця, проте, не усовує ту внутрішню ідейну спорідненість
між цими кооперативними планами, що її ми відзначили вище.

Звернімося тепер до оцінки цієї спільної обом планам ідеї.

Насамперед треба вияснити, в чому полягає суть самої

кооперативної форми, що під її оболонкою організується нові виробничі
відносини. Тут ми відразу натикаємось на дуже цікаву діялектичну
сполуку противенств. Кооперативна форма, кооператив як

підприємство, зовнішньо являє собою явище суто капіталістичне, насамперед.
Коли Ленін писав, що кооперація в умовах капіталістичної держави
являє собою колективну капіталістичну установу" (т. XVIII, ч. II,
стор. 133), то він мав тут на увазі підкреслити два моменти:

колективний і капіталістичний елементи кооперативної форми.
Капіталістичні елементи кооперативної форми обумовлені існуванням
кооперативу в умовах капіталістичного ринку, а саме: риночний характер
господарювання, підлеглість впливові капіталістичних категорій
ціни, зиски, проценти і т. ін. і т. ін. Коротше, зовнішньо -

кооперативна форма нічим не відрізняється від її риночних контрагентів,
звичайних капіталістичних підприємств. Ця капіталістична зовнішність

кооперативної форми є наслідок неминучої потреби підлеглости всяких

відмін господарської діяльности в умовах капіталізму тим формам, що

в ньому домінують, неминучости організувати всякі форми
господарської діяльности тільки за властивими капіталізмові формами. Отже,
ці форми по суті справи призначає самий капіталізм, а разом з тим і

кооперативну форму, що також являє собою породження капіталізму.
Згадана вище діялектична сполука противенств полягає тут

у тому, що в кооперативній організації капіталістична форма править
за оболонку некапіталістичних, соціялістичних]) відносин. Інакше:
капіталістична форма сполучається із соціялістичним змістом". Це

противенство форми та змісту кооперативної організації й
кооперативного руху мусить знайти своє розв язання. Щоб усвідомити собі
шлях розв язання цього противенства, треба знову звернутися до

кооперативної форми. Кожна форма має свій власний зміст".

Кооперативна форма зберігає свою капіталістичну зовнішність і за

переходового періоду, однак втрачає свій старий капіталістичний зміст".
Коли в умовах капіталістичного способу виробництва капіталістична

зовнішність кооперативної форми являє собою виявлення іманентних

капіталізмові законів (що й становить власний зміст" її), то за

переходового періоду ця зовнішність відограє тільки підлеглу службову
ролю* 2). Отже, до кооперативної форми нам треба підходити не як

до якогось ізольованого, що має самостійне буття, поняття, а як до

реального втілення законів, що домінують у даній

суспільній формації. Тут виступає вся величезна вага ролі
кооперативної форми. Для теоретиків кооперативного соціялізму" цілком
природне ігнорування цієї ролі кооперативної форми, бо з погляду їхньої
телеологічної позиції ця форма не більше як продукт їхньої власної

творчости, обумовлений тими цілями, що їх вони ставлять перед
кооперацією. З цього ж таки телеологічного погляду кооперація, рушена

') Тут, як і далі, ми вживаємо терміна соціалістичні відносини** (всередині
виробничого товариства) в тому умовному значінні, як ми вживаємо і

терміна соціалізм** для означення суспільного ідеалу так званих кооперативних
соціалістів**.

2) Виявленням іманентних законів переходового періоду є вже той елемент

зовнішности кооперативної форми, що полягає в її колективізаційній здібності,
інакше: її колективістичні елементи.
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самими тільки прагненнями її суб єкту, набуває всіх можливостей

розвиватися за наміченим ними напрямком. Діялектична взаємодія кожного

соціяльного явища із суспільним цілим замінюється на ізольоване буття
явища, що його визначають виключно його суб єктивні цілі. За такого

підходу до суспільних явищ, природно, не залишається місця для

аналізи впливу оточення, що оточує кооперацію (як соціяльне явище) та

взаємодії кооперації з цим оточенням (у даному разі з капіталістичними

системами). Через це ж таки не залишається місця для аналізи

тих шляхів та каналів, що ними здійснюється згадана взаємодія, що

ними здійснюється вплив капіталізму на кооперативний рух.
Діялектичний і моністичні методи аналізи повинні проходити цілком
протилежними шляхами. Для нас кооперація не явище, що розвивається
ізольовано від капіталістичного оточення, а, навпаки, явище, що

перебуває в найтіснішому взаємовпливові з цим оточенням. Ізольованого
бо буття явищ ні в природі, ані в суспільстві не буває. Отже, за

рушійну силу розвитку кооперації (як і всякого явища) не можуть

бути цілі її суб єкту, а виключно соціяльне оточення 9 що впливає

на неї, точніше взаємовплив її (кооперації) із соціяльним оточенням.

Цей взаємовплив і, зокрема, вплив капіталістичної системи на

кооперацію повинен здійснюватися в певних формах. Форма, що через неї

капіталізм впливає на кооперативний рух, це кооператив як

підприємство, що його відмітною рисою є його капіталістична зовнішність.

Противенство між цією капіталістичною формою та некапіталістичним

змістом, що його ця форма одягає, і є безпосередньою рушійною
силою розвитку кооперативного руху. Бо кооперативна форма
(породжена самим капіталізмом) і виявляє (або втілює в собі)
командні закони капіталістичної системи, що впливають на кооперативний
рух. З цього ясним стає і той шлях, що ним кінець-кінцем відбувається
розв язання противенства між формою та змістом кооперативного руху.

Справді бо: для моністичної системи марксизму
- ленінізму завжди

було за аксіому те положення, що в усякій даній соціяльній формації
домінують закони саме цієї формації, що вплив командних законів

визначає розвиток усієї економічної системи. Проте, концепція
кооперативного соціялізму" побудована на дуалістичній схемі двох систем

законів, що змагаються одна з одною: законів кооперативно
-

соціялістичного і капіталістичного секторів господарства; перемогти, як ми

вже знаємо, на думку кооперативних соціялістів", має кооперативно-
соціялістичний сектор господарства, витиснувши кінець - кінцем сецтор
капіталістичний* 2). Саме такий соціологічний зміст вельми заплутаної
концепції кооперативних соціялістів".

Відкидаючи абсурдну дуалістичну схему наших теоретиків, що

заперечує саме поняття соціяльної формації, марксистсько
- ленінська

теорія кооперації, що спирається на марксистську соціологію, виходить,

як уже говорено, з єдино
-

правильного моністичного погляду на.

суспільство. В даному разі це значить визнання того, що закони

капіталізму дійсні для всіх соціяльних явищ, які виникають у

капіталістичному суспільстві, що і це має особливу вагу соціяльні явища

капіталізму не можна вважати ні за що інше, як за продукт впливу цих

ї) Це оточення, проте, формує й цілі" суб єкту кооперації. Те, що спроба
пояснити розвиток кооперації цілями" її суб єкту марна, видно вже з того, що

спершу треба пояснити походження самих цілей".
2) Ще більший дуалізм маємо в концепції дрібнобуржуазних теоретиків

кооперації Шульце-Деліча та Райфейзена. Тут дуалістична система виступає
чистісінька, нічим не прикрита.
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законів. Отже, і кооперативний рух, як соціяльне явище, являє собою

продукт капіталістичної економіки. Звернімося знову до питання про

противенство форми та змісту кооперативного руху. Яким шляхом

піде розв язання згаданого противенства? Мбо інакше: куди веде

згадане противенство розвиток кооперації? Відповісти на це питання

тепер уже не важко.

Кооперативна форма, як уже говорено, являє собою втілення

законів капіталістичної економіки, їхні виявлення (її власний" зміст).
Отже, визнавши примат цих законів, їхнє всевладне значіння,
визнається і всевладне значіння кооперативної форми, що їх виявляє.

Кооперативна форма, отже, підкоряє собі некапіталістичний зміст

кооперативного руху. Таким чином, противенство форми та змісту
кооперативного руху розв язується через підкорення змісту формі або, інакше,
через капіталістичне перетворення некапіталістичних відносин

кооперації. Некапіталістичний зміст кооперативного руху (некапіталістичні
відносини: ремісницько - селянські в кооперації самостійних виробників;
соціялістичні у виробничій кооперації) мириться" зі своєю

капіталістичною формою через перетворення некапіталістичних відносин

всередині кооперації на відповідні капіталістичному характерові
кооперативної форми капіталістичні відносини. Форма стає вже виявленням

зміненого змісту.
Таке загальне положення. Конкретне значіння цього процесу,

звичайно, різне в різних відмінах кооперації. Не маючи на думці
цілком вичерпати тут характеристику процесу трансформації в усіх
формах, обмежимося тільки кількома зауваженнями.

Однаково, як утворюється виробниче товариство чи незалежно

від споживчої кооперації, чи, навпаки, на кошти останньої в обох

випадках його розвиток відбувається одним шляхом. Його

капіталістична форма, хай і дуже недосконала з погляду вимог ринку, рано
чи пізно повинна підкорити собі переважні товариські відносини,
трансформувавши їх на капіталістичні. Під нагнітом вимог ринку
удосконалюється сама форма, а з нею одночасно удосконалюється роля

форми, як провідника впливів ринку, що розкладають внутрішні
відносини товариства *) Спроби деяких кооператорів (однаково свідомо,
чи не свідомо), щоб обмежити вплив ринку, що розкладає
(трансформує) кооперацію через кооперативну форму, надати останній менш

капіталістичної" зовнішности не досягає мети: недосконала

кооперативна форма або стає за гальмо дальшого розвитку, або

удосконалюється", чимраз більше наближаючись до суто капіталістичної

форми. От чому споживчі Кінгові кооперативи успіху не мали, тимчасом

як споживча кооперація рочдельців поширилася по цілому світу.
З погляду капіталістичного ринку атрибути кооперативної форми кін-

гівської кооперації: відмовлення від розподілу прибутку (дивіденду),
обмеження темпу нагромадження в самій споживчій кооперації тощо
зовсім не сумісні з раціональним господарюванням. Через це роч-

дельські піонери відмовились від цих недосконалостей кооперативної
форми. Не зважаючи на вимогу їхнього статуту, вони рано
відмовились від ідеї організувати своїм коштом виробничі товариства й
стали на шлях кооперативного підприємства. Адже в умовах
капіталізму можливі тільки такі вкладання коштів, що забезпечують
прибуток. Інстинкт самоохорони" споживчої кооперації дуже рано підказав

*) Докладніше див. про це в нашій праці С.-х. кооперация в системе

монопол. капитализма". ДВУ. 1929. Розд. Эволюция кооперативной формы"..
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їй це правило, і вона відмовилась від утопічних проектів
організувати виробничі колективи, відмовилась задля поширення своєї

торговельної діяльности та промислового підприємництва. Це
удосконалювання" кооперативної форми відбувається не тільки з огляду
на безпосередній вплив ринку, а й посередньо, через буржуазне
законодавство, що виявляє тільки ті самісінькі вимоги ринку. Вимоги

закону: обов язковий розподіл зиску, створення резервів, заведення

паїв тощо, має такий самий вплив, як і безпосередній нагніт риночної
стихії. Таким чином, нагніт ринку дуже скоро примушує споживчу

кооперацію відмовитися від утворення промислових товариств, а такі

товариства, вже створені, перетворюються на типові акційні товариства.
Щоправда, може статися, що певний час виробничі товариства

зберігатимуть свої колишні соціялістичні відносини навіть у рямцях
акційної форми; проте, це співжиття капіталістичної форми з соціялістич-
ним змістом кооперативного товариства не може тривати довго: рано
чи пізно внутрішні відносини товариства набувають рис, властивих

його капіталістичній формі (наймана праця, неоднакове число акцій,
і т. ін. і т. ін.). Історія виробничої кооперації якнайкраще довела це

положення.

Отже, ми прийшли до таких - о висновків:

Завдання кооперативно
- соціялістичної перебудови капіталізму

стають в гостре противенство з формою здійснення їх. Капіталістична

форма кооперації не тільки не може правити за знаряддя перебудови
капіталістичних відносин на соціялістичні, а, навпаки являючи собою

втілення домінантних законів капіталізму, стає за знаряддя розкладу
та капіталістичного перетворення відносин, у цю форму одягнених.

У виробничій кооперації цей процес трансформації якнайяскра-
віший, бо тут найдужче й найгостріше виявляється противенство між

капіталістичною формою та соціялістичним змістом товариства.
Неминучість капіталістичної трансформації внутрішніх відносин виробничих
товариств обертає на марні всі спроби через безпосереднє насадження

такихтовариств перебудувати капіталістічне суспільство на соціялістичне.

Справа не змінюється від того, що перед безпосереднім
насадженням або утворенням таких товариств відбувається попереднє
нагромадження коштів через організацію споживчих кооперативів, через

виступ системи споживчої кооперації в ролі організатора цих

товариств. До того ж сама можливість виступу споживчої кооперації
в цій ролі в будь-скільки значних розмірах неможлива. Капіталістична

форма споживчої кооперації суперечить також її (споживчої
кооперації) соціялістичним цілям та діяльності; ця суперечність полягає в

тому, що споживча кооперація погоджує свої цілі та' діяльність із

вимогами форми.
Соціялістичну діяльність споживчої кооперації (організацію

виробничих товариств, кооперативних фабрик) паралізується в зародкові.
Цей майже соціялістичний тип відносин між споживчим кооперативом
і організованим ним виробничим кооперативом тип, що його

проектував Кінг, але що виявив себе зовсім несумісним із
капіталістичною формою всієї кооперативної системи, не здійснився і натомість

постав суто капіталістичний тип відносин між споживчою кооперацією
та створеним нею не засадах капіталістичного підприємництва
підприємством. Цей тип відносин цілком відповідає капіталістичній формі
кооперації, отже, вимогам ринку.

Але, може (тут виступають представники кооперативного плану
найновіших шкіл), поширення кооперативної організації такої форми

97



все ж таки створює передумови для перебудови капіталізму? Зовсім ні-
Мдже з погляду раціонального риночного господарювання, що його

принципам кооперація, зважаючи на її форму, не може не підлягати,
промислова експансія споживчої коопераціє має свої межі. І тут знову
соціялістичним цілям споживчої кооперації суперечить її капіталістична

форма, що зобов язує коритися риночним законам. Неминучість, згідно
з вимогами останніх, посиленого темпу нагромаджень у властиво

споживчій кооперації, що без нього неможливо зберегти позиції на

ринкові, ставить вельми вузькі межі її промисловій експансії.

Капіталістична форма споживчої кооперації зобов язує її і до інших

жертов, що суперечать її соціялістичним цілям: до розподілу чимраз
більшої маси зиску в формі дивіденду тощо, а також дуже звужує
можливості оволодіти промисловістю і, отже, звужує межі перебу-
довної" роботи кооперації. Мдже капіталістичний характер форми"
(кооперативного підприємства) несумісний з іншими методами
залучення нових і збереження старих членів. На війні як на війні".
В умовах риночної конкуренції кооперативна пропаганда, непідсоло-

джувана солідною пайкою дивіденду, лиха зброя в боротьбі з

методами приватної торгівлі, вживаними нею, щоб залучити покупця.
Перемогти приватну торгівлю й зберегти свої позиції можна тільки

риночною зброєю" матеріяльною зацікавленістю, що її самій же

таки кооперації доводиться виховувати у своїх членів. Надалі апетит
з являється з їжею": створена самою кооперацією гонитва за

дивідендом стає основним мотивом становища в кооперативі, а до всіх

кооперативних заходів, що не обіцяють негайно високих дивідендів,
сама маса членів (точніше частина їх, що встигла збуржуазитися")
ставиться гостро

- негативно. Надходить момент, коли капіталістична

форма кооперації мириться" зі своїм змістом".
Такий в умовах капіталізму дійсний фінал цього найвидатнішого

соціяльного експерименту. Капіталістична дійсність, як вийшло,
перемогла прагнення навіть великих людей, яким, безперечно, був Кінг.
Вона змогла навіть саму Кінгову ідею руками епігонів обернути на

жалюгідне знаряддя своїх цілей.
І тільки революційна перемога над капіталістичною дійсністю

відкрила шлях для здійснення ідей великого Кінгового пляну.
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I

І. РИБАКОВ

Криза народництва і тероризм на Україні
1878 79 років

(До 50-тиріччя Народной Воли")

І

КРИЗА НАРОДНИЦТВА

Криза народництва це складний діялектичний процес, що його

коріння заховане в добі першого оформлення народництва, як

громадської течії. Як тільки народництво виявило себе, як більш - менш

визначний рух, виявились і всі характерні його особливості, що мали

кінець - кінцем призвести ввесь цей рух до розпаду. Та й не дивно,
бо в самій природі народництва було заховано глибокі суперечності
з тим економічним станом усієї Росії, що ставав для народників за

практичне тло їхніх теоретичних міркувань.
Народництво оформлює себе саме тоді, коли країна вступила на

шлях невпинного розвитку нових економічних форм, бо 60- ті роки це

і є саме доба народження нових капіталістичних форм і в

промисловості, і в сільському господарстві. Замість натурального господарства,
що відмирає, народжується і зростає .товарне; селянство, пограбоване
реформою 1861-го року, потроху переформується на промисловий
і сільський пролетаріят; зростає число фабрично - заводських

підприємств (кінець 50 років 9.843, 1863 року 16.625), зростає й тип

і розмір підприємства з являються підприємства капіталістичного типу;

зростає й оформлює себе, як кляса, буржуазія. На цю саме добу
і припадають явища, що їх слід вважати за коріння народництва.
Тоді саме почали говорити й писати про народ" і про ті особливості"
економічного стану Росії, що їх, на думку тогочасної інтелігенції,

треба було захистити від дальших впливів Заходу": фактично люди,

що говорили так, намагалися спинити розвиток капіталістичних форм
у господарстві. Переспівуючи слов янофільські твердження про
особливий шлях розвитку Росії", люди 60-х років" заявили, що

гармонійний розвиток" цих особливостей" піде шляхом засвоєння

соціялістичних форм: сільська бо община саме й буде ферментом розвитку
соціялістичного ладу. Община" у народників набувала значіння такого

самого постуляту, як і у слов янофілів 40 50 років, що вустами
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Ю. Самаріна проголосили : Община наша субстанция ; в оправдание
формулы приносим быт J) У своїх поглядах на общину дуже близько
стояв до слов янофілів такий властитель дум" людей 60-х років, як

М. Г. Чернишевський, близько стояв і Бакунін, що був переконаний,
ніби в народе русском" є елементи, з яких постане соціяльна

революція, що елементи ці общинний уклад, і що завдання революціонерів
у Росії об єднати випадкові народні протести, надати їм

організованого характеру. Таке саме значення за общиною й народніми
рухами" визнавав П. Л. Лавров (і журнал його Вперед"),
проголошуючи: Соціяльна основа, що на ній має будуватися майбутнє
російського народу, є общинне землеволодіння; ця споконвічна й покищо

патріярхальна інституція має розвиватися в соціялістичному напрямку
й перейти на общинний обробіток землі та рівномірний розподіл
продуктів; одночасно община пб винна бути базисом політичної

організації"* 2 3 4). Исторические письма" Лаврова були в свій час справжнім
откровением" для ліберальної інтелігенції, що у неї, за словами

Богучарського, община правила за краєкутній камінь, де належить

будувати будівлю майбутнього":|). Під безпосереднім впливом цих

ідей закладалося мало не всі революційні гуртки 60-х років: і гурток

Зайчневського, і гурток шутинців", і, врешті, гурток, що з явився

р. 1862 і прибрав назви Общество Земля и Воля". Під впливом

цієї ідеології народились і розвивались і всі гуртки 70-х років:
чайківці", анархістські гуртки, долгушинці".

Отже, народницька ідеологія майже з перших днів свого

остаточного оформлення та впливу на масовий рух радикальної молоді в

половині 70-х років зазнала внутрішньої кризи, що була наслідком

розходжень її з вимогами тих конкретних умов, де довелося

працювати радикальній молоді, що була носієм народницької ідеології".
Простежмо коротенько як розвиток цієї ідеології, так і розвиток

економічних чинників, що визначали тодішню добу.
Один із пізніших ідеологів народництва, В. В.1), в своїй програмній

книзі Наши направления" дає таке формулювання основних підвалин

народництва: Інтереси народу, як мета; форми, вироблювані його

колективною думкою, або інші, відповідні його бажанням, як засіб;
самодіяльність населення, як рушій суспільної революції такі три

принципи, що характеризують народництво, яким воно визначилось

у пореформену добу нашої історії"5). У цих словах В. В. хоче

зформулювати не лише ідеологічні підвалини, а й тактику
народництва : з дальшого його викладу видно, що він вважає народницьку
систему за соціялістичну щодо мети, за актуальну й оперту на творчий
процес народніх мас" щодо засобів; за матеріял для цієї вільної
народньої творчости" мають правити сущі у нас народньо-
господарські форми". З цих основних засад В. В. виводить дальші, також

програмні, принципи. В тій самій передмові, на стор. V він заявляє:

Всупереч передовим країнам Західньої Европи, де після послаблення

впливу великого землеволодіння керівництво суспільним розвитком,

J) Г. В. Плеханов каже, що в цих словах Самаріна заключается почти
все русское народничество** (Стаття в Истор. рев. движений**. Я. Туна, стор. 374,
вид. Библиотеки для всех**).

2Ї Цитую за названою книгою Я. Туна, стор. 8.
3> Б о г у ч а р с ь к и й В. Яктивное народничество 70-х годов**, стор. 24.

4) В. В. В. В. Воронцов, з фаху лікар, один із найвидатніших теоретиків
народництва 80-90 років, брат відомої укр. революціонерки 70-х років Марії
Ковалевської.

5) В. В. Наши направления**, стор. 7.
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відповідно до змін, що сталися в економічній сфері, перейшло до рук
буржуазії, за якою, як певним її спадкоємцем, видно фабрично -

заводський пролетаріят, у Росії буржуазія засуджена на другорядну
ролю, фабрично - заводський пролетаріят не має шансів на більш чи

менш значний розвиток, а тому найголовнішою можливою соціяльною
основою нашого майбутнього, як це було й у минувшині, є селянство".

Ще раніше, а саме року 1882, в статті Судьбы капитализма в

России" він же розвивав думку, що організаційну ролю капіталу
в Росії заступатиме община, що її артільний дух приведе народне
виробництво до такої організації, якої було досягнуто на Заході за

допомогою капіталу" *) Таким чином, народництво розвивало погляд,
що Росія не зазнає стадії капіталізму й піде особливим шляхом до

так званої общественной формы труда", що матеріял для розвинення

творчого духу" народніх мас це община, артіль і кустарні промисли,
сполучені з хліборобством. Народницька схема немов би ставила над

усе нарід", як суб єкта засобів виробництва, бо тільки він нарід"
і міг організувати виробництво на соціялістичних засадах; але тому,
що в Росії того часу нарід" не мав у своїх руках засобів виробництва,
треба було віддати їх йому: ці засоби виробництва що їх нарід"
не має, є земля. З цього виходить найголовніший пакт усієї схеми

гасло Земля і Воля".

Всі оці положення народники висловлювали більш - менш ясно

й послідовно значно раніш від В. В. Подібні думки, насамперед про
особливий шлях Росії, про відсутність у Росії капіталізму й

пролетаріяту, розвивали ще люди 60-х років". Походили ці думки як від
впливів концепцій утопічного соціялізму, що з ними люди 60-х

років" були добре обізнані й намагалися прикласти їх до умов відсталої

російської економіки, де за центральну постать вони всі вбачали

селянина нарід", так і від прикмет клясової надежности оцих людей
60-х років. Приглянувшись до клясової надежности писменників 60-х

років і молоді, що рекрутувала радикальні гуртки як у Росії, так і на

Україні, побачимо, що всі вони майже до одного дворяни, люди,

що так чи інакше зазнали змін у зв язку з реформою 1861 року.
Підвалину всього життя вони вбачали в сільському господарстві, а за

головного рушія економіки вважали селянина, віддаленого незаконно" й

несправедливо від засобів виробництва", тобто від вільного
користування землею. В цьому ж, в оцій клясовій належності соціялістів"
60-х років треба шукати пояснення й того вже відзначеного
положення, що гасла утопічного соціялізму знайшли добрий ґрунт у
слов янофільстві і що слов янофільська община, як невід ємний постулят,
лишилась невмирущою і в народницьких системах навіть 70-х років.
Тепер уже ясно цілком, що інтелігенція" 60-х років стояла дуже
далеко осторонь від фабрично-заводської промисловости: перші наші

соціялісти, перші гуртківці" справді походили з лав кляси, що зовсім

не брала участи в обслуговаванні тієї промисловости, яка народилась
у Росії після реформи 60-х років. Усі великі заводи обслуговували
і в 70-ті роки майже виключно чужоземці: на Обухівському,
наприклад, заводі, заснованому р. 1863, перші інженери з росіян з явилися
допіру наприкінці 70-х років; на Луганських заводах так само перші
інженери та техніки, всілякі механіки були або німці, або бельгійці;
на перших залізницях скрізь технічний персонал складається з

чужоземців, у Києві з явилося чимало французів, коли збудовано було

9 В. В. Судьбы капитализма в Росии . СПБ., 1862. стор. 3.
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залізницю. Навіть на невеличких підприємствах 70-х років, як

цукроварні на Поділлі та Київщині, увесь технічний персонал складали або

німці, або поляки.

Отже, не дивно, що успіхів фабрично - заводської промисловости
і не помічали самі сучасники, що рекрутували собою лави перших
соціалістів" - народників і що для них і об єктивно, і суб єктивно

в центрі всього життя стояло село з його общиною, з його сільсько -

господарським кустарництвом; не дивно, що й ідеологія їхня

формувалася й розвивалася під безпосереднім і виключним впливом їхньої

орієнтації, а здебільшого їхнього органічного зв язку з селом.

Лише в другій половині 70-х років ми помічаємо, як поволі

змінюються основні підвалини цієї ідеології в напрямі наближення до

вимог переможного руху промислового капіталізму і як разом із цим

змінюється й склад діячів революційного руху. Будується нові заводи,

фабрики, будується нові залізниці, що далі то більше поширюється
площа здобичі кам яного вугілля на Донеччині; зростаючи,
промисловість вимагає нових і нових рук, вимагає не лише мускульної сили,
а й кваліфікованої. Завод притягує до себе не тільки робітника з села

або з містечка, а притягує й різночинця" полупанка, батько якого

був урядовцем, попом, ремісником, крамарем, а то й небагатим або

збіднілим після реформи" поміщиком. Уряд на початку 70-х років

уже дбає про відкриття зовсім незнаних до того часу учбових
закладів: з являються вже різні технічні школи механічні, гірничі,
будівельні, технологічні. Поволі серед технічного персоналу, а надто на

Україні та на Уралі, чимраз більше свої" заступають чужинців. А це

значить, що поволі народжується нова інтелігенція, що вийшла вже

з лав різночинства", тобто дрібної буржуазії. Інші враження вже

сповнювали попити цієї нової інтелігенції, що вже мало знала

селянина й краще розумілася в міському житті, ніж у сільській общині
та артілях сільсько -

господарчого типу. Село для неї чимраз більше

ставало за незрозумілий феномен", і перші ж їхні подорожі до села

оті історичні хожденія" принесли багацько розчарувань і прикростей:
село їх не зрозуміло і не бажало навіть бачити, вони в селі лишалися

чужинцями й панами", бо, хоч і навчилися ходити в селянському
одягу й говорити народньою мовою", але не навчилися працювати
так, як працює нарід" той самий, що його вони мали думку
навчати. Наші гіркі розчарування", однакові і в Росії (спогади М. О.

Морозова і В. М. Фігнер), і на Україні (спогади Л. Дейча і В. Дебагорія -

Мокрієвича) це також історично закономірне явище. Оце нове

оточення, де розпочалося історичне хождение в народ" р. 1874 1875,
що провадилося цілком згідно із старо-народницькими концепціями,
наочно показало самим народникам, що система їхня не витримує навали

нових економічних чинників, що визначилася вже криза цієї системи.

П. Аксельрод цілком слушно зауважив, що саме тоді визначився й

інший процес, що мусів розкласти народництво клясовий антагонізм

між пролетаріятом, що вже ставав на ноги, та буржуазією, і що кля-

сичні системи цього (тобто народницького 1. Р.) соціялізму виникли

під безпосереднім впливом цього антагонізму *)♦
Найкрасномовніша ознака цього духу часу" з явлення так

званої групи набатівців", або російських якобінців", що її

виразником був П. М. Ткачов, цей перший представник самого крайнего

9 П. Б. Аксельрод. Борьба социалистических и буржуазных тенденций
в русском революционном движении". СПБ, 1907 г., 2 доп. изд., стор. 37.
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радикализма,до которого когда-либо доходила русская
революционная мысль", за висловом С. О. Венгерова1), Ткачов, що перший,
власне, й кинув гасло в народ" (за два роки раніше від Лаврова
з його Историческими письмами"). Він бо вже наприкінці 60-х років
бачив у економіці Росії щось більше за суто землеробське
господарство", рішуче висловлювався проти ідеалізування селянства (в статті

з приводу творів Решетнікова) і писав (р. 1867): Коли Росію й зветься

країною хліборобською, то не через те, що тут розвинене

хліборобство, а тільки через те, що тут немає ніякої іншої промисловости.
По суті нашу країну значно правильніше було б звати не

хліборобською країною, а країною первісної культури" * 2). Він бо і його

товариші, що гуртувалися навколо відомого бакуніста Нечаева, вже не

задовольнялися хожденієм" і пропагандою, а розвивали пляни

соціяльної революції, що її мали зняти організації з самої голоти" (не
пролетаріяту, але й не селянства, отже голоти" І. Р.), і визначали

в программе революционных действий" знайденій у одного з нечаїв-
ців Фелікса Волховського, кінцеві цілі соціяльної революції вже не

по -

народницькому: Доки існуватиме нинішній політичний лад

суспільства, економічна реформа неможлива; єдиний вихід це
політична революція, винищення кубла теперішньої влади, державна

реформа. Отже, соціяльна революція як кінцева мета наша, і

політична як єдиний засіб, щоб досягти цієї мети"3).
Надто характерним є оце визнання політичної революції, як

кінцевої мети. В цьому нечаївці значно випередили народників 70-х

років (а цитовану Програму" писано взимку 1868 1869 року), бо

народники довго заперечували всяку ознаку політики" і вважали

навіть вкінці 70-х років за свою кінцеву мету лише вызов народа"
до активного виявлення своїх потреб як легальними, так і

нелегальними способами, і заявляли (навіть підкреслювали це), що прийдешнє
народне повстання" може й не бути соціяльною революцією.

Яле життя далі йшло переможним своїм шляхом і надалі всі

клясичні системи" народництва зазнали кризи від стику з тим новим,

що несла з собою ця перемога. Отже, протягом 70-х років до самого

кінця Народной Воли" і Черного Передела" ми й бачимо, як

народництво борсається в муках колізій між ідеалами" й життьовою

правдою.
Небагато було серед народників таких, хто не розумів причин

краху пропаганди і хожденія" 1874 1876 років. Не розумів, може,
лише один П. Л. Лавров, що розповідає про цей несподіваний" крах
у цікавій статті Riissland Bericht iiber den Fortgang der Socialistichen

Bewegung", друкованій p. 1879 в Цюріхському журналі Jahrbuch fiir

Socialwissenschaft und Sociaipolitik" (Erster Jahgand, erste Halfte), за

ініціялами P. L.4) і безпорадно запитує: Як треба змінити роботу
і як організувати її, щоб можна було сподіватися на сприятливі
наслідки?" Для Лаврова справа йшла тільки про організаційні форми,
а не про ідеологічні підвалини, не про зміну кінцевої мети й

настановлення всього руху.

) С. Д. Венгеров. Очерки по истории русской литературы-. СПБ, 1907,
стор. 107.

а) Б. Козьм і н. П. Н. Ткачев и револ. движение 1860-х годов". Москва,

1922, стор. 122 123.

а) Ibidem, стор. 146.

4) Маемо й переклад цієї статті російською мовою в Кат. и Ссылке0 1925 р.
кн. 14, стор. 43 86.
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Одже, приглянувшись до народницьких літераторів 70-х років,
побачимо, що вони починали вже більш - менш розуміти причини
свого краху. Такими думками пройняте, наприклад, писання одного

з перших ідеологів народництва І. Юзова (Кабліца), в його нарисах
Основы народничества", що вийшли окремою книжкою року 1882-го

а до того друкувалися в Неделе".
Вся його книжка немов би хоче застерегти сучасну інтелігенцію

від захоплення природничими науками та від шукання исторических
законов". Взявшися до природознавства, інтелігенція забула про

потреби народу", читаємо там і). Значення особи основа суспільного
розвитку. За одну з умов її розвитку є раса - )". Центр ваги прогресу
соціяльного світу лежить у психічному житті людини. Прогрес
соціяльних форм полягає переважно в прогресі соціяльних почуттів* 3)*
Зробивши отакого ортодоксального" вступу, лідер народництва,
розуміється, багацько уваги віддає й общині, і непорушності стародавніх
укладів селянського світу", з обов язковим посиланням на

слов янофільського філософа й економіста" Ю. Ф. Самаріна: У нас, каже

Юзов, є те, що зветься мирским владением" ; у мирском владении"

перебуває головне знаряддя виробництва в Росії земля. Російський

нарід не потребував капіталістичного батога для розвитку в собі
здібностей спільно володіти знаряддям виробництва"4). Мле ж найбільше

місце в книзі частина полемічна, де автор намагається (бо мусить
це робити, хоча й без успіху) заперечувати г-ну Марксу".
Найцікавіший розділ це Капитализм и мирское владение" (стор. 173), де

автор розбирає Марксів Капітал". Полеміка із Марксом вийшла надто

наївна; автор, наприклад, запевняє, що Сам Маркс, як видно з

відомостей, надрукованих у чужоземних газетах, вважав за потрібне
зазначити, що перемога капіталізму над нашою общиною не являє собою

закону історичної неминучости; все залежить від тих умов, у які її

буде поставлено тепер" 5). Оце тлумачення Марксових слів само собою
вже є ознакою хитань у народництві ; на них тоді посилалися часто:

справа йде тут про сказане в передмові Маркса і Енгельса до
російського перекладу Маніфесту Комуністичної партії", де справді є таке

місце: Ллє в Росії, поруч з капіталістичним хижацтвом (Schwindel),
що швидко зростає, та приватним, куркульським (bQrgerlich)
землеволодінням, ми маємо більшу половину всієї землі в громадському
володінні селян. Питаємо, чи може російська громада, що являє собою

форму первісного землеволодіння, хоч воно вже й дуже похитнулося,
перейти безпосередньо до вищої форми комуністичного
землеволодіння? Чи перед тим має відбутися той процес розкладу, що в ньому
й полягає історичний розвиток Заходу? Єдина можлива тепер
відповідь на це така: якщо російська революція стане гаслом для

революції пролетаріяту на Заході і, таким чином, обидві вони доповнять одна

одну, тоді теперішнє громадське землеволодіння в Росії може стати

за вихідний пункт комуністичного розвитку" G).
Звичайно, не по силі було Юзову полемізувати з автором

Капіталу", але вже й те характерне, що він мусів це зробити. Майже те

*) І.Юзов. Социологическиеочерки.Основы народничеств." СПБ. 1882,crop. 7.

- ) Ibidem, стор. 17.

3) Ibidem, стор. 27.

) Ibidem, стор. 181.

5) I b і d e m, стор. 197.

°) № 8 9 Народной Воли" від 5-II 1882 року Литература партии
Народной Воли", стор. 279 280.
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саме писав про живучість громади" і інший видатний ідеолог
народництва Николай он 9 на сторінках місячника Слово" за 1880 рік,
у статті Очерки нашого пореформенного общественного хозяйства".
Хоч як хотів Николай он довести, що, мовляв, і тепер община
є основою нашого господарства" і що капітал у сільському
господарстві ніякої ролі не відограє, а виступає на сцену, як капітал купецький
тільки по закінченні процессу виробництва, як чинник, що роз єднує
продукт від продуцента", але ж його нарис лише свідчив, що капітал

пройшов до нашого села і творить там зміни, запобігти яким нема сили

ані у селянства з його громадою, ані в уряду з його комітетами".

Виходило й так, що сам уряд краще від людей, що ходили

в нарід", починав розуміти те, що творилося у сільському
господарстві, і починав вживати заходів до бюрократичного висвітлення причин
крестьянского обнищания". Року 1872-73 засновано було так звану
Валуевскую комиссию" (за головуванням міністра державного майна П. О.

Валуева) по исследованию нынешнего положения сельского хозяйства
и сельской промышленности в России". Комісія ця мала 52 засідання
й розглянула величезні й багатотомні зведення, складені за 958 різними
джерелами", з яких виходило, що одна з причин застою народнього
господарства в Росії та замалого його розвитку полягала... в громадському
селянському землеволодінні. Отже, вжити заходів якщо не до негайного,
законом переведеного скасування його, то до повільного його
скорочення й знесення являло собою, на думку комісії, невідкладне й неодмінне
завдання адміністрації і законодавчої влади"* 2). Цитоване належить

О. І. Кошелеву, цьому останньому могіканові" слов янофільства, що

з великим сумом розповідає про цей урядовий замах на громаду, однак,
не замовчуючи й того, що на селі постає хутко й несподівано
значительная и неотрадная перемена".

Про цю саму перемену", тобто про втілення капіталістичних

форм до економіки села та про невідмінну через це руйнацію
громади багацько писалося тоді і в журналах в Отечественных
записках", Слове", Неделе", і в окремих творах як соціялістів",
лібералів, так і консерваторів" (приклад кн. Васільчіков, що написав

книгу: Землевладение и земледелие", де (особливо в розд. IX 1-го

тому) зібрано багацько фактичного матеріялу, що свідчить про наступ
капіталу на село. Багацько писали про це й народники. З приводу
поданої праці Васільчікова писав талановитий народницький
публіцист С. М. Кривенко, який дуже уважно прислухався до того, що

говорили молоді російські учні" (марксисти), і мусів занотувати
переможний поступ капіталістичних форм у сільському господарстві, хоч

і обстоював ще з суто народницькою аргументацією ролю артілей"
і громади (в статті Русские народные артели" спочатку в

Отечественных Записках" 1874 р., січень, потім в 1 -

му томі Собрания сочинений",
стор. 212 237), де розвивав положення: Артельные начала

представляются в нашей жизни явлением самобытным и далеко не новым" 3).

9 Николай он псевдонім відомого народницького економіста Н.Ф. Да-
ніельсона; за молодих років він був близький до гуртків Нечаева.

2) Я. И. Кошелев. Записки". Берлін. 1884, стор. 212 213.

3) На думку видавців Собрания сочинений С. Н. Кривенко", йому Ж таки

належить і стаття в Отеч. Записках", 1879 р., лютий Новые всходы на ниве народной®,
написана з приводу відомих нарисів Гл. Успенського; з приводу цієї ст. В. І. Ленін

полемізував з народництвом у статті Подстрочный комментарий к народнической
profession de foi (див. 2-й том Собр. соч.", стор. 11). У нотатках до цієї ст. Вл. Ілліча
т. Товстуха висловлює думку, іцо статтю написав не Кривенко, а Елісєєв ( Собр.
сочинений В. Ленина", том. И, стор. 530).
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Спинімося ще також на одному свідченні про проходження
капіталістичних форм до сільської економіки на статті В. Гіляранського
Общественно - экономические отношения в юго-восточной России",

(друкованій у Слове", 1878 р., березень, стр. 121 152), де автор

пробує дослідити неврожаї хліба в Самарській губернії. Автор
приходить до висновку, що капіталізм руйнує на селі ввесь старовинний
уклад, а насамперед общину", і зазначає, що ляментації згаданого

вже Васільчікова врятувати общину" безпорадні і що на ділі
громадське землеволодіння не захищає нас від хліборобського
пролетаріяту" : Отже, тепер громадське землеволодіння селянське майже
втратило всю свою практичну важливість воно не захищає селян від

пролетаріяту, відомого у нас під назвиськом безхатнього батрацтва.
Його клята, але законна дитина глитай, жмикрут, утворюючи
послідовно чимраз більше пролетарів, одночасно має тенденцію
зменшити розміри селянського виробництва хліба ; розмірів цього зменшення

тепер покищо жадним способом не можна нічим визначити. Само собою

батрацтво в суспільно -

моральному відношенні нічим не краще від

перебування в кріпацькому праві, а у відношенні до успіхів хлібного

виробництва, напевне, навіть набагато гірше"!).
Дуже помітно було на початку 70-х років, що капіталістичні

форми щодалі то більше опанували сільське господарство:
хліборобство набувало чимраз виразнішого товарного, експлуатаційного
характеру, чимраз більше поширюється оренда, біднішають дрібні господарі -

хлібороби, більше визначається роля найманих робітників, усі оці
характерні для розвитку капіталізму в сільському господарстві явища,

що їх так виразно підкреслює В. І. Ленін у Развитии капитализма

в России"2), були загальним явищем по всій Росії і обминути їх

народники не могли. Вони й справді мусіли зважати на ці явища, хоч

і не хотіли відразу зміняти свою тактику та здавати старі ідеологічні
позиції. Довго борсалося в змаганні за старі ідеологічні настановлення

й т-во Земля і Воля", нова й найвпливовіша народницька
організація, що постала в січні 1877 р. в Петербурзі спочатку за назвою

Северно-русское революционно-народническое
общество". Воно склалося вже після того, як скінчився невдачею
перший похід" пропагандистів на село. Отже, народники із Землі й Волі"

не хотіли ще поступатися старими традиціями і все ще плекали віру
в непорушність громади, як самобытного уклада". В такому дусі
складено програму О-ва"3), де ми маємо амальгаму
слов янофільства, своєрідної й ненаукової критики марксизму (запозиченої у Баку-
ніна), своєрідного тлумачення елементів матеріялістичної філософії
Фоєрбаха та переспівів ідеалістичної філософії Лаврова.
Найхарактерніша риса цієї програми це анархо

- федералістична її основа

(за Бакуніном і Прудоном), заперечення демократично
- буржуазного

устрою Европи й аполітизм. Отже, саме в цьому пакті ми помічаємо

вже ознаки деякої еволюції; відкидаючи політичну боротьбу в

принципі, програма визнає, що політичної свободи можна досягти лише

як додатковий продукт завоювання її в процесі соціяльної
революції", як наслідок соціяльного перевороту, здійсненого самим народом,
що й встановить згідну з його споконвічними ідеалами та прадавніми

Ч Слово" 1878 р., N° 3, стор. 152.

-) Стор. 128 і 246.

3) Як свідчить О. В. Аптекман було дві редакції програми, майже тотожні:

одна належить Харізоменову (1876), друга Мдріяну Михайлову (1877 78).
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поглядами форму політичної організації"])- Оця маленька поступочка"
показала землевольцям дальші практичні кроки: організацію влітку
1878 року революционных поселений" по селах постійних і конче

потрібних огнищ революційного зворушення в народі, що його кінцева
мета це народне повстання, соціяльний переворот з гаслом Земля
й Воля" прадавнє гасло всіх народніх революціонерів, велетнів

народньо
- революційної оборони Болотнікова, Булавіна, Разіна, Пу-

гачова тощо"* 2).
В №№ Зі 4 часопису Земля и Воля ми знаходимо більш

виразне profession de foi т - ва в статті Плеханова (він був тоді земле-

вольцем) Закон экономического развития и задачи социализма

России", де є й критика поглядів Маркса, і застереження своєрідного
укладу" економічного розвитку Roci f. Доки за земельну громаду
тримається більшість нашого селянства, ми не можемо вважати, що наша

батьківщина стала на шлях того закону, що за ним капіталістична

продукція була б неминучою станцією на шляху його поступу",
читаємо там. Ми не бачимо обгрунтованости в тих міркуваннях, що,

з них виходячи, гадають, ніби Росія не може проминути
капіталістичну продукцію" (це писалося року 1879).

Той же таки Аптекман свідчить, що вже взимку року 1877-78

новий настрій вперше вже ясно формулювали політично роз-
виненіші члени т-ва Земля и Воля" 3) і що за провідну тенденцію
цього нового напрямку" були: примат політики, визнання

неминучости переходу до політичної пропаганди. Представники нового

напрямку" раніш від інших своїх товаришів прийшли й до визнання,
що настав час почати якусь роботу й серед робітництва, до якого

народники взагалі ставилися в усякому разі стримано. Як відомо,

народники навіть вважали робітництво за негативне явище" и

говорили лише про пияцтво", розпусту" серед робітників.
Навіть Л. Дейч, що стояв, можливо, найближче до міста й

робітництва, згадує: Як народники, ми взагалі не надавали

російським робітникам самостійного значіння, вважаючи їхню участь

у революційному русі за корисну лише стільки, скільки вони можуть
стати за ту ланку, що зв язує нас, інтелігентних революціонерів,
і трудящу клясу"4).

Але пропагандистська робота на селі розчарувала землевольців
і в селі, і в самому селянстві: вони побачили, що існування громади
в умовах капіталістичної економіки лише сприяє побільшенню
політичного індиферентизму та відсталости селянства. Вже влітку 1878 року
виразно визначилися великі перешкоди щодо роботи на селі, яка

перероджувалася на просте культурництво і тяжіння до міста. Безперечно,
тут відограли ролю зовнішні чинники зріст страйкового руху в

Петербурзі. Взимку того самого року, коли землевольці обмірковували
питання про перегляд програми, Валерьян Осинський запропонував
ввести до програми тактику політичної боротьби, але цю пропозицію,
як буржуазну", відкинули деревенщики", що складали в т-ві

більшість. Деревенщики" сподівалися ще затриматися на старих
позиціях, не розуміючи того, що з об єктивних причин вони кінець - кінцем

мусять їх позбутися.

1) Цитую з передмови Нптекмана до Черного Передела". ГИЗ, 1922, crop. 33.
2) Ibidem, стор. 34.

j Земля и Воля", № 3 від 15 січня 1879 року.
ч Аптекман. Черный передел** стор. 8.

s) Л. Дейч Шаг назад*'. Соврем. Мир**., 1913, № б.
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Але одночасно з запереченням пропозиції (Рейнського, земле-

вольці роблять крок уперед, заснувавши так звану дезорганизаторскую
группу*4, що мала провадити роботу руйнації державних, урядових
опікувань над селом і підривати селянську віру в царя.

Події 1877 1879 років спричинилися до остаточного розкладу

старої народницької програми, і шлях терору, на який народництво

мусіло стати року 1878 1879, був об єктивним завершенням

довгорічного борсання між незламними гаслами клясичних систем** і

навалою діялектики подій. Терор не відразу, не нагло счинився, а його

підготувала вся попередня історія Землі й Волі**. І тепер Ми вже

знаємо, що цю прагматику визнали самі землевольці. Так само й

розпад Землі й Волі** на дві організації, що стався в червні 1879 року,
після Воронізького з їзду землевольців, був явищем цілком

закономірним. Земля й Воля** мусіла або вмерти, або перейти на нові

рейки, бо саме життя заперечувало народницьку систему.
Ставши на шлях терору, народники розуміли, що цим вони

закладають грунт новій тактиці, яку не можна погодити із старими
концепціями. Цікава їхня аргументація як за тактику терору, так і проти неї.

Ще Флеровський (Бервік) у Трех политических системах** писав:

Лихо тому суспільству, що йому для досягнення поступу залишається

одно: покладатися на тероризм. Мрія уникнути, домагаючись

конституції, народнього хвилювання і досягти мети терором, зникла й

залишила після себе одну темну перспективу прийдешнього... Справжньої
революції можна дійти тільки руками трудящого люду й коштом

крови цього люду**J).
Тероризм лякав народників, бо справді був для них як незламна

суперечність; не могли зважитися вони на нього не тому тільки, що

хотіли вберегти непорушним свій пієтет мирної пропаганди, а й з

причин більш серйозних: вони бо не визнавали взагалі клясової боротьби
(кляс у їхньому уявленні взагалі нема; Лавров у Исторических
письмах** розвивав думки тільки про борьбу експлуатируемого народа
со своими угнетателями**). Зважитися на терористичну тактику, до

чого примушувала дійсність, для народників рівнозначно було ламанню

підвалин усієї своєї системи. Як згадує Фроленко, і Воронізький з їзд
довелося скликати в атмосфері напруження й загострення суперечок
з приводу визнання деякими діячами, а надто Морозовим, конечної

потреби терористичної тактики1 2).
Питання тероризму було чи не найактуальніше у

народницьких колах і після розкладу організації Земля й Воля**; воно

однаково цікавило і народовольців**, і чорнопередільців**, хоч і як

ці останні силкувалися зберегти стару народницьку плятформу. В ч. і

Землі й Волі** від 25 жовтня 1878 року (тобто після події 4 серпня
в Петербурзі кари Мезенцева) Кравчинський писав: Нам треба
пам ятати, що не цим шляхом ми дійдемо звільнення робітничих мас.

З боротьбою проти основ сущого ладу тероризація не має нічого

спільного. Проти кляси може повставати тільки кляса; зруйнувати
систему може тільки нарід. Терористи це не більш, як охоронний
загін, що його призначення охороняти робітників від зрадницьких

ударів ворогів**. Як бачимо, він засвоює немов би марксистську
термінологію, але приправляє її незламною згадкою про нарід**. Інші

народницькі лідери писали трохи не так. У ч. 5 Земли и Воли® від

1) Цитую з статті Нптекмана до Черного Передела , стор. 393 і 395 396.

2) Фроленко. Липецкий и Воронежский с езды*. ,Былое , 1907, № 1.
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8 квітня 1879 р. передова стаття намагається примирити тероризм
з принципами Народной Воли й закликає з єднані армії селян і

інтелігенції" боротися з експлуататорами та одвічними ворогами народу".
Морозов у ч. 2-3 Листка Земли и Воли" від 22 березня того ж таки

року писав: Політичне вбивство це передовсім акт помсти. Це
єдиний спосіб самоохорони за нинішніх умов і одна із кращих
агітаційних метод"; такі самі думки розвивав він і в брошурці Терористи-
ческая борьба" 1). Думку про те, що терор є не тільки помста, а й
значний агітаційний засіб", ще більш виразно висловлено в ч. 4
Народной Воли" від 5 грудня 1880 р., де навіть сказано: Думка про можливість
і корисність цього роду боротьби чимраз більше проходить до
свідомости не тільки революціонерів усіх фракцій, а й, що ще важливіше,
до свідомости міської робітничої людности та селянства". Думки про
те, що терористичні акти багато зробили для знищення авторитету
царя й уряду серед селянства, ми не раз зустрічаємо в листівках
і нелегальних часописах. Так само часто зустрічаємо аргументацію
конечної потреби визнати шлях політичної боротьби і змагання за

конституціоналізм" (слово це було лайкою серед землевольців), тобто
за гасло політичного порядку і навіть за пропаганду ідеї установчих
зборів. У цьому відношенні за програмні деклярації треба вважати

Программу Исполнительного Комитета Народной Воли", оголошену
в ч. 6 Народной Воли", і статтю М. Дорошенка Политическая
революція и экономический вопрос", вміщену в ч. 5-му. В Программе
Исполнительного Комитета" просто сказано, що партія стає на шлях

політичної боротьби з царатом: Ми мусимо перевести політичний

переворот, щоб передати владу народові... Ми гадаємо, що народню
волю досить добре висловили б і здійснили б установчі збори, вибрані
вільно, загальним голосуванням"* 2).

В дуже цікавій статті Дорошенка між іншим сказано:

Ми вважаємо, що політична боротьба є для нашої партії не

сторонній елемент у нашій соціялістичній діяльності, а навіть могутній
засіб здійснити частину нашої програми34)... Щоб повалити теперішній
лад потрібне одночасне і міське, і сільське повстання... Зважаючи на

більшу розвиненість і рухливість міської людности, зважаючи, зрештою,
на те, що діяльність партії повинна дати більші наслідки в кількісному
відношенні в місті, аніж на селі, треба гадати, що не село, а місто

дасть перше гасло повстанню: але перший успіх у місті може подати

сигнал до заколоту мільйонів голодного селянства"1).
Тут ми підходимо до проблеми, що 'була надто актуальна, як для

народовольців, так і для чорнопередільців, до робітничого питання,
яке вони раніш уперто й свідомо відкидали. Причина зміни поглядів
і тут та сама вплив міста з його революційним промисловим проле-

таріятом, що вже виявляв себе на позиціях клясової боротьби,
закладав уже робітничі союзи й плекав свої методи боротьби з

експлуататорами", методи, що починали вабити і народницьку

різночинську" інтелігенцію. Цього впливу міста й робітництва зазнала й права"
група чорнопередільці, ба навіть глибше, від народовольців. Чорний
Переділ" проробив більш складну, більш глибоку й цікаву еволюцію,

*) Николай Морозов. Террористическая борьба". Лондон. Русская
типография". 1880, стор. 14.

а) Литература партії Народной Воли" под ред. Базилевского, вип. 1-й,

стор. 107 108.

3) Ibidem, стор. 171.
4) Ibidem, стор. 173.
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бо як відомо, з нього вийшла перша, інтелігентська група марксистів,
так звана Група Освобождения Труда".

Цю еволюцію, що визначає собою глибоку кризу народництва,
і Чорний Переділ" пройшов, так само починаючи від визнання

системи терору, про що говорилося вже в ч. 1 Черного Передела":
Значний терористичний вчинок у місті в певний момент може стати

в великій пригоді" (стр. 13); у ч. 2 говорилося, що треба дбати про
знищення віри в царя", бо це одна з неодмінних умов народнього

звільнення". Далі там же читаємо такі цікаві рядки: Тому, що тепер
уже неможливе повернення до ремісничого ізольованого виробництва,
єдино можливе розв язання робітничого питання полягає в

експропріації капіталістів та в організації колективного володіння знаряддями
праці. Техніка сучасного виробництва, почавши з соціялізації праці,
логічно неминуче веде до соціялізації володіння, тобто до практичного

здійснення соціялістичних учень. Народившись на фабриці, робітничий
соціялізм проходить на село".

Оця увага Чорного Переділу" до міста й фабрики зближала

його з робітничими союзами. Ю. Стеклов у праці Историческое
подготовление русской социал-демократии" доводить, що ця ідея

фабричного й аграрного терору", що її плекали чорнопередільці
(вважаючи, що політичний терор здебільшого залишається незрозумілий
народові) існувала в Южно - Русском Рабочем Союзе" в Києві на

початку 80-х років1).
Безперечно, з явлення двох угруповань у народництві року 1879

визначало новий етап глибокої внутрішньої кризи народницької
системи, кризи, історично закономірної й неминучої, бо нове життя,

нові успіхи промислового капіталізму кликали до активної ролі й нові

кадри революціонерів; ті самі чинники кликали до перемоги й нову
ідеологію ідеологію молодої соціял - демократії, опертої на гасла

Комуністичного Маніфесту". Криза народництва, що гостро
визначилась року 1879, фактично була ознакою перемоги марксистських
гасел у Росії: під ознакою чимраз глибшого впливу марксистської
філософії й політекономії на революційну інтелігентську молодь, власне,
й розгортається вся історія Народньої Волі" після Воронізького з їзду.

Криза народництва це вже визнаний істориками факт була
більш глибока й більш складна на Україні, і саме тому, що наступний
хід розвитку промислового капіталізму був найбільш яскравим і

жвавим на Україні в 70-х роках.

II

ПОСТУП КАПІТАЛІЗМУ І НАРОДНИЦЬКИЙ РУХ НА УКРАЇНІ В 70 РОКАХ

Тепер уже не може бути сумніву, що в господарській системі

Росії Україна вже з половини XIX ст. була найрозвиненішою
капіталістичною країною. Відколи придбано було Черноморскую
скважину", на Україну рушив торговельний капітал, а згодом, коли

розпочалося розроблення мінеральних скарбів Донеччини, на Україну
попливли широкою лавою як російський, так і закордонний
промисловий капітал. Реформа 1861 року сприяла пожвавленню розвитку
промисловости і взагалі піднесенню економічного життя краю:
промисловий капітал скрізь, в усіх галузях економіки починає забирати ролю

9 Ю. Стеклов (Ю. Невзоров). Историческое подготовление русской
социал-демократии4*. Борцы за социализм", ч. 2-я, стор. 158.
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організаційного чинника. Сільське господарство стає виразно
товарним і працює на далекий збут; зростає (як ми бачили вже) число

фабрик і заводів, будується залізниці, а з початку 70 - х років ростуть
і банки (за даними М. Слабченка, їх було вже: 10 земельних, 25

комерційних, понад 100 міських)1).
Найпомітніші для людей того часу зміни капітал чинив у

сільському господарстві. Його капіталізування йшло дуже швидким

темпом, викликаючи й позитивні, і негативні для загального добробуту
країни процеси. Засівна площа скрізь хутко зростає в з вязку з

побільшенням хлібно-торговельних операцій: 1861 1870 років хлібна
площа становить 11.965 тис. десятин, 1870 1880 років уже 13.890
тисяч десятин2). Організаційну ролю в поширенні хліборобства відограє
поміщик, запроваджуючи інтенсивне господарство, заводячи машини,

штучне угноєння, селекцію. Як допоміжна сила, починає виявляти

акцію й куркуль заможний господар з селянства, що розбагатів саме

завдяки реформі 1861 р. Роля цього глитая", що про нього говорив
1 згадуваний російський письменник Гіляранський, найбільше зростає
в 70-ті роки саме на Україні, де йому легше було посісти величезні

незаймані простори за степовою смугою на півдні. Навпаки, становище

селянства на землі дедалі ставало сутужніше, бо населення зростало,
а землі реформа дала обмаль, менше, ніж було у господаря за

кріпацтва. Здобути прирізки" не було жадної можливости. І селянам

лишався єдиний вихід заробітчанство, яке й справді шалено

зростає на початку 70!-х років. Коли до цього додати ще відсталість
селянського хліборобства, що ніяк не могло конкурувати з

поміщицьким, дорожчання грошей, зріст лихвярства й безвихідної заборго-
ваности господарів, то перед нами виразно стане ота картина
зубожіння селянства на Україні, що її так докладно, за статистичними

матеріялами, змалював пр. Слабченко в цитованій уже праці (розділи
2 5 і 9, 11, 12). Уже на початку 70-х років, як показує Слабченко,

трохи не третина колишніх поміщицьких селян не мали худоби, му-
сівши прикуповувати хліб, а наприкінці десятиріччя селян без робочої
худоби на Полтавщині було пересічно до 40%.

Зубожіння селянства звертало на себе увагу сучасників, хоч і не

завжди вони були гідні правдиво зрозуміти його причини. Цьому
питанню, наприклад, віддано книжку А. Умісси, що вийшла року 1874 а).
Подавши цифровий матеріял про зниження врожаїв, про зубожіння
хліборобів та про виснаження земельних добір, автор одночасно

підкреслює зріст хліборобської техніки в поміщицькому господарстві і не

може знайти задовільної відповіді на запитання: чому ж знижуються
врожаї і хліба стає чимраз менше? Порівнюючи сучасний рух на

ниві сільського господарства Південної Росії з рухом минулих часів,
хто не скаже, що господарство наше стало на шлях поступу й швидко

йде вперед? Хлібороб, що засівав за кріпацтва 100 десятин, тепер
засіває 300 400; простого дерев яного плуга заступив удосконалений
залізний; замість мужицького ціпа діють кінні та парові молотарки;
коси замінюється на сінокоски та жниварки; вітряки витискуються
довізними закордонними млинами. Далі лани наші розорано всіма

а) Слабченко. Н. И. Зибер (передмова до .Очерки первоб. економич.

культуры"), crop. VI.

2) М. Е. Слабченко. Матеріяли до економічно-соціяльної історії України
XX століття'*. Том II, стор. 60.

а) Н. 1. Умісса. Современное положение земледелия на юге России".

Херсон. 1874.
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напрямками, межі кожного власника визначено з великою точністю;

скотарство та вівчарство поставлено в певніші рямці; нарешті, сотні

зайшлих і місцевих робітників, працюють там, де раніш вовтузились
десятки люду... Все, одним словом, заворушилося, і хоч куди б

глянули, скрізь ми бачимо на Півдні Росії якийсь гарячковий рух, але

бачимо й зубожіння та виснаження природи: раніш хліб родив сам

8 10, а тепер ледве 2 4" J).
Мвтор не може відшукати причин описаних явищ і йому

уявляється в недалекому майбутньому можлива катастрофа: Зростають
безгрошів я та дорожнеча на життьові припаси, наближаючи нас до

якоїсь поземельної та фінансової катастрофи"2).
Книжка Умісси викликала з явлення в ч. 4 Слова" за 1879 р.

цікавої статті С. Ш. Херсонская говорильня и земское оскудение",
де автор, подавши багацько статистичного матеріялу про сільське

господарство та промисловість на Херсонщині 70-х років, змальовує

сумну картину, обвинувачуючи херсонських земців, що негідні

пильнувати добробуту хліборобового. Автор обминає явище, що й

недород", і злидні селянина, якому найкращий врожай лишає тільки

12 крб. на чоловіка на рік прибутку, і злостное ростовщичество", і

страшні епідемії та епізотії, і потяг десятків тисяч малоземельних

хліборобів на заробітки до економій, а найчастіше до міста все це

явища такого порядку, яких не запобігти здібностями дбайливих земців.
Явища ці мають одну лише причину: зріст капіталістичних форм у
сільському господарстві. Тоді бо на Україні визначились усі ті

характерні прикмети втілення капіталізму в сільське господарство, про які

так яскраво писав В. І. Ленін у Развитии капитализма в России" :

Наявність усіх тих суперечностей, що властиві всякому товарному

господарству й усякому капіталізмові: конкуренція, боротьба за

господарську самостійність, перебивання землі (купованої й орендованої),
зосередження виробництва в руках меншости, виштовхування більшости

до лав пролетаріяту, експлуатація його від меншости торговельним
капіталом та наймання батраків"3).

Дальші особливості поступового руху капіталізму, також

відзначені Леніном, усі мали місце на Україні 70-х років: зріст парцеляції
землекористування, зріст сільського пролетаріяту і сільської буржуазії,
змагання заможніших шарів селянства переродитися на буржуазне
фармерство, численний відхід зубожілого селянства від хліборобства.
Оце розшарування селянства типова ознака капіталістичної дифе-
ренціяції набувало щодалі то більше того поступу, що характеризує
напівколоніяльну країну, якою, безперечно, і була тоді в

господарській системі Росії Україна. Ми маємо тепер уже докази, що так

дивилися на Україну сучасні економісти. Досить послатися на статтю

без підпису в 6-й книжці Отечествен. Записок" за 1877 р.: Еконо-
мическая будущность юга России и современная его отсталость" (стр.
268 ЗОЇ), де автор, розвиваючи думку, що Україна незабаром стане

передовою країною в господарській системі Росії, аргументує свої

положення, ввесь час виходячи з погляду на Україну, як на колонію

Росії, як на величезний склад усілякої сировини, без якої не обійтися

промисловій півночі"; автор з деякою тривогою навіть ставить таке

запи+ання: Чи не скористуватися вже тепер півдню мінеральними
багатствами та чи не краще на місці обробляти тубільну сировину,

*ї Ibidern, стор. 46 47.

-) Ibidem, стор. 5 6.

: ) Ленін. Развитие капитализма в России", стор. 128.
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що ЇЇ він нині вивозить за тисячі верстов?"1). На авторову думку,
своє колоніальне значення Україна почне втрачати, як тільки там

знайдуть широке прикладання чужоземні капітали (не забуваймо, що
статтю писано тоді, коли вони допіру з явилися); покищо status guo

гарантується тим, що південноросійське хліборобство та торговля ще

остільки вигідні нині, що їх нема рації міняти на фабричні
підприємства" * 2).

Фабрики та заводи, проте, не заступали місця хліборобства та

торговлі, а зростали самі собою: 70-ті роки проходять на Україні під
ознакою буйного зросту фабрично - заводської промисловости. На

Правобережній Україні закладається нові цукроварні і перебудовується
старі на більші, устатковані на європейський зразок: довозиться нові

машини, збільшується число робітників, збільшується розмір
продукції. На початку 80-х років на Україні існувало вже 148 цукроварень
з продукцією на 17 міл. пуд.3), тимчасом як у 40-х роках їх було
лише 20, з продукцією не більще від 1000 пудів цукру4* *). Будування
цукроварень і попит на робочі руки викликали величезний відхід з

пролетаризованого селянства. Цей рух селян на цукроварні мистецьки

змалював Нечуй - Левицький у своїх оповіданнях, правдиво показавши,

що заробітчани розносили по селах революційну й клясову свідомість;
одночасно він мистецьки змалював і вир грюндерства й ажіотажу",
що охопив був не тільки власників підприємств, а й їхніх мінестеріялів
та дрібних посередників (з цього боку оповідання Нечуя - Левицького
являють собою мистецьку паралелю до Золота" Маміна - Сибіряка).

На Лівобережній Україні зростають важка індустрія та оброблю-
вальна промисловість. Донеччина саме в 70-ті роки стає

Всеросійською кочегаркою", випередивши інші райони щодо здобичі вугілля.
1839 року здобуто було 877 тис. пудів вугілля, 1870 року 15,6 міл.

пуд.ь). Протягом 70-х років на Донеччині відкрито великі заводи на

1000 1500 робітників: Юзівський, Сулинськиц та Лисичанський;
1864 року чавуну на Україні витоплювалося до 100 тис. пуд., а 1874
вже 900 тис. пуд.,!). На кінець десятиріччя на Україні було понад

20 середніх розміром заводів (на 300 1000 робітників), з яких

найбільші: Одеський Русского Об-ва Пароходства и торговли" (чавунно-
ливарний), Одеський механічний Беліно - Фендеріх, механічний Ельворті
в Лизаветі, Грушівський Пастухова, Херсонський Фальц-Файна тощо.

Одночасно на 70-ті роки припадає доба гарячкового
будівництва залізниць. Року 1871 - го прокладено 434 верстов залізничої колії,

року 1876 587 верстов, року 1879 1057 верстов7). Року 1869

збудовано залізницю Горлівка - Ростов, року 1870 Балта-Лизавет,
протягом 70-х років збудовано найважливіші залізниці: Харків - Миколаїв,
Берестя - Київ, Курськ - Севастополь. Року 1878 утворено дуже важливе

для поступу промисловости та торгу об єднання 3-х залізниць під
назвою: Об-во Юго-Западних жел. дорог"; це Об-во"
об єднало понад 2 тис. верстов залізничих шляхів8). З явлення залізниць

Л Отечеств. Записки". 1877, червень, стор. 270.
ui Ibidem, стор. 295.

3) Вобл и й. Економічна географія України", стор, 91.

й) П. Г. Ф о м і н. Украина. Экономическая характеристика", стор. 151.

ь) П. Г. Фомін. Горная и горнозаводская промышленность юга России",
г. 1, стор. 182.

°) Сухов. Экономическая география Украины , стор. 136 137.

7) Я. 1. Чупров. Из прошлого русских жел. дорог , стор. 13.

8) Б л і о х. Экономическое состояние России в прошлом и настоящем .
Вестник Европы, 1877, .грудень (початок статті жовтень), crop. 715.
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сприяло не лише пожвавленню товарних операцій та піднесенню

промислового життя, а й пожвавленню руху старими шляхами

водними і гужовими. Як свідчить Бліох, на 70-ті роки припадає шалений

зріст гужового транспорту на Україні, що працював на підвіз до

станцій1) , тисячі недавніх хліборобів - бідаків ішли чумакувати, ставали

за погоничів і каталів, наймалися вантажити пароплави в Херсоні,
Миколаєві, Одесі. І знову ми маємо художнє свідчення про
пожвавлення цього відходу від хліборобства в романі Мирного Хіба
ревуть воли, як ясла повні".

Усі оці явища зросту капіталізму в усіх галузях господарства
мусіли спричинитися до народження пролетаріяту на Україні, під
ознакою чого, справді, й розгортається соціяльна історія 70-х років.
На Україні зростають кадри робітництва, зростають і підносять свою

акцію в громадському житті. Робітництво дедалі оформлюється як

кляса, гартує свою свідомість, закладає свої клясові організації, от як

Ю ж н о-Р у с с к и й та Южно- Росси йский робітничі союзи,

стає до боротьби з капіталом, влаштовуючи страйки та демонстрації.
Цей зріст робітничого руху на Україні був більш яскравий і жвавий,
ніж у Росії, і мав величезний вплив на громадське життя. Можна без
помилки сказати, що на тлі піднесення активности робічничих мас і

сталося на Україні оте історичне викривлення" тактики народницьких

революційних організацій, що спричинилося й до змін народницької
ідеології, і, зрештою, до кризи самого народництва року 1879-го.
Волею історичної діялектики народники найперше на Україні мусіли
в своїх шуканнях опори підходити не лише до селянина, але все

більше, частіше і ближче до робітника, якого вони так довго боялись
і цурались. Зв язок із робітництвом і прокладає ту останню смугу в

історії народництва, що припадає на 1879 р.
Однак, чи існувало, як самостійна течія, українське народництво?

На це питання перші ж дослідники мусіли відповісти негативно. Так,
С. Буда в дуже цікавій праці До історії революційно-народницького
руху на Україні першої половини 70-х років" * 2), поставивши за мету
показати, що бодай поодинокі народники українці діяли на

національно-українському грунті", однак визнав, що в народницькому русі
початку 70-х років не було виразної свідомо - національної течії",
її не було й накінець десятиріччя, як не було й пізніше з причин цілком

зрозумілих, бо тоді не було ще й соціологічних чинників, що могли б
визначити окремішність цієї свідомо - національної течії". За такого

чинника пізніше в 90-ті й 900-ті роки було, як відомо, піднесення
ролі дрібнобуржуазних прошарків села отих самих, що 70-ті роки,
як ми вже бачили, допіру ще ставали на ноги й визначалися серед
заможної частини селянства. Свідомо - національна течія" й
визначилася тоді, коли зміцніла ота напівселянська дрібна буржуазія, що

зрештою утворила РУП і УНР. М що в 70-ті роки, як знаємо, її ще
майже не було і що лави народників здебільшого поповнювалися

дітьми дідичів (переважно російського походження) або урядовців, людей
вільної професії (теж здебільшого росіян), то й природно, що
національна течія в народництві не могла ще спричинитися до з явлення

окремішної української групи в народництві. її й справді не було, а

проте поодинокі народники
- українці все ж зберегли в собі і в своїй

роботі всі елементи національної культури, хоч і ніколи не ламали.

*) Фомин. Ibidem, стор, 230.

2) У к р а ї н а . 1926 р., кн. 4.
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тісного зв язку з народниками
- росіянами в спільній роботі проти

царського уряду, бо, як це яскраво довів М. І. Яворський у своїй статті

Емський акт 1876 р. J) » для них тоді елементи національної культури
стояли не виключно та й не на першому місці".

Ці національно - українські елементи самі собою ставали в

народницькому русі на Україні на належне місце вже через той
примат мужика", що його плекали народники. Ходити в нарід" вести

пропаганду на селі, не знаючи ані української мови, ані звичаїв

селянських, не можна було, і про це часто говорили навіть
народники - росіяни, відома Катерина Брешко - Брешківська, писала про
це в ч. 6 7 Общини"2). Навколо питання, як саме і якою мірою
треба зберегти українські елементи в пропаганді на Україні, чи

треба її провадити українською мовою, чи треба для України
випускати революційну літературу українською мовою, вже на початку
70 -х років виникають у народницьких осередках дискусії, з яких

найсерйознішою, характерною для доби була дискусія між

органом лавристів Вперед" і анархістською Общиною", а також між

Вперед ом" та Лавровим, з одного боку, і Драгоманбвим з другого.
Лавристи, а надто впередовці", на надавали актуального значіння

національним елементам у революційній програмі і з цього боку
скрізь були централістами" та общеруссами". В V-том томі Впе-
ред у" (р. 1877) вони немов би згоджувалися, що слід поставити

й розв язати питання про приемы местной пропаганды" та про її

приспособление к местным условиям", але рішуче заявляли: Тільки
дивним може здатися цей замогильний заклик до націоналізування"
саме тепер, у добу Інтернаціоналу", в ту пору, коли мало не

абетковою істиною стала вже думка, що, висловлюючись словами Здано-
вича, люди поділяються не на національності, а на гноблених і
гнобителів . .. Лави соціялістів зростуть і кожен із них матиме місце
серед людности, що з нею йому найкраще буде зблизитися. Ніхто не

піде тоді проповідувати соціялізм полякам єврейською мовою,

малоросам чухонською. Практика ступнево виробляє методи для місцевої
пропаганди в іншій місцевості. Ллє це принатурення до місцевих умов
ніколи не буде націоналізуванням" соціялізму, і ми висловлюємо

нашу певність і надію, що російський соціялізм завжди буде не

національний", а інтернаціональний"3).
Фразу про замогильний заклик до націоналізування" було

кинуто на адресу Драгоманова з приводу його трохи роздратованих
листів до редакції Вперед" 1876 1877 р. р.4), на які Лавров не

відповідав, але знов гостро згадував про Драгоманова в згаданому вже

звіті" 1879 р. в щорічнику Jahrbuch fiir Socialwissenschaft". Драгоманов
відповідав йому в другому томі того журналу в статті Der kleinrus-
sische Internacionalismus". У своєму звіті Лавров між іншим писав,

що Община" плекала думку про конечну потребу об єднати сущі
в Росії групи в формі спілки окремих національних груп, тимчасом

як усі соціялісти зливались у спільну масу, не зважаючи на

національні ріжниці між великоросів, малоросів і поляків. Цим редакція
відчиняє доступ до свого журналу й російським націоналістам".

9 Прапор Марксизму № 1, 1927 р. і № 1 (2), 1928 р.
3) Воспоминания пропагандистки (одной из осужденных на каторгу) .

Община , № б 7, стор. 25.
3) Вперед", т. V, стор. 161 162.
4) Про це див. М. Павлик Листи Мих. Драгоманова до російського соц.

революційного видання Вперед . (1876 1878). З архіву Вперед , Львів, 1910.
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Мова йде тут про відому статтю Мик. Ів. Жуковського
(анархіста й приятеля Бакунінового) в 5-му числі Общини" Реформы
и революция", де маємо не лише талановиту відсіч централістам,
а й блискучу лекцію про Україну та українців; думки Жуковського
дуже характерні для тогочасних радикально

- революційних
угруповань. Зазначивши, що за джерело тверджень про единство России"

найчастіше правлять історії" Соловйова та Бестужева - Рюміна,
Жуковський докладно розповідає про культурний стан України в XVI

XV4I сторіччі, про Січ, про національне відродження початку XIX

століття, про Шевченка й Костомарова та про заходи царату положить
конец революционной пропаганде на Украине", закінчуючи такою

тирадою: Адже в теперішній Росії всеросійського" тільки й є, що

салдат, піп, чиновник та поміщик, патрон і купець ; ці різнорідні
чинники влади одноцільні, і їх можна назвати не тільки всеросійськими,
а й усесвітніми. У російського уряду є російський жандар, російський
шпигун, а народу всеросійського нема. Москвич, поляк, українець
один одному не укажчики, а товариші. Тепер усі вони живуть під
гегемонією великоросів і звуться російським народом саме тому, що

над ними російський становий; зникне цей становий і всі народи

стануть самі собою, а в яких місцях і як саме вони зфедеруються
один з одним, це може показати тільки практика".

Окремо на адресу революційної молоді, яка, на його думку, не

зовсім правдиво розуміє шляхи революційної боротьби, Жуковський
кинув іще кілька слів, дуже характерних для людей з Общини" :

Московські соціялісти видавали силу силенну народніх брошур,
оповідань, казок, де цар, піп і поміщик являють собою неподільну
трійцу, причину всіх нещасть народніх. Останні процеси й промови
наших пропагандистів ясно доводять, що вони стоять на соціяльно -

революційному ґрунті безначального Інтернаціоналу... Думка про

доброчинців, про диктаторів, про комітети, що пропонують рух згори
вниз, відходять у минуле разом із старим поняттям про саму
революцію. Рух мають здійснювати вже самі дієві сили, він має йти знизу

вгору, від часткового до загального, від секції до федерації области

секції; від обласної до національної, від національної до світової" 9-
Ще виразніша полеміка з приводу всеросійства", яке закидав

Драгоманов російським народникам, знайшла місце в ч. 8 9 тієї ж

Общини" між Драгомановим і Як. Стефановичем. У статті

Великорусский интернационал и польско - украинский вопрос", писаній року
1882-го, Драгоманів розповідав, що російські народники заперечували
проти видання листівок і брошур українською мовою: ще року 1874
він бачив у Петербурзі рукопис українського перекладу Хитрой
механики", але рукописа цього не надрукував Вперед", що

одержував на це кошти від України. 1874 року один із найповажніших людей
процесу 193 склав брошурку Правдиве слово хлібороба до своїх

земляків", але надрукували її тільки 1876 року українські
соціялісти"* 2). Справу з друкуванням української пропагандистської
літератури налагодив, як відомо, лише року 1875 76 Сергій Подолинський,
заснувавши у Відні Українське соціялістичие
видавництво", що видало листівки: Парова машина", Про бідність",
Правда" (переробка Хитрой Механики") та Правдиве Слово"

Фелікса Волховського. Ця справа мала для народників - українців

*) Община*', № 5, crop. 1 6.

2) Драгоманов. Великорусский интернационал и польско - украинский
вопрос**. Казань, 1906, стор. 48.
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значення першорядної ваги, бо цілком природно, що лише пропагандою

українською мовою можна було наблизитися до українського
селянина. Питання це поставало в народницьких гуртках неодноразово,
але не завжди його розв язувалось в той бік, щоб на видання

українських листівок згоджувалась більшість. Так, одна з ветеранок, Кат.
Мих. Щепкіна (онука відомоґо Мих. Сем. Щепкіна) згадує, що в

Народній Волі" Софія Перовська рішуче заперечувала, всупереч думкам
Желябова, проти видання українських листівок, вважаючи, що народ
везде понимает русскую речь". Проте, в Черном Переделе" ми не

раз зустрічаємо дописи з України, друковані по - українському (в
ч. ч. З, 4), а в ч. 5-му (від грудня 1881 р.), наприклад, надруковано
Пісню бандуриста" про смерть Олександра II. Драгоманов також

свідчить (у листах до Івана Франка), що ще Марко Вовчок і К°
писали українські бунтарські проклямації для Бакуніна і Нечаева"1).
Питання про мову українську, як засіб пропаганди, було в 70-ті роки
одним із тих актуальних для народницьких гуртків питань, що

випливали з деяких особливостей революційно - пропагандистської
роботи на Україні. Наявність цих особливостей всім впадала в око, про
них багато говорилося як тоді, так і пізніше, але мало хто розумів
справжню, причину цих особливостей. Розуміли, що пропаганда на

Україні щодалі стає більш успішною, ніж у Росії, і щодалі набуває
інших напрямків стає виразно політичною, скерованою проти
царату, як політичної системи, але не розуміли, що причини всіх цих

особливостей випливають з більш поступового розвитку капіталізму
на Україні. Не розумів цього і Драгоманов, розвиваючи в своїй

полеміці з Стефановичем у ч. 8 9 Общины", що вперто обстоював

старі народницькі погляди на незламаність общини й аполітичність

пропаганди, такі думки: Головна ріжниця між нашими думками та

думками видань великоруських соціялістів останнього часу (1873
1876) полягає тільки в більшому значінні, яке ми надаємо в даний
момент політичному питанню в Росії, що складається з питання

якнайшвидшого скасування в ній традиційного самодержавства,
царського і урядового, як найширшої політичної форми, що, мов та

колода, лежить на всякому дальшому прогресі народів, підлеглих
московсько - петербурзькому царюванню"* 2).

Драгоманов не намагався навіть шукати пояснень тому явищу,
про яке він так часто говорив у своїх творах, що революційний рух
на Україні набирає найактуальніших форм.

Не розуміли причин загострення революційного руху на Україні
й інші сучасники. Так, Волод. Дебагорій - Мокрієвич у своїх
Воспоминаниях" вбачає (що правда, з зауваженням может быть") причину
уклонения революционного движения в сторону политики и,' в

частности, так называемого террористического движения", яке раніш за

все стало помітне на півдні" в тім, що отсюда было ближе к центру
военных действий и здесь больше резали глаза неурядицы и

злоупотребления, происходившие в армии" (мову мовиться про Балкан-

ську війну 1876 1878 р. р.3).
Аптекман у цитованій уже передмові до Черного Передела"

пише: Взагалі південні народівці раніш (курсив оригіналу Ів. Р.) від
північних народівців відмовилися від політичної ідіосинкразії своєї

9 С. Буда Op. citat, crop. 70.
Общин а", № 9, стор. 49.

3) В. Дебагорій-Мокрієвич. Воспоминания", crop. 317.
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заперечення політичної боротьби для досягнення політичної вільности.

Можливо, тут відчувався вплив українофільских тенденцій вищих

верств малоросійської культурної громади, можливо вплив

товаришів - поляків"1). Тут цікава деталь думка, що політичний радикалізм
прищеплювався впливом украинофильських тенденций". Той же

Драгоманов писав у Австро -

руських споминах": Українські народники
70-х років вийшли з українофільства 50-х років. Бунтарство -

народництво, то й видумали власне українофіли ( Гайдамаки", Бунт
Степана Разина", Мордовцева монографії) і подали і росіянам, які трохи
помазали його Інтернаціоналом і Паризькою Комуною"2).

Не розуміли, зрештою, справжніх причин і такі дослідники, як

відомий історик народництва В. Богучарський і навіть у наші дні

Д. Заславський, що написав року 1923 біографії Желябова та

Драгоманова.

В. Богучарський писав: Можливо, тут відограла певну ролю
й сангвінічніша вдача південців, але тимчасом як у Саратовській чи

Тамбовській губерні далі від балачок із селянами та поширення серед
них нелегальних брошур справа ніколи не заходила, на півдні
лагодилися до гайдамаччини, добували револьвери, козацькі сідла й інше

знаряддя всенароднього бунту", що, на думку південців, мав

статися" 3).
Д. Заславський теж розповідає про казацький романтизм" і ореол

рыболовно-охотничей коммуны Сечи", що ними захоплювалася молодь

в ті роки на Україні, і не знаходить іншого пояснення тому явищу,
що опыт, проделанный социалистами -

народниками на юге,

радикальнеє излечивал от первоначальных иллюзий, чем на севере", як

зауваження, що на юге не было общины"4) і що там потребность
в коммунистическом строе, заложенная в крестьянском быту,
подсказывала идеализацию куреней и кошей запорожского казачества"5).

Звичайно, справа тут була зовсім не в казацком романтизме"
і не в потребности в коммунистическом строе, заложенном в

крестьянском быту", а в тім, що на Україні швидко й помітно для кожного

свідомого спостерегача зростали капіталістичні відносини, що руйнували
і кінець - кінцем призвели до цілковитого розкладу народницьку теорію,
і той же таки Заславський помиляється, кажучи, що цього нового

процесу тоді не помічали, бо ще не було вооруженных марксизмом
глаз ,!). Цей процес сучасники помічали, хоч і не зовсім у ньому
тямили. Помічали його не лише безпосередні учасники народницького
руху. Ми вже наводили цитати з таких цілком буржуазних
письменників, як Кошелев, Васільчіков, Гіляранський, що навіть говорили

про з явлення страшної для них примари сельских пролетариев".
Думку про недалеку зміну клясових взаємовідносин на Україні
висловлював, як відомо, і такий письменник, як Іван Аксаков, у своєму
Исследовании о торговле на украинских ярмарках" статті, писаній ще

року 1858; йому вже тоді було ясно, що зріст торговельних операцій,
зріст фабрично - заводської промисловости на Україні мусить
незабаром призвести до значних перемен в общественных отношениях".
Навіть жандармський історіограф" виявив у книзі Chronique du

J) Аптекман. Op. citat, стор. 8.

1C.
Буда. Op. citat, стор. 70.

В. Богучарський. Активное народничество", стор. 246.
Д. Заславський. А. I. Желябов", стор. 48.
Ibidem, стор. 29.

Ibidem, стор. 48.
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movement socialiste en Russie 1878 1887*1) правдиве розуміння
процесу зростання революційного руху на Україні 70-х років.
Зазначивши, що на Україні ще за Миколи І, коли соціялізм та анархізм
не мали ще належного грунту в Росії, вже панували деякі ідеї

анархізму* ( такими були ідеї сепаратизму, ідеї автономної України), він

свідчить, що з 70-х років революційний рух на Україні набував
надзвичайної упертости, тим більше, 'що ґрунт для роботи
анархістських банд був широкий і плодючий, серед незаможного населення,
в багатій країні і в центрі значної маси робітничої людности, що на-

селювали численні фабрики і заводи цього краю** 2).
Отже, пожвавлення революційного руху на Україні, що його

відзначали сучасники, визначилось безперечно значно раніше, ніж

кінець 70-х років. Уже на початку цього десятиріччя, коли в Росії

допіру починалося хождение в народ*, народницькі гуртки на Україні
виявляли значно більшу акцію. За 70-х років народницька
пропаганда на Україні зробила незрівняно ширшу й серйознішу роботу,
аніж пропаганда в російських губернях. Уже року 1871-го на Україні
працюють гуртки чайківців*. Один із перших таких гуртків, що

провадив пропаганду серед учнів та робітників, був херсонський гурток
чайківців Чудновського та Дическула, що згодом перейшов до Одеси.
В Одесі вже на початку десятиріччя існувало кілька робітничих
гуртків самоосвіти, що провадили жваву пропагандистську роботу,
та й взагалі Одеса стає за центр народницької пропаганди серед
робітництва, і це тому, безперечно, що в Одесі помітніша була
роля капіталу як російського, так і чужоземного. Року 1871 - го велику
увагу притягли до себе одеські страйки: спочатку страйкували
візники-каталі, потім робітники тулупної фабрики* Федосеева. Як згадує
ветеран народництва, одесит С. І. Феохарі, в Одесі існували тоді
кілька гуртків, з яких найжвавіше працювали вокзальський* та го-

родський*, де вчилися не тільки грамоти, а й політекономії3). Через
це в Одесі й громада* від перших кроків своєї діяльности, як

свідчать усі сучасники, стала на виразно
- політичний грунт. В Одесі ж,

як знаємо, проходив першу свою політичну школу й набував
першого революційного загартування й майбутній терорист

-

народоволець, а тоді ще молодий студент Новоросійського Університету Андрій
Желябов. Заславський у цитованій роботі сказав, що українські
умовний сприяли гартуванню радикалізму Желябова. Року 1873 брати
Жебунови1) відкрили в Одесі ж майстерню, що ставала за осередок
революційного народництва, а наступного року перенесли її на село

недалечко Одеси; з цієї майстерні влітку 1874-го року пішли з

пропагандою по селах ковалі, слюсарі й теслярі. Гурток чайківців під
проводом згаданого Волховського, однак, розпався року 1874 через
зрадництво відомого Трудницького. Про рівень політичної достиглости

]) Її видано було лише на 1000 примірників для визначних урядових персон

р. 1890 і лише р. 1906 вийшло негайно конфісковане російське видання з дуже
неточним перекладом.

2) Chronique", стор. 12.

3) Про ці гуртки маємо цікаві відомості в Драгоманівській Громаді".
№ 4, 1879 р., стор. 312 315.

) М. І. Я в о р с ь к и й. У Нарисах Істор. Револ. боротьби на Україні", т І,

стор. 370 375, подав, за матеріялами Київськ. Ц. Істор. Мрхіву, цікаві відомості

про гурток сен-жебуністів" року 1872 у Цюріху, що об єднував здебільшого укр.

студентську молодь; на жаль, ці відомості давав на допитах зрадник Трудницький,
слова якого не можна брати цілком на віру, тим більш, що жадних інших

свідчень про цей, як гадає т. Яворський, український гурток, що, на його думку,
навіть дав першу формулу революційного народництва", ми не маємо.
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одеського робітництва свідчить хоча б такий факт, що в Одесі

вперше почали святкувати день пам яти Паризької Комуни; 18-го

березня 1876 року, як повідомляє Община" (ч. З 4, стор. ЗО), в Одесі

відбулися збори робітництва й молоді, де зачитано було реферата
о гайдамаччине, как о чисто -

русском движении начала прошлого
столетия". Того ж таки року до Одеси приїздив Драгоманов, який

трохи розійшовся тоді з київськими громадянами" і заїхав до Одеси
по дорозі з Києва до Женеви, щоб погодитися з громадянами" про
організацію допомоги виданню спроектованого ним українського
політичного журналу Громада". З цього приводу в Одесі було зібрано
нараду, де брали участь представники різних течій: і народники
(Желябов, Кравцов), і члени Громади" (Мих. В. Ковалевський,
Смоленський, Мальований, Іщенко, Дашкевич, Борисів) і либерали
(Южаков, Гернет) *)

Одеські народники вкупі з Громадою" заходилися також

організовувати регулярний перевіз літератури, а згодом і шрифту з-за

кордону, притягуючи до цієї роботи деяких робітників, от як відомого
потім карійського каторжанця Себастіяна Ілляшенка - Куценка, що

працював за кочегара на океанських пароплавах, а потім за

машиніста на залізниці, і Миколу Попова, також кочегара на пароплавах.
Член Громади" Борисов, що випробував свої сили в Слові", як

економіст, також їздив по літературу за кордон і тримав міцного

контакту з робітничими гуртками Заславського2). Згаданий Ілляшенко-

Куценко короткий час працював за слюсаря з майстерні Одеського
Депо, де провадив пропаганду, а завідував майстернею член

Громади" Сивуляк. В Одесі ж таки провадив велику роботу такий

видатний революціонер -

семидесятник, як Григорій Попко, що також

близько стояв до гуртків Заславського і був дуже популярний серед
робітників: він читав лекції по робітничих гуртках, влаштовував каси

взаємодопомоги, книгозбірні й так само брав близьку участь у
перевозі літератури з-за кордону. Таку саму роботу, як і Попко, тих же

таки років провадив і інший українець Іван Ковальський, теж один

з перших ідеологів тероризму, про що мова буде далі. Частенько

перебував у Одесі й Микита Левченко, також видатний семидесятник,

робітник друкар, що перевіз був туди нелегальну друкарню з Києва,
що видала року 1879 багацько проклямацій, і між них відому про-
клямацію про страту Мезенцева.

З усіх наведених даних видно, що Одеса ставала за той центр
радикально

- революційної роботи, де зійшлися народники з першими

вогнищами робітничих організацій. Ясно також, що революціонування
народників, яке, безперечно, було наслідком цього стику, мало

величезний вплив на одеську Громаду", що була, безперечно, найради-
кальніша з усіх інших громад", і що в складі Громади" були не

лише ліберали українофіли", а й люди, що хоч і не належали до

народницьких організацій, от як Борисов, Мальований, але ж

ідеологічно стояли на народницькій плятформі. Це зауваження треба від
нести і до всіх інших громад" всупереч старій традиції мемуаристів,
що з відомих і зрозумілих мотивів самоохорони" неодмінно

змальовували громади" аполітичними, мирно-культурницькими осередками
ліберального громадянства. М. І. Яворський перший грунтовно доеів,

9 Про цю нараду див. статтю О. Рябініна - Скляревського в ч. 5 України11
за 1926 рік і спогади Є. Єгунової-Щербини в 2-й кн. зб. За сто літ*.

2) Про це докладно в статті О. Рябініна - Скляревського з револ.
-

українського руку 1870-х років. Одеська Громада 1870-х років'4. Україна", 1926р., ч 5.
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що для таких традиційних освітлень, історичної ролі громад нема

жадних підстав *), а О. Рябінін - Скляревський у своїх архівних
розшуках підвів під висновок т. Яворського солідний фактичний грунт2).
Громади" провадили величезну роботу, таку саму, як і народницькі

осередки, і дуже часто в тісному з ними контакті, і по селах. Київська

Громада" виховала молодого сільського хлопця Ткаченка, що став

добрим народницьким пропагандистом і перевозив літературу з-за

кордону. Був іще такий вихованець Чередниченко. На Городищів-
ській цукроварні Семиренка (на Канівщині) заходами київських

громадян" і народників засновано було гурток, що про нього

одеський генерал
- губернатор Тотлебен писав шефові жандарів, як про

гнездо разных оттенков украинофилов и крайних либералов"8).
І київська Громада" тримала контакта, як з народницькими

осередками, так і з робітничими гуртками. І в Києві року 1878 відбулася
спільна нарада громадян" і народників, де брали участь народники
(Дебагорій -Мокрієвич, Вал. Осинський, Вол. Свириденко, Мар. Кова-

левська, Софія Лешерн), громадяни" (Антонович, Житецький, Берен-
штам) і ліберали (чернігівські земці" на чолі з Ліндфорсом). Членами
київської Громади" були згаданий Микита Левченко робітник
друкар; Петро Лобанів-Лобанчук, металіст, потім слюсар з вокзалу,
що також перевозив літературу з-за кордону (відомі листівки

метелики" Подолинського); близько до Громади" стояв інший

робітник, член гуртка Заславського Микола Бубнівський (нелегальне
прізвище Предтеченський), згодом також карійський каторжанець, як

Левченко і Лобанів, що розпропагандував на революціонера
француза - робітника, відомого пізніше Доллера. З київської Громади"
вийшов гурток Вовкова, де працював і основоположник марксизму на

Україні і в Росії М. І. Зібер, той самий гурток, що відограв
величезну ролю в революціонуванні молоді далеко поза Києвом: з цього

гуртка вийшло чимало відомих пропагандистів, що побували й на

засланні от як Опанас Михалевич, Мих. Драгневич, Іродіон Житецький,
Фед. Винниченко. Дехто з членів цього гуртка зробилися піонерами-
фундаторами подібних гуртків по інших містах (Михалевич у Чернігові,
потому в Лізаветі, Чев яга та Михайличенко в Катеринославі, Троць-
кий у Кременчуці, Юр єв-Пековець у Полтаві та Кобеляках, Богаєв-

ський у Миргороді, Мик. Косюра в Олександрії, Тессен уСанжарах.
Настрій усіх київських осередків був свідомо-радикальний: і в

Києві, як і в Одесі, вже на початку десятиріччя визначилась яскрава
політична течія всупереч ортодоксально

- народницькій. Сучасники
(згадуваний Аптекман) підкреслюють, що з Києва розпливався дух
конституціоналізму", що в Києві був конституционный клуб", що про
нього відомий ветеран народництва М. Фроленко пише: В этом клубе
конституционные вопросы начали ставиться и разрабатываться самым

серьезным образом, из этого клуба могло бы выйти очень солидное

движение с конституционным направлением. Но клуб очень скоро
погиб" 4). Слід не забувати, що у ортодоксальних народників
конституционный" і политический" вживалося як синонімів.

) В цитованій праці Емський акт 1876 року" і в 1 томі цит. Нарисів історії
рев. бор .

2) Див. статті Рябініна - Скляревського в Україні" за 1926 р., ч. 5, 1927 р.
ч. 1 2 і 4, За сто літ", кн. 1ша.

3) Стаття Рябініна - Скляревського в 1-й кн. За сто літ", стор. 160. Див.
також спогади Білоконського Дань времени", стор. 42.

4) Фроленко Липецкий и Воронежский с ездьґ. Былое , 1907, № 1,
стор. 83 84.
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Обидва київські народницькі гуртки були виразно
- радикальні :

як гурток Аксельрода, що приймав спочатку плятформу чайківців ;(у
цьому гуртку між іншим року 1873 Желябов познайомився з

Драгомановим), так і гурток Дебагорія - Мокрієвича, Дейча та Брешківської,
що звався киевской коммуной і уславився своїм бунтарством .
Ортодоксальне, аполітичне народництво не мало успіхів у Києві і перенесло
свою роботу на села Чернігівщини, де працювали серед селян

згадуваний Стефанович, брати Жебуньови, Франжолі, Трезвінський; їхня

робота звелася кінець - кінцем на чисте культурництво, і Стефанович
на шпальтах Общини (ч. 8 9, стор. 38 48, стаття Наши задачи

на селе ) навіть 1878 року виступав, як оборонець старих землеволь-

ських традицій і застерігав від увлечения конституционализмом .
О. Рябінін - Скляревський цілком слушно констатує, що після від їзду
Стефановича за кордон землевольські традиції на Україні зовсім

зійшли на нівець і нащадок землевольців фракція Чорного Переділу
опинилася на Україні років 1879 1881 у ролі чужинців )

Трохи осторонь від впливів радикального народництва, що
ступнево ниближалося до кризи, в 70-ті роки стояв Харків, де взагалі

роля народницьких осередків була мало помітна, де не було й

Громади з тих років. Яле народницькі гуртки в Харкові існували, і про
них згадує /Аптекман у книзі Из истории революционного
народничества" Земля и Воля 70-х годов; стояли ці гуртки виразно на

плятформі чайківців. І в Харкові зростали бунтарські настрої; це

особливо яскраво виявилося в успіху пропаганди на великодних

святах у квітні 1872 року, коли сталися так звані безпорядки , що про

них ми ще надто мало знаємо. Відомо, що величезна юрба
мастеровых и черни розгромила поліційний будинок, ходила з погрозами до

губернатора, відомого Крапоткіна, забила кількох жандарів'-).
Аптекман згадує, що тоді велику популярність у харківських робітничих
колах мав студент Семен Немировський, що тримався яскраво

-

радикальної орієнтації.
Дальших років революціонізування харківського робітництва й

молоді невпинно зростало. Харківський губернатор так писав про зріст
крамолы у всеподданнейшем отчете року 1877: Несомненно, что

в Харькове, в особенности в среде учащейся в высших учебных
заведениях молодежи противогосударственные и противообщественные
теории имеют глубокие корни и с каждым годом привлекают к своим

разрушительным началам большее число последователей.
Социальные учения, к счастью и несмотря на делаемые многочисленные

попытки со стороны злоумышленников, можно сказать, вовсе еще не

проникли в среду сельского населения, остающегося верным
началам религии, нравственности и порядка. Нельзя того же сказать и о

низшем классе городского населения, которое, подкапываемое
социальными учениями, во многом утратило прежнюю неприкосновенность

религиозных верований и патриархальных семейных отношений. Класс

фабричных рабочих, весьма многочисленный в Харькове, требует
усиленного надзора и не представляет залогов устойчивости против
распространения новых учений. Среди этого населения революционная
пропаганда встречает полное сочувствие и в случае какого либо
движения в смысле перехода от теории к действию, класс харьковских

*) Україна", 1926 р.. ч. 4, crop. 62.
2) Антропов П. Я. Харьковский погром". Истории. Вестник", 1905, № 5.

стор. 462 476: С.-Петербургские Ведомости", 1872 р. №№ 112 і ИЗ.
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рабочих, в огромном большинстве своем, не представит отпора
возмутителям" *)

Зріст революційних настроїв серед низших классов городского
населения" був явищем, що його неодноразово відзначали й самі

народники в Земле и Воле" (№№ 1, 2, 5); про це свідчить також у
своїх спогадах Аптекман. Харківська організація Земля й Воля", і

нечисленна; провадила жваву роботу серед робітництва й стояла на

тій же виразно
- політичній плятформі, що й київські

конституционалисты" (найактивніші члени організації студенти Мощенко та

Биковцов).
Оце ступневе революціонізування народницьких осередків, цей

виразний перехід на шлях політичної боротьби, а незабаром і на

шлях терору, оце зближення з робітничими колами й відхід від

замилування селянством, усі ці явища, що випливали з капіталістичної

діялектики доби, мусіли спричинитися і до ідеологічної кризи
народництва, що й сталося вже на початку 70 - х років.

»)В. Я. Богучарський. В 1877 р. Голос Минувшего", 1917 р.,№ 9 10,
стор. 121 122.
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В. ГЛУХЕНКО

До питання про націю та її ґенезу

НІ. СТАНОВЛЕННЯ" (РОЗВИТОК) НАЦІЇ

/Аналізуючи, як розвивалась нація в історичній перспективі, ми

сприймаємо націю як націю в собі за часів натурального й

мінового господарства і як націю для себе" від часів плянового

господарства. Першу роздирають клясові противенства, гегемоном у нації

цих часів є буржуазія; друга означає консолідацію цілої людности,

суспільства, не поділеного клясовими перегорожами.
Нація в собі" в своєму історичному розвитку переживає дві

протилежні доби: добу натурального господарства, інакше добу
національної диференціяції, і добу мінового господарства, інакше

добу національної унітаризації. Отже, процес диференціяції переходить
у своє протилежне національну унітаризацію.

Переходимо до першої частини цього єдиного процесу
національної диференціяції. У добу родового комунізму постає первісний
ембріональний осередок нації, що збігався із самим родом і являв

собою людський колектив з кількох десятків чоловіка. Ці первісні
осередки постали від об єднання на базі продукційних сил та

відносин. Життя в цьому людському колективі являло собою певну якість.

Отже, чинником нації були продукційні сили та відносини.
Ознаками нації був неоднаковий і своєрідний ступінь у розвитку мате-

ріяльної й розумової культури, як певні кількісні зміни в межах

національної якости. На первісних щаблях свого розвитку мала

значіння Бауерова національна аперцепція", яка дедалі, як

побачимо, зникає, особливо в міновому суспільстві. Мле, дарма що по

різних націях ця культура була інша, вона являла собою й певну
єдність: те саме кам яне знаряддя, політеїзм тощо. Відрізняючись
у деталях формою, ця культура була своєю суттю однакова; це нам

пояснює, чому один рід нації так легко запозичав у іншого його
релігійний культ. Енгельс зазначає, що Рим заводив у себе культ усіх
богів, яких хоч трохи хто шанував" (див. Енгельс Л. Фоєрбах".
1923, стор. 73).

Другою ознакою роду нації були расові її властивості, що

постали від впливу економіки: Діючи на зовнішню природу та

змінюючи її, людина одночасно змінює й свою власну природу", як каже

Маркс ( Капітал", т. І, вид. 1920, стор. 153-154). Продукційні умови
життя, насамперед географічні та кліматичні умови, як складові
частини витворчих сил, витворювали расові властивості (Плеханов
О книге Мечникова Цивилизация и великие исторические реки",
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т. VII, 1923, стор. 28). У Німецькій Ідеології" читаємо, що геологічні,
кліматичні й інші відносини витворюють расові відзнаки первісної
природної організації людей" (/Архів К. Маркса й Ф. Енгельса, т. І,
стор. 215). Ясно, що ці расові особливості могли яскраво позначатися

здебільшого в різних з економічного погляду країнах. Скільки було
цих первісних рас серед тогочасних людських колективів, сказати не

можна; є лише певні здогадки чи припущення. Иоган Блюменбах

налічує п ять рас: кавказьку (Европа), монгольську (/Азія), ефіопську
(/Африка), американську (/Америка), малайську (/Австралія). Пізніший

антрополог Еренрайх до цього додає ще шосту австралійську
(спеціяльно) расу, а малайську він вважає за полінезійську расу (див.
Ф. Бюркнер Расы и народности человечества" Изд. Брокгауз
и Ефрон", т. II, стор. 472-475). Німецький антрополог Ф. Люшан
відзначає діялектичну властивість рас, кажучи, що не можна різко
розмежувати раси одну від одної, бо вони перетворюються одна

в одну; але за приблизний критерій щодо розмежування рас він бере
географічні межі (Ф. Люшан Народы, расы и языки". Изд.
Сеятель", Лен. 1925, стор, 9); це погоджується з нашою думкою, що расові
властивості могли яскраво позначитися лише в неоднакових з

природно
- економічного боку країнах, бо расу ми приймаємо як витвір

економіки.

Третьою ознакою роду-нації була мова. Вище ми наводили

гадку Кавтського, що однакові умовини буття витворюють і мовну
спорідненість серед окремих орд або родів (що ми скажемо за ту

добу, яку розглядаємо). Такий погляд цілком правильний, на нашу

думку. В своєму творі Диалектический материализм и логика"
В. /Асмус каже таке: Між буттям і між думанням є осередок мови,

що дуже впливає на будову самого думання рисами своєї будови.
Економіка певного суспільства діє на його думання через мову"
(стор. 26), і далі: Свої категорії та форми мова створює під
тисненням продукційних інтересів та відносин" (стор. 29). Про це саме

говорить і Німецька Ідеологія": Мова, як і свідомість, постає з потреби
зносин з іншими людьми" (/Архів, т. І, стор. 220).

Наступна форма громадсько
- національного буття являє собою

вже ширший людський колектив плем я, що склалося через
об єднання кількох родів та взаємну їхню асиміляцію, або сам рід зростав
кількісно і одна якість рід через кількісні зміни всередині її самої

перетворювалась на іншу якість плем я. Причина, що витворила цю

нову формацію, це була нова форма продукції, переважно хліборобство.
Завойовуючи, плем я інкорпорувало в себе нові племінні групи,
що були спочатку в стані рабів; з другого боку, старий рід,
диференціюючись на окремі роди, через натуральний приріст людности

(кількісна зміна) перетворювався на нову якість плем я. Як це

зазначено в Німецькій Ідеології", зріст населення лежить в основі

збільшення продукційности та зросту потреб (/Архів, т. І, стор. 221).
Наслідком цього нова якість, нове авторитарне клясове суспільство.
В зв язку з хліборобством плем я осідає на певній території і постає

держава. Плеханов зазначає, що цілковиту рацію мають ті, хто кажуть,
що держава постала в зв язку з хліборобством ( К шестидесятой
годовщине смерти Гегеля", твори, т. VII, 1923, стор. 44). Племена

це людські колективи на кілька сот чи тисяч осіб. Такими племенами

були алемани, франки, сакси, готи, вандали та окремі слов янські
племена.

У чому ж тоді полягала ріжниця між племенами?
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Ми раніш уже зазначали, що, на нашу думку, расові
особливості створювалися під впливом продукційних сил та відносин. Далі,

расові особливості могли витворюватися в різних з природно
-

економічного боку країнах. Поставши за часів родового комунізму, раса не

лишилась незмінною, а теж почала диференціюватися на свої, мовляв,

підрасові особливості, які до певної міри заперечували чи здіймали*
саму расу. Плем я заперечує чи здіймає** первісний рід-націю ще

інакше: воно створюється з мішанини різноманітних рас як наслідку
мішанини родів-націй або племен - націй. Напр., у IV ст. нашої ери
з Азії прийшло до теперішньої України тюркське плем я гуни, що
змішалося з слов янськими та готськими племенами. В VI ст. до

теперішньої Болгарії заблукало фінське плем я болгари** (теж
монгольської раси) і змішалося з наддунайськими слов'янами, даючи початок

новому племені, теж болгарам, яких з расового погляду можна

залічити одночасно до арійської й монгольської раси. Те саме можна

сказати й про українські племена. Цей процес расових мутацій або

расового змішування та зміни взагалі почався за часів патріярхальної
доби, бо, як показує історія, племена - нації пересувалися повз

величезні земельні простори (напр., велике переселення народів), тоді як

роди
- нації мандрували на відносно невеликому терені. Причини цього

явища полягали в складніших проти родового комунізму витворчих
силах та відносинах, що спонукали племена шукати нові території.

Ці расові мутації розподілялися на такі три галузі: 1)
диференціація на підраси, про що вже була мова ; 2) мішанина зовні расова.
Напр., на півдні Італії та Сіцілії латинські племена заперечували"
арабські, семітські племена, в синтезі чого маємо тепер
сіціло-неаполітанців; 3) мішанина внутрирасова в межах націй однієї раси-
Напр., мішанина кельтів з романцями чи германцями.

Разом з расовими мутаціями і в мові спостерігалися аналогічні

явища: з мішанини різних мов, як синтеза, витворювалась нова мова,

якісно інша. Мова окремих арійських племен - націй (слов янських,
романських, германських, кельтських etc.) являла собою проти
арійської прамови** або Ursprache нові якості. Так само праслов янська
мова розпалася на низку окремих мов нової якости. Часом у цих

мовних витворах легко спостерігати діялектичну тріяду. Напр., мову

понаддунайських слов ян заперечує** болгарська південно-фінська
мова і в синтезі стає слов яно - болгарська мова.* Часом можна

спостерігати й тетрахотомію: латинську мову поселенців у Дакії запере-

чують мови слов янська, турецька чи інша яка мова, від чого

витворилась румунська мова.

Расові мутації можуть збігаться з мовними, а можуть і не

збігатися; раса може зазнати декілька мутацій, зберігши одну мову,
і навпаки раса може лишитися без зміни, засвоївши кілька мов.

Так говорить Ф. Майнеке ( Weltbiirgertum und Nationalstaat. 1919,

стор. 58). Про це саме читаємо у німецького антрополога О. Пешеля:

Народи можуть засвоїти мову чужої раси, або навпаки мова може

й надалі залишитися панувати в певній країні, тоді як раса поволі

змінюється від змішування крови** (О. Пешель Народоведение**,
1890, стор. 392).

Про культурні ріжниці можна сказати те саме, що й про

попередню добу: кожна нація-плем я витворювала свої питомі культурні
форми, хоч в основному вони збігалися між собою, оскільки
економіка була однакова. Напр., бронзова або кам яна зброя та знаряддя

вражають тим, що навіть у заокеанській країні Ммериці вони
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своєю суттю були такі самі, як і в Старому Світі. Або, скажімо,

політеїзм слов ян, литовців, греків та римлян.

Тепер перейдімо до февдалізму. За февдалізму людські
колективи становлять кілька десятків тисяч люду. Це є, як ми скажемо,

громади
- нації", замкнуті в собі господарські одиниці, що майже не

мали зв язку між собою.

Расові особливості розвиваються далі в тому саме напрямку, як

і за попередніх формацій. Нападів інорасових елементів на центральну
Европу, більш - менш значних, не було, а якщо й були (от як турки
під Віднем), їх скоро зліквідовано. На околицях Европи навпаки

інорасові нації котяться цілим потоком. Напр., татарська навала на

Україну й Росію, що лишила по собі значний расовий слід. Південну
частину Піренейського півострова на довгі часи посіли семіти -

маври,
що лишили свій досить значний расовий слід в еспанській або,
правильніше, кастильській нації, особливо в південній частині Еспанії

Андалузії. Центральна Европа перебувала виключно в сфері внутри-
расових та підрасових мутацій.

Щодо мови, то кожна громада
- нація, бувши майже ізольована в

своїй селянській більшості, витворювала своє властиве наріччя. Ріжниця
між мовою й наріччям є кількісна, бо мова й наріччя одне проти
одного не різні якості і, навпаки, одна мова чи одне наріччя становлять

іншу якість проти інших мов чи наріч, розуміється, разом із тими

націями, що говорять ними. Проти слов янської мови польська,

українська, російська мови є наріччя. З другого боку, ізоглоси або розмежні
лінії між мовами є релятивні, як на це вказує Бадюен - де - Кюртене
( Про релятивність на полі язиковім". Atheneum, Прага, 1922, стор.
80 87). Наріччя є частиною мови, але разом із тим наріччя є мова

в ембріональній, початковій фазі розвитку; наріччя це мова з

потенції; розвиваючись за сприятливих умовин, наріччя може стати

мовою ріжниця тільки кількісна. Всередині минулого сторіччя чеська

й українська мови були в стані наріч мужичими мовами", дарма
що цими наріччями говорила значна більшість Богемії, Моравії та

України. Перебуваючи в кращих умовинах, чеська мова своїм

розвитком значно випередила українську. До Жовтневої революції Росія

була клясичною країною наріч, яких разом із мовами налічувалось
аж 142, і лише після Жовтня ці наріччя почали перетворюватися на

мови (бурятська, якутська, черемиська, зирянська тощо).
Що ж відрізняє одну мову або наріччя від інших?
Ріжниця може полягати в самій будові мови (напр., аглутинація

в монгольських мовах), у її граматичних формах або в різних
коренях слів. Усі ці властивості або тільки деякі з них відрізняють одну

мову чи наріччя від інших.
У своїй селянській масі громада

- нація була замкненою,
ізольованою групою, із своїми питомими расовими, культурними й особливо
лінгвістичними ріжницями. Верхівка ж цієї громади

- нації, її панство -

лицарство, або у нас князівство та боярство, не так були ізольовані

від своїх сусід, а навпаки ввесь час мали з ними зносини, напр.,

участь у спільних походах, а, перебуваючи в мирному стані, вони

вчащали на лицарські турніри та полювання, підтримуючи навіть

родинні зв язки. Тому серед панства починає витворюватися окрема
спільна мова для зносин, що була зрозуміла для всіх близьких з

лінгвістичного боку громад
- націй, а далі ця мова стає поволі й мовою

хатнього вжитку панства. У німців за таку мову правило швабське

наріччя з домішкою франкських слів, у східніх слов ян давнослов ян-

128



ська або давноболгарська мова. Отже, громада
- нація була

тотожністю двох протилежних тенденцій : з одного боку, диференціяція
національна селянської маси, що вже зростала, а з другого об єднання
близьких з лінгвістичного та культурного погляду верхівок або панства.

Ця остання тенденція дедалі зростає, втягаючи до такого, мовляв,

наднаціонального" об єднання нові кляси та верстви ремісників, купців,
фабрикантів, пролетаріят і, нарешті, селянство, про що буде мова далі.

Ми розглянули три доби натурального господарства, що

позначилися національною ізольованістю та партикуляризмом. Ллє наступає
мінове господарство, місто стає центром матеріяльної та розумової
культури. Ремісники та купці назавжди оселюються в місті, куди йде
й безземельний селянин, якого часто-густо силоміць прогнав з його

дідизни пан, що взявся допіру постачати на ринок свій товар.
Витворюється новий, значно ширший національний колектив народ-
нація". З приводу цього читаємо в Ком. Маніфесті": Національна
окремішність народів та протиріччя між ними дедалі все більше
зникають уже з розвитком буржуазії, з вільною торговлею, із світовим

ринком, з одноманітністю промислового виробництва та відповідними
до нього умовинами життя".

За перших періодів товарового господарства расові мутації значно

зменшуються й натомість переважають внутрирасові мутації. Напр.,
німецька колонізація надбалтицьких земель тевтонським та лівонським

лицарськими орденами, яка своєю експансією захопила слов янські,
летські та фінські місцевості. Ллє й сама раса зазнає змін. Старі
расові ознаки, які занесла до Европи східня частина арійців, на

протязі десятка сторіч значно змінилися. Нові продукційні умовини в Ев-

ропі, які не скрізь були однакові, почали витворювати секундарні
антропологічні ознаки, що почали складатися ще за часів
натурального. господарства, коли громади

- нації посіли певну територію. На

початку мінового суспільства ці секундарні антропологічні ознаки

почали поволі здіймати" первісні расові ознаки. Ці нові ознаки мали

географічний", мовляв, характер або тип тип мешканця півдня або

півночі, горця або подолянина чи поморця. Коли придивитися, напр.,
до антропологічних ознак рибалок надбалтицького узбережжя німців,
латишів, естонців, фінів-суомі та шведів, у них є спільний тип: ясне

волосся та очі, біла шкіра, замкнений у собі характер, енергійна вдача;

усі ці ознаки витворили умовини праці, в тому числі північне підсоння.

Перед цими ознаками десь майже непомітними стали расові ознаки :

фіни-суомі та естонці мали ознаки монгольської раси, а всі інші

арійської, але від расових мутацій ці монгольські ознаки майже цілком

зникли, і створився спільний тип поморця Балтики. З другого боку,
що є спільного у таких близьких з расового погляду родичів, як

фінів - суомі та угорців ? Обидва вони з походження належать до

монгольської раси; більше того обидва вони фіни, але перші типові
тубільці півночі, а другі півдня: зовнішністю, характером та своєю

вдачею вони творять, мовляв, два бігуни, і нічого спільного між ними

не лишилося. Лбо ще приклад: казанські татари й турки-османи
рідні брати (обидва тюрко

- монголи), ба навіть мовою говорять
спорідненою остільки, що один одного розуміють, але з антропологічного
погляду перші типові тубільці півночі, а другі півдня, або так

званий східній тип", до якого належать і арійці -

перси, вірмени, карт-
вели або грузинські народи, далі монголи, турки

- османи та південні
татари (разом із середнєазійськими тюрками), а також семіти - араби
(див. яфетичну теорію Марра).
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Ці секундарні антропологічні ознаки являють собою не такі міцні

межі між людськими колективами, як були свого часу расовіабо
первісні ознаки. Безперечно, що ці секундарні ознаки почали

створюватися паралельно з розвитком расових ознак, але ріжниця в тому,
що раніш расові ознаки мали верх над секундарними, а від часів

мінового господарства секундарні над расовими чи первісними.
Секундарні ознаки в народі - нації творять іншу якість проти расових ознак:

расові ознаки творять першу низку або шар чи ретязь, а секундарні
другий. Первісні або расові ознаки впливали назад на свою базу
на економіку, вони були активними, вони були одними з чинників

соціяльного розвитку. Соціологи так званої географічної" школи

(різних напрямків) вважають, що так зване оточення" (природні та

продукційні умовини, при чому більшість з них говорить лише за

природні умовини) є чинником соціяльного розвитку. (Погляд цей в

основі своїй матеріялістичний; див. М. Ковалевський Современные
социологи"). Це оточення, на думку згаданих соціологів, витворює
расу, яка далі, поруч із оточенням, сама стає чинником соціяльного

розвитку. Так розумів взаємовідношення між оточенням і расою Меч-

ніков у своєму творі Цивилизация и великие исторические реки"
(1924 р.). Змінюється оточення змінюється й раса, набуваючи нових,

інших ознак або, як ми скажемо, стаючи антропологічними
секундарними ознаками даного людського колективу, стаючи разом з ним і

іншою якістю.

Тут постає питання: чому ми називаємо ці нові ознаки

секундарними, а не терціяльними чи кватерніяльними ознаками? На це ми

відповімо, що другоразовість, третьоразовість тощо цілком уміщується
в понятті секундарних ознак, якщо не чіплятися до філологічного
змісту слова: може національний колектив двічі, тричі тощо міняти

свої расові ознаки, але в мінове господарство народ-нація вступає
вже з секундарними або другими" антропологічними ознаками, що

витворилися на ширшій продукційній базі проти расових. Межі не

можна тут встановити коли саме це відбувалось, але людські
колективи із секундарними антропологічними ознаками стали якісно інші

проти людських колективів із расовими ознаками, і між двома
якостями є вузол те місце, де одна якість, збільшуючись або

зменшуючись кількісно, переходить в іншу якість.

Ллє що таке взагалі раса"?
Це є сукупність антропологічних властивостей даного людського

колективу. Отже, ці властивості або ознаки не існують десь окремо

від людського колективу, а якраз утілені в цьому самому колективі.

Окрема людина з цього колективу має всі ті ознаки, що й увесь
колектив: поодиноке, окреме й загальне і навпаки; це відомий
діалектичний закон. Наука покищо не може пояснити всі расові ознаки

умовинами продукційної діяльности, взагалі природно-економічними
причинами; тут бракує багатьох ще ланок, але це аж ніяк не означає,

що наша матеріалістично-діялектична метода тут нічого не вдіє.
З приводу цього читаємо у Лсмуса в його Диалектическом
материализме и логике" таке: В тому разі, коли бракує відомостей,
матеріялістична метода виявляє не так наслідки, як напрямок дослідження.
Вона нам дає певний критерій, яким ми можемо вияснити ступінь
нашого наближення до істини" (стор. 25). Проте, в цій галузі наука
подає незбиті доводи, що, напр., чорну шкіру муринів та інших

південних тубільців витворило тропічне підсоння, або ще приклад: у при-
рождених степовиків, як от у киргизів або башкірів, витворюється
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особлива гострість зору, бо степовикові доводиться раз-у-раз
вдивлятися в безмежний обрій степів, щоб своєчасно спостерегти ворога
і сховатися від нього, бо в степу це не така легка річ, як от у лісі,
чому у поліщуків не такий гострий зір.

Наше розуміння раси цілком спирається на Лямаркову й Дарві-
нову науку. Головні думки Лямаркові визнавав і Дарвін, особливо
наприкінці свого життя. В своєму листі до Вагнера 1876 року Дарвін
пише: На мою думку, я в одному дуже помилявся, а саме в тому,
що не визнавав, як оточення, себто підсоння, харч тощо, дуже,
безпосередньо впливає, незалежно від природного добору". Тому можна

сказати, відкинувши психовіталістичний бік Лямаркової науки, що

дарвінізм уміщає в собі лямаркізм (його закони вплив зовнішнього

середовища, вправлення чи невправлення органів, спадкування набутих
ознак, доповнюючи його своєю теорією про добір; див. Дучинський
Дарвинизм, ламаркизм и неодарвинизм". ( Под Знам. Марк." 1926,
№ 7 8, стор. 101). За дарвінізмом та лямаркізмом, набуті ознаки під
впливом осередку (лямаркізм) переходять у спадок і з цими ознаками

виростають нащадки живих тварин, у тому числі й людини. Дарвін
каже: Змінливість усіх родів безпосередньо чи посередньо спричиняє
зміна життьових умовин" ( Изменчивость животных и растений в

домашнем состоянии", вид. Лепківського, стор. 489). /Або в Походженні
видів" Дарвін зазначає, що зріст, цера (колір шкіри), волосуватість
залежать від підсоння, їжі тощо" (вид. Попової Происхождение
видов", стор. 13). Як бачимо, і Дарвін визнає вплив оточення, що навіть

безпосередньо впливає на змінливість видів.

Усе наведене однаковою мірою можна прикласти як до раси,
так і до секундарних ознак. Коли племена - нації опинилися в нових

продукційних умовинах, їхні расові ознаки почали змінюватися й

наприкінці февдалізму, можна-припустити (доба переходу від
натурального до мінового господарства), стали витворюватися секундарні
антропологічні ознаки.

Ознаки расові та секундарні однієї природи, бо в основі їх

лежить економіка; проте національні колективи з расовими й

секундарними ознаками якісно відрізняються, як це вже відзначено, бо ця

економіка була різна. Раса й секундарні ознаки є наслідками

економіки, в якій перебуває певний людський колектив, але ані раса, ані

секундарні ознаки не мають якогось, мовляв, самостійного значіння.

Однак, у буржуазній соціології є так званий расовий" напрямок чи

школа", що цілком метафізично сприймає явище раси. Расовий

напрямок у буржуазній соціології, розрізняючись у деталях, в основному
стоїть на тій загальній позиції, за якою раса являє собою категорію
постійну та незмінну і є найголовнішим чинником соціяльного розвитку.
Напр., французький учений Лебон у своєму творі Психологічні закони

розвитку народів" (Les lois psychologiques de revolution des peuples)
саме це й каже, поділяючи раси на вищі" й нижчі", між якими є

ціла безодня, і нижчі раси (себто народи з нижчими расовими
ознаками) ніколи не спроможуться зрівнятися з вищими. Це є якість,
мовляв, расовий чи антропологічний фаталізм. Ця теорія припала дуже
до смаку буржуазії, бо вона, кінець - кінцем, виправдує панування
однієї нації над іншою чи іншими, вона дає ідеологічний ґрунт для

того, щоб безсоромно визискувати колоніяльні та напівколоніяльні

нації, як нації нижчого ґатунку проти націй, що ведуть імперіалістичну
політику. До того ж усього ця теорія дає підставу, щоб виправдувати
клясове панування в межах однієї нації, бо пролетарську та селянську
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частину нації легко ототожнювати з нижчою расою, а буржуазію
з вищою.

Приблизно те саме, що й Лебон, говорить і основоположник

расової теорії в соціології Ґобіно, за яким є три раси: біла, жовта й

чорна, серед яких найкраща є біла і, якщо дві інші раси й мають у
собі щось путнє, вони мусять у цьому завдячувати тільки білій расі
як місяць сонцеві (ми посилаємось на статтю тов. Степового в

Червоному шляху" за 1926 р., № 10, де расові соціологічні теорії, загалом

беручи, добре викладено). Серед білої раси найкращу породу людей

творять доліхоцефали або люди з довгими черепами, бо вони здібніші
за брахіцефалів або короткочерепних чи короткоголових. Наслідувачем
Ґобіно був також француз де-Ляпуж, що подає дотепні описи боротьби
між довгоголовою й короткоголовою расами. У чому полягає суть
цієї боротьби, про це ми не говоритимемо тут, бо це завело б нас

у бік від нашої теми; до того ж багато де-Ляпужевих дотепів оперто
на згадках, припущеннях тощо (див. зазначену статтю або книгу Ко-
валевського Современные социологи").

Німецький антрополог Амон (див. ті самі джерела) в основному
приймає де-Ляпужеву теорію про боротьбу .довгоголових із

короткоголовими. Як і де - Ляпуж, він доводить, що селяни переважно
короткоголові ; вони тягнуться до міста, де населення здебільшого
довгоголове. На думку де-Ляпужа, це спричиняє моральний підупад міста,
бо короткоголові селяни заносять сюди свою питому соціялістичну
заразу" (оригінальне розуміння соціялізму, як витвору села; щось на

зразок російського народництва" в його реакційному тлумаченні);
взагалі короткоголові селяни вносять руйнацький елемент у
довгоголове місто. Не так песимістично дивиться Амон, за яким

короткоголові, потрапивши до міста, втрачають свої властивості й асимілюються
з довгоголовими. Цей свій закон" Амон підпирає низкою

антропологічних дослідів. За Амоном, усю людність можна розподілити на З

суспільні стани: вищий (складається з довгоголових), середній
(більшість короткоголових), нижчий (мішанина всіх антропологічних форм).
Отже, вищі верстви мусять панувати над іншими, бо так уже створила
їх природа здатними панувати. Висновок із своєї теорії Амон

виводить архіреакційний: не можна боротися проти клясової нерівности,
бо це означає боротися із законами природи, яка одних (через їхнє

довгоголов я) призначає до культури й панування, а інших до

злиднів, темряви й важкої праці.
Австрійський соціолог Гумплович (див. вищезазначені джерела,

а також твір Гумпловича (Der Rassenkampf, 1883 Борьба рас", або
статтю Болотнікова Социологическая доктрина Гумпловича", Под.
Знам. Марк.", 1926, № 7 8) змішує в одну купу поняття рас, націй,

кляс, станів, і клясову боротьбу підмінює боротьбою расових
соціяльних верств (див. про це у Солнцева Общественные классы", 1923,
стор. 95). За Гумпловичем, кляси в людському суспільстві постали

від завоювання; переможці належали до вищої расової групи і

утворили й вищу соціяльну клясу. За Гумпловичем, в основі кожної

соціяльної кляси лежать расові особливості: вища расова група складає

кадри військової кляси, яка й утворює державу та уряд. Держава,
напр., є наслідок клясової боротьби расових соціяльних верств. Як

бачимо, плутанина понять страшенна.
Проти поглядів расової школи повстали багато вчених, як от

Вайц, Ратцель, Ленорман, Мечніков, які безліччю фактів довели, що
між расами нема ріжниць суттю, а є тільки ріжниці щодо ступеня
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розвитку: більш або менш розвинені властивості залежать від
економічних обставин, у тому числі від кліматичних та територіяльних
особливостей. Ці ріжниці між расами є, роди

- нації за часів родового

комунізму вступають із цими ознаками в людську історію, і довго ці
ознаки відограють ролю побічного чинника розвитку, бо вони,

вміщаючи в собі психічні властивості, являють собою осад минулих
економічних умовин життя, конденсацію цих умовин.

У т. III Капіталу Марксового читаємо Однакова господарська
основа, однакова головними умовинами, може через різні емпіричні
обставини, природні умовини, расові властивості, історичні впливи,

що діють зовні, виявлятися в численних змінах та переходах, які можна

зрозуміти, лише аналізуючи дані обставини" (ч. II, ГИЗ, 1923, стор.
327 8). Це значить, що одні економічні відносини можуть неоднаково
впливати на різні расові групи: ріжниця цих впливів, мовляв,
залежить від саміх расових властивостей, як згустку певних минулих
економічних відносин, про що так само згадує польський соціолог Людвіг

Криживицький у своїй книзі Психічні раси" (стор. 50 російського
перекладу).

Роди - нації чи племена - нації мають у собі расові властивості,
як згусток минулих економічних відносин. Ці расові властивості тоді

були й чинниками розвитку, чому сильніші раси опановували кращу
територію та взагалі перебували в кращих економічних обставинах.

Здавалося, що расові властивості мають добрий ґрунт для свого

дальшого розвитку, але в нових економічних обставинах ці расові ознаки

нівелюються й замість цих первісних расових ознак утворюються
секундарні антропологічні ознаки, які почасти наближаються до

професійних ознак. Напр., тип рибалок, тип шахтарів, моряків. Це одна лінія,
мовляв, сторчова. Її перетинає друга лінія вплив підсоння, власне

витворчих сил: тип тубільців півночі, півдня, сходу (західній тип

наближається до північного). Щоб пояснити це гаразд, дамо приклад із

типом рибалки Бретонії, Голяндії, Естонії, Фінляндії і типом мурина
або кого іншого робітника кавової плянтації. Перший тип людини

з упертою вдачею, загартованою в щоденній завзятій боротьбі з

морською стихією, де смерть раз-у-раз зазирає у вічі зухвалим пловцям;

другий тип це людина, що зросла серед лагідної тропічної природи,
де нема чого дбати про своє убрання або хатину, бо без цього можна

майже обійтися, а до того ж і їжу дають кокосова пальма або хлібне

дерево. Тут годі сподіватися такої упертости та енергії, як у першому
типі. Гегель визнає в характері тубільців долин гарячого підсоння
Індії, Бабілону, Єгипту, Китаю нерухомість, замкненість у собі, а у
тубільців морського узбережжя рухливість, спритність тощо (див.
Плеханов К шестидесятой годовщине смерти Гегеля", т. VII творів,
стор. 45 46). Гегель подає три секундарні групи ознак тубільців:
1) пласкуватої горішньої місцевости, 2) низьких долин з великими

ріками, 3) узбережних морських країн (стор. 45). Те саме каже й

Маркс: Що родючіший ґрунт та що сприятливіше підсоння, то менше

треба виробникові часу працювати, щоб підтримувати та

відбудовувати своє життя". І далі: Занадто щедра природа веде людину, наче

дитину, на шлейках... Не тропічне підсоння з його велетенською

рослинністю, а поміркована смуга була батьківщиною капіталу"
( Капітал", т. І, розд. XIV).

Антропологи не відзначають расових і секундарних ознак. У О.
Пешеля поруч із монголами (за Пешелем це тубільці Азії,
малайсько-полінезійці та американські тубільці) та муринами (неграми
9 Прапор марксизму 1 О О



Лфрика) стоять народи середземноморської раси (О. Петель

рНародоведение". С. Пет. 1890, стор. 323). Ф. Люшан відзначає північно -

європейську, середземноморську, альпійську та слов янську раси

( Народы, расы и языки". Изд. Сеятель", Лен. 1925, стор. 152). Денікер
знаходить аж цілих 29 рас, де поруч із монголами та австралійцями
стоять тубільці європейського узбережжя, адріятичних країн (Ф. Бірк-
нер Народы и народности человечества". Вид. Брокгавз Ефрон",,
стор. 479 80), як представники окремих рас. За Ліннеєм, є 4 раси,
за Блюменбахом 5 рас, за Гекслі 4 раси; ці раси розрізняються
залежно від географічних місцевостей. За Ф. Мюллером, раси
розрізняються властивостями свого волосся, і, за Мюллером, є дві лише раси.
За Ретціусом є 4 расових типи, залежно від краніометричних
властивостей (форми черепів). Кольман налічує аж 6 рас за краніометричною
ознакою. Вірхов розподіляє раси залежно від кольору волосся,
очей та шкіри (брюнети, блондини; див. Ранке. Человек". СПБ.,
1901, т. И).

Французький антрополог Ж. Фіно повстає проти самого поняття

раси, відкидає його (див. Мгония и смерть человеческих рас", М.,
1912, стор. 63). Він обґрунтовує свій закон органічної координації"
(стор. 110 12), за яким антропологічні зміни відбуваються залежно,

від умов оточення, стаючи, таким чином, цілком на матеріялістичний
погляд. Далі він каже ясніше за те, що зникають" під впливом

оточення ті риси, що їх вважається за найтривкіші (стор. 113). Слово
раса", каже Фіно, ще довго існуватиме, але його значіння
втратить свій зміст" (стор. 115). Він каже, що раси лишаються тільки як

синоніми країн та батьківщини", себто вони нагадуватимуть тільки

про історичне походження певної нації.
Фіно каже, що під впливом зовнішніх умовин наші

антропологічні ріжниці (себто расові ріжниці В. Г.) змінюються й

перетворюються на типи", або, як ми кажемо, на секундарні
антропологічні ознаки.

Поруч із секундарними антропологічними ознаками лишаються й

расові ознаки, але вони стають лише пережитками минулого, про що
каже Фіно. Ці секундарні антропологічні ознаки не можуть правити
за ознаку нації, так само як і рудиментарні расові ознаки, бо ознаки

взагалі мають відрізняти явища, а всі ці ознаки, навпаки, змішують в

один тип різні нації, напр., у типі морського рибалки об єднуються
бретонці, німці, голяндці, латиші, естонці, фіни - суомі, шведи, норвез-
ці, данці etc. У кожній сучасній нації, яка є мішаниною різних рас,
можна спостерігати ці, мовляв, рудиментарні" нашарування від
минулих часів. Напр., у еспанців (кастильців), особливо ж у південній
частині Еспанії в Андалузії, або в південній Італії Неаполь, Сіцілія,
тубільці мають яскраво визначені сліди арабської семітичної раси, а

на півночі Італії Мілані, Турині, взагалі Ломбардії, серед тубільців
можна спостерігати расові ознаки германської підраси. Европейська
частина арійців, що мала расові арійські ознаки, розклалася на

германців, романців, слов ян тощо, які мали підрасові ознаки. Расові й під-

расові ознаки однієї природи (якости), ріжниця між ними кількісного

порядку, а секундарні ознаки, як ми вже зазначали, творять нову якість

(певної нації).
Сучасні нації являють собою страшенну мішанину всіляких расових

пережитків та секундарних ознак, чому нема жадної змоги серед них

орієнтуватися. У такій мішанині ані расові (разом із підрасовими),
ані секундарні ознаки не можуть правити, як ми казали, за ознаку
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нації. Суцільних, незмішаних, мовляв чистих" з расового погляду
націй нема *)

Щодо культурних ріжниць, то село, як і раніш, живе своїм
ізольованим життям, але вже не такою мірою, як за часів февдалізму.
Продаючи свої лишки на ринку (ярмарку), селянин починає дещо

купувати з чужоземних виробів; на ринку він часом зустрічався з

мешканцями чужих країн, у яких дещо запозичав з боку матеріяльної
та розумової культури. Мовні особливості селянина, як і раніше,
лишились ті самі, що й раніше, говорив він тільки своїм батьківським

наріччям, бо на ринку в місті вживалося того самого наріччя, а якщо

закорінювалася вже інша мова, то все одно, буваючи в місті недовго,
селянин не міг засвоїти нової мови чи наріччя. Як ми казали, панство

февдальної доби почало вживати своєї особливої мови для зносин і
поволі стало розмовляти цією мовою й у себе по замках. За часів
мінового суспільства цією мовою починає розмовляти й міська
буржуазія купецтво. Ремісники не вели торговельних зносин із сусідами,
їхні інтереси ке переходили поза терен міста та його околиці, чому
з мовного боку ремісництво було консервативнішим елементом проти
купецтва. Справжня реміснича маса не брала участи в новій культурі,
тільки верхівка ремісників скупники, лихвярі наближалися до

справжнього купецтва, і ця верства намагалася в усьому наслідувати своїх

старших братів купецтво, намагаючись вживати нової мови, мовляв,

культурної мови", переймаючи нові звички та етикет, що є

характерним для дрібної буржуазії, яка в усьому хотіла б скидатися на

велику та середню буржуазію.
Отже, за цих часів процес центробіжних та центрозбірних

тенденцій, що позначився частково за часів февдалізму серед громади
- нації,

розвивався й далі, розбивши нарід - націю на дві протилежності: з

одного боку, селяни, а з другого міщани, та шляхта. Між містами й

поміщиками, дарма що була часом боротьба, витворювалась на тлі

економічних зносин спільність культурного й мовного характеру. Уже

тоді матеріяльна й розумова культура скрізь в Европі була майже

однакова, і Бауерів закон національної аперцепції доживав свої

останні дні, бо все меншу частину культури доводилось пристосовувати
до всього свого буття, перероблюючи внутрішньо в процесі набування".

Досягнення техніки, науки (Копернік, Кеплер, Ґалілей, Джі, Бруно,
Бекон, Декарт, Ґарві, Ньютон), спочатку середньовічна латинь, як

наукова мова, а згодом французький етикет, звичаї та література все

це були ознаки змісту тогочасної культури, що зрівнював усякі
особливості. Національне засвоєння й перероблення" полягало лише в

наслідуванні, копіюванні, перекладах. Тільки сама допетровська Мос-
ковія стояла осторонь від загально - європейської культури, хоч

панство московське теж скоро підійшло під загальноєвропейський
ранжир. На Україні цей процес культурної уніфікації почався значно

раніше, бо вона через Польщу ближче стояла до тогочасної

європейської культури.
У той час, як шляхта засвоювала французьку мову та звичаї і не

дуже вживала новоутвореної місцевої мови, купецтво та ремісництво
цілком переходило на нову місцеву мову як мову обміну, бо ці
верстви не мали потрібного часу й дозвілля на те, щоб засвоювати

непотрібну французьку мову.

Див. Н. Я. Марр. К происхождению языков. По этапам яфетического
языкознания4'. М., 1926),
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Які ж це були новоутворені мови?
Ми відзначаємо ту засаду, за якою різні наріччя перетворювались

на мови, а саме спільності коренів слів: коли два наріччя мали

подібні корені слів, відрізняючись деякими морфологічними формами, вони

об єднувались в одну спільну мову. Таким способом різноманітні ґорї-
шньонімецькі та середньонімецькі народи, перебуваючи в

економічному зв язку, об єднувалися довкола саксонського наріччя наріччя
економічного центру й витворили літературну загальнонімецьку
мову; деякі долишньонімецькі народи, перебуваючи в іншому
економічному зв язку, об єдналися в голяндську та флямандську мови. Але ті

долишньонімецькі людські колективи, що перебували в інших

економічних умовинах, не створили власної мови й лишилися й надалі в

стадії наріччя, перебуваючи під впливом малозрозумілої літературної
горішньонімецької мови.

Націю цього часу ми називаємо народом
- нацією".

Тепер перейдімо до сучасного капіталістичного устрою.

іу. нація за часів капіталізму та нашЕ означЕННЯ нації

Капіталістичний устрій довершив те, що напівзробили попередні
доби мінового говподарства, а саме він залучав до національної

спільноти, до нації взагалі, нові для неї соціяльні кляси пролетаріят та

селянство. Ленін цю добу називає добою, коли створилися вже

буржуазно -

демократичне суспільство та держава, коли національні рухи
вперше стають масовими, втягують так або інакше всі кляси населення

(т. XIX, стор. 94).
Фабричний робітник це нова кляса, що постала в Европі (крім

Англії) щось напочатку XIX сторіччя, коли почав розвиватися
промисловий капіталізм. Він дитина міста або, що однаково, промислового
центру взагалі. У ньому нема таких рис, як обмеженість, замкненість

у собі, що якраз властиві селянству, дарма що більшість робітників
прийшла з села. Пролетаріят цілком втягнуто в нову національну
спільність. Але й селянин тепер став уже не той. Під впливом

розвитку сільсько - господарської техніки, що підбила під себе і його

маленький клаптик землі (інакше він не зміг би тепер прохарчуватися
на ньому), селянина теж утягнуто до національної спільности, він

тепер прив язаний до міста, де він продає свої продукти; він тепер
не може жити за старим звичаєм, цілою низкою зв язків селянин вріс
у місто. Навіть своєю зовнішністю селянин тепер намагається

скидатися на європейця.
Найбільше це все можна прикласти до американських фармерів,

яких так барвисто описує О. Генрі, та до західньо - європейського
селянства взагалі.

Ми виходимо з того припущення, що і місто, і село одночасно

втягнуто до капіталістичного виробництва та обміну. В місті є

фабрики, поміщик заводить технічні удосконалення в своєму маєтку, а

селяни об єднуються в сільсько - господарські кооперативні товариства
й таким чином заводять індустріялізацію на своїх клаптиках землі.

Секундарні ознаки остаточно заступили расові первісні ознаки,

що лишилися тепер у формі пережитків. Щодо особливої національної

культурної спільности, то тут і говорити нема чого, і Бауерова
національна аперцепція остаточно зійшла на нівець: за часів капіталізму
є лише інтернаціональна змістом матеріяльна та розумова культура.

Тепер висловимо й свої думки з приводу цього.
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Насамперед нація це спільність людей. Мле й людське
суспільство теж спільність людей. Суспільство це сукупність продукційних
відносин, в основі яких є розвиток продукційних сил. Нація теж

суспільство, але одночасно вона щось інше, маючи в собі такі ріжниці,
що їх не має суспільство. Поняття суспільства є певна абстракція.
Уявляючи конкретно суспільство, ми уявляємо його певною нацією,
що розмовляє своєрідною мовою.

Суспільство це явище надзвичайно складне; конкретно ми його

уявляємо ще як державу. Порівнюючи суспільство з нацією, треба
зазначити, що нація тільки частина суспільства, бо суспільство являє

собою сукупність усіх націй. Як каже Ленін, окреме не існує інакше

як у тому зв язку, що веде до загального; загальне існує лише в

окремому, через окреме. Кожне окреме є (так або інакше) загальне.

Кожне загальне є (частина або сторона або суть) окремого" (див.
К вопросу о диалектике" Под Знам. Марк"., 1925, №5 б, стор. 16).

Тому нема суспільства без нації, нема нації без суспільства. Нація
це конкретне загальне, воно є тотожність, що має в собі особливе й

одиноке, себто ріжниці й протилежності. Нація загальне;
французька нація особливе; француз Дідро одиноке. У французі Дідро
ми маємо єдність загального та особливого. Французька нація
знаходиться в загальному явищі нації взагалі, бувши для неї основою й

формою: у французькій нації мусить бути все те, що й у нації
взагалі. Зміст нації взагалі полягає в тому, що й у французькій нації
(особливе). Нація (конкретне загальне) має в собі в збільшеній формі
всі означення можливих особливостей, себто окремих націй. У певній

нації (французькій), як у означенішому явищі (ніж нація взагалі)
ріжниці ще яскравіші. Так нація, як явище, являє собою основу певної

нації, бо остання є лише загальне, що більш виявилося. Ось чому ми

говоримо про націю взагалі, як про конкретне загальне. Ріжниця між

нацією взагалі й певною нацією полягає в тому, що в нації взагалі є

одночасно як тотожність (нації взагалі й певної нації), гак і ріжниця
(за Гегелем, тотожність не може бути без ріжниці).

Отже, нація взагалі являє собою сукупність усіх певних націй
(французької, української etc), що має в собі ріжниці особливого. Мле

якщо відокремити явище нації взагалі від певної нації, воно буде
абстрактна нація, що не має в собі цих ріжниць. З другого боку, певна

нація має в собі не тільки націю взагалі, а також виявляє її через свою

означеність. Тому певна нація є нація взагалі, що її означено. Одинокість
(Дідро) є означена певна нація (французька), або, інакше кажучи,
нація взагалі, що її означено в певній нації. Ця одинокість, певний

француз Дідро, є та межа, де нація вичерпує себе вщерть. Дідро,
таким чином, є здійснення нації (без окремих індивідів, що складають

націю, не може бути нації). Тому в конкретному одинокому, себто в

Дідро, нація набуває справжню дійсність, чому одиноке стає дійсною
нацією. Дідро одиноке є єдність нації взагалі та французької нації,
себто певної нації. Отже, Дідро, як одиноке, можна зрозуміти не

ізольовано (бо інакше це буде абстрактне одиноке), а лише в зв язку з

певною нацією та нацією взагалі, себто в тотожності ріжниць.
У даному разі суспільство ми беремо як абстрактне поняття. У

вступі" До критики політичної економії" Маркса читаємо:

/Абстракція має рацію, оскільки вона дійсно висуває загальне". Нація може

збігатися з такою частиною суспільства, як держава (напр., Естонія,
Латвія, Литва, Фінляндія etc), але вона може бути й більша за

державу. Напр., німецька нація охоплює Німеччину, Мвстрію, частину
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Швайцарії й Чехо - Словаччини ; французька нація частину Франції,
Бельгії, Швайцарії й Канади. Але здебільшого держава має в собі

декілька націй, являючи собою, таким чином, державу націй Natio-
nalitatenstaat". Найкращим прикладом цього є СРСР та колишйя

Австрія. Проте, і такі, мовляв, однородні" щодо національного складу
держави, як, напр., Франція, Еспанія, в дійсності не є однорідні
держави : всю південну частину Франції заселюють провансальці, на

південному сході італійці (Ніцца, Корсіка), на південному заході баски
(ескальдунаки) та еспанці, на заході бретонці; північний схід Еспа-
нії заселюють каталонці, а на півночі (в Піренеях) живуть теж баски.

Нація це частина людського суспільства, що підлягає в своєму
розвиткові тим самим законам, що й суспільство, себто вона

розвивається в міру розвитку продукційних сил та відносин. Це є причини або

чинники нації, її primus adens. Але чим різниться нація від суспільства ?
З усієї бауерівської мішанини ми відсіємо три ознаки: расу,

культури й мову, і скажемо окремо про кожну. Секундарні расові
ознаки зняли примарні" або первісні (від слова primus" перший)
расові ознаки, що лишилися тільки як рудиментарні пережитки раси.
Тоді як за часів родового комунізму в роді - нації расові ознаки, що
їх витворила тогочасна економіка (до складу якої входили як

матеріяльні засоби до життя, так і біологічне продовження людського роду;
див. передмову до Походження родини etc" Ф. Енгельса), самі

впливали назад на економіку, теперішні расові пережитки жадного впливу
не виявляють. Але й ці секундарні ознаки, що склалися на початку
мінового суспільства, теж не є тим, чим були примарні" ознаки за

часів родового комунізму та патріярхально - племінного ладу.

Перетворюючись у нації на початку промислового капіталізму, нові нації
являли собою і являють тепер таку страшенну мішанину всіляких
расових пережитків та секундарних ознак, що орієнтуватися серед них

нема жадної змоги. Цілком чистих щодо раси націй майже нема і

кожна нація являє собою конгломерат всіляких домішок. Напр.,
простежмо расові шари еспанської нації в Південній Америці. Перед тим

як оселитися в Америці, еспанці являли собою мішанину романців та

кельтів (арійців) з маврами (семітами). Оселившися в Америці, вони

набули елементів американської (індійської) раси, від чого

витворилась нова расова якість. Напр., еспанська нація в Південній Америці
складається з трьох рас: арійської, семітської та американської. В
такій мішанині всіляких расових формацій раса навряд чи змогла б
правити за ознаку нації: ознака відрізняє одне явище від іншого, а раса
в усіх своїх відмінах та змінах тільки сплутує ці ріжниці. Расовий
момент у нації, бувши спочатку однією з її ознак, перетворився на свою

протилежність у дальшому становленні" (розвитку) нації. Щоправда,
в етнології (окрема частина етнографії) є особливий її розділ, що

зветься краніологія наука про людські черепи, що розрізняє ці

черепи щодо форми: є черепи доліхоцефальні (довгоголові), брахіцефа-
льні (короткоголові) та мезоцефальні (середньоголові). Антропологи
кажуть, що кожна раса має питому форму черепа, що виявляє певний

індекс (вимір відношення) широчини, довжини, височини тощо

черепів. Але, що можна прикласти до раси (напр., монголи переважно
брахіцефали й мають свій певний індекс) або навіть до підраси, того

не можна прикласти до сучасної нації, де можна знайти черепи яких

завгодно форм (через расову мішанину).
Отже, раса в усяких її градаціях навряд чи може правити за

ознаку сучасної нації. Те саме можна сказати й про культуру, про що
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була мова раніш. Тільки мова (не наріччя), ця дитина мінового

суспільства і, особливо капіталізму, є ознака нації. Мовою нації різняться.
(Нерозвинені нації мають ще інші ознаки расові, релігійні, побутові
тощо, але ми їх не маємо на увазі).

Тепер ми можемо означити поняття нації: нація це спільність

людей (частина суспільства, як цілого), що створилася за часів

промислового капіталізму, людей, які розмовляють однією мовою. Приймаючи
таке означення, нам можуть закинути, що воно неповне й не вичерпує
всіх ознак нації. Це, безперечно, так. Ллє ми й не маємо думки
давати щось універсальне. З приводу цього ми читаємо в місячнику
Под знаменем марксизма" за 1926 рік, № 6 таке: Означення

можуть тільки приблизно відбивати предмети, вони мають тільки

відносну цінність, бо не можуть охопити все багатство дійсности" (стор. 81).
Прикладаючи це до нашої теми, треба зазначити, що коли б ми

гадали бодай приблизно вичерпати поняття нації, ми мусіли б подати
ознаки нації часів родового комунізму, патріярхально - племінного ладу,

февдавізму тощо, але це потребує спеціяльної розвідки, що виходить
за межі цієї статті. Наше означення дає певне й правильне розуміння
сучасної нації, незасмічене всякими бауерівськими культурними
спільностями тощо (культура росте в бік її інтернаціоналізації, а не

національної відокремлености, як це твердить Бауер).
Воно не перечить Сталіновому означенню, але, йдучи за Леніном,

ми тільки підкреслюємо момент мови як ознаки нації.

V. НАЦІЯ ЗА ЧАСІВ ПРОМИСЛОВОГО КАПІТАЛІЗМУ ТА ІМПЕРІЯЛІЗМУ

Доба капіталізму, капіталістичних відносин, не скрізь постала

однаково й одночасно; навіть у межах однієї держави можна знайти

окремі місцевості, що перебувають у різному стані економічного

розвитку. Найбільше це можна було сказати про царську Росію,
спадщина від якої перейшла й до СРСР.

У капіталістичному устрої нема фактичної рівности націй, дарма
що статті кодексів начебто забезпечують таку рівність. У
капіталістичній державі націй або Nationalitatenstaat i є нації пригноблені й

владущі. Капіталізм у своїй імперіялістичній стадії являє собою клясич-

ний приклад економічного й національного гноблення. Ленін

категорично зазначає, що поділ націй на гноблені й ті, що пригноблюють,
це суть імперіялізму" (VI, Ленинский сборник", стор. 11).

Економічне пригноблення є явище ширше за національне
пригноблення, бо воно може бути й у межах нації, що панує, це кля-

сове пригноблення, але всяке національне пригноблення є насамперед
економічне пригноблення. Звідси зрозуміло, що пролетаріят
пригнобленої нації має подвійне пригноблення: клясовою й національною
лініями. Прикладів нема чого далеко шукати: досить пригадати
національні стосунки в царській Росії щодо інородців". Але те, що було
за царату у нас (або в Австрії), є й тепер по всіх буржуазних
країнах, дарма що там національний гніт має начебто культурніші форми,
ніж у дикунській Росії, але суть одна. Там, де можна, імперіялістична
буржуазія стає нахабною й жорстокою в своїх заходах щодо
приголомшення та приборкання пригнічених, некультурних або менш

культурних націй. Як приклад, пригадаймо господарювання англійців в Індії
або ще краще в Полінезії, де ці культуртрегери" плекають

приховане рабство. Колоніяльні та напівколоніяльні нації стають об єктами

імперіялістичної агресивної національної політики; про це подає
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цікаві відомості тов. Сафаров у своїй книжці Национальный вопрос
и пролетариат".

Часом посилаються на Швайцарію для того, щоб довести, що й

за капіталізму може не бути національного пригноблення. Ленін

зазначає, що Швайцарія дає досить повне (відносно) наближення до

національного миру за капіталізму" ( Ленинский сборник", III стор. 465).
Справа в економічній відсталості й нерозвиненості, чому жадна з трьох
чи з чотирьох, разом із ретророманами, швайцарських націй не

спромоглася запанувати над іншими націями.

Там, де нема плянового господарства, мають силу анархія
виробнича, конкуренція навіть у монополістичній стадії капіталізму,
економічні кризи, безробіття і, як наслідок цих усіх явищ, еміграція та

іміграція робітництва. Капітали вивозиться до колоніяльних та напів-

колоніяльних країн, куди їдуть часом і висококваліфіковані робітники.
За часів капіталізму нація перебуває в постійному рухові. Усередині
держави відбуваються безупинні допливи й відливи, пересування
робітничого населення. У зв язку з пролетаризацією селянства, з села

раз-у-раз відходять робочі руки до міста чи то взагалі до

промислового осередку. Павперизація селянства або довершує його пролетари-
зацію, або ж перекидає великі маси селянства по той бік океану чи

взагалі до тих місцевостей, де можна знайти бодай тимчасовий
заробіток. У царській Росії селянство цілими селами переселювалося до

Сибіру або до Середньої Азії, а з центральних та північних губерень
на Україну приходили робітники теслярі, мулярі та інші на сезонні

роботи. На Заході італійські робітники відходять на сезонні будівельні
роботи до сусідніх держав; польські селяни йшли на сільсько-господарські
роботи до Німеччини. У нас, на Україні, полтавці та чернігівці сунули
цілими лавами на Херсонщину та Басарабію на сільсько - господарські
роботи. Усі ці пересування робітників та селян, безперечно, відбилися
на стані нації, бо ці дві кляси становлять переважну більшість нації.
Нації за капіталізму зазнають трансформацій. Щодо цього, то слід мати

на оці хліборобські й промислові місцевості певної нації. Промисловий
район або місто, як ми вже казали, притягає робітничу силу з села.

Шлезьк заселюють поляки й німці. Шлезькі фабрики та заводи

полонізуються і то тому, що польські селяни, виходці з глухої
сторони, мовляв, з ведмежих закутків", ставали на роботу за меншу
заробітну плату, ніж німецькі робітники. Оглядаючи всю національну
територію, можна спостерегти, що промислові центри нації часто

підлягають денаціоналізації, себто їх заперечує" інша нація через наплив,

дешевих робітничих рук цієї нації. Це явище до певної іуііри, якщо

обминути штучне адміністративне обрусіння", пояснює нам

русифікацію деяких українських міст. У Великоросії раніше розвинувся .

промисловий капіталізм та пролетаризація ремісників і селянства, лишки

якого сунули на Україну, найголовніше на Донбас та в інші промислові
центри. Російський робітник прийшов до українського міста чи

взагалі промислового центру ще тоді, коли не було свого, українського
індустріяльного робітника. Те саме можна сказати почасти й про
германізацію міст Чехо - Словаччини, євреїзацію деяких міст України,
Білоруси, Литви та Польщі.

Промисловий центр певної нації притягає до себе та вбирає в

себе інонаціональні елементи селянство, пролетаріят та дрібну
буржуазію, якщо ці інонаціональні кляси та підкляси приходять сюди з

відсталих економічно країн. Навпаки, хліборобські країни майже не

зазнають такої трансформації вони лише викидають із себе лишок
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населення, а самі зберігають свою національну властивість і не

денаціоналізуються, а асимілюють часом інонаціональні елементи.

Щоправда, на Україні, Білорусі, Литві, Кавказі, Криму, Сибіру, Туркестан!
тощо є колонії, інонаціональні бази німці, чехи, болгари, греки,
поляки, росіяни, українці, естонці, вірмени та інші, але ці колонії

створилися не природно, себто не через економічний розвиток, а через
адміністративні заходи царської Росії. Отже, міста і взагалі промислові
центри можуть підлягати денаціоналізації і це явище цілком природне,
як наслідок економічного розвитку. Мле, з другого боку, ці промислові
центри, де імігранти є в меншості, стають центрами цілком природної
асиміляції. Згаданий раніш антрополог Фіно згадує, що діти
емігрантів в Америці, якщо вони народилися вже в нових умовинах, себто в

Америці, коли наступає їхня дозрілість, починають виявляти тип (ми
скажемо секундарні антропологічні ознаки) загально - американський^
при чому ця тенденція є прямо пропорційна до років перебування
батьків на новій батьківщині (стор. 107 8). Отже, місто чи

промисловий центр є тотожністю двох протилежних тенденцій:
денаціоналізації та активної асиміляції. Нація трансформується і через це
змінюється й увесь, мовляв, вигляд нації. Нація й за капіталізму не є щось

таке, що затужавіло, стало нерухливим; навпаки це та людська

спільність, що постійно перебуває в процесі становлення0 (розвитку).
Ми вже подавали Ленінову думку про те, що пролетаріят за

капіталістичного устрою не повинен плекати розвиток певної нації,
не обстоювати національну культуру, яка є культурою буржуазії, бо

це призводить до затемнення пролетарської свідомости буржуазною
ідеологією" (т. XIX, стор. 49). Проте, радянська влада розвиває
культуру всіх націй, у тому числі й відсталих, занедбаних націй, але суть
у тому, що за радвлади культура певної нації, поперше, не буржуазна,
як це було за капіталізму, а, подруге, нема чого боятися затемнення

пролетарської свідомости" за часів диктатури пролетаріяту. Обов язок

пролетаріяту, за Леніном, за часів капіталізму полягає в тому, що

він мусить боротися проти всяких національних обмежень у правах,
обстоювати за рівністю в правах для кожної нації, скільки це можливо

в буржуазному суспільстві. Завдання пролетаріяту тут здебільшого
негативне" (там же). Це аж ніяк не можна утотожнювати з

індиферентизмом пролетаріяту в національній справі, бо пролетаріят, як це

доведено на початку цієї розвідки, мусить обстоювати те, щоб

національну справу було розв язано найкращим для пролетаріяту способом.
А тут постає питання не тільки практичного, а й цілком теоретичного
принципіяльного характеру як конкретно це розуміти, які державно-

адміністративні форми мусить обстоювати пролетаріят?
Австрійські соціял -

демократи Реннер або інакше Р. Шпрінгер та

О. Бауер обгрунтували теорію так званої екстериторіяльної" або

національно персональної" або ще національно - політичної"
автономії (див. Р. Шпрінгер Боротьба австрійських націй за державу",
О. Бауер Національне питання й соціял-демократія", § 22). Суть її

полягає в тому, що всіх мешканців держави націй" мали б

розподілити за національними ознаками, записуючи кожного- мешканця до

того чи іншого національного кадастру" чи реєстру згідно з

бажанням кожного. Так створилося б кілька національних спілок на чолі

зі своїми національними радами чи соймами. На периферії округах,
районах тощо, побіч з адміністративно -

державними органами влади,

мали б існувати й місцеві національні представництва чи ради.
Завдання органів національного представництва (центральних та
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периферійних) дбати про культурні потреби певної нації школи,

бібліотеки, музеї, театри та давати правничу допомогу членам цієї нації.
Національні органи самоврядування чи автономії мали б право

оподатковувати записаних до даного національного кадастру осіб. Отже,
цю форму автономії можна назвати ще й культурно

- національною
автономією".

Деякі соціялістичні партії в колишній Росії щиро перейнялися
Шпрінгеровими думками та повміщали в свої програми вимогу
персональної автономії. Насамперед слід згадати про Єврейську Соціялістичну
Робітничу Партію або СЄРП (літери переставлено), яка до компетенції

екстериторіяльних автономних органів бажала б передати не тільки

самі культурно
- національні справи, а також і охорону народнього

здоров я єврейської нації, її соціяльне забезпечення, взаємну трудову
допомогу, статистику, керівництво еміграцією тощо. Інша численна

єврейська партія Бунд" обмежилася лише культурно
- національною

автономією" без економічних домішок, як СЄРП.
Ленін рішуче й гостро осудив екстериторіяльну автономію в

усяких її формах та інтерпретаціях, виходячи з інтересів пролетарської
клясової боротьби, бо всі наведені проекти означають одне повідо-
кремлювати якнайміцніше всі нації одні від одних спеціальними
державними установами" (т. XIX, стор. 50). Це значить тільки пустити
воду на буржуазний млин, бо, повідокремлювавши пролетаріят кожної

нації, національно - екстериторіяльна автономія, навпаки, з єднує його
зі своєю національною" буржуазією (там же, стор. 55). Ленін

підкреслює, що коли забрати від держави шкільну та інші справи та

передати їх націям, це означає спробу відокремити від економіки, що

сполучає нації, так би мовити ідеологічну галузь суспільного життя,

де найлегше завести чисту" національну культуру або де найлегше

культивувати з національного боку клерикалізм та шовінізм" (там же,

стор. 51). Отже, на ділі екстериторіяльна автономія значить відірвати
ідеологічну надбудову від її бази економіки, а це утопія.

У НІ Ленинском сборнике" Ленін дає таку характеристику
культурно-національній автономії: вона: 1) безперечно, йде всупереч
інтернаціоналізмові клясової боротьби пролетаріяту; 2) допомагає втягти

пролетаріят та трудящі маси до сфери впливу ідей буржуазного
націоналізму; 3) може завести в бік від завдання обстоювати послідовно

демократичні реформи держави загалом, бо саме тільки оці реформи
забезпечують (оскільки це взагалі можливе за капіталізму) національний
мир" (стор. 463).

Замість цих реакційних та утопічних витівок тов. Ленін гаряче
обстоює право націй на самовизначення, що може означати навіть

цілковите державне відокремлення чи сепарацію, якщо того забажає

пезна нація. Ллє на це метафізики можуть закинути: Пробі! Ви
повстаєте проти такої дрібниці", мовляв, як культурно

- національна
автономія, і натомість обстоюєте державно

- національну самостійність!

Де ж тут послідовність?
На це ми відповімо, що так, дійсно дрібницю шкідливу ми

відкидаємо, а велике й корисне для пролетаріяту приймаємо.
Придивімося ближче до вищенаведених уємних рис екстериторіяльної
автономії. Ця автономія розбиває єдність пролетаріяту в межах округи,
губерні на безліч національних угруповань і скрізь по окремих
національних осередках кидає його в обійми своєї національної буржуазії.
В межах цих національних одиниць усіма національними справами
керує лише буржуазія, а розбитий на окремі дрібнісінькі частини
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пролетаріят ніякого значіння не може мати проти сильнішої за

нього економічно й культурно буржуазії. Тому пролетаріятові в цих

національних одиницях довелося б коритися в усьому буржуазії, що

могло б призвести до затемнення клясової свідомости. Більше того,
користуючись своєю силою, буржуазія може нацькувати пролетаріят
однієї нації проти інонаціонального пролетаріяту. Одним словом, старе
латинське гасло Divide et impera (поділяй і наказуй) якнайкраще
можна прикласти до екстериторіальної автономії. У національно -

самостійній державі цього не може бути, бо тут пролетаріят
об єднаними лавами, пролетаріят усіх націй даної держави, вкупі виступає
проти свого клясового ворога. Тут не може бути затьмарення клясової
свідомости пролетаріяту, бо нема тут об єднання в спілку пролетаріяту
та буржуазії. Далі в національно - самостійній державі не буде
штучного відриву ідеології від її економічної бази. Отже, щодо клясових

інтересів пролетаріяту, то право на національне самовизначення, на

державну самостійність має величезну перевагу проти екстериторіяльної
автономії.

Ленін каже: Буржуазія завжди висуває на перший план свої

національні вимоги. Вона вимагає рішуче. Для пролетаріяту ці вимоги

підпорядковані інтересам клясової боротьби. Теоретично наперед не

можна поручитися, чи скінчиться буржуазно -

демократична революція
на відокремленні даної нації, чи на її рівноправному становищі з іншою

нацією. В обох цих випадках завдання пролетаріяту в тому, щоб
забезпечити розвиток своєї кляси, а буржуазії на тому, щоб
утруднити цей розвиток, відсунувши його завдання назад проти справ
своєї* нації. Тому пролетаріят обмежується негативною вимогою

визнати право на самовизначення, не гарантуючи ані одній нації, не

зобов язуючись дати щось коштом іншої нації" (т. XIX, стор. 102). Далі
Ленін зазначає, що, коли ми не обстоюватимемо право на державне
відокремлення певної нації, це піде на користь буржуазії тієї нації,
що пригноблює (там же, стор. 103). Ленін тут підкреслює хибний

погляд Рози Люксембург, яка повставала проти права на державну
самостійність Польщі, щоб, бува, цим не допомогти польській буржуазії,
але вона не бачила протилежної тенденції в цій тотожності що цим

самим прислуговувалась російській чорносотенній буржуазії.
Кавтський давно вже висунув твердження, що Національна

держава (самостійна національна держава В. Г.) є форма держави, що

найбільше пасує до сучасних (себто капіталістичних В. Г.) умовин"
(див. Национальность и международность", збірн. Марксизм и нац.

проблема", розділ Держава націй"). Ленін зазначає, що вимога Иавт-

ського агітувати за право на державне відокремлення для кожної

пригніченої нації цілком правильна, бо коли за це не агітувати,
це піде на користь буржуазії тієї нації, що пригноблює (т. XIX, стор. 103).
Ленін називає цей погляд у національній справі революційним, а всякі

автономістські пляни й проекти він вважає за реформізм, бо автоно-

мізм не скасовує всіх привілеїв нації, що панує, не створює він

цілковитої рівноправности, бо автономна нація не рівноправна з державною"
нацією" (стор. 186). Ленін до цього подає чудову паралель. Він каже,
що наша остаточна мета це злиття всіх націй у прийдешньому, але

так само, як людство зможе дійти до знищення кляс тільки через
переходову добу диктатури пригніченої кляси, так само до

неминучого злиття націй людство зможе дійти тільки через переходову добу
цілковитого звільнення всіх пригноблених націй, себто через добу
їхнього вільного відокремлення" (стор. 158). Ленін висловлює глибоко
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діалектичний погляд, що зв язок стане ще щільніший після вільного

відокремлення'4 ( Лен. Сборник", III, стор. 472). Усе переходить у своє

протилежне. Це суто діалектичний спосіб розв язати національні справи.
Тепер перейдімо до часів пролетарської диктатури й майбутнього

розвитку нації.

Vi. диктатура пролетаріату й майбутній розвиток нації

Як ми вже зазначали, не всі місцевості або не всі нації СРСР

є на однаковому ступені економічного розвитку. Є нації на Кавказі,
в Середній Нзії, Сибіру й на Поволжі, що переживають ще добу
патріярхально - племінного устрою або февдалізму, і одночасно з цим

Московський промисловий район або Донбас чи Дніпропетровське на

Україні являють собою типові країни з капіталістичною технікою

виробництва. Завдання радвлади полягає втому, щоб зрівняти з економічного й

культурного погляду ці нації, оскільки це можливо з природного боку.
Якщо економіку, напр,, добувальну промисловість, штучно не завжди

можна розвинути, то з культурного боку навіть дрібнісінькі нації можна

дотягти до загального культурного рівня. В постановах VIII з їзду
партії щодо цього читаємо: нація перебуває або на шляху від середніх
віків до буржуазної демократії, або ж від буржуазної демократії до

радянської або пролетарської демократії" (див. пакт 4). Як і в галузі
економіки, так і в галузі мовній окремих народів, переводиться штучне
підвищення їхніх наріч на ступінь мови, що є бойовим завданням
національної політики радвлади, про що говорять резолюції VIII, X та

XII з їздів партії. Завдання радвлади тут, як і скрізь, полягає в тому
щоб змінити світ, дійсність (XI теза Маркса про Фоєрбаха), в чому
й полягає революційна практика".

Ми знаємо, що за часів капіталізму роля пролетаріяту в

національній справі мусіла бути цілком негативною; тепер, за радвлади.
навпаки пролетаріят бере якнайактивнішу участь у розвитку
національної культури (матеріяльної та розумової). В зв язку з питанням

про потребу допомагати розвиткові національної культури, позначилися

дві протилежні думки: на одному бігуні стоїть тов. Ваганян, а на

другому наша партійна опозиція". Ваганян ремствує, що радвлада

розвиває національну культуру, бо ця культура є псевдонім клясової

культури буржуазії" (Ваганян О национальной культуре", 1927,
стор. 55). Ваганян забуває, що у нас нема клясової буржуазної
культури (вона була за капіталізму), чому він мусить або припустити одну
нісенітницю, ніби ніяких націй у межах СРСР нема, або ж визнати ще

більший абсурд, ніби можуть існувати нації без національної культури.
Маркс колись гостро висміяв Ляфарґа, який казав приблизно те саме,

що й Ваганян: Ляфарг не визнавав ніяких націй і в той же

час користувався французькою культурою" (див. Лист Марксів від
20 червня 1866 р."). Замість національної культури Ваганян проповідує
інтернаціональну культуру національними мовами" (стор. 140).

Вживаючи ваганянівської термінології, ми скажемо, що це псевдонім
національної культури", коли ж це має бути чимось іншим гірше
для Ваганяна, бо це може бути лише одним нісенітницею (докладну
критику ваганянівської книжки див. Большевик", 1927, №№ 9 тг

11 12, статті Криницького та Таболова).
Опозиція" закидає саме протилежне що радвлада не досить

інтенсивно допомагає розвиватися національній культурі (матеріяльній
та розумовій), що фактично в держапараті всім керує колонізатор,

144



великодержавний шовініст.Саме щодо цих закидів опозиції,тов
Большевике" за той же таки 1927 р. № 22 тов. Иаценельбоген на підставі
статистичних даних спростовує всі ці вихватки опозиції.

У соціялістичному устрої саме суспільство могтиме регулювати
темп і напрямок національного розвитку.^Як це робитиметься цього

тепер не можна цілком передбачити. Йдучи за прикладом нашої

радянської дійсности, можна сказати, що ми переводитимемо інду-
стріялізацію відсталих націй силами самих цих націй, себто
впоряджатимемо промисловість за участю місцевих, а не прийшлих робітників,
за винятком лише фахівців та висококваліфікованих робітників, якщо

їх де бракуватиме. Відбуватиметься, таким чином, на перших порах,
штучна консервація націй, що за переходової до соціялізму доби є

конечним, щоб усі нації брали однакову участь у загальному
громадському будівництві, бо є в інтересі як частини (певної націі), так і

цілого. Яле чи буде й надалі, за часів розвинених соціялістичних
відносин, ця національна консервація передбачати це не можна.

Можливо, що треба буде менше допомагати розвиткові передових націй
і навпаки прискорювати та збільшувати допомогу розвиткові інших

націй; одне лише безсумнівне тоді нація, як така, наближатиметься

до свого діялектичного заперечення".
Діялектичне заперечення аж ніяк не значить, що нація має

знищитись або десь зникнути. Як каже Енгельс, треба не тільки

заперечувати, а й знову усунути заперечення", треба так збудувати перше
заперечення, щоб лишалось або стало можливим друге заперечення"
( Янти - Дюрінг", кінець XI розділу). Заперечити націю, як мовну
спільність, можна або тим, що всі нації засвоють одну, найбільш поширену,
мову (напр., англійську), або ж усі нації вивчать якусь штучну мову

есперанто"; одним словом, людство матиме одну мову. Як наслідок
такого заперечення нації, буде якась нова формою нація, але змістом

це вже буде одне загальне людське суспільство або одна на ввесь

світ нація, яка вже не є нація в старому значінні.

Цей процес, нам здається, мусить бути повільний: утвориться
один мовний центр, до якого поволі приєднуватимуться нові нації
людські колективи. За соціялізму не буде поділу на фізичну й

розумову працю, бо вона тоді являтиме гармонійну спільність обох цих

моментів; крім того, великі людські колективи зможуть змінювати своє

місце перебування, переїжджаючи з країни до країни. Усе це в корені
підриває секундарні антропологічні ознаки, які поволі цілком зникають.

Расові ознаки, що лишились у формі зовнішніх властивостей, тепер мають
цілком перемішатися, від чого утворяться одноманітні антропологічні
властивості.

Соціялістичний устрій лишить по собі добре розвинені нації,
комуністичний устрій приймає їх до себе, і в суспільному горні ці
нації перетворюються на одну націю, яка тим самим перестане бути
нацією.

На цьому закінчуємо. Ми розглянули націю в її становленні"
або розвитку від ембріональних її форм до останнього моменту її

існування, вияснюючи побіжно окремі діялектичні явища в розвитку
нації, а це значить, що ми розглянули націю в діялектичному сприйманні.
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БІБМОГР&фІЯ

М. КОГЯН і С. ТРИКОЗ

Матеріали до бібліографії журнальної літера-
. тури з питань теоретичної економії

Потреба скласти нижче друкований покажчик виникла в процесі нашої

педагогічної праці. Наші матеріали" це перший крок шляхом утворення
грунтовної бібліографічної праці з питань теоретичної економії, що мусить охопити

всю літературу, розподіливши її відповідно за проблемами. Брак такої праці
очевидний.

До матеріялів увійшла різна головна журнальна література від 1896 р. до
1/1 1929 р. Крім товстих" журналів ми використовували також і інші, де була
друкована та чи інша стаття, що з нашого погляду має значіння для освітлення тих

чи інших проблем. Журнали, що почали виходити за радянської влади, ввійшли до

матеріялів з 1 числа (№) аж до 1/1 1929 р. Матеріяли не вичерпують всієї
журнальної літератури, але головні статті, безумовно, увійшли в ці матеріяли.

ГОЛОВНІ ЖУРНАЛИ, ЩО УВІЙШЛИ ДО МАТЕРІЯЛІВ

Повна назва Скорочена назва

1. Большевик 1. Большевик
2. Вестник Европы 1896 1918 2. В. Е.
3. Вестник Коммунистической Академии 3. В. К. А.
4. Вестник Социалистической Академии 4. В. С. А.
5. Вестник Труда 5. Вест. Тр.
6. Вестник Финансов 6. Вест. Фин.
7. Вестник Знания 1910 1914 7. Вест. Знания
8. Заветы 8. Заветы
9. Записки Научного Общества марксистов 9. 3. Н. О. М.

10. Жизнь 1896-1905 г. 10. Жизнь
11. Красная Новь И. Красная Новь.
12, Летопись 1916 1917 до № 5 12. Летопись
13. Мир Божий 1896 1910 13. М. Б.
14. На Аграрном Фронте 14. На Агр. Фр.
15. Народное Хозяйство 15. Нар. Хоз.
16. Научное Обозрение 1897 1903 16. Н. О.
17. Наша Заря 1910 1914 17. Н. 3.
18. Новое Слово 1896 1905 18. Новое Слово.
19. Начало 1896 1905 19. Начало.
20. Плановое Хозяйство 20. П. X.
21. Под Знаменем Марксизма 21. П. 3. М.
22. Прапор Марксизму 22. Прапор. Маркс.
23. Просвещение 23. Просвещение.
24. Образование 1896 1913 24. Образование.
25. Правда 1896 1905 25. Правда.
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Повна назва

26. Пути Сельского Хозяйства
27. Русское Богатство 1896 1914

28. Русские Записки 1915 1918 г.г.

29. Русская Мысль 1896 1919
30. Современник
31. Современный Мир 1906 1918
32. Социалистическое Хозяйство
33. Спутник Коммуниста
34. Хозяйство Украины

Примітка: Цей перелік не є

в розробку матеріялів.

Скорочена назва

26. Пути Сельхоз.
27. Р. Б.
28. Рус. Зап.
29. Р. М.
30. Современник.
31. Совр. Мир.
32. Соц. Хоз.
33. Сп. Ком.
34. X. У. .

сом всіх журналів, що увійшли

І. ПРЕДМЕТ 1 МЕТОДЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

1. Богданов Я. Письмо в редакцию об основ-

Назва журналів Рік

ном историзме в политической экономии

2. Блюмин И. О математическом методе в по-

В. К. Я. 9 1924

литической экономии

3. Брентано Луи Разногласие мнений в науке

В. К. Я. 16; 17 1926

о народном хозяйстве
4. Вайнштейн И. Эклектическая економика и

М. Б. 10 1896

диалектика. (К критике Я. Богданова)
5. В и н я р с к и й Л. Математический метод в по-

П. 3. М. 4 1925

литической экономии

6. Водовозов Н. С чего начать изучение
политической экономии. (По поводу книги Шарля Жида

Н. О. 12 1897

Основы политической экономии")
7. Гре й е ф Г. Введение в изучение социальной

М. Б 6 1896

экономии

8. К а ц В. Методология политической экономии

Р. Б. 4, 5 1903

и экономический материализм
9) Качеровская Я. О методологических

недочетах (по поводу доклада Степанова в Ком. Якад. Что

Спутн. Коммун. 20 1923

такое политическая экономия") . . . .

10. Левит Г. О методе в политической экономии

Більшовик 2 3 1925

(физиократы, Смит, Рикардо)
11. Левит Г. Современные экономические науки,

тенденция их развития и история экономических

Коммун. Одеса 25 1923

учений, как научная дисциплина . . Л
12. Л е о н т ь е в Я. К вопросу об исторических

Коммун. Одеса 24 1925

рамках теоретической экономии

13. М а н у й л о в Я. К вопросу о предмете и ха¬

. В. К. Я. 13 1925

рактере теоретической экономии

14. Н а у м о в Д. До питання про предмет теоре¬
Юрид. Вестник 1 1913

тичної економії . . .

15. Орженцкий Р. К вопросу о природе хо¬

Прап. Маркс. 1 1928

зяйственных явлений и методы их изучения ....

16. Петров. С исправленным" Марксом
против коммунизма. (По поводу политической эконо¬

Юрид. Вестник 1 1914

мии Богданова и Степанова) . .

17. Пиле цк ий Я. Политическая экономия на

Большевик 5 6 1924

переломе
18. Ратнер. Как возникла наука о народном хо¬

Наука на Украине 4 1922

зяйстве
19. Светловский. В. Методология економиче-

Знание 10 1923

ской науки и метод К. Маркса
20. С а га цк ий Я. Цена производства как

производственное отношение. (К критике методологии

3. Н. О. М. 2 1922

И. И. Рубина)
21. Соколов В. К вопросу о методологии

общественных наук. (Н. Бухарин Политическая эко¬

П. 3. М. 12 1927

номия Рантье") Науч. известия 1 1922

22. Слонимский Л. Научные иллюзии . . . . В. Е. 2 1903
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23. Степанов И. Что такое политическая эко-

номия }....♦ П. 3. м. 1 2 1925
24. Степанов-Скворцов И. Что такое

политическая экономия (доклад и прения) в. к. я. 11 1925
25. Струве П. Политическая экономия и

бухгалтерия. Мысли о реформе политической экономии в

духе эмпиризма Р. м. 11 1913
26. Т а л ь г е й м е р Я. О книге Р. Люксембург

Введение в политическую экономию" П. 3. м. 4 1925
27. Туган-Барановский М. Методология по-

литической экономии Образование 12 1908
28. Хмельницкая Е. Теоретическая экономия

и советская хозяйственная система Соц. Хоз. 4 1925
29. Филипов М. Новейшие русские экономисты.

(Я. И. Чупров и его взгляды на предмет экономи-

ческой науки. Метод экономики) Н. О. 3 1900
30. Цейтлин 3. О математическом методе в

естествознании и политической экономии В. К. Я. 23 1927
31. Энгель Е. Что такое производственное от-

ношение 3. Н. О. М 4
.

1923
32. Эссен Э. Карл Маркс и его Введение к кри-

тике политической экономии" 3. Н. О. М 2 1922
33. Нефедов С. Теория производительных сил.

34. Нежданов. Что такое политическая эко-

3. Н. О. М. 6 1924

номия Знание 28 29 1925

II. ТЕОРІЯ ВЯРТОСТИ ТЯ ЗИСКУ

35. Ябезгауз Г., Дукор и Я. Нотки н. Свет

Марксовой теории в кривом зеркале В. К. Я. 27 1928
Зб. Я б е з г а у з Г., Дукор и Я. Нот к ин. Не-

которые вопросы полит, экономии в освещении тов.

Я. Ф. Кона в. к. я 25 1927
37. Яйзенберг М. К пониманию теории

трудовой стоимости Соц. Хоз. 4 1927
38. Яболин Я р т. Производительный и

непроизводительный труд П. X. 8, 10 1928
39. Я к с е л ь р о д Л. (Ортодокс). Теория стоимости

и диалектический материапизм Совр. Мир. 1 1908
40. Базаров В. К вопросу о производительном

труде Н. О. 4 1900
41. Б-Витч Я. Ответ М. Я. Филипову (Ответ на 1

статью о норме прибавочной ценности в Научном
Обозрении", № 11 1899 г.) Н. О. 2 1900

42. Бессонов С. К вопросу о техническом

прогрессе в современном капитализме П. X. И 1926
43. Б - и ч Я. Новые попытки согласовать трудовую

теорию ценности с законом равной нормы
прибыли Н. О. 11 1899

44. Бернштейн Э. Теория трудовой ценности
45. Богданов Я. Из мира критических увлече¬

Н. О. 4 1900

ний (по поводу теории трудовой, ценности). Книга

Франка Теория трудовой ценности и ее значение Жизнь 3 1901
46. Богданов Я. Основная ошибка Тугаи-Ба¬

рановского Н. О 9 1899
47. Богданов Я. Новые точки зрения в

экономической науке (Ответ Туган - Барановскому) .... Н. О. 8 1900
48. Брудный М. Критические заметки (против

толкования И. Рубина Теории стоимости Маркса") . В. К. Я. 21 1927
49. Будде Б. Учение о ценности в системе Ри¬

кардо Ж. Мин. Нар. Пр. 11 1914
50. Булгаков С. О некоторых основных

понятиях политической экономии. 1. Ценность. 2. Ка¬
питал Н. О. 2, 9,10 1898

51. Бухарин Б. Фокус покусы г. Струве
(Хозяйство и цена) Просвещение 13 1913
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52. Вайсберг Р. Против вульгарщины и

легкомыслия

53. Васильев Я. Упразднена ли теория трудовой
ценности

54. Вайсберг Р. По скучной дороге (к дискус.
о произв. труде) . . .

55. Вознесенский Я. К вопросу о понимании

категории абстрактного труда
56. Волжский Я. Несколько слов по поводу

взглядов г. Филиппова на проблему ценности и

прибыли

57. Г и р ш ф е л ьд. Теорема о пропорциональности
предельной полезности благ их трудовым стоимостям

58. Г о й х б а р г Я. О квалифицированном труде.
59. Гольденберг Э. Еще несколько слов об

общественно - необходимом труде
60. Г у х м а н Г. К вопросу об издержках

производства
61. Давыдов И. К вопросу о производительном

труде
62. Давыдов И. Трудовая ценность и теория

прибыли
63. Давыдов И. Проблема абстрактного труда
64. Д а в ы д о в И. К учению о стоимости Маркса.

Критика технологического варианта
65. Дашкове кий И. Абстрактный труд и

экономические категории Маркса
66. Дашковский И. Международный обмен и

закон стоимости

67. Д в о й л а ц к и й Ш. К. Теория ценности Маркса
(о различном толковании понятия общественно -

необходимый труд")
68. Железнов В. Новая книга о теории цен¬

ности (Н. Шапошников Теория ценности и

распределение")
69. Зомбарт В. К критике экономической

системы К. Маркса
70. Ильин В. Еще одно уничтожение социализма

(П. Струве Хозяйство и цена")
71. Карелин Н. Заметки читателя по поводу

упразднения Туган - Барановским и Струве учения
Маркса о прибыли

72. Кауфман Я. Пересмотр основных понятий
политической экономии ....

73. Ковалевский Н. Проблемы общественно -

необходимого рабочего времени
74. Кон. Я. Некоторые замечания моих критиков

в свете Марксовой теории
75. Константинов. Теоретические итоги

русского марксизма к 1/1 1901 г

76. К р и ц м а н Л. Н. Падение нормы прибыли и

прогресс техники

77. Кукс М. К проблеме абстрактного труда . -

78. Лиф Ш. К спорам о характере сложного

труда
79. Мануйлов Я. Вопросы экономической

теории в новой книге г. Струве . .

80. Маслов П. Защита ортодоксии
81. Маслов П. Об основах экономической науки.
82. Мендельсон Я. К вопросу о различных

версиях и трактовке понятия общественно -

необходимый труд
83. Мендельсон Я. Понятие общественно - не¬

обходимый труд как элемент теории стоимости

К. Маркса
84. Миклашевский К. Трудовая ценность и

теория дифференциальной прибыли

П. X. 8 1928

Жизнь 7 1900

П. X. 11 1928

П. 3. М. 12 1925

Н. О. 5 1900

Вопр. Об. вып. 2

»» п а ч 2
1910
1910

П. 3. М. 4 5 1923

Вест. Труда 8 1923

Н. О. 1 1900

Н. О. 3
3. Н. О. М. 2

1899
1928

3. Н. О. М 4 1928

П. 3. М. 63 1926

П. 3. М. 1. 4, 5 1927

П. 3. М. 5 6 1922

В. Е. 3 1913

Н. О. 3-4 1898

Совр. Мир. 3 1914

Н. О. 10, 11 1900

В. Е. 9 1913

П. 3. М. 11-12 1923

В. К. Я. 25 1928

Нар. Хоз. 2 1901

В. К. Я. 16, 17, 18
3. Н. О. М. 4

1926
1928

П. 3. М. 7 8 1928

В. Е. 10
Жизнь 1

5

1913
1900
1900

П. 3. М. 5 1923

П. 3. М. 7-8 1922

Нар. Хоз. 2 1900
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85. Михалевский Ф. Стоимость и цена произ¬
водства Молод. Гвард. 1 1923

86. Молчанов С. Издержки производства как

ценно
- образующий фактор

87. Моти л ев В. К вопросу об общественно-
Соцхоз 9 10 1923

необходимом рабочем времени
88. Нежданов Я. Теория ценности и прибыли

Маркса перед судом фетишиста (П. Слонимский Эко-

П. 3. М. 2 3 1923

номическое учение К. Маркса")
89. Нежданов. Трудовая теория ценности и за-

Н. О. 8, 9 1898

кон равной нормы прибыли
90. Нежданов П. Метод вульгарной экономии

(по поводу последней статьи г. Тугана - Баранов-

Жизнь »б, 7, 8, 11 1899

ского)
91. Нежданов П. Полемика по вопросу о цен-

Жизнь 7 1901

ности

92. Н е ж д а н о в П. Ценность и производительная

Жизнь 10 1899

сила труда с точки зрения условий воспроизводства.
93 Николай-Он. Несколько слов об

основных полсжениях теории К. Маркса (по поводу

Жизнь 5 1900

3-го тома Капитала")
94. Николай-Он. Теория трудовой стоимости

Р. Б. 1 1897

и некоторые из ее критиков
95. П о з и я к о в В. У истоков трудовой теории

Р. Б. 2,3 1902

ценности . . .

96. Прокопович С. По поводу новой критики
Маркса (по поводу статей Туган - Барановского и

П. 3. М. 12 1925

М. М. Филиппова О норме прибыли")
97. Прокопович С. Теория трудовой ценности

Н. О. 11 1899

и ее критики
98. П р о к о п о в и ч С. Дифференциальная рента

Н. О. 5 1900

и теория ценности
99. Ратнер М. Ученый поход против Маркса

Н. О. И 1899

(П. Струве Хозяйство и цена")-
100. Рубин И. Ябстрактный труд и стоимость в

Заветы 1 1914

системе Маркса
101. Рубин И. К вопросу об общественном и

абстрактном труде (Ответ на критику Шапса
Проблема общественного труда в экономической си¬

П. 3. М. 6 1927

стеме Маркса")
102. Рудаш Л. Грацииадеи политико- эконом

П. 3. М. 3 1928

и комунист божьей милостью" П. 3. М. 12; 1925

103. Салитан С. Общественно - необходимый
1 2 1926

труд в учении о стоимости Маркса
104. Светлов Я. О норме прибыли и ее тен¬

3. Н. О. М. 4 1928

денциях П. X. 2 1928
105. Скворцов П. Товарный фетишизм
106. Струве П. К критике некоторых основных

Н. О. 12 1899

проблем и положений политической экономии . . .

107. Струве П. Основная автономия трудовой
Жизнь 3, 6 1900

ценности
108. Струве П. Хозяйство и цена. (Речь,

произнесенная на докторском диспуте в Киевском У-те

Жизнь 2 1900

17/2 1917 г.)
109. Струве П. Руководство основных положе¬

Р. М. 3 4 1917

ний эмпирического учения о цене и ценности . . .

110. Струве П. Хозяйство и цена (автореферат
Из. С. П. Б. Пол. И-та 16 1912

на книгу того же названия)
111. Струве П. Этюды по исторической феноме¬

Наука и Жизнь 2 1914

нологии цен

112. Туган-Барановский М. Новый труд по

Ж. Мин. Нар. Пр. 1 1913

экономической теории. (П. Струве Хозяйство и цена)
113. Туган-Барановский. Основная ошибка

Р. Б. 10 1913

абстрактной теории капитализма Маркса
114. Туган-Барановский. Социалистическое,

Н. О. 5 1899

учение об эксплоатации труда М. Б. 3 1906
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115. Туган-Барановский М. Трудовая цен-

ность и теория прибыли
116. Филиппов М. Заметка о Николае-Оне и

н. о. 3 1900

его защите трудовой теории ценности н. о. 5 1902
117. ФилипповМ. Еще одна попытка новой эко-

номической теории (по поводу статьи Струве К
критике некоторых основных проблем и положений по-

литической економии") н. о. 7 1900

118. Филиппов М. Итоги полемики о ценности .

119. Филиппов М. Критика новейших экономи-

н. о. 9. 10 1900

ческих учений (теория ценности Маркса) н. о. К 2 1900
120. ФилипповМ. Математические упражнения

г. Нежданова (о норме прибыли) н. о. 11 1899
121. Филиппов М. Мнимая антиномия (ответ на

статью Струве по вопросу антиномии теории трудо-
вой ценности) . . . . . . н. о. 5 1900

122. Филиппов М. Опыт критики Капитала'* .

123. Филиппов М. По поводу статьи Тугана - Ба¬
н. о. 6 1899

рановского (основная ошибка абстрактной теории
капитализма Маркса) н. о. 5 . 1899

124. Филиппов М. Об экономическом

догматизме и о постулате Маркса н. о. 3 1900

125. Чернов В. Мнимые противоречия"
трудовой теории стоимости Жизнь 1 1899

вып. 2

126. Шабе С. Еще раз о проблеме
общественного труда в экономической системе Маркса .... П. 3. м. 7, 8 1928

127. Ф. М. Трудовая ценность и теория прибыли . н. о. 3 1900
128. Энгельс Ф. Карл Маркс о Капитале" . .

129 Энгельс Ф. Законы ценности и уровень

Летопись Маркс. 1 1926

прибыли. (Послесловие в 3-м томе Капитала") . . Новое Слово 12 1897
130. Энгельс Ф. Закон ценности и уровень при-

были Новое Слово 9 1897
131. Эф ру с и Б. О. Различные учения о доходе

с капитала Р. Б. 8, 9 1897

психологічний напрямок в теорії вартости

132. Атлас 3. Новейший психологизм в полити-

ческой экономии (Теория Роберта Лифмана) ....

133. Б. Библиографический отзыв; Бем-Баверк:Тео-
п. 3. м. 6 1927

рия Карла Маркса и ее критика
134. Берлинт П. Новости экономической лите¬

Р. Б. 4 1898

ратуры (Изложение теории предельной полезности)
135. Берлинт П. Новости экономической

литературы (Психологическое направление в политиче¬

Жизнь 11 1900

ской экономии)
136. Бухарин Н. Теория суб ективиой ценности

Жизнь 4 1900

Бем - Баверка
137. В о з н е с е н с к и й а. Социально-экономи¬

Просвещение 3 1914

ческие предпосылки австрийской школы

138. Залеский П. Ф. Психологическая теория

3. Н. О. М. 4 1923

ценностей
139. Маслов П. Экономические заметки.

Распределение производительных сил общества и суб єк¬

Народ. Хозяйст. 6 1903

тивная ценность

140. а р ш а и с к и й. И. Очерки текущей
литературы. Бем - Баверк и его русские последователи (по

Н. 3. 11 12 1910

поводу статьи Нежданова)
141. Певзнер. В. Теория трудовой стоимости

Н. О. 8 1899

Маркса и ее критик Бем - Баверк
142. Р и к а ч е в а. Учение Бем - Баверка о доходе

Коммунист 27 1924

на капитал

143. Чекин а. Суб'єктивная оценка политической

экономии (из новейших течений экономической

Н. О. 2, 4 1900

мысли) Русск. Записки 1 1916
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144. Филиппов М. Психология в политической
экономии (Критика теории предельной полезности) .

145. Филиппов М. Полемические упражнения

Н. О. 11 1900

г. Нежданова Н. О. 12 1898
146. Франк С. Психологическое направление в

теории ценности (о теории предельной полезности) . Р. Б. 8 1898

147. Шмидт К. Психологическое направление в

новейшей экономической литературе (о теории
предельной полезности) Н. О. 6, 8 1901

148. Шор Я. Критика теории предельной полез-

1903ности Народи. Хоз. 2

ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ

149. Базаров В. К метологии изучения денеж-
ной эмиссии В. С. Л. 4 1923

150. Борткевич В. Государственная теория
1923денег" Кнаппа Эконом. Строит. 8-9

151. Берлин П. Происхождение денег
152. Богданов В. Заметки по теории денег у

Образов. 8 1904

Маркса В. К. Л. 29 1928

152. Боголепов М. Проект выпуска мелких би-
1915летов Казначейства В. Е. 5

154. Бузняков И. Мировой рынок золота . . . Вест. Фин. И 1926

155. Варга Е. Реставрация золота

156. Г е й к и н Г. Запасы золота и пример чеко-

Эконом. Обозр. , 12 1927

вого обращение Великобритании Новый Эконом. 21 1914
157. Дашевский. Номинализм и проблема цен-

ности денег П. 3. М. 6 1928

158. Д е м о с ф е н о в С. Государственная теория
денег (г. Кнапп Очерки государственной теории
денег) Р. М. 4 1914

159. Д и м а н ш г е й н Я. К вопросу о твердом из¬

мерителе ценности и о методах оценки

материальных комплексов Нар. Хоз. Укр. 1 3 1923
160. Д и м а н ш т е й н Я. Стабилизация валюты и

проблема твердого измерителя ценности Нар. Хоз. Укр. 4-6 1923

161. 3 и м е л ь Г. Роль денег в отношениях между
полами Жизнь 2 1899

162. 3 и м е л ь Г. Два отрывка из Философии Денег'
163. Капелюш Ф. Денежная проблема и миро¬

Жизнь 1 1899

1920вой кризис Фип. и Эконом. 1
164. Кассель Г. Мировая денежная проблема . Современик 1 1923

165. Кассель Г. Мировая денежная проблема .

166, К а це н е л е н б а у м 3. Принципы банк - нот¬

Современик 1 1921

1925ного обращения Соц. Хоз. 2

167. Каутский К. Золото, бумажные деньги и

1922товар П. 3. М. 11-12

168. Келлер В. Последний рудник и стоимость

1925денежного метала В. К. Л. 11

169. Косвен Н. Происхождение обмена и меры
1924ценности Красная Новь 6 7

170. Легезо С. Количественная теория денег
171. Леонтьев Л. Марксова теория денег и так

П. 3. М. 6 1928

называемые новейшие явления" денежного

обращения Соц. Хоз. 2 1925
172. Леонтьев Л. Эпигон хартальной теории

денег (о книге К. Эльстера) В. К. Л. 8 1924

173. М а н о в Л. Денежное обращение социяльиой
революции Р. С. Ф. С. Р Наука и Техн. 1,2-3 1925

174. Мануйлов Л. Бумажные деньги в

освещении номиналистической теории денег Право и Жизнь 1 1925

175. Меклер С. Понятие и сущность инфляции
1926денежного обращения Соц. Хоз. 4

176. Могылев В. Мерило стоимости в

бумажноденежном обращении П. 3. м. 11 12 1922
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Y77. Никольский П. А. Золотые деньги в

России
188. Позняков В. Гильфердинг или Маркс (Кри-

В. Е. 8 1901

гика теории денег Гильфердинга)
189. Радецький Ф. Акцептований чек и его

П. 3. М. 1 2 1926

отличие от простого
190. Раскин Б. Количественная теория денег

Ирвинга Фишера (по поводу его книги:

Покупательная сила денег, определение и отношение к кредиту,

Кредит и Хоз. 3 1925

проценту и кризисам)
191. Ратнер С. Чековое обращение и плановое

Соц. Хоз. 3 1926

ХОЗЯЙСТВО
192. Роговин И. К вопросу о влиянии добычи

золота на движение уровня товарных цен (ответ на

статью Л. Солдатова Влияние добычи золота на

движение уровня товарных цен и проблема гряду-

X. У. 5 6 1926

щего золотого голода")
193. Роговин И. К вопросу о покупательной

силе золота в связи с существующими запасами и

Горный Журнал 12 1927

перспективами его добычи
194. Сенкевич К. Добыча золота и товарные

Горный Журнал 7 1927

цены Пром. и тор. 24 1911
195. Соболев М. Гроші та грошовий обіг . . .

196. Соболев М. Система нашего денежного

Знання 4 1923

обращения и ее завершение
197. С о б о л е в М. Банкноты их роль в нашем на-

X. У. 3 1925

родном хозяйстве
198. Соколов А. Может ли скорость

обращения денег изменяться при неизменности количества

Хоз. Дон. 30-31 1923

денег и товарной массы

199. Солдатов Л. Изменилась ли ценность

золота в эпоху мировой войны и послевоенную (по
поводу доклада проф. Фин - Енатаевского Ценность

Экон. Обозрен. 9 1926

золота или покупательная сила денег")
200. Солдатов Л. Влияние добычи золота на

движение уровня товарных цен и проблемы гряду¬

Соц. Хоз. 1 1928

щего золотого голода"
201. Смушков В. Денежное обращение и бан¬

Горный журнал 10 1927

кноты

202. Стунде А. Билеты государственного банка
Знамя Коммун. 1 1924

и денежное обращение
203. Трахтенберг К вопросу о сущности и цен¬

Знамя Коммун. 3 4 1924

ности денег

204. Шанин Л. Валюта концентрированная эко¬

Соц. Хоз. 2 1924

номика

205. Фальки єр С. О товарной и денежной тео¬

X. У. 4 1926

риях повышения цен

206. Ф и н - Е и а т а е в с к и й А. Ценность золота

Соц. Хоз. 9-10 1923

и покупательная сила денег

207. Фишер-Ирвин Г. Неустойчивый долар
и так называемый экономический цикл (о покупа¬

Соц. Хоз. 1 1927

тельной силе денег

209 Фрей Л. Новый труд о деньгах (по поводу

Соц. Хоз. 2 1926

книги Бумажные деньги" Трахтенберга) Мысль 14 1919
210. Фогель В. Чековое обращение
211. Членов С. Валютный демпинг" и борьба

Вест. Фин. 8 1925

с ним

212. Э й д е л ь н а н т А. Б. Номиналистическая те¬

Народн. Хоз. 1 1922

ория денег и монополистические тенденции ....

213. Эйдельнант А. Предшествинники
новейшего номинализма (из истории теории денежного

Соц. Хоз. 4 1926

обращения)
214. Шапошников Н. К вопросу о вздорожании

Соц. Хоз. 3 1925

золота

215. Шмидт О. Математические законы денеж¬

Эк.Бюл. Кон.И-н. 14 15 1922

ной эмиссии. (Доклад) В. С. А. 3 1923
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ТЕОРІЯ КРЕДИТУ

216. Атлас 3. Роль кредита и границы
кредитной экспансии при капитализме

217. Барткевич Л. Сущность, границы и

значение банковского кредита
218. Баты рев В. К вопросу о функциях кредита

в процессе воспроизводства
219. Вернадский М. Современный капитализм

и его денежный аппарат
220. Боголепов М. Источники коммерческого

кредита в России
221. Бретель Э. Формы и функции кредита в

капиталистическом хозяйстве
222. Винокуров С. М. Банкноты и депозиты .

,
223. Вигодский С. К понятию денежного рынка
234. Вигодский С. Теория кредита Ганна . . .

225. Дунаевский Л. Учение Маркса о ссудном
капитале

226. Золотарев. Проблема кредита и внешняя

торговля
227. Каценеленбаум 3. Война и кредит . .

228. Ланденсман Я. Кредит та коньюнктура .

229. Левин Я. Себестоимость и цена ссудного
капитала. Опыт методологии вопроса

230. Левин И. Промышленный кредит
231. Лейкин Э. Учение Маркса о строении

кредитной системы

232. Л е й к и н Э. Исходные положения Марксовой
теории кредита

233. Марков И. Марксова теория кредита в

обработке Гильфердинга"
234. М. Н. Я. Что такое групповой кредит ....

235. Мендельсон Я. Средства обращения и

капитала. (К вопросу о монистическом понимании

денежного рынка)
236. Михалевский Ф. Теория кредита Шум-

перта и Ганна
237. Михалевский Ф. Этюды по теории кредита
238. Мотылев В. Закон тенденции нормы

процента к понижению

239. Оголовец В. К вопросу о цикличности

кредитования Нар. Хозяйства
240. Смирнов В. Вопросы кредита
241. Соболь М. Кредит и банкнотная эмиссия

242. Соколов Я. Я. Учетный процент как

регулятор товарных цен
243. Т р а хте н б е р г И. Коммерческие банки

СЯСШ. (Основные тенденции развития форм и их

организаций)
244 Трахтенберг И. Теория современного

кредита
245. Фин-Енатаевский. Мировая война и

судьбы капитализма

246. Фридман С. Проблемы стоимости ссудных
капиталов . .

♦

247. Яков лев Я. Кредит и капитал

248. ЭзенштадтЯ. Капитал и прибыль.
История и критика теорий процента на капитал

ЗЯРПЛЯТНЯ

249. Дебелевский Ю. Формы относительной

солидарности между предпринимателями и рабочими .

п. 3. м. 2 3 1928

Эконом. Строит. 1 1922

Соц. Хоз. 5-6 1928

Совр. Мир 5 1909

Ком. Шк. и Жизнь 3 1913

В. К. Я. 27 1928
Вест. Фин. 4 1928
Соц. Хоз. 1 1927
Соц. Хоз. 2 1928

П. 3. М. 11 1928

Знамя Коммун. 3 1924

Вестник Сел. Хоз. 86 1914
X. У. 7,8 9 1928

Кредит и Хоз. 8 9 1925
В. Е. 5 1915

В. К. Я. 28 1928

В. К. Я. 21 1927

П. 3. М. 9 10 1928
Новий Эконом. 15-16 1914

П. 3. М. 8-9 1923

В. К. Я. 26 1928
П. 3. М. 6 7 1924

В. С. Я. 3 1923

X. У. 7-8 1925
П. X. 6 1924

Фин. Бюл. Харків 2 1924

Вест. Фин. 1 1926

Соц. Хоз. 1-2 1928

Соц. Хоз. 5-6 1927

Совр. Мир. 2 1916

Соц. Хоз. 4 1925

Соц. Хоз. 3 1926

Совр. Мир. 5 1910

Сев. Зап. 3 1914
10 1915
9 1916
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250. Грановский Б. К постановке проблемы
распределения у Маркса

251. Дал ин С. К теории заработной платы . .

252. Дмитриев В. К. Новый опыт решения"
проблемы распределения. (Разбор книги

Заработная плата" Далина)
253. Маркс К. Заработная плата. (Рукопись 1847 г.

с вступительной статьей Д. Рязанова Новая работа
Маркса о заработной плате")

254. Маслов П. О теории заработной платы . .

255. Маслов П. Установление минимума зарплаты.
256. Маслов П. Спор по недоразумению. (По

поводу статьи Далина Теория заработной платы")
257. Маслов П. О резервной рабочей армии".

(Причины образования резервной армии рабочих
и ее влияния на заработную плату)

258. Маслов П. Теория дифференциальной
заработной платы

259. Наумов Г. Каков железный закон

заработной платы

260. Туган-Барановский М. Социальная

теория распределения. (Полемика с В. К. Дмитриевым).
261. Штильман Г. Споры о теории обнищания.
262. Й о ф ф е. М. Производительностьтруда. Норма

прибыли и заработная плата

П. 3. м.
Н. 3.

2 3
7-8

1923
1913

Р. м. 3 1912

Соц. Хоз. 1 1923
Н. 3. 1 1913
Н. 3. 9 1913

Н. 3. 7-8 1913

Н. 3. 4 1911

Н. 3. 5 1911

Н. 3. 11 12 1912

Р. м. 1 1910
Р. Б. 7 1900

П. X. 10 1925

ТЕОРІЯ РЕНТИ

263. Берзтыс Я. К теории земельной ренты . .

264. Воропаев И. Ревизионизм Каутского в

теории земельной ренты
265. Вольфсон. Против путаницы в теории

ренты
266. Гордеев Г. С. Закон падающей

производительности :

267. Гордеев Г. С. Рента в крестьянском
хозяйстве

268. Георгиевский Г. Очерки рентного
обложения в СССР

269. Железнов В. К теории городской
поземельной ренты

270. Зотов В. Падение поземельної ренты и

положение землевладельческого класса в Внглии . .

271. К у л и ш е р И. Исторические основы учения
Рикардо о поземельной ренте

272. Лаптев И. О некоторых проблемах теории
земельной ренты. (О книге Берзтыса- Теория
земельної ренты")

273. Лифшиц Б. К выяснению теоретических
основ земельной ренты

274. Лященко П. К вопросу о законе

убывающей производительности
275. Л. Любимов. Возрождение булгаковщины .

276. Любимов. Л. Плод недолгой науки. (По по¬

воду критики Учение о ренте" Л. Любимова
В. Поздняковым)

277. Любимов Л. Рента в буржуазном и

пролетарском государстве
278. Мирошкин Я. Существует ли рента в кре-

стьиском хозяйстве
279. Мирошкин Я. К вопросу о законе

убывающего плодородья почвы

280. Переход В. И. К вопросу о лесной ренте .

281. Погонки н В. К теории земельной ренты .

282. Поздняков В. О законе ценности хлеба
и методологии

На агр. фр. 7 8,9,10 1926

На агр. фр. 8 1928

На агр. фр. 9 1928

Лграрные пробл. 3-4 1927

Пути сельск. хоз. И 1927

X. У. 11-12 1925

В. Е. 7 1913

Вест. фин. 21,25,26 1906

Р. Б. 7 1904

На агр. фр. 3 1927

П. 3. М. 1-2 1925

На агр. фр.
Соц. Хоз.

6 7
5 6

1927
1928

П. 3. М. 12 1927

Соц. Хоз. 2 1928

Пути сел. хоз. 4. 5 1927

Пути сел. хоз.

Пути сел. хоз.

П. 3. М.

5,6-7
5
9

1926
1926
1927

П. 3. М. 1 1928
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283. Поздняков В. Теория ренты в новом"
освещении. (Критические заметки по поводу книги

проф. Любимова Учение о ренте")
284. Прокопович С.Дифференциальная рента

и теория ценности
285. Розенталь К. Абсолютная рента и нацио-

нализація земли

286. Сивогривое А. Проблемы сельско - хозяй¬
ственной экономиии в связи с теорией земельной

ренты. (К критике книги Теория земельной ренты"
Я. Берзтыса)

287. СлуцкинаС. К теории земельной ренты
т. Берзтыса

288. Солнцев С. К вопросу об источнике

дифференциальной ренты
289. Струве П. Новая классификація доходов и

общее понятие ренты
290. Студеитский Г. Земельная рента в России .

291. Сулковский М. Маркс о

законеубывающего плодородия". ( КритикаМаркса теории Рикардо)
292. Сулковский М. К постановке вопроса о

так называемом законе убывающего плодородия" .

293. Чернышев В. Проблема земельной ренты
у Д. Рикардо и К. Маркса

П. 3. м. 4 1927

н. о. 11 1900

П. 3. м. . 2 3 1927

П. 3. м. 5 1927

На агр. фр. 2 1928

На агр. фр. 10 1928

Р. М. 1 1916

Кредит и хоз. 4 1925

На агр. фр. 2 1928

На агр. фр. 5 1927

Соц. Хоз. 3 1925

РИНКИ Й КРИЗИ

294. Авилов Б. О новой теории рынка" . . .

295. Б - н П. К вопросу о рынках
296. Батин П. Заметка. Русское Богатство" . .

297. Бессонов С. Теория рынков В. И. Ленина .

298. Бессонов С. Старые свидетели нового

спора
299. Бондар. Критика грошово

-

кредитових
теорій коныоньктури

300. Богданов В. К вопросу о закономерностях
исторического развития капитализма

301. Виткуп А. К вопросу о рынках и кризисах
в капиталистической хозяйствен, системе

302. Гильмельфарб. К вопросу о месте

денежного металла в схемах воспроизводства Маркса . .

303. Грановский. К теории кон юнктуры
советских" буржуазных экономистов

303а Бессонов С. Программа Коминтерна и

теория Розы Люксембург
304. Бернацкий М. Общие и периодическ.

промышленные кризисы
305. Богданов А. Мировые кризисы, мирные

и военные

306. Губерман С. Проблема малых и больших

циклов
307. Губерман С. Проблема нормального"

рынка и кризисов
308. Губерман С. Проблема экономических

кризисов

309. Губерман С. Проблема кон юнктуры в

условиях монополистического капитализма

310. Двойлацкий Ш. На старых позициях рус¬
ского марксизма. (По поводу теории реализации
Р. Люксембург)

311. Двойлацкий Ш. Об одном противо¬
речии" в экондмической системе К. Маркса. (О
критике Борткевича и Кюнэ)

312. Д в о й л а ц к и й Ш. Теория рынка (по по¬

воду доклада т. Тальгеймера на конгрессе
Коминтерна

Н. О. 12 1899
Р. Б. 8 1900

2 1901

Спутн. Ком. 23 {923

Красная Новь 4, 5 1923

Прапор Маркс. 3 1928

П. 3. М. 6 1928

X. У. 2 1928

П. 3. М. 5 1928

В. К. А. 30 1928

Спутн. Комун. 21 1923

Соврем. Мир. 6 1909

Летопись 3.4,5.7 1916

Соцхоз. 1 1927

Соцхоз. 4.5 1925

Соцхоз. 4 1927

В. К. А. 28 1928

В. С. А. 5 1923

П. 3. М. 7,8 1922

В. С. А. 3 1923
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313. Ден В. Новая книга по истории экономиче¬

ских кризисов с несколькими замечаниями по

поводу учения о рынках
314. Дунаевский В. Вопросы теории

воспроизводства ♦

315. Иванцов Д. К теории промышленных
кризисов

316. Изгоев Д. Теория рынков в нашей

литературе .

317. Изгоев Д. Письмо со стороны о третьих
лицах'* г. Струве и о возражениях г. Нежданова . .

318. Ильин В. Заметка к вопросу о теории рын¬
ков) по поводу полемики г.г. Туган - Барановского
и Булдакова

319. Ильин В. Еще к вопросу о теории
реализации

320. Ильин В. К характеристике экономического

романтизма. Сисмонди и наши отечественные си-

смондисты

321. Ильин В. Ответ г. Нежданову
322. Ильин В. Некритическая критика
323. Каплан С. Проблема больших циклов . .

323а Карский Ю. О накоплении капитала"
Р. Люксембург

324. Каутский К. Экономические кризисы и

хроническое перепроизводсгво
325. К е н н е Ф. Диализы экономической таблицы

(с французского)
326. Кондратьев Н. Спорные вопросы

мирового хозяйства и кризисы
327. К о р с у н с к и й Д. Математические

упражнения критиков Маркса
328. Крицман Л. О накоплении капитала и

третьих лицах". По поводу книги Р. Люксембург
Накопление капитала"
329. К р и ц м а н Л. Об условиях равновесия

капиталистического производства
330. Кюнцель Вл. Возможно ли научное

предсказание экономических кризисов
331. Л и ж н е в М. Промышленный кризис как

фактор социальной революции
332. Левин И. Новые тенденции в

экономических кризисах . .

333. Лейкин Э. иоаметки о теории накопления

Р. Люксембург
334. М е р и н г Ф. О Накоплении капитала" Р.

Люксембург .

335. Маслов П. Экономическая теория г.

Николая Она
336. Мендельсон Д. Проблема кон юнктуры .

337. М о т и л е в В. Теория накопления Р.

Люксембург
338. Н а у м о в Д. Ленін як економіст (теор. ринку).
339. Нежданов Г. К вопросу о рынках при

капиталистическом производстве. (По поводу статей
г.г. Ратнера, Ильина и Струве)

340. Наумов Д. Н. Бухарин. Империализм и

накопление капитала

341. Нежданов Г. Полемика по вопросу о

рынках
342. Николай-Он. Условия развития

внутреннего рынка для продуктов крупной промышленности .

343. Никольский П. Денежные кризисы при
бумажном и металлическом обращении

344. С а л и т а н С. Проблема кризисов
345. Первушин С Теория кризисов М. Туган-

Барановского

Жизнь
Начало

Соцхоз.

Современник

Жизнь

Жизнь

Н. О.

Н. О.

Новое Слово
Жизнь
Н. О.
X. У.

П. 3. М.

Н. О.

3. Н. О. М.

Соц. Хоз.

В. К. Д.

В. С. Д.

Нар. Хоз.

Пром. Торг.

Р. М.

Вест. Фин.

В. К. Д.

П. 3. М.

Н. О.
В. К. Д.

В. С. Д.

Черв. Шлях

Жизнь

Більшовик

Правда

Р. Б.

В. Е.
3. Н. О. М.

Юрид. Вест.

6 1900
3 1899

3 1928

2 1915

4 1899

6 1899

1 1899

8 1899

7 10
12
5-6
4 5

1897
1899
1900
1927

2 3 1927

7 1897

5 1923

4 5 1923

21 1927

5

11,12
1

1923
1920
1921

11 1913

8 1908

27 1916

7 1924

2 3 1927

3,4,5
27,

1898
1923

4
8 9

1923
1924

4 1899

2-3, 1925

12 1899

4 6 1899

11
2

1900
1928

2 1914
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346. Первушин С. А. Новая теория кризисов.

(По поводу книги Бунятана .Экономические кризисы").
Опыт морфологии, теория периодических,
экономических кризисов п теория кон юнкгуры

347. П и к у с С. Проблема аграрного кризиса . .

348. Позняков В. К вопросу о капитализме и

внешнем рынке
349. Позняков В. Формула схемы простого

воспроизводства
350. Ратнер М. Б. Теория рынков в ее отноше¬

нии к вопросу об экономическом развитии страны.
(По поводу книги Булгакова О рынках при
капиталистическом производстве")

351. Скворцов П. К вопросу о рынках . . . .

352. Скворцов П. Товарный фетишизм.
(Критика : Развитие капитализма в России" Н. Ленина .

353. Струве П. Об экономическом видении и

предвидении
354. Струве П. К вопросу о рынках при капи¬

талистическом производстве. (По поводу книги

Булгакова и статья Ильина)
355. Струве П. Новое издание промышленных

кризисов" М. И. Туган - Барановского. (Критическая
заметка)

356. Струве П. Против ортодоксии
357. Сурков Я. Ответ Батину
358. Султан-Заде Я. Кризис быта при

государственном капитализме

359. Туган-Барановский. Капитализм и ры¬
нок. (По поводу книги С. Булгакова О рынках и

капиталистическом производстве")
360. Туган-Барановский М Основные

причины кризисов в капиталистическом хозяйстве .

361. Чудновский Г. Две теории кризисов . .

362. Ф и н Я. Теория кризисов
363. Ф и и - Е н о т а е в с к и й. Мировая война и

судьбы капитализма. (О теории катастроф)
364. Спе ктатор. К теории аграрных критиков .

В. Е.
На Агр. Фр.

7 8
I

1917
1928

П. 3. М. 10 11 1924

П. 3. М. 4-5 1923

Р. Б. 12 1898

Н. О. 7 1899

Н. О. 12 1899

Р. М. 10 1908

Н. О. I 1899

М. Б. 10 1900

Жизнь 10 1899

Жизнь 5 1900

Эк. Стр. 10 12 1923

М. Б. 6 1898

М. Б. 11 1899

Просвещение 11 1913
' Н. О. 8 1901

Совр. Мир 1 1916

В. К. А. 26 1928

КОНЦЕНТРАЦІЯ КАПІТАЛУ (ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА ІМПЕРІЯЛІЗМ)

А. Фін. капітал

365. Б о р х а р д т Ю. Пуги концентрации капитала.

(В Германии)
366. Варга Е. Интернациональные монополии .

367. Вернер Б. Концентрация банков
368. В у р м 111. Концерны и картели при

монополистическом капитализме

369. Гефдинг В. Промышленные синдикаты в

России и условия их развития
370. Г у р а р и Е. Теория штандарта по О. Эн-

гленду .

371. Ландау Б. Увеличение основных капиталов

акционерных обществ
372. Литошенко Л. Методы финансирования

американской промышленности
373. Мендельсон Л. Покушение с негодными

средствами. (По поводу книги Фини - Енотаевского :

Финансовый капитал и производительность") . . .

374. Мендельсон. К Вопросу о формах
финансового капитала

375. Нахимсон М. Новейшие тенденции в

развитии капитализма.

1. Изменение в характере предпринимательской
деятельности.

Вест, труда
Экон. Обозр
Вести, фин.

Ком. Интер.

Р. М.

Соц. Хоз.

Вестн. пром.

Вести, фин.

Большевик

П. X.

3 1924
4 1927,
3 1908

23 24 ,1928

12 1909

2 1928

46 1914

5 1927

9-10 1926

1 1925
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2. Изменение в условиях производства.
3. Концентрация капитала. Тресты.
4. Контрольные общества и банки.
5. Промышленная картельная рента и ее влияние

на производство страны
376. Половин и Марголин. Канадские пулы.

(Доклады в Международном аграрном институте) . .

377. Спек тато р. Финансовый или банковый
капитал. (О книге проф. Я. Фин - Енотаевского:

Финансовый или банковый капитал")
378. Стеклов Ю. Национальная организация

капитала. (По поводу № 1 газеты Промышленность
и торговля")

379. Степанов И. О свободе конкуренций.
Ограничение принципа Свободы конкуренции" в блоке

буржуазии с феодально - полицейским государством .

380. Ф и н - Е н о т а е в с к и й. Капитал,
приносящий процент и производительный капитал

381. Фи н-Енотаевский Я. Современный
капитализм. К критике новейшей полит, экономии . .

382. В у р м Ш. Концерны и картели при
монополистическом капитализме .

383. Г у р а р и Е. Теория штандарта по О. Энглен-

ДУРУ

б) імперіялізм

384. Яйхенвальд Я. и БорилинБ. О не¬

равномерности экономического развития при
капитализме

385. Бухарин Н. Империализм и накопление

капитала

386. Борилин Б. Ленин и проблема
империализма . . . .

387. БорилинБ. О социал - демократической
критике империализма

388. В. В. Новый момент эволюции

капиталистической организации производства
389. Варга Е. Сверхимпериализм и закон

неравномерного развития капитализма . . . .

390. Гольденберг Э. Против путаницы и

теории империализма
391. Дашкове кий И. К теории развития

мирового рынка и мирового хозяйства
392. Жорданиа Н. Современный империализм
393. Иванов И. Мировое хозяйство как единый

производственный организм
394. К а м е н о в Ю. Социальное содержание

империализма и его преодоление
395. Лейкин Э. Каутскианство в теории

империализма
396. Литвинов И. О теории империализма Ле¬

нина и теории накопления Р. Люксембург. (К вопросу
о причинах мировой войны)

397. Литвинов И. Значение миграции
капиталов для стран капиталистических и для СССР . . .

398. Майский В. Германский соц.-импер. . . .

399. Михельсон Я. Мировая борьба за нефть .

400. Наумов Д. Ленін як економіст

401. Павлович М. Что такое империализм? . .

402. Покровский М. Русский имериализм в

прошлом и настоящем

403. Степанов. Империализм : картельный про¬
текционизм, Эмиграция капитала. Колониальная
политика

Н. 3. 3 5913

Ягр. пробл. 2 1927

П. X. 2 1927

Совр. мир 2 1908

Тек. момент 4 1906

Соц. Хоз. 1 1926

Совр. Мир 12 1913

Ком Интер 23 24 1928

Соц. Хоз. 2 1928

П. 3. М 2 3 1927

П. 3. М 4-

и

-5, 6-7.
8-9
1 2, 3

1924
1925

П. 3. М. 5 6 1925

Большевик 9 1927

В. Е. 2 1913

Ком. Интерн. 6 1926

Большевик 3 4 1927

П. 3. М. 1 1927

Совр. мир. 1 1918

В. С. Я. 6 1923

Летопись 9 1916

П. 3. М. 11 1926

В. К. Я. 11 1925

Соц. Хоз. 6 1925

Совр. зап.

10
4

1916
1921

Червоний Шлях 10 1924

Совр. зап. 11 12 1916

Просвещ. 1 1914

П. С. 9, 10 1913
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404. Спеттор М. Новый труд по теории импе¬

риализма. (О книге Ф. Стеренберга : Дер - Импери-
злисимуси)

405. Череванин Н. Новая фаза развития
капитализма

406. Чернов В. На теоретическом перепутьи .

407. Фин-Енотаевский. Современный
капитализм

408. Шварц М. Проблема накопления капитала

и империализм

П. X. 11 1926

Современник 8 1913

Русзап 4 1916

Совр. Мир 12 1913

Спутник Коммун. 22 1923

ДО ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПОГЛЯДІВ

409. Нт л ас 3. Монополистический капитализм и

политическая економия

410. Бем-Ваверк. Очерки по истории полити¬

ческой экономии. (История учения о капитале и

проценты, на капитал)
411. Берлин П. Карл Маркс и его время . .

. .

412. Берлин П. Очерк развития экономических

учений в XIX в

413. Берлин П. Новости економической

литературы. (Экономические взгляды Георга Зиммеля). .

414. Бованенко Економічна концепція
Подолі нського

415. Бованенко До історії політичної економії
на Україні ....

416. Блюмин И. Теория Бальраса
417. Блюмин И. Теория Курно
418. Бузескул В. Классическая школа и исто-

рико
- этическое направление политической

экономии

419. Вигодский С. Теоретическая система

Густава Касселя . . .

420. Гайдаров Н. Рудольф Штамлер и его

теория социального монизма

421. Г. М. Старое и новое направление в

экономической науке. (По поводу взглядов Лампрета) . .

422. Г р е й е ф Д. Адольф Кегле и предтечи фи-
зико - математической школы и социальной
экономии

423. Давыдов И. А. Сисмонди как экономист.

424. Давыдов И. А. Рикардо как теоретик
естественной закономерности хозяйственной жизни . .

425. Ден В. Экономические воззрения Бреитано.
426. Железнов В. Аристотель как экономист .

427. 3 а х е р Я. Тюрго как предшественник Маркса.
428. Каутский К. Карл Маркс о Мальтусе и

Рикардо ....

429. К э не Франсуа. Анализ экономической

таблицы
430. Климентов П. С. Английские экономисты

просветители Т . .

430а. Лейкин Э. Экономические взгляды
Чернышевского

431. Леонтьев А. К характеристике современ¬
ного кризиса буржуазной теоретическ. экономии.

(О книге И. И. Рубина Современные экономисты

на Западе")
432. Леонтьев А. О современных направле¬

ниях немецкой теоретико - экономической

литературы
433. Л у р ь е Д. Ответ В. Р. Чернышеву. (На его

несколько слов моему невнимат. рецензенту") . . .

П. 3. М. 2

Н. О.

Образов.
7, 8. 9

3,4,5, 6, 7.

8, 10, И, 12

Образов. 3, 4, 5

Жизнь 4

Прапор Марк. 2

Збірн. ВУАН при-
свяч. акад. Багалієві

В К. А. 23, 24
В К. А. 19, 20

Новое Слово 1

Соц. Хоз. 4, 5 6

Р. Б. 10

Р. М. 10

Р. Б. 1,2
3. Н. О.М. 8

3. Н. О. М. 1
Н. О. 5 -

В. Е. 7 8
3. Н. О. М. 6

Образов. 2

3. Н. О. М 5

Р.М. 9

В. К. А. 30

П. X. 12

В. К. А. 16

Соц. Хоз. 1

1928

1902

1907

1902

1901

1928

1927
1927
1927

1897

1927

1902

1906

1904
1928

1298
1899
1917
1923

1906

1923

1900

1928

1927

1926

1926

76/



434. Карл Маркс. Кери и Бастия

435. Перовим. Неомальтузианство
436. Позняков В. Необходимая реабилитация.

(Об одном ответвлении Смигианской школы во

Франции)
437. Рапопорт К. К проблеме Маркс и

Бакунин .

438. Рязанов Д. Роберт Оуэн и Давид Рикардо.
439. Рязанов Д, Рикардо как человек

мыслитель

440. Рикачев А. Джон Рескин и политическая

экономия . .

441. Русанов Н. Томпсон-и Маркс. (Из истории
экономической науки)

442. Самсонов В. К пересмотру
экономического умения й физиократов

443. С в я т л о в с к и й В. Загадки сфинкса. (К.
Маркс и физиократы)

444. Т - в К. Характеристика экономического ро¬
мантизма. (Сисмонди и наши отечественные сисмон-

дисты)
445. Струве, Экономическая система М. И.

Туган - Барановского
446 Туган-Барановский М. Современные

школы политической экономии в критическом
освещении

447. Туган-Барановский. Очерки из

истории политической экономии

448. Филлипов Современные русские
экономисты

449. Чернышов В. Несколько слов своему не-

внимательнопу рецензенту. (По поводу рецензии
Д. Лурье на работу автора: Рикардо и Маркс").

450. Шапошников Н. Первый русский
экономист математик В. Дмитриев ...

451. Ш мо л ер Г. Меркантильная система в ее

историческом значении

452. Эйдельнанг А. Кантильон и его место в

теории воспроизводства. (К истории экономической
таблицы" КЕНЕ)

453. Э ф р у с и Б. О. Социально-экономические

воззрения Симонда Десисмонди

Правда 7

Р. М. 7
1904

1910

П. 3. М. 7 1925

3. Н. О. М 3

П. 3. М. 4
1922
192

Красная Новь 3 1922

М. Б. 10,11,12, 1903

Р. Б. 8 1910

Р. М. 11 12 1917

3. Н. О. М. 5 1923

Новое Слово 7,8,9,10 1897

Р. М. 1 1910

Вестник Знания 1,2 1913

М. Б. 1, 2, 3, 4.

б, 7, 9, 10,
И, 12

за 1902 год 2,3,
4, 6, 8,
10,11.

1901

Н. О. 7,8,9,10,11,12 1899

Соц. Хоз. 1 1926

Извест. Моек.
Ком. Иист. 2 1914

Н. О. 9, 10 1901

В. К. А. 23 1927

Р. Б. 7. 8 1896

ТРАНСФОРМАЦІЯ КАТЕГОРІЙ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У ПЕРЕХОДОВУ ДОБУ

А. Вартість

454. Астров В. .Тов. Преображенский на путях
углубленного исследования'*

455. Берин Т. Стоимость в хозяйственной
системе СССР

456. Гольдинберг Э. Запозданий рефлекс. (По
поводу статьи т. Преображенского О законе

ценности в ^советском хозяйстве")
457. Йоффе М. Вычисление прибавочной

стоимости .

458. Йоффе М. О действительных и мнимых труд¬
ностях. (К вопроссу о вычислении норм
прибавочной стоимости)

Большевик

Большевик

Большевик

Соц. Хоз.

Соц. Хоз.

13 1926

9 10 1926

7 8 1926

3 1926

1 1927
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459. Иоффе М. В. Закон тенденции нормы
прибыли к понижению в условиях СССР П. X.

460. Мендельсон А. Категория стоимости в

условиях переходного периода
461. Кирпотин В. Старые категории" и новая

эпоха

462. Логвинович. Необходимое" и

прибавочное" время
463. Преображенский Е. Закон ценности в

советском хозяйствё
464. Преображенский Е. Закон ценности в

советском хозяйстве. (Доклад в Ком. Академии) . . .

464. Светлов А. О норме прибыли иеетенден-

денциях. (По поводу статей М. В. Йоффе: Закон
тенденций нормы прибыли к понижению в условиях
СССР")

465. Смит М. К вопросу об измерении трудовой
стоимости

466. ФихманБ. С. иАвербах И. Л. Опыты
изчисления меновых эквивалентов . . . *.

7,8,10,12 1927

П. X. 6 1927
І

Большевик 4 1926

X. У. 8-9 1927

В. К. А. 4 1926

В. К. А. 15 1926

П. X. 2 1928

Нар. Хоз. 1 1921

Экон. Обоз. 1 1926

й

Соц. Хоз. 1 1925

Соц. Хоз. 1 1925

Народ. Хоз. 1 2 1921

'

Вест. Фин. 11 1926

Соц. Хоз. 4 1927

Соц. Хоз. 2 1927

Вест. Фин. 3 1928

В. С. А. 3 1923

Соц. Хоз. 2 1925

В. К. А. 8 1924

Пути Сельск. Хоз. 11 1927

Соц. Хоз. 2 1928

. На агр. фр. 9 10,11,12 1926
1 1927

н я

Большевик 8, 9 1928

Экономист 1. 2, 3 1922

Нар. Хоз. 6-7 1921

Прапор. Маркс. 2, 3 1928

Б. Проблема грошей

467. Губерман С. Проблема денег в условиях
Советского хозяйства

468. Кузовков Д. Двучленная система

бумажных денег в условиях критической эпохи

469. К е р в е Н. Учет трудовой ценности пред¬
метов и очередные задачи хозяйственного

строительства

470. Ку перманЯ. Безналичные расчеты и

устойчивость денежной системы

471. Куперман Я. Зкономическое значение

безналичных расчетов
472. Леонтьев А. К характеристике денежной

системы в переходном хозяйстве
473. Новожилов Е. Основные принципы

денежно-кредитной политики

474. Преображенский Е. Теоретические
основы спора о золотом и товарном рубле

475. Юровский. Проблемы эмиссионной
политики

476. Кузовков Д. Наши валюты

В. Теорія ренти

477. Гордеев Г. Рента в крестьянском
хозяйстве СССР Пути Сельск. Хоз.

478. Любимов Л. Рента в буржуазном и

пролетарском государстве
479. Шанин Л. Рента в условиях советской эко-

Г. Загальні п и т <

480. Бутаев К. К вопросу о постановке

теоретических проблем переходной экономии ....

481. Б ру ц кус. Проблемы народного хозяйства

при социалистическом строе
482. Вайнштейн А. Проблема учета

производительности труда
483. Віткуп. Умови рівноваги радянської

господарчої системи Прапор. Маркс.



484. Вайсберг Р. Общественный продукт при
капитализме и в СССР

485. Г е р ч у к Я. Основные вопросы методологии

П. X. 5, 6 1927

производственных показателей

486. М а к с а к о в с к и й. К теории цикла и ди-

Соц. Хоз. 1 1927

намики советского хозяйства

487. Миронов. Понятие капитал" в народном

Большевик 6, 7 1928

хозяйстве
488. П р ео б р а ж е н с к и й Е. Экономические кри¬

X. У. 7 1927

зисы при НЭП е

489. Преображенский Е. Основной закон

В. С. А. 6 1923

социалистического накопления

490. Преображенский Е. Еще раз о соци¬

В. К. А. 8 1924

алистическом накоплении

491. Рови некий Л. О накоплении капиталисти¬

В. К. А. И 1925

ческом и социалистическом

492. Шанин Л. Проблема производительности

Молодая Гвард. 8 1926

народного хозяйства
493. Фа л ьк н ер С. Теоретическая экономия со-

П. X. 3 1928

циальной революци Науч. Изв. 1 1922

Г. Ретбоун (Н. Rathbone). Индия" Передмова Є. Варги. Втупна стаття

Л. Мадьяр. Вид. Ком. Академії. М. 1929, 152 ст. Ц. 1 крб. 40 коп.

В передмові до цієї книги тов. Варга пише: ... перед Комуністичною
Академією постає завдання приділити особливу увагу вивченню колоніяльного
питання і зокрема почати видавати серію книжок з колоніяльного питання. Програм
цієї серії накреслений приблизно в такому вигляді: 1) Якими формами і яким

шляхом проходить імперіялізм до колоній і напівколоній? 2) Які економічні й

соціяльні зрушення дає в наслідок втручання імперіялізму? 3) Яка реакція проти

імперіялізму з боку пригнічених народів, які кляси беруть участь в антиімперія-
лістичній визвольній боротьбі і якій з них належить провід у цій боротьбі?(б ст.).

Перед нами перша книжка з цієї серії. Але в книжці т. Ретбоуна
маємо відповідь лише на перші два питання. Та й на ці питання у ній

відповідається не в дусі ленінської теорії, про що попереджає у своїй передмові і т. Варга.
Теоретічні погляди, подані в цій книжці, пише т. Варга, не є

особистими поглядами т. Ретбовна: це погляди цілої течії, що головними

представниками її є т. Рой, певною мірою т. Пальм-Детт, т. Петровський, т. Лухані
і інші. Цю теорію можна назвать теорією деколонізації, хоча оборонці
останньої сами ніколи цього виразу не вживають, вважаючи це недоцільним4' (7ст.).

В чому ж ця теорія деколонізації? Про неї дуже багато говорилося на VI

конгресі Комінтерну, на доповідь т. Куусінеиа. Основні тези її .такі: перша
імперіялізм індустріялізує колонії; друга індустріялізація колоній визначає

поступове їхнє перетворення на напівсамостійні (домініони) чи навіть і цілком
самостійні країни, цебто індустріялізація ко л он і й ви з н а чає ї х н ю д е-

колонізацію.
Щодо індустріялізації колоній, то ця теорія має рацію лише остільки, оскільки

в ній під індустріялізацією розуміється розвиток промисловости взагалі; тому вона

відограла й певну позитивну ролю, бо в деяких колах Комінтерну заперечували
будь-який розвиток промисловости та продуктивних сил взагалі в колоніях (див.
дискусію на VI конгресі Комінтерну *) Але ж ми не можемо обмежитися лише

цим досить таки загальним формулюванням, нас цікавить і самий тип

індустріялізації колоній за імперіялізму. Саме в цьому основному питанні теорія
деколонізації сходить на рейки апологетики капіталізму, бо в ній не відрізняється
типу колоніальної індустріялізації від типу індустріялізації
вільної капіталістичної країни.

Основну ж помилку в цій теорії роблять тим, щов ній

ототожнюється індустріялізацію колоній з деколонізацією їх.
Таке отожнення, цілком в дусі II - го Інтернаціоналу, нічого спільного не має з ле-

ніновою теорією колоній, і тому VI конгрес Комінтерну рішуче відкинув цю неко-

мунісгичну теорію.

*) Між іншим, і т. Варга нещодавно схилявся до цього вульгарного
погляду. В .Економіці капіталізму в епоху після стабілізації44 (1928 р) він писав:

Наявні фактичні дані недостатні для того, щоби вирішити, яка з тенденцій дужча
тенденція до аґраризації, чи до індустріялізації4* (82 ст.).
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Крім передмови т. Варги, до книжки додано вступну статтю т. Л. Мадьяра
Про економіку і кляси Індії". Стаття надзвичайно вдало, у стислій

енциклопедичній" формі дає загальні відомості про Індію, але в ній, на жаль, обмежено
все лише сучасними й тільки економічними та соціяльними процесами й
нічогісінько не сказано про політичну боротьбу, про партії, а також і про історію
клясової боротьби.

Перейдімо до самої книжки Ретбовна. її поділено на 5 розділів: 1)
Постановка проблеми, 2) Індустріялізація, 3) Сільське господарство й індустріялізація,
4) Мобілізація капіталів Індії, 5) Висновки.

Сам автор так визначає завдання своєї роботи : Ця робота являє собою

попереднє дослідження в галузі післявоєнної економічної політики англійського

фінансового капіталу щодо однієї з її колоній Індії. Це дослідження не вичерпує
повнотою всіх проблем економіки Індії, але стосується до цих проблем лише так,

як це потрібно, щоби висвітлити загальну проблему англійського фінансового
капіталу в цей час (37 ст). Цю загальну проблему" англійського капіталу автор
формулює так: Як він (англійський фінансовий капітал) може

використати цілковитий економічний розвиток своїх колоній
з метою не тільки зміцнення своїх позицій, алей для
подальшого поступу вперед?" (37 ст.). Вже в 1 -

му розділі, тільки ставлячи

проблему, автор припускає цілу низку ґрунтовних помилок. По п е рш е, неправильно,
що імперіялістичні колонії, зокрема колонії британського імперіялізму, були до
самої війни лише джерелами сировини, і тільки війна примусила почати

політику індустріялізації. Для імперіялізму бо характерний саме експорт капіталу,
а експорт капіталу і стимулює індустріялізацію колоній. Подруге, неправильно, що
британський капіталізм до самої війни був капіталізмом, що йде вгору, росте (Зб ст.).
П о т р е т є цілком апологетично звучить така фраза авторова. Нарешті, є

політичний чинник в особі буржуазії, що зростає в кожній із складових частин

імперії, буржуазії, яка вимагає незалежности від економіки метрополій. Ллє тільки
під впливом усіх вказаних обставин цю вимогу економічної иезале'ж-

ности було задоволено, бо основні інтереси британського імперіялізму
диктували задоволення цих вимог". (41 ст. Підкреслив я Л. П.). Виходить, що

Індія вже тепер економічно незалежна від британського
імперіялізму! Ллє ж це нічого спільного з дійсністю не має.

Далі, автор не має ніяких підстав твердити, що ніби тарифна автономія корисна
не тільки індійській, але й англійській буржуазії (44 ст.), як неправильно й те,
що розвиток промисловости повнотою зупиняє тенденцію аґраризувати країну,
створює тенденцію до цілковитого знищення напів февдальних
відносин, що на них досі трималося панування британського імперіялізму над

Індією. Це потребує розвитку рільництва, згрунтованого на інтенсивній обробці
ґрунту й на капіталістичній, а не февдальній, експлуатації робочої сили сільського
населення" (47 ст). Тут маємо знову таки об єктивну апологетику імперіялізму.
Щоправда, в іншому місці в тій же самій книжці автор каже зовсім щось

протилежне: Фінансовий капітал ще мусить працювати через докапіталістичне

посередництво, цебто через февдальних князів і т. ін." (94 ст.).
Погляньмо на 2-ий розділ книжки: Індустріялізація". Найбільші темпи

розвитку бачимо в індійській важкій промисловості. Здобування вугілля зростає
від 16 208 т. тонн у 1913 р. до 19.968 т. тонн в 1926 р, в той час як імпорт меншає від
654 до 483 т. тонн і експорт від 881 до 228 т. тонн. Отже, споживання вугілля в

країні побільшало від 15.971 тис. тонн до 20.221 тис. тони, або на 45°/0. Залізної

руди здобуто в 1913 р. 370.845 тонн, в 1924 р. 1.445.613 тонн, або майже в 4 рази
більше; продукція чавуну побільшала на 372%, сталі на 555%, бляхи лише

від 1913 до 1926 р. в 61І2 раз; число електротехнічних заводів від 1921 р. до
1923 р. побільшало з 6 до 48, машинобудівельних з 39 до 51. На особливу увагу
заслуговує еволюція кустарної промисловости. Розвиток промисловости руйнує
кустарне, і всі дані свідчать за те, що число кустарів надзвичайно швидко

зменшується. Це зменшення навіть впливає на співвідношення кількости міського й
сільського населення, бо дедалі більша промисловість не встигає ввібрати в

себе міських кустарів, яких павперизується і що повинні шукати собі роботи на селі.

Це явище вводить в оману деяких дослідників індійської економіки, які й твердять,
що тенденція до аґраризації колоній дужча, ніж тенденція до індустріялізації їх

Так, наприклад, число кустарів у текстильній промисловості з 1911 до 1921 р.
поменшало на 32,7%. Мле поруч з таким об єктивним станом фалшиво звучать
слова авторові, що індійський уряд примушений затримувати цей процес руйнації.
Уряд примушений це робити, щоби перешкодити зубожілим кустарям створити
ядро революційного руху, а також щоб послабити вже наявні серед кустарів
революційні течії, що можуть обернутись на антиімперіялісттчиий рух, як у Китаї...

Уряд, справді, підтримує кустарну промисловість. Він постачає
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кустарям вдосконалені типи варстатів тощо (у кредит звичайно)0. (62 ст. Підкреслив
я Л. П.). Така ідилія є лише в уявленні нашого автора, бо на ділі кустарну
промисловість руйнує не лише економіка, а й політика владних кляс Індії. Щодо
темпу індустріялізації Індії у автора є суперечність: з одного боку, недостача

капіталу послабила темп розвитку індустріялізації" (80 ст.), з друго боку, проте,
індустріялізаціїя Індії розвивається рік-у-рік і темп її розвитку зростає" (81 стор.).

В третьому розділі, Сільське господарство й індустріялізація" автор дає
лише деякі риси своєрідности індійського села. Цей розділ найслабіший в книжці
навіть і щодо фактичного матеріялу. Зовсім кепська справа щодо принципових
висновків автора. Автор скочується до народництва, коли в диференціяції села

бачить не поширення, а звуження ринку для капіталістичної промисловости. Н а ft-

бідніші шари селянства, пише він, збільшуються ... Таке населення

практично не може явити собою ніякого ринку для продуктів індустріялізованої
Індії; воно не буде купувати і товари, вироблені в самій Британії" (88 ст.).
Розклад селянства створює внутрішній ринок для капіталізму.
В нижчій групі це утворення ринку відбувається за рахунок речей споживання

(ринок особистого споживання). Сільський пролетар, порівнюючи з середняком,
менш споживає, при чому споживає продукти гіршої якости (картоплю за

мість хліба тощо), але частіш купує. Утворення й розвиток селянської

буржуазії створює ринок подвійним чином: поперше, і головнішим чином

за рахунок засобів виробництва (ринок продукційного споживання); подруге,
ринок створює тут і за рахунок особистого споживання ... (Ленін, т. III, 136 стор.).

Зупинімось на тому, як автор розуміє фінансовий капітал і контроль його

над промисловістю. Цьому питанню він присвячує багато місця. Під фінансовим
капіталом він розуміє зовсім не те, що розуміють під ним марксисти. Для нього

це є просто торговельні фірми, що втручаються у процес виробництва. З
припиненням монополії цієї (Ост - Індської) компанії виникла ціла низка торговельних
компаній, які більшою або меншою мірою виконували функції Ост-Індської
Компанії... Ці компанії своєю суто торговельною формою являли собою одну з

головних опор британського імперіялізму в Індії... Яле у зв язку з зміною умов
розвивались також функції цих компаній. Вони стали такі сильні, щоби самим

брати участь в самому виробництві так промисловому, як і сільсько -

господарському". Автор надає надзвичайно великого значіння самій формі цього контролю

інститутові агентів - керівників ( Managing agents"). Через те що система агентів-

керівників є специфічною формою англійського імперіялізму і потрібна для його

розвитку в Індії, загроза цій системі є фактично загрозою панування контролю
англійського фінансового капіталу над економікою Індії" (116 стор.).

У автора надзвичайно механістична концепція в питаннях клясових взаємин.

Замість розглядати клясову структуру в усій її складності він часто обмежується
лише одною стороною її і на ній будує ті чи ці висновки. Наприклад: з того

факту, що Англія довозить до Індії переважно дорогі текстильні вироби, автор
робить висновки, що Англія зацікавлена у зростанні добробуту заможніх шарів
населення Індії" (56 стор). Або автор дає таке обгрунтовання активної участи

британського капіталу в індустріялізації Індії: Останніми роками з боку
британських капіталістів побільшала тенденція засновувати в Індії зареєстровані
компанії з метою снискать расположение национальных чувств" (127 ст.).

Головний висновок автора такий: Імперіялізм, а особливо імперіялізм
британський, що перебуває тепер в періоді занепаду, прагне компенсувати себе за

втрату прибутків од промисловости у себе вдома через індустріялізацію колоній.
Але в наслідок цього ж таки занепаду він не має достатнього капіталу, щоби
зробити це самому. Відповідно до цього він намагається мобілізувати індійський
капітал, але під його британським контролем, щоб обслуговати індустріялізацію
Індії" (145 ст.).

Проти цієї концепції можна висунути таки моменти : 1. Механіка капіталізму
є зовсім не в тому, щоб компенсувати себе в одному місці лише тоді, коли він

втрачає прибутки в іншому. Не компенсація, а великі прибутки
правлять за стимул для капіталу. Коли ми під цим кутом зору

підійдемо до такої проблеми, то цілком законно виникає питання: а чому ж цю

політику індустріялізації колоній лише з періоду війни почали (як то твердить автор)
провадити? Коли індустріялізація колоній дає великі прибутки, чому до війни не

провадили її? і т. ін. 2. Коли під індустріялізацією колоній розуміти розвиток
промисловості взагалі, то цю (індустріялізацію) почато не з періоду війни, а значно

раніше. А якщо під індустріялізацією розуміти розвиток важкої промисловості,
особливо машинобудівельної, цебто коли під цим процесом розуміти перетворення
країни на всебічно розвинену індустріяльну країну, то хіба ж англійський
імперіялізм будь-коли може стати на шлях такої політики. Елементи такої

індустріялізації можуть мати місце лише всупереч волі англій¬
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ського імперіялізму, не з його волі, не з його ініціятиви.
3. Л коли ми сюди додамо й ставлення імперіялізму до свого февдального
спільника в колоніях, то матимемо картину ще менш спріятливу для теорії деколонізації
і повною апологетикою імперіялізму є думка про можливість досягти незалежности

колоній без революції, то більш думка про вже досягнуту незалежність Індії.
В цілому книжка, при нашій бідності колоніяльної літератури, дасть деяку

користь своїм фактичним матеріялом. Ллє чому її видала Ком. Академія, що
повинна все ж давати продукцію цілком витриману в марксистсько-ленінському дусі?

Л. Перчик

Хозяйство Украины". Ежемесячный полит.-эконом, журнал
Госплана У С С Р. № 1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Видавн. Хозяйство
Украины" за весь 1928 р.

Журнал Держпляну УСРР Хозяйство Украины'*, що друком виходить вже

6-й рік. з 1924 р., становить собою єдиний високого наукового рівня орган
української економічної думки. На його сторінках ставляться, висвітлюються и

розв язуються актуальні питання з народнього господарського життя України, також

Союзу, як і найголовніші продукційно - соціяльні процеси в економіці
капіталістичних країн.

Журнал загалом побудовано зовнішньо на зразок органу Держпляну СРСР
Плановое Хозяйство". Подібно до нього і Хозяйство Украины" також протягом

1928 р. містить у собі загальні статті провідного характеру, потім ст. ст. про
окремі конкретні питання, насамперед України, відділ економіки й техніки, відділ
чужоземний та критику й бібліографію.

Журнал за 1928 рік на зміст багатий і різностатний. Найбільшої уваги
віддано при цьому актуальним проблемам минулого року, що його пережито, з одного

боку, під знаком боротьби з труднощами поточної несприятливої коньюнктури. а

з другого під знаком великих завдань соц. будівництва, плянування,
капітального будівництва тощо.

Зміст журналу можна розбити на: 1) статті, присвячені загальним народньо-
господарським проблемам перспективно

- плянового порядку, 2) статті про
поточні конкретно

- щоденні питання нашого будівництва навіть не тільки України,
3) статті теоретичного характеру, про капітал, соц. ек. систему, і про особливості

й одміні процеси переходової радянської економ, системи.

З цього погляду й розглянемо зміст журналу по наведених вище розділах.
Розглядаючи 1-й розділ, спадає на око, що через 1928 рік редакція головну увагу
звертала на те, щоб дати чітку клясово витриману генеральну господарську
політику, звичайно, в українському аспекті, обґрунтовувати основні питання

п ятирічки, генерального пляну, і контрольні цифри на 1929/30 рік, визначити питому
вагу України в процесах плянування усього господарства Союзу і, нарешті,
усвідомити причини господарських утруднень 1927/28 року.

Питання ці висвітлено головно в статтях: т. С. Мінаєва Основные
Хозяйств. итоги 1926/27 г. (№ 2), К Хозяйственным итогам 1927,28 г." (№ 12),
М. Чернова Первые итоги и перспективы хлебной кампании" (№ 2.), П. К о-

ломойцева Очередные Хозяйственные проблемы" (№6), Н.

Виноградского Основные итоги первого полугодия с. х. года" (№ 1), Перспективы и

задачи на рынке 1928/29 г." (12), В. Введенського Задачи перспективного

планирования и генеральный план" (10), Проблема пятилетнего плана и роль
респ. и эконом, районов ее разрешений" (№3), Н. Ефимов-Малтапара
Конторы хоз. плана 1927/28 г." (№ 7), С. К и с ел ь о в а Методология и практика

планирования" (№ 5), Ё. Шатана Производительность труда в системе

планового хозяйства (№ 2), М. Шрага Проблема реконструкції Української
промисловости й п ятирічний пляи" (№, 9); проблемі вже сільського господарства
присвячені ст.: В. Ка чи нського К вопросу о повышении урожайности" (№ 6),
С. Соловейчика Перспективы повышения урожайносности" (№ 7), Основные
вопросы пятилетнего плана реконструкции сельського хозяйства УССР" (№ 10),
М. Чернова Хлебозаг. кампания" (№ 2) тощо.

Слід відзначити статті т. Введенського, оскільки головно в них накреслювано

раз-у-раз економполітику вищих радянських і партійних провідних організацій,
дано цінні міркування й твердження щодо теоретично

- методологічних засад

плянування, зосібна щодо взаємин між генеральним пляном, п ятирічкою й

конкретними щорічними контрольними цифрами. Тим то на цьому спинимося далі.
Візьмімо цілеве настановлення радянського пляну. Тут автор передусім

визнає примат розвитку витворчих сил у плянових побудовах і подруге відкидає
голе випинання цієї засади без ув язки розвитку витворчих сил з відповідною
суспільною формою господарства. Тому цілком слушно, коли автор говорить, що
жадної суперечности між принципом розвитку витворчих сил і принципом
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усуспільнення господарства суттю своєю нема, бо якраз тільки усуспільнені
соц. відносини можуть забезпечити щонайбільший темп розгортання витворчих
сил, скутих капіталізмом.

Зосібна, у своїй статті (№ 3), присвяченій 3-му Всесоюзному з їздові пляно-

вих робітників, автор доводить, чому саме в добу реконструкції народнього

господарства треба відкинути метод статистичної екстраполяції у методології
перспективних планів; він бо далекий от учета реконструктивных и рационализаторских

достижений в современной практике передовых капиталистических стран он
только вел к распространению фетишистского отношения к цифрам в широких

кругах деловой, профессиональной и партийной общественности".
Слушні також авторові твердження про методологію будування планування,

визнаючи за єдине можливе не пристосовуватися пасивно до вузьких місць, як

це рекомендує Кондратьев, Юровський, які на 5-му З їзді плянових робітників
проголосили, що плани народнього господарства ми складаємо тільки для чистого

волеиз явлеиия", а практичну нашу роботу слід пристосовувати не до плану, а

до поточної коньюнктури тощо. Навпаки, перспективне планування
ґрунтується на певному сполученні директив і завдань у нашій економроботі та на

передбаченні більш-менш ясних закономірностей на ґрунті минулого історичного
досвіду.

В іншій своїй статті (№ 12) тов. Введенський змальовує основні завдання,

що їх треба здійснювати наступного року в світлі поточного соціялістич.

будівництва, зафіксованого в п ятирічці. Так, автор слушно підкреслює потребу
притягнути до справи плянування всі науково

- дослідчі сили країни, використовувати
всіма засобами чужоземний капітал, техн. виробничий досвід, що має величезне

значіння для обґрунтування і п ятирічки, і генерального пляну.

Серед інших статтей, присвячених проблемі плянування, слід відзначити

згадані вже статті С. Кісельова про методологію й практику плянування (№ 5) і

Е. Шатана Производительностьтруда в системе планового хозяйства" (№2).
У ст. Шатана зачеплено питання кращої ув язки низових плянів із загальнопро-
мисловим фінансовим і загальногосподарським у зв язку з продуктивністю праці.
На жаль, цю статтю не закінчено ще й досі. Між іншим, трохи нас дивує, що автор
досі ще вважає Україну за русскую действительность". Л працює він в Держ-
пляні УСРР.

Досить цікаві своїм фактичним матеріялом згадана стаття Ефі мова і

Шрага про шляхи реконструкції промисловости в 5-тирічному пляні за ВРНГ.

/Актуальні й цінні статті по лінії суто сільсько -

господарських проблем, яким

журнал віддає досить велику увагу відповідно до останніх директив партії. Це
згадані вже статті В. Качин ського (№ б), С. Соловейчика (№ 7) щодо
перспектив підвищити врожайність, та про основні питання реконструкції сільського

господарства в 5-тирічному пляні (№ 10).
Уст. ст. Качине кого і Соловейчика читач знайде переконливу

аргументацію, що розвиток витворчих сил сільського господарства цілком
можливий ще на ґрунті індивідуального господарства, що сільське господарство,

всупереч твердженням деяких економістів, ще не цілком вичерпало можливостей

індивідуального порядку.
В другій цінній ст. С. Соловейчика про 5-тирічний плян реконструкції

сільського господарства маємо насичений відповідними цифровими даними, вельми

змістовну аналізу сільсько - господарської реконструкції, яку ув язано з

сьогочасними коньюнктурними утрудненнями. Провідне настановлення 5-тирічки
радикально вилікувати ці утруднення лише через техн. соц. реконструкцію сільського

господарства. Особливо уважно автор спиняється на зерновий проблемі, на

причинах недостатньої товаровости і гуртового виробу зернових культур. Змальовує
питому вагу зернового господарства в економіці українського сільського

господарства й Союзу і перспективи подальшого поступу зернового господарства. Тут
автор цілком слушно підкреслює, що реальний шлях ґрунтовної перебудови
зернового господарства на нових засадах це організація міжвиселкових машинотрак-

торних станцій, які разом з тим є могутня підойма в усуспільненні сільського

господарства. Проте машинотракторні - енергетичні станції не протиставляються задачі
будувати радгоспи і колективізації дрібних товаропродуцентів. Навпаки,
поширення радгоспів, колгоспів, міжвиселкові енергетичні центри змальовано не як

заперечливі собі заходи, але як єдина система здійснити на селі Леніновий єдиний
кооперативний плян.

Нарешті, автор на підставі аналізи динаміки останніх сільськ.-госп. років
доводить, що українське сільське господарство наприкінці 5-тирічки змінить

характер свого розвитку: щодалі, то більшою мірою воно виходитиме з рямців
суто зернового господарства та повинно розвивати високоінтенсивні галузі:
1) скотарство, 2) садівництво, 3) городництво, 4) сировинні культури тощо. До
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цього призводить: неодностатність території, аграрне перенаселення та головно те,

що Украина является основным индустриальным районом Союза и в результате
сооружения Днепростроя и роста Донецкого и Криворожского бассейнов
неизбежно будет увеличивать свой внутренний рынок на продукты интенсивных

отраслей, а как припортовый район, должна будет использовать свое положение и

для расширения этой продукции для экспорта" (№ 10 стор. 20). Хибує стаття нате,

що надто мало звернуто уваги на соц.-клясові взаємини, які є тепер в

українському сільгосподарстві, і не за значено, яка саме динаміка їхня повинна бути.
Журнал не обмежується, проте, взагалі питаннями тривалого народньо

-

госп. напрямку. Також і пекучі питання поточного економбудівництва своєчасно

ставились і висвітлювались. До отаких ст. ст., присвячених аналізі явищ поточної

торішньої коньюнктури, належать ст. ст. С. М і н а є в а за 1927/28 р. (№ 2, 12),
Н. Виноградського (№ 1, 12) про господарські підсумки за 1927/28 р. та

Чернова М. (№ 2), П. Коломойцева (№ б) вже про ринкові утруднення. У статті
Мінаєва читач матиме добрий, хоч стислий виклад основних процесів, що
відбувалися в укр. народньому господарстві, особливості й одміни господарського
1927/28 року та перспективи на майбутнє.

При цьому загострено питання про загрозу індустріялізації через відставання
металюрґії і кам яновугільної промисловости проти довоєнного часу і причини
ускладнення і так відсталого темпу розвитку сільського господарства проти
промисловости. Двтор змалював також чинники несприятливого стану укр. сільського

господарства і ті наслідки, що відбилися на збільшенні індексу цін, збільшенні
цін сільсько -

господарських продуктів за зменшених промислових цін. Говорячи
про характер розвитку сільського господарства та утруднень у ньому, автор дає

переконливу відсіч теоретикам деградації" сільського господарства, бо саме

головно змінюється якісна структура сільсько - господарської продукції у бік
зниження питомої ваги зернового виробу коштом хутчіших темпів розвитку інших

інтенсивних галузей сільського господарства, не кажучи вже про кількісний зріст
виробу (див. Сталін промова на листоп. пленумі ЦК ВКП 1928 р.).

Проте не почувається належного розмежування чинників ринкової рівноваги
від чинників загальної господарської рівноваги ; а зрозуміло, що ринкова
рівновага є особлива форма, конкретний вияв господарської системи взагалі і нетотожня

загальній рівновазі цілої економ, системи.

Питанню спеціяльно вже про хлібозаготівлі присвячено ст. Ч е р н о в а, в якій

подано досить докладно чинники, що визначали хід минулорічної
хлібозаготівельної кампанії. Особливо різко підкреслено соц.- клясові чинникі катастрофічного
зниження хлібозаготівель.

Далі, присвячено у журналі ряд статтей по лінії окремішних господарських
проблем.

З цього погляду вельми актуальну тему порушив тов. Нйн горн Вопросы
привлечения иностранных специалистов" (№ 5). Питанню житлового будівництва
присвячено у журн. мало матеріялу. Чи не єдину ст. вміщено протягом року це

ст. Георгієвського Вопросы жилстроительства на Украине". Підкресливши,
що в аспекті 5-тир. лляну житлове питання загалом належним робом не

розв язано, автор добре, хоч і конспективно, накреслює цілу низку техн.-економ, заходів
щодо раціоналізації будівництва та його здешевлення.

Для харків ян цікавим може бути нарис Д. Кузнецова Будущий
большой Харьков и обслуживающие его предприятия" (№ 3).

Вельми цікавим є нарис Н. Конусова Дренда и сдача земли в

Днепропетровском округе" (№ 8 9), де читач матиме не тільки низку міркувань суто
юридичного порядку. У ній головно змальовано динаміку соціяльно - клясового

складу дніпровського села в зв язку з динамікою продукції і засобів продукції
за основними соціяльиими групами села (куркулі, середняки, незаможники).

У цінній праці В. Д о б р о г а є в а (№ 10) порушено питання про
оподаткування і прибутковість сільського господарства. Ця стаття може бути добрим
додатком з української дійсности, до важливої роботи комісії Раднаркому СРСР, яка

вивчала тягар оподаткування населення по цілому Союзу.
Заслуговує на увагу також і та дискусія, що розгорнулась останнім роком

на сторінках Хозяйство Украины" навколо будівництва Волго - Донського каналу.
Питання це обговорювано в ст. ст. Проф. Д. Л а д и ж е н с ь к о г о (№ 5), Д.

Глава ц ь к о г о (№ 5), Д. Ч е в е р д и и а (№ 8 9).
Проте всі ці статті можуть правити тільки за цінний матеріял, щоб і надалі

опрацьовувати згадане питання про В.-Дон. канал.

Редакція журналу віддає увагу і культурній революції з погляду потреб

народнього господарства в освіченій робсилі. Про це говорят ст. ст. О. Ш л і х т е р а

Сільсько -

господарська наука і земельна практика" (№4) та академ. В. Ш а п о ш-

нікова Задачи индустриализации и промышленное образование" (№ 12).
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Відповідно до змінної господарської коньюнктури журнал цілком своєчасно

порушував і висвітлював питання про другорядні галузі народнього
госп., прикладом, бджільництво, кенаф, консервну промисловість, утилізацію
побічних продуктів тощо. Це статті Е. Островського (№ 7) І. Л е р м а н а (№ 8,9),
М. Горна (№ 8, 9), Д. Наумова тощо.

Щодо теоретич. відділу в жур., то в ньому протягом року вміщено цінний

матеріял. Це ст. ст., присвячені важливим проблемам загальної теоретичної
економії про капіталістичну систему і частинно про радянську переходову економіку.

На чільному місці стоять ст. ст. І.Дашковського, Я. Л а н д е с м а н а,

Я. Віткупа, В. Акуленка, Е. Шатана, С. К і сель о ва, В. Мишкіса,
Г о р е л і к а.

І. Дашковський у статті О закономерностях промышленного развития" (№ 3)
теоретично обґрунтовує процес індустріялізації в капіт. суспільстві і на підставі

аналізу капіт. індустр. показує одміни й особливості! індустріялізації СРСР. Я втім,
питання про індустр. СРСР автор висвітлює недостатньо.

Далі слід відзначити теоретичні ст. Я. Віткупа та Ландесмана про мало

опрацьовані проблеми марксистської політичної економії. Так, ст. Я. Віткупа
К вопросу о рынках и кризисах в капиталистической хозяйственной системе"

(№ 2 и 3) висвітлює досить вдало згадану проблему. У ній, саме в критичній
частині, подибуємо повторювання тої аргументації, що її висловлено на цю тему в

клясичній марксистській літературі (напр., Р. Люксембург Бухарін). Проте автор
дає безперечні зразки самостійного аналізу низки питань. Так зосібна автор робить
цінні і цілком слушні зауваження тим теоретикам, що заперечують потребу
перерозподілу чи перекачування" витворчих сил у берегах чистого капіталізму з одної
галузі в іншу.

Тут автор слушно зазначає, що коли не було б перерозподілу, то навряд
чи можлива була б будь-яка рівновага госп. системи. В другій частині статті
маємо вже трактовку проблеми криз.

Ст. Я. Ландесмана Кредит та коньюнктура" є собою справжня
марксистська систематизація фрагментів Маркса на цю тему. Явтор подає слушну

критику економістів, які вбачають в кредитових чинниках primum movens

коньюнктури, відводить належне місце кредитово
-

грошовим явищам в коливальних хвилях

коньюнктури, а проблему коньюнк. ув язує з циклічним рухом всієї системи капіт.

репродукції.
Вельми змістовні ст. Шатана Яграрное перенаселение" (№ 10) і Проблема

безработицы на Западе" (№ 12). Беручи на увагу дискусію між Варгою і Спекта-

тором (див. План. Хоз." № 9 1928 р.), друга стаття допоможе читачеві істотно

з ясувати собі на цій проблемі суть повоєнної стабілізації капіталізму.
Циклові вже переходової економіки присвячено статті В. Я к у л е н к а

Природа товарного голода (№4), Проблемы резервов" (№ 10), С. К і с е л ь о в

а Особенности советского нар. хоз. и задачи эконом, анализа" (№ 1), I. Корел і ка

К вопросу о природе баланса нар. хоз." (№ 4).
У першій статті Якуленка читач матиме добру уяву про глибинні причини

товарового голоду у радянському господарстві. У другій своїй статті автор вже

розглядає питання про потребу і велике значення різного ґатунку резервів для

безкризного розвитку народнього господарства для встановлення щодалі то

більшої пропорції між промисловістю і сільським госп. і між окремими галузями
промисловости.

У ст. Кисельова маємо загальний виклад посутніх соц.-економ,

особливостей, що відрізняють рад. економічну систему від товарово
- капіталістичної.

Недостатньо лише висвітлено модафікацію категорії товару й земельної ренти.
Нарешті відділ, що на нього звертала увагу редакція далеко більшу, ніж

будь-який журнал такого ж типу в Союзі це відділ чужоземний. В ньому
редакція дуже часто відгукалася на більш-менш видатні явища світового

господарства. При цьому проблеми світового господарства подавано в аспекті інтересів
українського господарства.

Щодо відділу критики й бібліографії, то цей відділ, як і відділ Очерки
и заметки", цього року набагато поліпшено. Подибуємо змістовні рецензії на

літературу чужоземними мовами, як і на літературу зосібна шкільну українською
й російською мовою. Серед рецензій треба відзначити нарис Топштайна на книжку
проф. Лященка История Русского Народного Хозяйства". Явтор рецензії прагне
про всяку ціну присоромити цю книжку, вишукати будь-які хиби, аби тільки

прийти до висновку про невдалість Лященкової спроби змалювати основні етапи

економічного процесу Росії. Природно, що таке тенденційне ставлення є собою

прикрим фактом, який, однак, аж ніяк негоден на перекор стихиям" зменшити

те вельми цінне, що читач має у цій першій марксистській спробі: дати картину

господарської еволюції Росії.

170



Щодо мови журналу, то протягом минулого року журнал друковано майже
виключно російською мовою. Тим то слід всебічно вітати факт переходу журналу
у 1929 р. на 6О°/о укрмовою. Журнал, отже, поруч з іншим стає також не аби -

якою підоймою розвитку соціяліст. укр. культури, хоч це може декому і буде не

довподоби.
Тепер підкреслимо ті хиби, що, на нашу думку, журнал виявив протягом

минулого року.

Насамперед журн. повинен більшу увагу віддавати проблемам Донбасу,
півден. металюргії й особливо технічним проблемам, які в зв язку з наступом доби

реконструкції нашого народнього господарства мають особливо важливе значіння,
До речі, важливість техн. проблем не збагнули також і відповідні центральні
журнали. Крім цього, журнал повинен посилити увагу до боротьби з куркульською
і дрібнобуржуазною доктринами в сучасній економічній літературі. Питання

дорожного будівництва, житлового, лісового і рибного рівно ж висвітлювано досить
кволо. Відділові Критика і бібліографія" слід надати бойовішого характеру, що

відповідає завданням марксистської критики. Щодо чужоземного відділу, то зі

зрозумілих причин треба більше висвітлювати економіку Близького Сходу
(Афганістан, Туреччина, Персія тощо).

Проте, не зважаючи на ці незначні хіби, що їх вельми легко виправити,
журнал має поважні заслуги перед науковою, економічною і зосібна пляновою

думкою не тільки України, але також Союзу.
Журнал сгояв на плятформі ортодоксальної Марксо-Ленінової ідеології.

Об єднуючи навколо себе авторитетних робітників з поля науки й практики не

лише України, кожна книжка журналу безперечно була цінним внеском в

радянську економічну літературу не перебільшуючи цілого Союзу.
По лінії матеріялу з чужоземної економіки журнал проти московських

журналів навіть бере гору. Сюди слід додати й естетичне зовнішнє оформлення
журналу, добрий папір і відносно не дуже високу ціну.

Тим то слід журналові Хозяйство Украины" побажати щонайбільшого
поширення.

Н. Мушастий

Карл Маркс Капітал. Критика політичної економії, том перший, книга

перша. Переклад із сьомого німецького видання 1914 р. за редакцією Андр. Рі-
чицького і В. Щербаненко. Державне Видавництво України 1927 р., стор. 470.

Ціна 2 крб. 75 коп.

Твір, що його ми рецензуємо, набуває особливого місця серед книжкової

продукції Радянського Союзу.
Тому то говорити про його зміст було б кумедно і наївно та ще в рецен-

зенській замітці після стількох товстих і тонких творів, що присвячені окремим
проблемам, що їх трактує Маркс в першому томі Капіталу".

Проблеми поставлені й розв язані Марксом іноді в декількох десятків
рядків викликали сотні публікацій, монографій за та проти.

Завдання рецензії в тому, щоб встановити і підкреслити особливості цього
першого українського видання Марксового Капіталу" і почасти відзначити
деякі громадсько-політичні проблеми з цим зв язані.

Приємними властивостями українського видання першого тому капіталу є

його переклад, шо характеризується перш за все близькістю до оригіналу, до

німецького видання.

Наприклад, коли рівняти український переклад до російського, то швидко

кидається в вічі текстуальність українського перекладу в протилежність
російському перекладу, що без потреби від тексту значно відхиляється.

Перечитуючи увесь перший том Капіталу" українського видання, мені

довелось там, де так чи інакше текст український викликав сумнів, порівнювати з

російським та німецьким виданнями.

Примітка. Порівняння робилось з російським виданням 1922 р., переклад

Базарова, Степанова. З німецьким: Marx Karl Kapital Erster Band, Neunte Hamburg.
Ось окремі приклади розходжень з оригіналом в перекладі російському, а

цим самим і гідности українського перекладу.
Порівняємо стор. 337 українського видання Капіталу" з російським стор.

573 та німецьким 529 стор. і ми побачимо, що в російському перекладі вставлено

такий короткий незначний, але й непотрібний абзац:
Рассмотрим прежде всего ту часть капитала, которая авансирована

в форме заработной платы, переменный капитал".

Цього у німецькому тексті нема, цього нема і в українському перекладі,
гадаємо, що це треба викинути і з російського видання.
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Другий приклад: 364 стор. українського видання, 621 стор. російського та

573 німецького, зрівняємо, то й побачимо, що російський переклад має такий

період", ним починається підрозділ п ятий, розділу двадцять другого (5. Так

званий робочий фонд):

Капиталисты и также другие участники в прибавочной стоимости,

как, например, землевладельцы, их свита и их правительства ежегодно

потребляют значительную часть годового прибавочного продукта. Кроме того,
они оставляют в своем потребительном фонде известное количество вещей,
которые расходятся медленно, и которые были бы пригодны для

применения к производству, и далее, употребляют известное количество рабочих
сил для своих личных услуг и таким образом делают их безплодными для

производства.

Поэтому, та часть богатства, которая капитализируется, никогда не

бывает настолько велика, как она могла бы быть.

Ея величина по отношению ко всей совокупности общественного
богатства изменяется. При каждой перемене в разделении прибавочной
стоимости наличный доход и дополнительный капитал, отношение же, в

котором совершается это разделение непрерывно изменяется под влиянием

обстоятельств, на которых мы здесь не можем останавливаться

подробнее ... .

Цього ви в українському виданні не знайдете, але не знайдете і в

оригіналі; це коментарії" російського перекладача, а тому і коментарії до них зайві.

Півтора десятками рядків нижче читаємо характеристику Еремія Бентама,
дану Марксом. Окрім епітетів язикатого, педанта, сухого пророка, ледачого

буржуазного розуму..." Маркс ще його взивав і прафілісгером (CJrphilister).
Останнього в російському перекладі нема. Окрім цього, в російському перекладі
ми знаходимо вільності меншої ваги, коли, наприклад, абзаци міняються місцями,

попередній стає дальшим, а дальший попереднім.
Окрім оцих наведених перекручувань російського перекладу Капіталу"

першого тому, нешкідливість яких так саме і цілковиту зайвість не варт доводити,
хіба тільки що слід би було вказати на одну їхню шкоду вони засмічують
Марксів твір.

На сторінці 204 Капіталу українського видання ми читаємо:

Тепер можна собі разом із Я. Смітом (підкреслення моє

І. Л.) уявити, що цей суспільний поділ праці відрізняється від
мануфактурного лише суб єктивно і т. ін. .

На стор. 267 Капіталу" першого тому самого останнього російського
видання (Издание III, 1928 год, ГИЗ), або на сторінці 345, видан. 1922 рока, ГИЗ а

читаємо :

Между тем Я. Смит хочет уверить нас, что такое

общественное разделение труда отличается от мануфактурного лишь суб єктивно,
і т. д. (підкреслення моє L Л.).

Думка і тут і там одна проста і ясна, а саме, що Я. Сміт вважав, що

суспільний поділ праці відрізняється від мануфактурного лише су б є к т и в н о,

л и ш е д л я с п о с т е р і г а ч а. Десяти рядками перед цим Маркс висунув своє

твердження про розподіл праці, вважаючи, що розподіл праці між суспільством
і між майстернями різний, не тільки степенем, але й суттю" і що ця ріжниця
є явищем цілком об єктивним, а не суб єктивним, як то собі уявляв Я. Сміт.

Поверхове, не вдумливе порівняння цих двох цитат і вихоплене із контексту

усіх тверджень Маркса про розподіл праці, відірване від попереднього
твердження, від попередніх аналогій", може привести читача до того висновку, що
нібито змістом українського перекладу виходить, що Маркс поділяв думку
Я. Сміта в питанні про суспільний поділ праці та поділ праці в мануфактурі,
тоді коли за російським перекладом цього абзацу видно з перших слів, що Маркс
тут викладає лише Смітові думки ( Смит хочет уверить нас").

Отже, коли поверхово розглядати вищенаведені фрази російського і

українського перекладів, то можна швидше визнати кращим російський переклад цього
абзацу, бо вій швидше дає зрозуміти читачеві або, вірніше, здогадатись, що
Маркс на розподіл праці дивився інакше, ніж Я. Сміт.

Лише здогадавшись, бо в цім абзаці Маркс не мав за мету цього говорити,
навпаки, Маркс тут лише переказує думку Я. Сміта, фіксує ілюзію, що
утворюється від тих аналогій, що їх перед цим наводив Маркс.
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Яле, щоб не бути поверховим і не робити передчасного висновку щодо
якости українського перекладу цього абзацу, найкраще звернутись до оригіналу,
цебго до німецького тексту. Там ми знаходимо:

Mann kann sich nun mit Я. Smith einbildun, diese geselcshaftliche
Theilung der flrbeit untercsheide sich von der manufaktur massigen nursubjektiv
u. s. w. (див. видання Капиталу" німецькою мовою. Marx Karl, Kapital,
Erster Band, Neunte ЯиНаде, Hamburg, 1924 S. 319).

Після цього продовження суперечки про те, який переклад цього абзацу
кращий чи російський, чи український, було б зайве, бо тут очевидно, що

Mann kann sich nun mit Я. Smith" найточніше буде перекладатися так, як це

перекладено в українському виданні в протилежність до російського, де ця фраза
перекладена невірно.

До плюсів українського видання слід додати редакційний переклад фраз та

термінів з чужих мов: англійської, французької, латинської, особливо першої.
Найбільш тут так званих англіцизмів, що про них згадував Енгельс і
нерозуміння яких дуже ускладняє все розуміння окремих місць Капіталу". В

українському перекладі ця хиба усунута.
Яле й на сонці є плями ... Є плями і в українському перекладі. Перш за все

окремі помилки, що їх можна віднести майже до технічних. В дальшому виданні

треба перевірити досконально ще раз текст, щоб ці інші й помилки усунути. Вкажу
на декілька. Стор. 197 В цьому випадку робочий час висловлюється", а

треба було б втілюється", як це зроблено в російському, або виявляється,
видається. ( stellen sich" в оригіналі).

304 сторінка Так було, приміром, з регуляцією в Єгипті" регуляцією
чого невідомо, а у Маркса написано: Wasserreglung регуляцією води в

Єгипті".
Таких дрібних помилок більш ніж тут вказано, але оскільки я вичерпати їх

не можу за браком місця, тому, обмежуючись лише окремими зразками, вказую
на потребу в другому виданні уважної перевірки тексту. Також зле вражіння
справляє в перекладі відсутність термінологічної уніфікації. Терміни зиск,

прибуток, бариш і особливо перші два слід було б перекладати усюди одним словом.

Слід пожалкувати, що українське видання Капіталу" не має ні предметового
ні іменного покажчика. 1 не зрозуміло чому. Принаймні не тому, що часу
не вистачило, бо українське видання першого тому так довго готувалось до друку,
що аж у 27 році вийшло. На нашу думку, за такий довгий час можна було б хоч

видати досконало і бездоганно з усім науковим апаратом, зокрема
покажчиками, тим більш, що німецькі і російські видання покажчиків не мають, коли не

брати на увагу 5-го популярного видання Капіталу" німецькою мовою за

редакцією Кавтського, що до нього Рязанов склав предметового та іменного покажчика.

Цеб викликало до українського Капіталу" особливий попит серед читачів
Після 12-ти німецьких видань1) першого тому Капіталу" до 24 р. та 12* 2) видань

російських до 1923 р. включно вийшов перший том Капіталу" українською
мовою.

Лід байдужости вільної чи невільної розтанув. Яле чимало криг ще
лишилося, що буде затримувати вихід II і III томів Капіталу" перед тим, як дістатись
до рук українського читача - марксиста. Українська марксівська суспільність читачів

Капіталу", фіксуючи дуже повільний темп видання Маркса українською мовою

бажає, аби швидким часом за першим томом виходили інші томи, а там і всі твори
К. Маркса та Енгельса.

Після виходу І - го тому в 1927 р. виникає питання, коли вийдуть т. II та III - й.

Додаткові вартості", в якому році, чи не в 1937, чи не запізно це? Нам здавалось
би, що до розв язання цього не легкого завдання треба притягти марксівську читацьку
суспільність, її увагу, її допомогу та її участь в цьому.

І це слід би було розпочати з утворення широкої авторитетної
комісії по видан н ю Маркса українською мовою, закликавши до її

складу громадсько
- партійні, державні та науково

- марксистські центри України.
Другим кроком було б слід виробити конкретного пляна

видання Маркса українською мовою і пляна певної н а п р у ж е н о с т и, як

цедозволяє матеріяльний стан видавничої справи та як це

вимагає справа україиськ о-культурного будівництва.
/. Я. Луценко

)Магх. Engels Lassalle. Eine Bibliographie des Sozialismus in drei Theilen.
Berlin 1924 Prager.

2) Шнеерсон Б. Опыт библиографии Маркса и Энгельса 1924.
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П. Фоґель. Поняття суспільства у філософії Гегеля та його

дальший історичний розвиток.

Hegels Gesellschaftsbegriff und seine ge schichtliche Fortbildung duch Stein, Marx,
Engels und Lassale. von Райіе Vogel, Berlin, Pan-Verlag. 1925. S. 384.

Молодий буржуазний проф. Фоґель, що дістав за свою велику наведену
працю премію на одному із наукових конкурсів, поділив її на дві частини:

1) поняття суспільности у Гегеля; 2) розвиток цього поняття у Лоренц Штайна,
Маркса, Енгельса та Ласаля. Яка мета автора? Він хоче дослідити найцікавіший
шлях в історії філософії, це шлях: Гегель - Маркс, розглядаючи основу їхньої

соціяльної філософії поняття суспільности, щоб дати свою власну (?) дефініцію.
Філософська думка сучасної німецької буржуазії з новим імпетом кидається

знову до системи Гегеля, шукаючи там джерел, бази та сили для обґрунтування
своїх політичних позицій та змагань. Ллє який ноль представники цієї
наукової" думки зустрічаються зараз же в метафізичному лябіринті Гегеля з непокона-

ними суперечностями не так у ньому самому (тобто у Гегелі), як більше у
свойому власному об'єктивному" мисленні. В чому річ? Річ у тому, що писати

про геніяльного діялектика, треба перш за все самому бути діялектиком.
Зупинимось отже на соціяльній філософії Гегеля, висуваючи насамперед

його діялектичні моменти та їхнє нерозуміння автором.
Твори Гегеля, що порушують проблему суспільности, є такі: з року

1802 треба назвати дві менші статті: Naturrecht", та System der Sittlichkeit".
Цього питання торкається він також у Phanomenolohie des Geistes" (р. 1807).
Та найважливішим твором є Griindlinien der Philosophie des Rechts" (1821)
(другий розділ третьої частини). Пізніше порушує це питання у 1827, 1830 р.
виданій Encyklopadie der phil. Wissenschaften in Grundriss (розділ про філософію
Духа).

Поняття суспільства у Гегеля стоїть у тісному зв язку з його філософською
системою (головні твори Феноменологія"' Логіка", Енциклопедія" вже були
з явилися, коли вийшла його Філософія права"), де кров ю цієї системи є все таки

динамізм. Коли й філософія для нього є те саме, що й логіка, то не з

формального боку, а з боку духовної динаміки, що автор на кожному кроці
забуває. Бо ось для Гегеля, як панлогіста поняття суспільности не є чистою

логічною формулою (в буржуазному розумінні), а динамічно-логічним
витвором, де диференціяція абсолютного духа порушається між двома суперечними
категоріями одним і всім, частиною й цілістю. Це та сама суперечність, на яку
вказав Дільтей метафізичної й історичної свідомости, ця сама суперечність, яку
відзначає й сам автор релятивність історичности і абсолютність метафізики, але

не має відваги їх конкретно з ясувати із суспільно
- клясового боку, бо тоді треба

прийти до єдиного висновку релятивности існування буржуазної кляси. Коли
вже сама істотність гегелівської філософії вимагає не закостеніло - схематичного,
а життєво - діялектичного трактування, то далі й самі думки Гегеля про суспільство
мають свій розвиток, бо від System der Sittlichkeit" до Philosophie des Rechts"

це час двадцяти років, тим більше, що Гегель завжди підкреслює змінність і
релятивність суспільних явищ.

Тільки з аспекту діялектики можна зрозуміти погляд Гегеля на ролю
одиниці в суспільстві. Автор, підкреслюючи Гегелів універсалізм, зазначує його

неясне" увартісиення тої одиниці. Тут треба додати, що ця неясність" є швидше

в недіялектичному мисленні автора, ніж у Гегеля. Перш за все не треба забувати,
що Гегель був залежний від буржуазної суспільности (biirgerliche Gesellschaft), як

сам називає (тобто буржуазної кляси XVIII ст., серед якої жив, і відціля вже

підкреслював змінливість форм суспільства).
Гегель на визначення суспільства вперше відзначає дві характерні риси,

це є індивідуальне та громадське змагання. Кожна одиниця
намагається задовольнити себе, але щоб себе задовольнити, мусить опиратися на

колектив. На вирівнанні тих суперечностей спирається, на його думку, кожне

суспільство. Цей процес уявляє собі Гегель як диференціяцію абсолютну, значить

процес відокремлювання та з єднювання.
Змагання одиниці можна з цього становища висловити математичною

регулою: щастя одиниці рівняється задуманому щастю, тобто minus ( )
протилежні бажання тих, що мають допомогти одиниці до того щастя. Відношення
одиниць між собою, та одиниць до загалу регулюються етичністю (Енцикл. § 157);
що виявляється в праві. Цілість спільних інтересів одиниць та загалу є держава.
Із правного й етичного становища Гегель висуває щодо суспільности дві головні

думки (Філос. права § 183): а) суспільність є система всебічної залежности і

б) суспільність розвивається шляхом морально
- етичного розвитку до

абсолюту (що Маркс конкретизує на економічній базі).
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Кожна самолюбність мусить себе стиснювати через загал і прямувати до
етичности. Етичність виступає тільки через залежність. Ця залежність цілком не

виключає вільности волі, не руйнує її, тільки не дозволяє змагатись виключно до

себе самої. Добро й правне буття одиниці переплітається з добром і правом усіх.
Через те держава у Геґеля не є вислід природної
закономірности (Гердер, Шіллер), але неодмінним розвитком суспільности й від неї
залежна.

Щодо істоти суспільного руху, Гегель пояснює його метафізичним способом
як розвиток абсолютного духу. Буржуазна суспільність(Ьйгдег!ісЬе Gesellschaft) вважає
він як стан цієї форми духовности, в якій бачимо роздвоєння ідеї абсолюту на

суб єктивність і об єктивність Ці обидва моменти є тільки релятивно самостійні. Кожна
одиниця живе для розвитку своєї суб єктивности, але до цього може змагатися

тільки через об єктивні дані, то є загал. Одиниця тут неначе б себе
обдурювала. Це є та іронія, що сміється'* (lachende Jronie) суспільної логіки. Розвиток

духа розкладається на безмежну кількість своїх окремішних змістів, щоб в

дальшому процесі прийти знову до єдности. В буржуазній суспільності нема, на думку
Геґеля, абсолютної єдности між суб єктивністю та об єктивністю, тільки
релятивна цілість помирен н я. Суб єктивність та об єктивність уподібнює
Гегель із поодинокістю та загальністю. Вони вдаряють проти себе й вирівнюючись,
допомагають собі. В цьому роздвоєнні індивід переносить великі
страждання. Чим більше одиниця собі уявляє, що вона є самостійна,
тим більшу безпорадність відчуває вона й робить більшу
шкоду для себе та інших. Це принцип небезпечного розвитку поодино-
кости вважає Гегель як історичну категорію, що уможливлює розвиток нової епохи.

Тому античний дух не знав руйнуючої рефлексії самосвідомости : в державі
Платона з його ідеальною красою й правдою не було місця для поодинокости,
але коли тільки вона з явилася, коли індивід поклав собі шлях для розвитку, тоді
античні держави впадуть і приходять модерні. Загальність, загальні
вартості є отже основною причиною цілого культурного
творчого процесу. Одиниці мусять так зформувати всю свою працю, щоб її
визнавали також і інші. Вони мусять вийти із своєї ізоляції й стати неподільним
членом великої спільности. До цього вже змушує саме життя.

Гегель рішуче відкидає два помилкові погляди: 1) натуралізму (що людина
живе в щасливому стані тільки в природі), 2) евдемонізму (що єдина мета людини
є заспокоєння своїх потреб).

Думки отже Геґеля про роздвоєння буржуазії та про ролю одиниці в

суспільному житті ясні для діялектичного матеріяліста, але неясні для буржуазною
професора. Гегель перш за все бачить в суспільстві безупинну боротьбу, як динамічну
силу поступу. Він за самовизначенням, з вільною творчістю одиниці (через що
й відвертається від античного світогляду), але тільки до певних меж, далі його
абсолютний розсудок (absolute Verniinft) є цілком анти - індивідуалістичний, тобто
одиниця знаходиться в рямцях інтересів суспільности. Це отже діялектичне
розв язання.

Тепер щодо суспільної етики Геґеля. Для багатьох буржуазних професорів
це є головним адутом для критики марксизму (див. працю Масарика: Socialni
otdzka" (Соціяльне питання), висуваючи ідеал вселюдської гуманітарности. Це
саме підкреслює й наш автор й провадить паралелю з Марксом та Енгельсом, не

погоджуючись, зрозуміло, з їхньою к л я с о в о ю етичністю. Мле й ідеалістична
діялектика Геґеля щодо етичности не може бути зрозуміла для закостенілого

розуму. Гегель перш за все ніколи не вважав буржуазну суспільність, серед якої

жив, як довершений лад, через те й не шукав там здійснення об єктивної
етичности, а намагався бачити її в державності (подруге для нього, як

ідеаліста, суспільний процес мусив бути етичним, що для матеріяліста є економічним

процесом).
Під впливом неогуманізму та романтизму Гегель відійшов від

індивідуальної етики Канта і її усуспільнив. Хоч його етичність не є десь в трансцедентній
царині, а в реальному суспільному житті все ж погляд його наскрізь
ідеалістичний (чого ніяк не може зрозуміти автор). Для марксиста суспільна етика є

ідеологічного характеру, для ідеаліста реальною базою. У Геґеля, говорячи про
конкретні вимоги й потреби даного суспільства й суспільну працю, підносить
моральний процес, як реальну силу життя, що в ній хоче знайти розсудок (Verniinft)
цього життя. Ллє у нього цей моральний процес є вічно змінливий і змагається

до об єктивної етичности. У економіста Лдама Сміта та його учнів зв'язок суспіль-
иости і етичности був чимсь другорядним зовнішнім. Вони добачували у вільній

діяльності людини для своєї власної користи позитивність господарсько
-

суспільного ладу. Цей утилітаризм Гегель і заперечує й не заперечує. Він тільки само-

користь одиниці обмежує. Одиниця, на думку Гегеля, продукуючи щось для себе,
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тим самим продукує й для інших. Вона тільки собі уявляє, що працює для себе,
але в дійсності цілком служить для суспільства. Тут і весь зміст діялектики
етичного відношення.

Міцно з поняттям суспільности зв язує Гегель і поняття державности.
Шкаля, що її він ставить для розвитку людського духу, є така: родина, суспільність,

держава. Ці три моменти розвитку називає Гегель: 1) безпосередньо етичність,
2) етичне роздвоєння, 3) етичне довершення. Духовні потенції родини й

суспільства можуть, на думку Гегеля, виявитися тільки в державі. Те, що суспільність
тільки намагається зреалізувати, держава фактично реалізує. В суспільності
розсудок бореться, в державі перемагає. З цього повстає, що Гегель справді

відмежовує поняття суспільности від поняття держави, але ні в якому разі не підпорядковує
одно одному, тільки ставить діялектичне взаємовідношення, як змагання до

абсолюту, і державність вважає як його вищу ступінь, що є ясним відбитком змагань

тодішньої буржуазної кляси.

Автор наведеної книжки і тут не ставиться до цього питання діялектично.
Він, як буржуа, знаючи тільки безклясову суспільність, обороняє тезу, що кожна

суспільність ставить себе меншою або більшою мірою проти держави, щоб тільки

втримати свою самостійність. Ця наївна плутанина ще й за допомогою Геґелевої

філософії може тільки виплинути із буржуазної голови про безкляєовість суспільства
та держави.

Маркс вийшов з діялектики Гегеля, але прийшов до пролетаріяту. Через те

й негує буржуазну державність, а натомість висуває державність диктатури
пролетаріяту. Кожна дернова клясова : вона є наслідком даного розвитку
суспільства, хоч суперечна з ним, як його негативна потенція, що в дальшому
розвиткові мусить відмерти. Ця думка сказана ясно в Комуністичному маніфесті".

Вчення про клясову боротьбу, запристосоване Марксом до питання про

державність і про соціялістичну революцію, конче приводить до визнання

політичної влади пролетаріяту, його диктатури, що є влада, що не ділиться ні з

ким і безпосередньо спирається тільки на озброєну силу мас". (Ленін,
Государство и революция т. XIV, II, 316 317).

Друга частина праці проф. Фогеля це вже не науковий трактат, а

компілятивна мішанина. Проф. Фогель належить до тих дрібнобуржуазних професорів,
що хотіли б під формою філософського реалізму, позитивізму, чи реформізму
бачити можливість в неможливості, то є поєднати ідеалізм із історичним
матеріялізмом. В капіталістичному суспільстві здибуємо завжди три головні типи

філософів: 1) ті, що захищають в будь-який спосіб поневолену клясу; 2) ті, що

заступають буржуазію, й врешті 3) ті, що хотіли б ці два протилежні табори
поєднати під якимсь прапором гуманности чи розсудку (як, наприкл.: Гердер, Песта-
лоцці, Гербарт, Конт і др.). До цієї третьої дрібнобуржуазної категорії людей
належить і п. Фогель, автор наведеної книжки. Це ясно можна пізнати з його
ставлення до К. Маркса. Він як німецький націоналіст намагається довести, що Маркс
не дав нічого оригінального, тільки все головне взяв із німецької ідеалістичної

філософії. Воно безпідставне. І марксисти знають, що Маркс використав Гегеля,
французьких матеріялістів, як також Рікардо, Сміта, Овена, Стюерта (Stewart) Сен-
Сімона, Фур є, Сей (Say), Сісмонді, Кисней (Quesnay) і інших. Але справа в тому,
що він, використавши їх, дав нову систему діялектичного матеріялізму. Через це

твердження автора, що марксизм це еклектизм (ст. 285) цілком не наукове, а

вульгарна фашистська фраза. Автор хоч визнає залежність суспільної структури
від економічної бази, але в ніякому разі не може погодитись з іманентною
силою економіки, з пролетарською тенденцією в погляді на суспільство, з

боротьбою кляс, як центральне питання, а що найболючіше з клясовою мораллю
(стор. 248/256). Не можна закинути авторові, що він зле інтерпретує й не розуміє
Маркса, але річ у цьому, що він не розуміє себе, свого суспільного положення.

І саме в цьому є його буржуазна тенденція, звідкіль вій із закидом звертається
проти пролетарської тенденції. Це зрозуміло. Але незрозуміло, що цей професор,
закидуючи марксизмові ідеалістичність, ба навіть метафізичність (стор. 263), не

може відрізнити змагання до якоїсь ідеї, від ідеалістичного погляду, що вже

пояснював сам Енгельс ( Фоєрбах"), і що знає тепер кожний німецький
гімназист.

Врешті одне питання : чи можуть буржуазні професори зрозуміти
філософсько-соціологічний шлях: Геґель Маркс Енгельс? Ні І Щоб зрозуміти цей
шлях, треба вперше зрозуміти історичну ролю пролетаріяту.

Маркс, за словами Леніна, відзначав це: законний спадкоємець всього

кращого, що дало людство XIX століття в німецької філософії, англійської політичної
економії і французького соціялізму" є, можна сказати, велетенським символом

історичного підготовлення пролетаріяту до революції. Чи шлях закінчений?
Ні! Бо таким другим велетенським символом історичної перемоги пролетаріяту

176



є Ленін. Цей, отже, поширений і такий важливий шлях філософської думки
людства : Гегель Маркс Енгельс Ленін (Штайн і Ласаль не дали тут нічого

нового), опрацьовують же його наукові робітники пролетарсько
- революційного

покоління. м. Качаток

В. Н. Волошинов. Марксизм и философия языка Прибой", 1929.
Наша марксистська література не може похвалитися тим, що питанням мови

приділено належну увагу, і тому до кожної розвідки в цій царині треба поставитись

уважно.
У IX Ленинском сборнике" знаходимо згадки про історію думки" з погляду

історії мови", або про зв язок мислення з мовою" (ст. 33) Тому не можна не вітати

зазначену книжку т. Волошінова, яка до певної міри заповнює прогалину в нашій

літературі.
Книжка ця має такі частини : дві загальнотеоретичні (до 131 стор.) і третю

прикладну (починаючи від цієї стор.), де автор пробує застосувати свої теоретичні
висновки до цілком спеціяльної проблеми. Треба сказати, що в цій третій частині

мало є проблем філософського чи мовного характеру, а біпьш трактовано
проблеми синтакси", як це зазначає й сам автор. Тому ми поминаємо цю частину
й говоритимемо тільки про загальнотеоретичні частини.

Автор насамперед говорить за науку про ідеології" й тут цілком правильно,
на нашу думку, починає він з аналізи складового елементу мови-слова. Ллє тут
треба застерегти те, що автор з самого ж початку починає зловживати терміном
знак", яким пройнято майже всю теоретичну частину та який набуває в кількох

місцях цілком різноманітного значіння, чому, часом, буває трудненько
орієнтуватися в авторових думках. На цій трактовці категорії знаку" позначився вплив так

званої мовної логістики", яка повстала як своєрідна наука серед буржуазних
лінгвістів так закордонних, як і російських (напр. за наших часів Г. Шпет

Внутренняя форма слова" або Лосев Философия имени").
Звісно, своєю суттю ця логістика є цілком ідеалістичною концепцією. Окремої

науки мовної логістики", з нашого погляду, й не може бути, як науки про якісь
іманентні властивості мови чи слова (мова й слова явища соціяльного порядку).
На жаль, ціла книжка т. Волошінова має в собі забарвлення, колорит такої

логістики, до того ж не цілком перетопленої в марксівському тиглі. Тому в згаданій
книжці замало подано марксівської соціологічної аналізи, дарма, іцо є там такі суто
соціологічні розділи, як Наука об идеологиях" або Проблема отношения базиса
и надстроек".

Так от насамперед у автора аж занадто тих знаків: поруч із природними
явищами ... існує окремий світ світ знаків" (ст. 16), усе ідеологічне має знакове

значіння" (ст. 17), кожний ідеологічний знак є не тільки відбиток, тінь дійсности,
але й матеріяльна частина самої цієї дійсности" (ст. 17), буття не просто відбито
в знакові, але переломлено в ньому" (ст. 31), знак стає за арену клясової боротьби"
(ст. 31), внутрішня діялектичність знаку розкривається до кінця тільки в добу
соціяльних криз та революційних зрушень" (ст. 32), значіння філософії знаку
(resp. філософії мови)" (ст. 39). Деякі з цих означень нагадують шпетівську
термінологію, але цим ми не хочемо сказати, що автор бере свою плутану
термінологію від Шпета.

З-посеред усіх волошіиівських означень знаку" ми вибираємо слово як

знак (ст. 21). Той погляд, що наші поняття є символами", ієрогліфами" чи то

знаками" об єктивної реальности, ми рішуче відкидаємо (Ленін, т. X, ст. 195). Мле
слово уявляє собою діялектичну єдність, з одного боку, поняття, а з другого
певного комплексу звуків. Термін знак" тому ми не можемо застосувати до слова

в цілому, бо слово є також і поняття. Мле з другого боку слово є комплекс звуків
і от саме в такому зв язку цей термін може й не мати для нас одіозного значіння.
Щоб це стало ясним, скажемо про деякі теорії щодо розуміння звукової сторони
слова. Дехто з досліджувачів гадає, що наша мова чи слова відбивають речі
об єктивного світу (Ляйбніц, Гумбольдт), і тому окремі звуки вже щось означають,

напр. звук р має виявляти якийсь сильний рух чи емоції, звук л щось тихе,

спокійне, а звук в" щось нестале та турботне. Близько до цього погляду стоять

Інші досліджувані прихильники так званої теорії наслідування", що, мовляв,
слова походять безпосередньо від речей об єктивного світу (Леббок, Феррар,
Уіджвуд).

Однако обидві ці теорії, за якими слово мало бути копією чи відбитком
об єктивної реальности, є неправильні, бо, скажім, усі згадані звуки бувають у словах
з протилежним щодо змісту значінням (Потебня Мысль и язык", ст. 90),
а з другого боку, є такі речі, які жадних звуків не витворюють, а проте мають

назву, абож ті речі, що витворюють певні звуки, мають такі назви, що нічого

спільного з цими звуками не мають.
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Отже звуковий бік слова не відбиває зовнішнього світу й тому щодо цього
можна застосувати термін знак", символ", ієрогліф" тощо. Мле знов таки цей
термін не може охопити слова в цілому або його момент поняття.

М тому мусимо сказати, що цей термін є цілком непридатним, а правильним
тільки діялектична концепція слова єдности поняття зі звуковим комплексом,
якого погляду ми й додержуємось.

Цікавішою є друга частина Пути марксистской философии языка", де автор

пробує розглядати мову в соціологічному аспекті мову, як соціяльне явище
(ст. 56, 57 та ін.). Тут автор визначає два напрямки в філософії мови, для яких

він прибирає сам назву індивідуалістичний суб єктивізм" і абстрактний
об єктивізм" (ст. 58). За першим чинником мови є індивідуальна психіка (школа
Гумбольдта, Вундта та російського лінгвіста Потебні, теперішнім представником якої

є Фослер, Кроче). Представниками другого напрямку є Сосюр зі своїми учнями
Баїтта Сешей, Меє та російські лінгвісти Віноградов, Шор та інші, але стисло

сформулювати погляди цього другого напрямку авторові так і не пощастило й тому
він подав низку окремих тверджень, у розрізі яких, шляхом зіставлень, читач сам

може вже виводити певні висновки. Яснішими стають погляди другого напрямку
в розділі Язык, речь и высказывание". Система мови є певна реальність як

соціяльна норма, вона є об єктивним явищем для індивідуальної психіки (ст. 78);
але цей другий напрямок додержується більш метафізичної думки мова є

нерухома, незмінна система норм (ст. 80).
Цю антидіялектичність зазначає автор (ст. 81). Якраз тут до речі було б зіставити

саме щодо цього погляди першого напрямку, особливо ж Гумбольдта, чого, на

жаль, автор не зробив.
Взагалі треба сказати, що автор не виразно критикує погляди цих двох

напрямків або, правильніш другого, а, проте, саме друга школа чи напрямок якраз
і дає силу матеріялу, що його можна б висвітлити з матеріялістично діялектичного
погляду й тим самим обґрунтувати ці питання з цього, ідучи за автором, третього
погляду, а в цьому, власне, й полягало завдання автора, оскільки він другий
розділ своєї книжки називає Пути марксистской философии языка", а ми фактично
маємо критику абстрактного об єктивізму". Однак критика ця є цікавою з погляду
висвітлення тих чи інших питань лінгвістики, напр. питання виповідання
(высказывания), контексту, висловлювання (выражения ст. 100-ПІ), хоч ці питання гаразд
уже висвітлено в лінгвістичній літературі. Саме в розділі Речевое взаимодействие"
подано критику першого напрямку. Тут автор розглядає цей погляд в соціологічному
аспекті: справжньою реальністю мови є не абстрактна система мовних форм та

не ізольоване монологічне виповідання і не психо - фізіологічний акт його

здійснення, а соціяльне явище мовного взаємодіяння, що здійснюється від
виповідання чи виповідань" (ст. ИЗ). 1 далі: Мова живе і історично стає (розвивається
В. Г.) саме тут, у конкретному мовному єднанні, а не в абстрактній лінгвістичній
системі форм мови та не в індивідуальній психіці тих, що говорять" (ст. 114), або
там же: розвивається (у автора, стає В. Г.) соціяльне єднання на основі бази,
у ньому розвивається мовне єднання та взаємодіяння, у цьому останньому
розвиваються форми мовних виступів і цей розвиток, нарешті, відбивається у зміні

форм мови".

Свої висновки щодо мови автор формулює цілком правильно: 2) Мова
є безупинний процес становлення (розвитку В. Г.), що здійснюється від соціяльної
мовної взаємочинности (взаємодіяння В. Г.) осіб, що говорять". 3)... Закони
мовного розвитку (становлення) є соціологічні закони" (ст. 117).

На жаль, таких яскраво висловлених в соціологічному аспекті уступів обмаль,
і всеж таки треба констатувати, що моменти від мовної логістики" переважають.

Кінчаючи цей коротенький критичний огляд, скажемо ще про те, що автор
Марксизма и философии языка" не додержується основної засади марксизму не

згадує про генетичний момент мови, хоч на ст. 98, між іншим, кидає такий вираз:
аджеж мова цілком історичний феномен" і тільки. Не порушує він також

питання про співвідношення мови й мислення, а без такого основного наставления

аж ніяк не можна собі уявити філософії мови".

Однак усі зазначені хиби не зменшують нашого інтересу до книжки т. Волоші-

нова, яку з користю прочитає кожний, хто цікавиться питаннями філософії й мови.

В. Глухецко

Фройдизм у поганенькій марксистській машкарі

Наукове життя нашої Радянської України безперечно стоїть на шляху

розриву з ідеалізмом і в різних галузях знання ступнево, хоч щоправда, в різному
обсязі, переймається матеріялістично - діялектичною методою Маркса-Енгельса..
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Проте, було б помилкою запевняти, ніби представники ідеалістичного світогляду
в науці цілком і безперечно здали свої позиції і відмовляються змагатися.

Приклад із академіком С. О. Єфремовим, останні виступи О. Гермайзе1)
досить показові і доводять, що навіть у таких наукових дисциплінах, як

гуманітарні, де марксизм зробив найбільше, ми маємо просякання ідеалізму, при чому не

чистого ідеалізму", яким так люблять хвалитися ідеалісти всіх мастей, а ідеалізму
з яскравою буржуазно - шовіністичною тенденцією.

Яле може антимарксистська опозиція в науці існує у нас лише в столичних

центрах (Харків, Київ), а периферія в особі ВИШ ів у інших міст УСРР цілком визнає

науковий авторитет марксизму?
Ні, не завжди так. Якадемічне життя міст периферії (Одеса, Дніпропетровське)

говорить про інше. Переведене недавно (в квітні цього року), згідно з директивою
Наркомосу, обслідування програм та робочих плянів ВИШ ів, щоб виявити їхню

ідеологічну витривалість і відповідність методі діялектичного матеріялізму,
показує, що програми далекі від ідеалу, якого вимагається: найчастіше програми
учбових дисциплін виявляють формалізм, голе повідомлення тих чи інших
наукових фактів за допомогою старої методології виключно техніко - педагогічного
значіння (так званий індуктивний, дедуктивний методи); в інших випадках маємо

чисто механістичний підхід до розуміння марксистської методології (напр., у
дисциплінах мовознавчих; спочатку голе вивчення економіки, історії ревруху і навіть

партійної боротьби держави, а далі зовсім самодовільна еволюція мовних форм
поза діялектичним зв язком з основною динамікою соц. - економічного процесу).

Нарешті найчастіша форма вузівських програм : повне, пунктуальне

наслідування якомусь підручникові марксистської орієнтації, хоч і вузькому для ВИШ у
і не зовсім ґрунтовному, і повна, в свою чергу, відсутність самостійної творчої
ініціятиви в побудованні дисципліни, тобто вихолощення предмету з суто
бюрократичною акуратністю в угоду марксизмові".

Одначе, це не все, на що хворіє наш радянський ВИШ (не лише провінці-
яльний. а чого доброго й столичний).

Є приклади не лише пасивного опору марксизмові, яке в багатьох випадках
виходить з чисто об єктивних причин для багатьох із нашої старої професури
(незнання Маркса, виховання в дусі старих ідеалістичних шкіл тощо), а й

активного, відкритого опору.
За досить яскравий факт щодо цього для життя Дніпропетровського (ДІНО)

можна вважати останні виступи проф. Фохта Ю. М., апологета Фройда в

пристосуванні до питань літературознавства.
Ще 1924-25 року проф. Фохт, що веде кагедру західно-європейського

письменства в Дніпропетровському ІНО., виступив у низці прилюдних лекцій
і диспутів з викладом своїх літературознавчих поглядів. Вихідним пунктом його
погляду на психологію художньої творчости є заялозена московським фройдистом
Єрмаковим теза про те, що в основі художньої творчости лежить катарзис,
поривання несвідомого, інстинктивного звільнитися, вийти за межі так званого

принципу реальности", що обмежує людину. Процес пізнання літератури за Фохтом

зводиться до викриття так званого символістичного мислення, схованого в

образах, що викриває глибоку індивідуальну природу автора, його біологічних
повабів (за Фройдом, сексуальних головним чином).

Низка диспутів 1924-25 року за участю опонентів марксистів (Ножницький,
Скворчевський) довели всю безґрунтовність такого позасоціяльного підходу
до літератури и примусили Фохта переглянути фройдизм.

У наслідок цього перегляду з явилась книжка, видана автором 1929 року
на правах рукопису, з претенціозною назвою Литературоведение".

Книжка являє собою найповніший клясичний зразок псевдомарксизму.
Посилаючись на марксистських апологетів фройдизму (Лурій, Фрідмаи, Би-

ховський), Фохт посамперед вважає, що фройдизм це глибоко матеріялістична,
моністична теорія". Забуваючи, що Фройдова діялектика, коли можна мислити її

в певному розумінні, є діялектика, що крутиться в колесі замкненої позасоціяльної
особи, Фохт визнає вчення Фройдове за глибоко діялектичне.

Поряд із цим новоутворений марксист" намагається розвінчати Г. В.
Плеханова, нав язуючи йому думку, що в основі художньої творчости лежить

упереджена ідея і що художній твір являє собою реалізацію цієї ідеї.
Виправдуюючи фройдистську концепцію, книжку оздоблено цілим візерунком

цитат із сучасних критиків - марксистів на зразок таких: Громадський зміст,
вилитий у тому чи іншому літературному творі, може найлегше зрозумітися через

*) Дивись ст. 3. Гуревича Псевдомарксизм на службі укр. націоналізму".
Більшовик України", ч. 9 1929 року.
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біографію" (Луначарський); або: За самими лише принципами марксизму не

можна судити прийняти, чи відкинути художній твір" (Троцький).
Кількох таких цитат, на думку марксистсько

- спрямованого" професора Фохта,
досить для того, щоб поховати марксизм, заявити, що вся критична система

Плеханова випливала з оглядного прагматизму і, значить, є не наукова, що у
марксизму зовсім не розроблена гносеологія тощо.

Не дивно, що курс Литературоведения", що почався з присягнення на

вірність принципам діялектичного матеріялізму ( діялектичний матеріялізм єдина,

адекватна метода пізнання дійсности"), закінчився таким висновком:

Я не відкидаю соціологічного підходу до мистецтва, а лише показую ті
межі, де належить триматися, щоб бути правомірним і науковим".

І далі: Індивідуальна психіка і іманентний закон художньої творчости
залишаються єдиними дверима, що виводять на широкий простір дійсности'.

Такий заключний акорд книжки, що претендує на марксизм, що починається

з цитат із Леніна, Маркса, Енгельса.
Чи слід доводити, що перед нами поганенько завуальований ідеалізм ?

Чому ідеалізм ?

Тому, що у Фохта абсолютно ігнорується марксистська теорія пізнання, і

процес художньої творчости розглядається не як діялектичний перехід об'єкту
(основних тенденцій соціяльно - економічного буття) в суб єкт, а процес цей
розглядається в діяметрально протилежному пляні.

Письменник, на погляд Фохта, завжди перебуває в непримиренному
антагонізмі із суспільством (яким суспільством? Де кляси? Де динаміка соціяльної

боротьби? Ф. Б.) і свій гріх проти суспільства, свій бунт проти нього покутує
соціяльно - цінним продуктом своєї творчости".

Суспільство, на некритичний погляд Фохта, це якась недиференційована
суцільна категорія, яку за зайве розглядати, як сукупність кляс. Письменника

виводиться за сферу органічного зв язку з основними процесами клясово -

соціяльної боротьби і він стоїть над суспільством, виходячи за сферу звичайної моралі
і підіймаючись вище, до рівня того соціяльно - етичного ідеалу, за яким можуть
рівнятися сучасники і нащадки". Інакше мовити: Толстовський ідеал всепрощення,
Ібсенівська стихія боротьби в ім я боротьби ( рух усе, мета ніщо") зовсім не

розкривають нам глибокої соціяльної обумовлености їхніх творців, і розглядається
їх як загальнолюдський, позаклясовий етичний ідеал.

Не даремно письменник, вбираючи цей ідеал у художні образи, обов язково
є ворог суспільства (всього ? в цілому ? Ф. Б.), і естетичне мистецтво народжується
в наслідок сутички біологічних тенденцій із принципом реальности" (соціяльним
початком), коли цей принцип втілиться в етичну норму".

Отже, виходить, що мистецтво це наслідок сутички атавістичного,

біологічного, звірячого в людині з фройдистським принципом реальности", тобто з

нормами суспільного клясового буття, етики, моралі? Раз так мистецтво поза-

соціяльие, навіть антисоціяльне ?
Яким же чином можна примирити з цією заявою Фохтове твердження на

сторінках того ж таки Литературоведения", що естетичне мистецтво соціяль-
ність вищої концентрації" тощо.

Тут усякий метафізик, усякий псевдомарксист завжди губить дорогу й блукає
між трьома соснами. Для нас, де мистецтво не є вислів тваринного атавізму, а

переведене в художні образи соціяльно - економічне буття, зрозуміло, що мистецтво

буває соціяльністю вищої концентрації", одначе не завжди й не в усякого
письменника (одна справа Толстой, інша Горький, третя Арцибашев).

Нам ясно, що тлумачити мистецтво поза соціяльно економічною дійсністю
так само смішно й наівно, як виводити закон трудової вартости поза

капіталістичним суспільством. Адже і сам Фохт визнає, що мистецтво соціяльне". Де ж

логіка дослідження, коли соціяльне вивчається поза соціяльним буттям, у сфері
самодовільного індивідууму?

Звертає на себе увагу методика фальсифікації і дискредитації Г. Плеханова

у Фохта.
Чи можна Плеханову, що за ним вчиться тепер марксизму наше молоде

покоління, приписувати чистішої марки ідеалізм ? Плеханов протилежно твердженням
Фохта ніде не заявляв у своїх працях про те, що в основі художньої творчости
лежить упереджена ідея. Це доречно було б заявити напівписьменному лефовцеві,
а не основоположникові марксизму, який ідеологію завжди розглядав, як функцію
соціяльно - економічного буття, ідеальне, як перетворення в людській голові мате-

ріяльне" (К. Маркс).
У статті Естетичні погляди Чернишевського" Плеханов, навпаки, гостро

висловлюється проти всякого інтелектуалізму в мистецтві, упередженої тенденції,
коли вона не виходить з діялектики суспільного «буття. Плеханов не раз у своїх
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літературно-критичних статтях заявляє, що Справа зовсім не в тому, щоб
наказувати життю, а в тому, щоб з ясувати життя".

В пристосуванні до завдань марксистського літературознавства це значить,
що таємниця внутрішньої закономірности художнього факту лежить не в

суб єктивному мисленні, відмежованого від світу письменника, а в діялектиці буття, в

закономірній єдності суб єкту з об єктом. Розкрити цей ,зв язок, цю єдність
завдання справжньої науково - марксистської критики.

Чи зрозуміє це псевдомарксист Фохт? Ні.

Відсуненим історією епігонам ідеалізму незрозумілий Плеханов, незрозумілий
марксизм. Породжені глибоко - індивідуалістичним буржуазним суспільством, вони

завжди протиставатимуть особу суспільству, творчість завжди розглядатимуть, як

трагічну колізію боротьби індивідууму й колективу, і принципи соціяльно -

клясового життя в умовах диктатури пролетаріяту їм здаватимуться завжди лише за фрой-
дистський принцип реальности".

Треба обов язково внести в програми наших літературних факультетів у
ВИШ ах вивчення Плеханова і вигнати апологетів ідеалізму з радянських ВИШ ів.

Ленін з цього приводу казав: Робітничий державі слід вимагати від
професорів, щоб вони знали виклад марксистської філософії Плехановим і вміли,

передати слухачам це знання", Тим паче не дозволить робітнича держава
дискредитувати марксизм негідними фройдистськими засобами.

Ф. Бутенко

Русский евгенический ж у р н а л, т. VI. В и п. 1, 2 3 й 4 1928 р.

Перед нами VI том органу, до завдань якого належить розробляти ідеї
євгеніки вчення про біологічні методи поліпшення людського роду. Перший погляд
на три доволі тоненькі зошити, що складають цей том (усього 214 стор.),
мимоволі справляє на читача прикре вражіння: яка важка повинна бути у нас криза
поліграфічної промисловости, коли орган, що має таке велетенське завдання,

видаваний до того ж під маркою Головиауки РСФРР, мусить вміститися в таке

мізерне число сторінок. Однак, раніш ніж жалкувати, варт ознайомитися з тим,
що ці три зошити містять.

Крім дрібних заміток і праць бібліографічного характеру, журнал містить
вісім великих статтей.

Лише одна з них стосується безсумнівної царини спадковости фізичних
аномалій у людини. Це праця Н. К. Кольцова Два приклади спадкової
аномалії пальців" ( Два случая наследственной аномалии пальцев"). У ній

ще раз на основі нового родоводу підтверджується домінантний характер
спадковости шестипалости й повідомляється ще про невідомий приклад неправильно
домінантної складної .аномалії.

Цією статтею закінчується царина безсумнівних фактів. Три інші статті, що
мають генеологічиий характер, стосуються різних форм духовної обдарованости
ознаки, що об єктивно і тим більш біологічно надто важко врахувати.

У 2 3 випускові надруковано статтю Ю. А. Нелідова і Н. К. Ессен

Предки и потомки академіка К. Е. Бера". Не роблячи ніяких

узагальнень, автори зібрали дані про чини, ордена й маєтки предків і родичів цього
великого біолога. Всі ці відомості, звичайно, нічого не говорять про те, чому
у Бера були такі видатні здібності.в царині природознавства.

Другий родовід стосується особи не менш відомої. Це стаття С. В. Л ю б і-
мова Предки графа С. Ю. Витте". Знову чини й ордена, а також дуже
цінні" для поліпшення людського роду відомості про те, що сам граф Вітте був
одружений першим шлюбом з представницею старовинного й иезахудалого
малоросійського роду".

Більш широкі завдання поставив собі автор третьої статті В. Золота-

р ь о в Д е к а б р и с т и . Завдання її, пише автор, дати матеріял для
освітлення питання з біологічного боку". Тут автор нараз бере бика за роги і читач

зі здивованням довідується, що коріння повстання були не в економічних умовах
початку XIX сторіччя і не в тій кризі, яку відбувало тоді дворянство, що вростало
в капіталізм, а в біологічних властивостях декабристів. Ці властивості, на авторову
думку, підштовхували їхніх предків ще з часів Івана Грозного на двірські
перевороти, а пізніше призвели до партійної, а не особистої політичної боротьби,
в запалі якої горіли родичі декабристів аж до жовтня 1917 р. включно (!) Автор
не каже, звичайно, про ту шкоду", що її завдала пролетарська революція людству,
виключивши з політичного життя дворянство, але він патетично закінчує свою

статтю такими значущими словами : Тому ніяк не можна заперечити, що вони

і їхні родини це і є та сама інтелігенція, що створила російську культуру, і тим,
що говорять про спадкові біологічні основи творчости, не можна ігнорувати цих
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багатостраждальних ідеалістів". Слід було б сподіватися, що автор доведе, що
у декабристів справді були визначні спадково обдаровані предки й нащадки. Він

це справді відзначає, але знов говорить про чини, ордени, титули тощо.
З цієї статті ми довідуємось лише про давно відому істину, що декабристи

були зв язані родинними зв язками з усіма поміщицько - чиновницькими верхами

царської Росії, де мали можливість виявитись і такі генії як Л. Тостой і такі дуже

сумнівні таланти, як батько Павла Пестеля злодійкуватий сибірський губернатор
і приятель /Аракчеева, або знаменита Салтичиха родичка Тютчева.

інші три статті ставлять собі ще ширші завдання. Почнімо з праці Я. Я.
Речи нсь к ого Учение о ха рактере иэволюци я . В ній автор намагається

відновити й модернізувати френологію Галля, але при цьому безнадійно

заплутується в питаннях соціології, психології й філософії. Не вважаючи за потрібне
знати будьщо про філософію молодшу, ніж філософію першої половини XIX

сторіччя, він її характеризує в такий спосіб: З усіх наук філософія найменш звужує
границі сумнівів (?), бо з її погляду всяке зусилля недостатнє, щоб пізнати істину
або перерахувати помилки**( ?! І). В еклектичній каші цієї статті потопають окремі
цікаві спбстереження про обдарованість тульських робітників і тунгузів.

Дві дальші дискусійні статті Д. Н. Жбанкова і Н. К. Кольцова
стосуються нащадків видатних людей. Обидва автори не мають сумнівів про
можливість у цій царині легко виділити спадкові фактори й відокремити їх від

впливу оточення. Обидва вони заводять в одну рубрику великих учених, поетів

і взагалі представників сильної енергії", куди відносяться Сціпіон /Африканський,
Клеопатра, Ротшільди тощо.

Жбанкову дуже шкода, що ці безсумнівні й сумнівні великі люди не

залишають після себе так само великих нащадків: У борця за вільність Штатів
В. Франкліна, дивується цей наївний біо - соціолог, син був прихильником
англійського уряду і діставав від нього пенсію**. В інших же прикладах вони

взагалі не мали законних** спадкоємців. /Автор для пояснення цього дивного

факту будує запозичену у Спенсера теорію шкідливих наслідків для нащадків

нерівномірного розподілу крови геніїв між мозком і половими органами.
Не погоджуючись із Жбанковим, Кольцов правильно відзначає, що багато

людей, які мали видатне становище, мали, крім небагатьох законних** дітей, ще

й багато позашлюбних, що для спадковости, звичайно, однаково. Розкланявшись

перед радянською владою і згадавши Володимира Ілліча, він у своїй статті знову
й знову повертається до будівництва соціялізму**, турбот про розпліджеиня видатних

людей, що посідає перше місце в усіх практичних заходах, які можна радити

для поліпшення людського роду**.
Згадаймо врешті про статтю /А. В. Горбунова Размножаемость московской

интеллигенции за данными анкеты русского евгенического общества**. Виходячи
з кількісно недостатнього матеріялу, стаття подає все ж таки кілька цікавих

відомостей, методологічно дуже мало розроблених і не зв язаних між собою.

Загальне вражіння від журналу: майже повна відсутність серйозного
наукового матеріялу. Методологічна безпорадність і плутанина. Соціологічна
неписьменність. Намагання соціяльні фактори підмінити псевдо-науковими біологічними

фантазіями. Дуже добре, що на VII том Русского евгенического журналу** пішло

порівнюючи мало паперу. Порадіймо, що у нас на Україні нема й певно не буде
євгенічної організації, що самою суттю свого прагнення підмінити клясову боротьбу
біологією н е м о же н е бути псевдо-науковою, атому й антимар-
ксистською.

Є. Фінкельиїтейн

/
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НДУКАвСРСР

Інститут К. Маркса і Ф. Енгельса в Москві

Найбільшим досягненням пролетарської революції на ідеологічному фронті
є створення науково

- дослідних установ, що розроблюють теорію й практику
революційного марксизму й ленінізму. На одному з чільних місць серед цих
установ є Інститут К. Маркса й Енгельса при ЦВК СРСР. Юридично він заснований

постановою ЦК РКП від 8-го грудня 1920 року, згідно якого на Д. Б. Рязанова
покладалося завдання створення першого в світі музею марксизму'1. Фактично ж

Інститут існує, правда, в малому розмірі, вже ж з кінця 1919 року, як кабінет
марксизму" при соціялістичній Академії. Замість музею марксизму" Д. Б. Рязанов

узявся до організації науково
- дослідного Інституту з метою .створити добре

устатковану лябораторію, де науковий дослідник зміг би в відповідних умовах
вивчати генезу, розвиток, поширення теорії й практики наукового соціялізму,
революційного комунізму, яким він був створений і формульований К. Марксом
і Ф. Енгельсом". В листопаді 1921 року Інститут перевели в новий будинок (був.
будинок братів кн. Довгоруких), де в 1925 1926 р. р. були добудовані ще два

флігеля.
Інститут Маркса і Енгельса характером своїх матеріялів і типом своєї

організації є єдиною свого роду установою в світі і має тому велике міжнародне
значення. Він має здебільшого, само собою розуміється, і с т о р и ч н и й характер,
невід ємно зв язуючи з історією ідеологію. Сама структура організації Інституту
дуже своєрідна. Інститут складається з шестиосновних відділів: наукова
частина, бібліотека, музей, архів, видавництво й адміністративно -

господарська
частина. Наукова частина в свою чергу складає 12 кабінетів: кабінети й
бібліотека міцно зв язані поміж собою; книжковий матеріял Інституту в основному (крім
читальної залі, відділу періодики й бібліотечно - довідкового відділу) розподілений
в кабінетах; це робиться для того, аби матеріяли перебували безпосередньо в

робочих кімнатах наукових робітників Інституту і других дослідників, що працюють
в Інституті. Бібліотека інституту, що має зараз біля 300.000 томів, являє собою спе-

ціяльну бібліотеку, пристосовану до наукових завдань Інституту. Кабінет Маркса
і Енгельса є багатющим сховищем цінних матеріялів. В ньому є повна збірка
всіх перевиданих творів Маркса й Енгельса, потім нові видання їх всіма мовами

світу і всі періодичні органи, де вони співробітничали. На основі цих матеріялів
зараз складається перша повна й наукова бібліографія Маркса й Енгельса, де

будуть включені численні, досі зовсім не відомі праці. З цим кабінетом

безпосередньо зв язаний другий кабінет Першого й другого
Інтернаціоналу, де зберігається величезна кількість листівок, брошур, маніфестів
і особливо протоколів, що відносяться до діяльности Генеральної Ради,
національних секцій і федерацій; там же зібрана й література про Інтернаціонал, що

виходить з ворожого йому табору.
У філософському кабінеті краще всього представлені такі відділи:

англійські й французькі матеріялісти, просвітителі вісімнадцятого сторіччя,
представники німецької клясичної філософії (Кант, Фіхте, Шелінг, Гегель і його школа)
і потім історичний і діялектичний матеріялізм і відділ історії природознавства.
В основу книжкових багатств стала відома збірка про Фіхте проф. Віидельбанда
і філософська література з книжкового фонду Наркомосу РСФРР. В кабінеті
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політичної економії представлена вся буржуазна клясична економія;
особливою цінністю є колекція англійської економічної літератури сімнадцятого й

вісімнадцятого сторіч. З других книжкових багатств варт згадати бібліотеку проф.
В. Нейрата і Яд. Сетбера з історії грошового й банківського діла і з фінансових
наук. Кабінет генетичної соціології досліджує, головним чином, питання,

що зв язані з первісними формами суспільства, про походження родини,
приватної власности, держави й релігії, а в кабінеті права представлена вся

література з історії політичних і правничих теорій, особливо з питання про демократію,
її розвиток і розклад. Найбільшим і особливо важливим для праць інституту є

кабінет з історії соціялістичних ідей. В ньому зберігається найцікавіше з набутих
інститутом книжкових колекцій Маутнера Паппенгайма в Відні,
Дж. Г. Макка я (біографа Штірнера) і К. Грюнберга. Найповніше представлена

тут вся дуже цінна література з історії утопічного соціялізму, потім теоретична

література про еволюцію соціялістичної, комуністичної й анархічної думки.

Серед історичних кабінетів на першому місці є кабінет

німецьких країн (біля 50000 книжок) ; важливіші його відділи: історія селянських

воєн, відгуки Великої Французької й Липневої революцій в Німеччині, передберез-
невий соціялізм, революція 48-49 р. р. (колекція Гельферта), Лясальянський рух
і економічно - соціяльна історія Німеччини до 1914 р. Основні відділи кабінету
з і стор ії Фр а н ц ії (Бельгії й Нідерляндів): історія Великої революції з

найціннішими колекціями про Робесп єра, Марата, Клоотса й Бабефа; потім
Лютнева революція: Паризька Комуна. В кабінеті з історії а н г л о - а м е р и к а н-

ських країн міститься багата література соціяльно - економічної історії
з таких питань: історія англійської революції, кореспондентські товариства часів

французької революції, чартизм, ірляндське питання, Індія. В кабінеті імени
Плеханова збирається вся література для вивчення взаємовідношень між

Марксом та Енгельсом і російськими революціонерами XIX сторіччя і для

дослідження тих шляхів, якими проходила марксистська думка в руську літературу.
І врешті, останній кабінет історичного сектору, кабінет міжнародніх
відношень, присвячений вивченню питань зовнішньо - політичних і воєнно -

стратегічних, над якими працювали Маркс і Енгельс.

Вперше така структура Інституту ) була створена як найзручніша форма для
вивчення марксознавства й проблем марксизму. Яле в міру швидкого

розвитку Інституту виникли й другі питання, а саме, про організацію науково
-

дослідної і видавничої роботи Інституту. Вже в осени 1923 року виникла потреба
створити російське закордонне видавництво (У Франкфурті на Майні) і

відокремити архів, як самостійний відділ інституту, та створити центральний
біо-бібліографічний довідковий відділ і передовсім музей з історії революційного
соціялістичного й робітничого руху. Наукові зв язки Інституту з закордоном, що все

поширюються, висунули питання про організацію відділу наукових зносин із

закордоном, з мережою закордонних наукових співробітників (в Німеччині,
Франції, Англії й Америці). І, врешті, Ювілейна сесія ЦВК СРСР в листопаді 1927 року
в резолюції на доклад Д. Б. Рязанова поклала на Інститут новий обов язок :

збирання й вивчення матеріялів з історії пролетаріяту різних країн, видання між-

народньої серії Пам ятки історії клясової боротьби пролетаріяту", щоб зробити
приступним для наукового дослідження матеріяли, що зберігаються в

державних архівах різних країн. Ця постанова стосується, передовсім, архівного
набуття Інституту.

Архів

В зв язку з основним завданням Інституту видання Марксових і

Енгельсових творів руською мовою і мовою оригіналів перед ним з самого початку
постало питання про набуття всієї літературної спадщини обох фундаторів
наукового соціялізму. Тепер вона перебуває повністю в Інституті Маркса й Енгельса:
частина рукописів є в первотворах справа йде про ту частину спадщину,
що в свій час Лаура Лафарґ передала Д. Б. Рязанову, а саме: ряд начерків,
листів і других рукописів, що відносяться до історії Першого
Інтернаціоналу і до Марксових і Енгельсових взаємовідносин з першими російськими
марксистами. Вся остання величезна література, Марксова й Енгельсова спадщина,
що збереглася в центральному архіві німецької соціял - демократичної партії
в Берліні, була зфотографована (1924-27) до останнього рядка (55000 світлин).
Про те, якої праці доклав Д. Б. Рязанов, одкопуючи в шафах Бернштейна й др.,
що десятиліттями зберігались у них, Марксові й Енгельсові рукописи, напр., німецька

і) Про неї дивись Д. Б. Рязанов: Інститут Маркса і Ф. Енгельса" М. 1923

{2 вид. 1924) і декілька заміток кабінетів у журналі Летописи Марксизма" кн. 1-8.
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ідеологія або Діялектика природи, він говорить у свойому повідомленні,
докладеному 20/ІХ 1923 р. в соціялістичній Якадемії1)- Основні частини Марксової
та Енгельсової спадщини (9800 світлин): історико-філософсько-полі-
тичні праці, листування і зошити з виписками (більш 200), де Маркс, виписуючи
з книжок 5000 авторів, часто тут полемізував з ними. Між цими авторами
є й Костомаров (Исторические Монографии, 2-й том, СПБ, 1872), з яких Маркс
у 1876 р. склав собі конспект Заколоту Стеньки Разіна'* (14 сторінок Марксового
рукопису) і Гетьманства Виговського" (7 стор.). Крім архіву німецької
соціял-демократії, Інститут набув також декілька Марксових і Енгельсових рукописів у перво-
творах або фотосвітлин у приватних осіб, як, наприклад, у спадкоємців В. Блосса,
Ф. Д. Ныовенгуйса, Р. Даніельса (два зошити з віршами молодого марксиста тощо)
і в інших архівах, як, наприклад, родинне листування Енгельса з родичами, з

родинного архіву Енгельса в місті Енґельскірхені, гімназіяльні Марксові праці
в архіві гімназії Трира й багато іншого.

У відділі Інтернаціоналу зберігаються протоколи Генеральної
Ради Першого Інтернзціоналу, потім літературна спадщина Германа Юнга,
генерального секретаря Першого Інтернаціоналу (акт англійської й романської
секції) і І. Ф. Беккера (папери Енгельса, як секретаря італійської й еспанської
секцій, протокольні книги німецької й бельгійської секції), спадщина Ф. Лесснера,
Ф. Я. Зорге, Шлютера, Вайдемайера і, врешті, Юл. Моттлера (протоколи
соціялістичних конгресів у Відні (1880), Курі (1881) і Копангаґені (1883). В історичному
архіві при університеті Мадізон, Вісконсін ПЯСШ, зфотографована
протокольна книга Генеральної Ради після переїзду йогов Нью-Йорк і протокольна
книга американської секції Першого Інтернаціоналу. Коли в перших двох відділах
архіву є тільки невелика кількість справжніх рукописів, то в останніх трьох
історичних відділах за країнами зберігається вже тепер 13000
архівних одиниць в первотворах, що набуті за кордоном у приватних осіб і антикварів.
Так, у відділі німецьких країн є цінні колекції Лассаля (листування з

рідними й щоденник), листів Л. Фоєрбаха (165), колекція рукописів барона Гельферта
(1050) з історії революції 48/49 р. в Явстро - Венгрії (видатний інтерес
представляють рукописи слов'янського руху в австрійських землях, особливо в Чехії та

Галіції); рукописний архів Дж. Г. Маккая, що містить зібраний ним матеріял для
його відомої апологетичної біографії Штірнера, потім по декілька десятків

рукописів окремих громадських діячів Німеччини й Явстро - Венгрії, як Я. Бебеля,

Бр. Бауера, Е. Бернштайна. О. Бісмарка, Роб. Блюма, Л. Бухера, В. Вейтлінга,.
Гегеля, Гайне, Гервега, К. Кавтського, Л. Кошута, К. Лібкиехта, Р. Люксембург,
Фр. Мерінґа, Меттерніха, Фр. Піллерсдорфа, Я. Руге, Л. Шеллінґа, Шульце - Деліча,
Фр. Штадіона й багато других.

З фотосвітлин відділу німецьких країн передовсім варт згадати ті широкі
заходи, що зроблено для фотографування матеріялів із Пруського державного
таємного архіву: особисті справи революційних діячів, доноси провокаторів,
допити, потім акти цензурних установ про заборону радикальних і соціялістичних
газет і журналів, про закордонну пресу, про революційний рух у німецьких

університетах, про комуністичні спілки ремісників, про Інтернаціонал, про польську
еміграцію, донесення німецьких дипломатичних представників за кордоном тощо.
Таких справ із Пруського архіву тепер вже дістали 150 (20000 світлин), але це.

тільки мала частина актів, що призначена до фотографування. Яналогічні мате-

вже частково зфотографовані в державних архівах Гамбургу, Швайцарії.
відшукані у Вейтлінга папери дуже мало використані для комісійного відчиту
Блюнчли), Саксонії (спадщина Руге), Сілезії і в міських архівах у Кельні (архів
Рейнської газети тощо), Дортмунді, Дюссельдорфі (судові акти процесу спілки-

комуністів), Берліні (спадщина Варнґагена фон Ензе), Марбахі тощо.
З австрійського державного архіву в Відні дістали копію політичних

матеріялів про рух у Галіції в зв язку з польським повстанням у 1863 1869 р. р. Крім
того є акти 1890 років з історії українофільства" в Галіції та Буковині.

З фотосвітлин революційного руху в Янглії відзначмо протоколи таємних

кореспондентських товариств часів Великої французької революції
(із британського музею). Не меншу цікавість представляють рукописи відділу
романських країн (коло 7000); вони розподіляються на п ять відділів: 1. Утопічний

соціялізм; 2. Відділ Великої Французької Революції до 1815 р.; 3) 1815 1851 р. р.;
4) 1852 1871; 5) 1872 1914. Найбільші колекції рукописів: Сен-Сімон (22),
Гракх, Бабеф (зверх 500), липнева революція, лютнева революція де є декілька
рукописних відозв, розпоряджень і листування членів тимчасового уряду,
національного зібрання і національної :ґвардії, потім десятки й сотні листів Луї Бляна

*) Д. Б. Рязанов. Новые данные о литературном наследстве К. Маркса
и Ф. Энгельса", в його брошурі Институт Маркса и Энгельса" М. 1924, стор. 33-49.
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Л. Барбеса, Д. Бланкі, Я. Кремьє, Ледрю - Роллена й ін. З періоду 1851
1871 р.р.: колекції документів з історії Паризької комуни (до 2000) листи й
рукописи членів комуни, їх службові записи, накази, перепустки, посвідчення й
призначення. Особливо багато представлені: Клюзере, Делеклюз, Гамбон, Малон,
Л. Мішель, Ф. Піа, Верморель і ін. Є, крім того, колекція матеріялів члена

комуни адвоката Прото (141) і рукописи редакції Пер Дюшен", що дають уявлення

про різні громадські настрої в епоху комуни. І, врешті, в підвідділові 1872
1914 р.р. зберігаються матеріяли з історії французького й бельгійського
робітничого й соціялістичного руху.

Із фотосвітлин відділу романських країн вирізняються акти з

національного архіву і національної бібліотеки в Парижі, що відносяться до процесу

Бабефа і Буонаротті. З відділу слов янських країн архів збирає тільки

матеріяли для вивчення взаємовідношень між російською інтелігенцією 40-80-х. рр.
і Марксом та Енгельсом і з історії раннього марксизму в Росії. Зфотографована
частина літературної спадщини Плеханова (є й первотвори); в первотворі ж є

декілька рукописів В. Засуліч, П. Б. Аксельрод, Парвуса, Маслова, Воровського,
Бакуніна й інших і вся літературна спадщина Н. Ф. Даніельсона (Николай-он).

Всі ці матеріяли архіву інвентаризовані й описані Особливо старанно
переводиться каталогізація: з документів виписуються всі встановлені назви установ,
осіб і подій, що заносяться на іменні й предметові картки. На них же подається

також короткий зміст документу. З опису архівних документів за альфабетними
хронологічними іменними предметними ознаками і складається різні каталоги

архіву (12). Найстаранніше оброблюється той матеріял, що має безпосереднє
відношення до Маркса й Енгельса або до історії Першого Інтернаціоналу. Отже,
в архіві провадиться величезна праця біобібліографічного характеру, що не тільки

використовується Інститутом в його видавничій і науково
- дослідчій праці, але

й створює умови для полегшення праці окремих дослідників. До числа основних

праць архіву відноситься і розшифровка його матеріялів. Найважча частина

рукописів літературна Марксова й Енґельсова спадщина розшифрована на 8О°/о,
Розшифровка провадиться за певним пляном; всі рукописи переписуються,
після переписування копії ще раз звіряються з первотвором і потім

розподіляються за альфабетним і хронологічними ознаками. Інші завдання

архіву про набуття матеріялів в основному визначаються постановою сесії ЦВК
СРСР про видання пам ятників старовини в історії пролетаріяту і його клясової

боротьби. Треба ще пришвидшеним темпом систематично фотографувати в

загальнодержавних, провінціяльних, міських та приватних архівах Німеччини, Австрії,
ІІІвайцарії, Франції, Бельгії, Америки, Англії і інших країнах матеріяли, що нас

цікавлять, щоб архів Інституту Маркса й Енгельса перетворився таким чином

в єдиний в світі спеціяльний архів з історії соціялістичного й робітничого руху
на Заході.

Музей

За постановою ЦВК і РНК СРСР від 11 липня 1924 року Інститут Маркса
й Енгельса має відкрити при ньому для широких мас робітників і селян музейний
відділ з марксознавства і історії міжнароднього робітничого й комуністичного
руху. Основою для організації музею були невеличкі колекції, що зберігались
досі в історичних кабінетах Інституту. Потім цей фонд систематично поповнювався

з державних і приватних сховищ СРСР, але в основному закупками, що зроблені
Д. Б. Рязановим підчас його літнього перебування за кордоном. Отже музей має

вже тепер зверх 100000 одиниць експонатів у первотворах і велику кількість

фотокопій, що розподіляються таким способом: 1) колекція Маркса і Енгельса (4000
експонатів), 2) Велика французька революція (15000); 3) липнева й лютнева

революція (12000); 4) паризька комуна (12000). Крім того, восени 1928 року в Парижі
набута ще велика іконографічна колекція (50000 одиниць), що охоплює період
від античного світу до Леніна включно. Ці експонати складаються з експонатів

друкованих відозв, ілюстрацій, фотографій, медалів, картин, альбомів, карикатур,
шаржів тощо. Найважливіші колекції і всі які є фотографії Маркса й Енгельса
й найближчих його друзів : фотографій місцевостей і будинків у різних
європейських містах, де жили Маркс й Енгельс, літографії, а також карикатури на різні
газети й журнали ; сучасні фотографії конгресів Першого й Другого
Інтернаціоналу 48 49 р. р. англійські гравюри (1783 1814), карикатури з політичним

сюжетом, що подає відношення англійського суспільства до Великої Французької
Революції, з одного боку, і до боротьби партій у своїй країні з другого;
колекція гравюр Краєвиди Парижу" видання 1792 р. роботи художників
Дюран, Сержан, Тестар і ін. Повна колекція портретів діячів Великої Французької
Революції; цінна іконографія Марата (40 портретів); колекція портретів у
первотворах діячів Паризької комуни 1871 р.; політична карикатура періоду облоги
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Парижу й самої Комуни. Недавно дістали найцінніший експонат маніфест,
герцога Вюртемберзького до Ландтаґу 1514 р. з приводу селянського повстання

спілки Бідного Конрада.
За цими й другими експонатами розроблюються спеціяльні схеми,

пророблюється література відповідно до питань музейної експозиції, згідно певного пляну
підбирається матеріял; складається перелік матеріялів, що є в європейських
музеях, налагоджується зв язок з антикваріятами всіх країн і поступово складається,

переважно в первотворах, той фонд, що дав можливість за останні три роки

розгорнути три виставки: 1) Велика французька революція з 27000 експонатів

у залях музею Інституту (травень -

вересень 1927 р.); 2) Марксове й Енгельсове

життя й діяльність 4000 експонатів (у залях музею Інституту постійна виставка);
3) Виставка Паризької Комуни 1871 р. з 7С0 експонатів, у Центральному Будинкові
Червоної армії (липень 1928 квітень 1929). Тепер готується виставка з

революційного руху на Заході 1830-49 р. р (біля 4000 експонатів). Вищеназвані виставки

мали величезний успіх; бо Музей Інституту Маркса й Енгельса є єдиним у всьому
світі, де історія боротьби робітничої кляси і революції на Заході пророблюється,
не тільки показуючи цю історію в експонаті, але й оповідаючи про це
експонатом ; відтворюється справжнє становище тих умов, де відбувався робітничий
рух. З цією метою музей завжди виставляє, крім іконографічних матеріялів,
карикатур, афіш, медалів, портретів тощо, ще й рукописні документи, законодавчі
акти, петиції, відозви, книжки, діяграми, написи, цитати, роз ясні тексти тощо.

І всі ці матеріяли не тільки демонструється, але вони найстаранніше оброблюються
і клясифікуються за певним історичним пляном так, щоб весь внутрішній зв язок

соціяльно - економічних і соціяльно - політичних відношень був як найзрозуміліший.
Ось чому ці виставки викликали однаковий інтерес як у дослідника історика,
так і в художника, вишовця і масового відвідувача з робітників.

У зв язку з поширеною діяльністю музею, з набуванням великих фондів і їх

розробкою, новою постановою ЦВК СРСР на Інститут Маркса й Енґелоса

покладено ще одно завдання: купівля матеріялів і створення виставок для союзних

республік СРСР, що тепер і входить у найближчі пляни діяльности музею.

Видавнича й науково-дослідча праця інституту

Інститут не обмежується одним тільки створенням передумов для праці
наукового дослідника, але й сам провадить систематичну широку дослідчу працю.
На першому пляні, природно, йде марксознавство, бо основне завдання

Інституту доки ще історично - критична реконструкція справжнього Маркса
й Енгельса, очищення їх від усіх перекручень і невірних тлумачень. З цією метою

Інститут взявся до першого науково
- історично -

критичного видання повної

збірки творів Маркса й Енгельса мовою оригіналів. Правда, це видання

провадиться дуже поволі: покищо вийшов тільки перший півтом, влітку цього року
вийде другий півтом, набраний другий півтом (молодий Енгельс) і 2 томи

листування. Це міжнародне видання повинно бути основою всіх пізніших національних
і популярних видань. Російське видання вибраних Марксових і Енгельсових

творів було почато Д. Б. Рязановим ще в 1923 р., і тоді вийшли тільки 4 томи,

тому що при старанній проробці літературної Марксової й Енгельсової спадщини
виявилося стільки важливих неопублікованих рукописів, що весь плян видання

довелося змінити. Після попередньої обробки цих знову знайдених матеріялів,
взялися до нового російського 27-томного видання вибраних Марксових і
Енгельсових творів. Досі вийшли з друку томи I, III, і XXI в червні цього року вийдуть
томи 2-й; 22-й. Підготовчі праці до цього видання провадять в тій чи іншій

мірі всі кабінети Інституту, а також науково
- довідковий відділ і архів. Протягом

років видання Маркса й Енгельса буде центром діяльности Інституту.
Реконструкція" Маркса й Енгельса, а також вивчення їх праць призводить

до потреби ознайомлення з їхніми попередниками і послідовниками.
Ці проблеми трактуються в багатьох публікаційних серіях Інституту ; їх
попередникам філософії присвячена Бібліотека Матеріялізму" (Ґоббс, Гольбах, Дідро, Ляметрі,
Л. Фоєрбах, Толанд і інші), потім Вибрані твори" Геґеля (розраховано на 15 томів,
вийшов т. І). З попередніх економістів видається серія клясики політичної
економії" (в наборі Д. Рікардо Початки політичної економії, і А. Сміт
Дослідження про багатство народів). Попередникам утопістам - соціялістам присвячена
серія Клясики соціялізму" (вийшла книжка В. П. Волгіна Попередники
наукового соціялізму") До Бібліотеки наукового соціялізму, крім творів Маркса й
Енгельса, належать також твори Г. В. Плеханова, що також видаються Інститутом
(вийшло 24 тома), К. Кавтського (вийшли томи X і XII) і Поля Ляфарґа (вийшли
томи 1 і 2. На широкі читацькі маси розрахована велика популярна серія
Бібліотека марксизму" (вийшло 18 випусків).
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Крім того, Інститут видав багато праць поза цими серіями як-то

Комуністичний маніфест", Лнти - Дюрінґ", Маркс и Енгельс в эпоху немецкой революции"
Меринга; тепер є в наборі окреме видання Диалектики Природы" Енгельса,
К критике политической экономии" і великий словник до І тому Капіталу. В

зв язку з постановою ювілейної сесії ЦВК про видання Пам ятків з історії
пролетаріяту і його клясової боротьби", Інститут думає взятися до опубліковання
монументальних архівних документів, де відбивається боротьба пролетаріяту в_ процесі
його виділення з селянства та ремісництва і революційний рух у міжнародніх
об єднаннях робітників; першою чергою видадуть документи про Бабефа і заговір
рівних, про спілку комуністів, про Перший і Другий Інтернаціонал. Досі Інститут
видав уже декілька томів Досліджень з історії пролетаріяту та його клясової

боротьби", що характеризують долю робітничої кляси в епоху промислового
перевороту і раннього періоду капіталізму (книжки Петрушевського, Тарле, Матьєза
і Положение рабочего класа в /Англии" Энгельса).

Ця широка науково
- видавнича діяльність Інституту (протягом п яти років

вийшло більше як 2 тисячі друкованих аркушів у ЗО мільйонів відбитків) була
можлива лише на ґрунті величезних підготовчих і взагалі науково

- допоміжних
праць, витворених усим колективом співробітників Інституту під керовництвом
його директора Д. Б. Рязанова та наукового персоналу, що стоїть на чолі

кабінетів та відділів: /А. М. Деборіна, Е. Цобеля, І. Рубіна, П. Фрідлянда, Максімов-

ського, Д. Нечкіна, Іоаніссіані, Е. Гуревіча, Г. Баммеля, Е. Стена, Л. Д. Удальцова,
Ф. Шіллера, К. Шмюкле та інш. Ллє одним основним і хронічним нещастям

Інституту є нестача як високо - кваліфікованих наукових марксистських сил, так

і співробітників середньої кваліфікації, придатних для специфічних праць Інституту:
розшифрування рукописів, редагування тяжких перекладів, складання бібліографії,
регістрів і т. інш. Тому виконання широко задуманого пляну науково

- дослідних та

видавничих праць на 1929-30 рік буде залежати в великій мірі від того, чи

отримає Інститут, поперше, потрібні штати з бюджетовій лінії, і, подруге, чи зможе

він фактично заповнити ці штати кваліфікованими співробітниками. В основному
цей плян видання зводиться до випуску 1929-30 р, російських видань

Марксових та Енгельсових творів 18 томів (4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, X, XI, XII, XIII,
XXIII, XXIV, XXV); міжнародніх видань: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й та Марксове й Енґель-
сове листування ; крім того вирішено взятися до популярного видання вибраних
творів Маркса та Енгельса німецькою та англійською мовами. Окремими серіями
мусять вийти з друку Пам ятки з історії пролетаріяту" (4 томи), твори Кавтського

(6 томів), Гегеля (5 томів), Ляфарґа, Рікардо (1), Сміта (1), Прудона (1) Лсмонді (1),
Родбергуса(І), Бібліотека марксиста" 10 випусків.

Крім того, буде видано книжки М. Домманже про В. Консідерана та

В. Мару к а про червневі дні 1848 р.
В намічених до виконання на 1929/30 р. працях Інституту цілком новою

порівнюючи з попередньою його діяльністю є плянова розробка
самостійних історичних та теоретичних* проблем. Переважну частину
цих праць, монографіями, буде присвячено науковій біографії обох
основоположників марксизму. За цим ідуть теми з питань історії та тактики революційного та

робітничого руху до 1914 р. в різних країнах, потім, низка монографій та

досліджень про вивчення ґенези марксизму в царині філософії, політичної економії,
політичних теорій та соціялістичних ідей. Над деякими з цих тем окремі
співробітники Інституту працюють вже зараз, але чи пощастить поставити цю працю пля-

иово і в широкому обсягові, це залежить знов таки від можливости поширення
штату наукових робітників - марксистів.

Науково-дослідча праця переводилась в Інституті і досі; про це

якнайкраще свідчать передмови, та примітки до опублікованих Інститутом книжок,
а також самостійні його праці. /Але переводилась вона не в достатній мірі
систематично і пляново. Кращим документом діяльности Інституту за 8 років його
існування є три томи /Архіву К. Маркса та Ф. Енгельса" і вісім номерів Літописів
Марксизму". Важко знайти в історії післяреволюційної радянської науково
-громадської думки ще один приклад, коли будь-яка книжка або видання наукової
праці дали б такий дужий поштовх до марксистських теоретичних досліджень,
а також допомогли б вияснити артимарксистські тенденції в такій мірі, як це мало

місце після опубліковання в /Архіві" Діялектики природи" Енгельса та частини

Німецкої ідеології". /Архів" виходить також у трохи зміненому вигляді і

німецькою мовою (вийшло 2 томи). Інші завдання ставлять Записки Інституту
Літописи Марксизму". Вони в першу чергу висвітлюють Марксові та Енгельсові

взаємовідносини та інших діячів міжнароднього соціялізму з російськими
марксистами, вплив західньої філософії, політичної і соціялістичної думки на російські
і навпаки. Крім того, в Літописах" публікуються із Марксової та Енгельсової

спадщини й архівні матеріяли з історії, соціялізму та революційного руху на
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Заході та в Росії. Мле, можливо, найбільшим здобутком журналу це майже

найповніша критична оцінка всієї величезної марксистської літератури, що виходить

російською, а почасти й іншими мовами. І, врешті, останнє завдання Літописів"
поступово подавати бібліографію і повідомлення про найцікавіші книжкові та архівні
багатства Інституту. Мле покищо, як Мрхів", так і Літописи" виходять надто

нерегулярно і з великим запізненням. М що стосується їх змісту, то й тут, не зважаючи

на його надзвичайну цінність, відсутній міцний програм. Коли внести певну пля-

новість у зміст цих двох журналів, коли трохи пожвавити його і випускати надалі

регулярніше, то Інститут і його науково
- дослідча робота, а разом з ними і вся

радянська марксистська думка виграли б набагато. Взагалі ж перед Інститутом
Маркса й Енгельса з його багатющими матеріялами в царині марксистських
наук, а з ними не зможе рівнятися ні одна установа повстають величезні завдання

на фронті культурної революції та соціялістичного будівництва в СРСР, і особливо

ще в боротьбі (в міжнародньому маштабі) проти анти -

марксистських,
ідеалістичних перекручень Марксового й Енгельсового вчення.

Ф. Шіллер

189



Нова перемога марксо-ленінської теорії

(До підсумків ІІ-ї Всесоюзної конференції марксо-ленінських науково-
"

дослідних установ)

Коли перша конференція науково-дослідних марксо-ленінських установ
мала виключно організаційний характер, то друга головну свою увагу звернула
в бік найактуальніших проблем марксо

- ленінської теорії. Така спрямованість
конференції позначилась і в тому, що теоретичні доповіді (особливо доповідь
тов. Деборіна та дискусії з приводу неї) стояли першими на порядку дня і
притягали до себе виключну увагу членів конференції її гостей в той час, як

організаційні доповіді проходили при не досить повній залі.

Тут між іншим хай нам буде дозволено відзначити, що на наступних
конференціях навряд чи буде доцільно ставити доповіді про роботу всіх основних марксо

-

ленінських установ в тому ж аспекті організаційних підсумків. Краще було б

зосередити свою увагу на діяльності декількох установ і то вже розглянути не

тільки науково
- о р г а н і з а ц і й н и й бік, але й науково

- т е о р е т и ч н и й і на

конкретному прикладі перевіряти цілеспрямованість даної науково - дослідної
установи, її питому вагу в низці інших аналогічних установ і міру виконання,
покладених на неї завдань в нашу епоху, епоху соціялістичної реконструкції та

культурної революції. При тому бажано було би щоб конференції відбувались по

черзі в усіх видатніших наукових центрах СРСР.
Зокрема бажано було-б щоб найближча конференція відбулась на Україні,

що дало б можливість науковим робітникам братніх республік ближче
ознайомитись із станом дослідної роботи на Україні, її досягненнями, недоліками і

потребами, а поряд з цим мало б і значне політичне значіння.

Другий висновок, що мимоволі напрошується як результат досвіду конференції,
це потреба особливої уваги до систематичного скликання періодичних наукових
марксистських з їздів за окремими царинами науки (філософія, природознавство,
економіка і др.) і притягання до участи в них поряд з марксистами СРСР ще й

марксистів із капіталістичних країн.
Мле перейдемо до підсумків праці самої конференції.
Центральним питанням конференції була без сумніву доповідь тов. Деборіна

про сучасні проблеми філософії марксизму та дві доповіді що були тісно зв язані
з попередньою, а саме доп. тов. О. Ю. Шмідта про завдання марксистів

-

природознавців і діяльність секції природничих та точних наук Ком. Мкадемії і тов. Мдо-
ратського про праці Леніна з філософії.

Тов. Деборін дав у своїй доповіді загальну характеристику становища на

філософському фронті при чому звернув увагу на такі головні явища. Розбитий на

голову ідеалізм не існує в СРСР, як організована течія і проявляється тільки
в писаннях окремих буржуазних недобитків, з яких найбільшу активність розвиває
в останній час відомий Лосев, що змагається реставрувати в своїх творах містику
й ідеалістичну діялектику.

Мле найбільш небезпечним для нас є той ідеалізм, що іноді пролазить у нас

під машкарою марксизму, що особливо часто трапляється в різних царинах
природознавства. Тому такою важливою є в даний момент проблема оволодіння
природознавством, яка вже протягом декількох років гальмується т. з. механістами

(Л. Мксельрод Ортодокс, М. Тімірязів, М, Вар яш, Сараб янов, Цейтлін і інш.)
Механісти протягом чотирьох років показали свою повну незданість, застосувати
матеріялістичну діялектику Маркса - Енгельса та Леніна до найважливіших проблем
природознавства і навпаки весь час тягнули марксизм на шлях вульгарного
еволюціонізму неглибокого позитивізму. Виступи механістів підчас конференції
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показали ще один бік їх помилкової позиції Не маючи відваги одверто визнати

свої помилки, і в той же час змагаючись представити свою позицію, як діялектичну-
матеріялістичну, механісти остаточно заплутались (справа дійшла у Вар яша, напр.,
до фальсифікації цитат) ідейно резгубились виявивши свою електичність і

теоретичну безпринципність, що підкреслювалось усіма хто виступав.
Тов. Деборін у заключному слові підкреслив остаточне банкротство позиції

механістів і вказав, що боротьбу з механістами винесла на своїх плечах наукова
молодь, організована в товариство войовничих матеріялістів - діялектиків. Надальше
треба вжити всіх засобів, щоби притягнути тих механістів, що відмовляться від
своїх помилок, до тісного співробітництва з діялектичними матеріялістами і про
які б то не було оргвисновки" не може бути й мови.

Ми не будемо зупинятись на доп. тов. Ядоратського, що носила більш

інформаційний характер і перейдемо до доп. О. Шмідта. Дуже цікаво було чути
з уст відомого марксиста

-

природознавця оцінку відношення окремих марксистів
до теорії Яйнштайна, фройдизму тощо. Щодо першої то тов. Шмідт визнавав

повну слушність за тов. Семковським, щождо фройдизму, то було підкреслено
що більшість марксистів в значній мірі слушно зустріла цю теорію на багнети"

але й надалі доведеться присвятити ще багато уваги цій теорії, особливо тим

моментам, які досі не були відзначені в марксистській літературі.
Щождо завдань марксистів - природознавців то вони дуже складні, бо

буржуазне природознавство ще й досі дає блискучі результати, оперті на

експериментальній розробці, хоч в методологічних питаннях воно відбуває глибоку кризу.
Стихійний матеріялізм, потяг до діялектики з одного боку і захоплення спіритизмом,
організація метапсихічних інститутів і боротьба з еволюційною теорією
поліцейськими заходами такі крайності сучасного розвитку буржуазного
природознавства.

Тому завдання природників - марксистів важче завдань суспільствознавців,
бо суспільствознавство та царина, де домінував марксизм, де останній має значні

досягнення, а буржуазне суспільствознавство вже давно теоретично безплідне.
Ком. Якадемія зробила покищо тільки перші кроки в справі організації

експериментальної бази і концентрації теоретичних сил (Інститут вивчення вищої
нервової діяльности, Т - во біологів, психоневрологів, лікарів - матеріялістів) для

розвитку матеріялістичного природознавства, але цього мало. Треба організувати
аналогічні Т-ва і Інститути при Ком. Якадемії в інших рад. республіках, зокрема
на Україні, притягнути нові марксистські сили до вивчення природознавства,
треба повести боротьбу проти ідеалістичних і механістичних концепцій в

природознавстві, треба взятись за систематичну розробку окремих царин
природознавства на ґрунті діялектичного матеріялізму. Тільки в такому разі природознавці

-

марксисти зуміють завоювати ідеологічну гегемонію серед природників в СРСР
і активно впливатимуть на розвиток природознавства в капіталістичних країнах.

Доповідь Кріцмана про внутрішні протиріччя селянської садиби мала дещо
більш вузький діяпазон, але значіння цієї проблеми не менш актуальне, не менш

бойове, за попередні, особливо коли зважити на недавно ще сильні неоиарод-
ницькі тенденції в аграрній науці, відгуки яких прозвучали неприємним
дисонансом і на самій конференції у виступі Суханова. Деяка спеціяльність проблеми і той

факт, що сама праця Кубаніна, що лягла в основу доповіді Кріцмана не була
опублікована до конференції, привела до того, що в дискусії брали участь, за

малими виїмками, одні аграрники. Тому гадається що було б доцільніше, коли б на

конференції була поставлена доповідь про головні течії аграрної думки в СРСР,
а доповідь про аналізу селянської садиби перенести на більш вузьку конференцію
аграрників марксистів.

Організаційні доповіді, що були відкладені на кінець конференції, а ще

більше їх обговорення було змазано" нестачею часу, тай перевтомою учасників,
і єдина резолюція, що була ухвалена на всі організаційні доповіді не достатньо

охоплювала всіх питань зачеплених у доповідях. Головний акцент було зроблено
в ній на потребу створення єдиного всесоюзного плянового центру наукової
роботи, на створення сприятливіших умов для наукової роботи комуністів, на

організацію низки спеціяльних науково - дослідчих Інститутів при Ком. Якадемії.
Після конференції відбулась всесоюзна нарада Товариства войовничих

матеріялістів діялектиків. Ми не будемо зупинятись на перебігу наради тим більше

що стенограма наради опублікована в 5 № жури. Под знаменем марксизма"
вкажемо тільки на її значіння.

Тов. Деборін визначив ролю цього Товариства, як легкої кавалерії" на

ідеологічному фронті, яка повинна поставити собі метою боротьбу за чистоту
марксо - леїЯнської теорії, і здійснення бойового гасла. Матеріялістичну діялектику
в маси". З цією ж метою було ухвалено скликати в 1930 р. 1-й Всесоюзний марксо-
ленінський філософський з їзд.
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Засудження механістів і закінчення дискусії з ними ставить перед
войовничими матеріялістами нові завдання боротись проти топтання на місці" в теорії,
поглибити вивчення проблем в галузі суспільних наук (історичний матеріялізм,
політична економія, право історія, літературознавство тощо, (посилити вплив на

природознавство і завоювати його для марксизму, систематизувати всі наявні

досягнення марксо
- ленінської теорії в формі наміченої вже філософської

енциклопедії, посилити розробку категорій і системи матеріялістичної діялектики.
Постанови наради мають ще й спеціяльне значіння для войовничих

матеріялістів України. На доповідь українського Т - ва Войовничий матеріяліст -

діялектик" була ухвалена окрема резолюція, що визнавала правильною боротьбу
українського Т - ва проти одвертих і прихованих ідеалістичних і механістичних

виступів і проти примиренства з останніми і визнала за потрібне консолідацію
марксистських сил на Україні на підставі плятформі 2-ї конференції марксо-
ленінських установ.

Опублікована в Більшовику України" № 10 за 1929 р. деклярація за

войовничий матеріялізм" є конкретним результатом вже досягненої консолідації, яка

ще більше посилить питому вагу войовничих матеріялістів у розвитку науки на

Україні, посилить наступ на ідеалістичне епігонство буржуазної науки, забезпечить
найактивнішу участь в українському культурному процесі, як передумову ідейної
гегемонії пролетаріяту, і його партії в цьому процесі (згадана вище деклярація,
стор. 82).

До спеціяльних завдань, що їх ставить собі українське Т-во належить ще й
вивчення історії філософії на Україні, боротьба проти емігрантської і фашистської
філософії, поширення мережі філій Т-ва по всіх великих наукових і робітничих
центрах України, готування до всеукраїнського з їзду філософського та інше. Друга
конференція науково дослідних марксо

- ленінських установ і перша Всесоюзна

Нарада Т-ва войовничих матеріялістів-діялектиків, а рівно ж організація
Всесоюзної асоціяції республіканських товариств войовничих матеріялістів-діялектиків
і підготовка до організації єдиного плянового центра наукової роботи, засудження
механістів і консолідація марксистських сил, означають нову чергову перемогу
марксо-ленінської теорії, що створює дуже сприятливі умови для ще бурхливішого
розвитку науки в СРСР.

С. Майський

і

О
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РЕЗОЛЮЦІЇ

II ВСЕСОЮЗНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ
НАУКОВО - ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ

1. ПРО СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ МАРКСИЗМУ^-ЛЕНІНІЗМУ" Щ

(Ухвалена одноголосно на доповідь Я. М. Деборіна)

Друга Всесоюзна конференція марксистсько
- ленінських установ вважає

потрібним продовжувати працю в царині філософії, виходячи з таких положень:

1. Марксистсько - ленінська філософія діялектичний матеріялізм є єдиною

науковою теорією, що дає пролетаріятові суцільний світогляд і знаряддя в

боротьбі за пролетарську диктатуру і соціялістичну перебудову суспільства. Вона є

підсумком всієї сукупности набутих людських знаннів, вона потверджується
щоденним досвідом клясової боротьби і кожним кроком вперед наукового дослідження.

Значіння матеріялістичної діялектики особливо зростає в умовах сучасної
епохи епохи конаючого капіталізму, пролетарських революцій і будівництва
соціялізму. Глибокі суперечності сучасного буржуазного суспільства, надзвичайна
складність усіх соціяльних явищ, швидка зміна подій, боротьба знов народжених
соціяльних форм із тими, що вмирають, можна зрозуміти тільки з погляду
діялектичного матеріялізму.

2. Становище сучасної буржуазної філософії відбиває розклад
капіталістичного суспільства. Сучасна буржуазна філософія не тільки не збагачує позитивне

знання, але й гальмує його розвиток. Жалюгідне епігонство, плазкий позитивізм,

формалізм, одверта поповщина і містицизм таке філософське обличчя сучасної
буржуазії.

Теорія II Інтернаціоналу є одвертий вияв його практики. Одверто захищаючи

буржуазний лад, виступаючи проти революційного руху робітничої кляси в усьому
світі, зрадивши цілком справі соціялізму, II Інтернаціонал і в царині теорії
одверто стає ворогом марксизму. Відгетькуючи діялектичний матеріялізм, теоретики
II Інтернаціоналу на чолі з Кавтським перекручують марксизм і оббріхують його.
Як у царині філософії, так і в царині суспільних наук і природознавства їхні

погляди перебувають цілком під впливом буржуазного світогляду.
Тимчасом у СРСР діялектичний матеріялізм непохильно поширює свій вплив

на найширші маси, все більше й більше завойовує всі царини наукового знання.

3. Основні завдання марксистської філософії нашого часу, визначив Ленін

у його статті Про значіння войовничого матеріялізму". В роз вязанні їх за останні

роки досягнуто значних успіхів. Провадиться систематична праця по вивченню

й розробці філософського спадку Маркса, Енгельса і Леніна, матеріялістичної
переробки гегелівської діялектики, вивченню історії матеріялізму та діялектики.
Провадиться боротьба з різними проявами сучасного ідеалізму, поповщини та

ревізіонізму як у нас, так і на Заході (етичний та релігійний соціялізм, де-Ман,
Кавтський, Кунов, махізм, Шпенглер, Гуссерль, Бергсон, віталісти, Берг,
емігрантська філософія, фашистська філософія тощо). Розпочата розробка проблем
сучасного природознавства з погляду діялектичного матеріялізму. За ці роки підібрався
й виріс кадр робітників - комуністів у царині філософії та природознавства.

4. Однак, разом з тим, треба вказати, що досягнутих успіхів набагато не

достатньо в.порівнанні з потребами і величчю завдань, що стоять перед
марксизмом-ленінізмом. Подекуди в царині природознавства переводять тільки перші
спроби застосування марксистської методи. Треба посилити й поглибити зв язок
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царини філософії з багатьма проблемами царини суспільних наук, треба значно

поширити праці про засвоєння методології Маркса, Енгельса, Леніна в різних
царинах спеціяльного знання. Врешті, треба вжити всіх засобів для поширення
кадрів підготовлених робітників у царині марксистської філософії.

5. Клясова боротьба, що відбувається в умовах розвитку соціялістичного

будівництва викликає певне пожвавлення як одверто
-

ворожих
марксизму-ленінізмові ідейних течій, так і різних ревізіоністських відхилень від нього. Найсправж-
ніший ідеалізм та ревізіонізм, пристосовуючись до умов диктатури пролетаріяту,
іноді убирається в марксистський одяг, виступає під прапором спеціяльного знання,
або перекручує Маркса, Енгельса, Леніна, прикриваючись неправильно
тлумаченими цитатами з їхніх творів.

Нерозуміння всієї складности переходового періоду, суперечливого
характеру нашого розвитку, звідси зростає діляцтво, упрощенство та нерозуміння
величезних теоретичних завдань, що висуває наша епоха, з одного боку, живлять

різні анти - і псевдо марксистські ухили в філософії позитивізм, заперечення
значіння матеріялістичної діялектики, перекручення її, ухили від марксистського
й ленінського розуміння проблем історичного матеріялізму тощо.

6. Найважливішим філософським ревізіоністським напрямком за останні роки
була течія механістів ( Л. /Аксельрод - Ортодокс, /А. К. Тімірязев, /А. Вар яш і інші).
Провадячи по суті боротьбу проти філософії марксизму - ленінізму, не розуміючи
основ матеріялістичної діялектики і підмінюючи революційно - матеріялістичну
діялектику вульгарним еволюціонізмом, а матеріялізм позитивізмом, об єктивно

гальмуючи просунення методології діялектичного матеріялізму в царині
природознавства тощо ця течія є справжнім відходом від марксистсько-ленінських
філософських позицій.

Конференція вважає за потрібне продовжувати систематичну критику та

викривання помилок механістичного напрямку з погляду послідовного марксизму
-

ленінізму.
7. Найважливіші завдання, що стоять перед філософією

марксизму-ленінізму, є такі: послідовна розробка теорії діялектичного матеріялізму та поглиблення

переведення методи діялектичного матеріялізму як у царині суспільних наук
(в царині історичного матеріялізму, економіки, історії, права літературознавства
тощо), так і в царині природознавства.

Криза, яку відбуває сучасне теоретичне природознавство, є продовженням
тієї кризи, аналізу якої подав ще Ленін. Найновітні успіхи природознавства не

вміщаються в рямцях старих механістичних та формально-логічних теорій. На

цьому паразитує буржуазна філософія, що намагається використати кризу
природознавства для своєї мети. Однак справжнього розв язання основних методологічних

труднощів можна досягнути тільки застосовуючи методу матеріялістичної
діялектики. Сучасне природознавство лежить у пологах". Воно породжує діялектичний

матеріялізм (Ленін).
Конференція відзначає, що розв язання завдання розробки теорії

матеріялістичної діялектики і методології сучасного природознавства можливе тільки на

основі найміцнішого зв язку поміж працею марксистів у царині філософії та

природознавства.
8. Пролетарська революція розхитала старі уявлення й забобони в широких

масах, висунула завдання оволодіння нового світогляду найширшими шарами
робітничої кляси.

Вирішальний бій релігійній ідеології можна дати тільки поширенням
діялектично - матеріялістичного світогляду в масах. Позитивний зміст антирелігійній
пропаганді можна надати тільки тим, що вона буде будуватися на ґрунті
діялектичного матеріялізму.

Тому Конференція вважає потрібним поширення видання атеїстичної

літератури, що задовольняла б новому станові антирелігійної пропаганди.
9. Конференція вважає потрібним поширення й поглиблення викладання

у вишах і комвишах діялектичного матеріялізму.
10. Конференція вважає потрібним зосередити свою роботу в царині

філософії на ґрунті непохитної боротьби за Ленінове вчення, органічно пов язуючи
розробку теоретичних питань філософії з завданнями соціялістичного будівництва
та боротьби за комунізм.

11. Конференція вітає опублікування філософського спадку Леніна, що дає
новий поштовх до розв язання основних проблем діялектичного матеріялізму^
і вважає розробку цього спадку істотним завданням діялектиків - матеріялістів.
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про завдання марксистів - природників і діяльність секції
природознавчих та точних наук комуністичної акадЕмії

(Ухвалено одноголосно на доповідь О. Ю. Шмідта)

1. Реконструкція народнього господарства СРСР висуває на одно з чільних
місць розвиток важливішого фактору цього процесу теоретичного
природознавства. З другого боку, криза сучасного теоретичного природознавства (що є

кризою зросту), що її намагаються використати всі антимарксистські течії, від
механістів до ідеалістів включно, ставить марксизмом невідкладне завдання оволодіння
цією цариною.

2. Західня наука не є єдине ціле. Великою помилкою було б відмахнутися
безоглядно характеристикою її, як буржуазної", або ідеалістичної". Ленін

відрізняв стихійних" матеріялістів, до яких у той час належала більшість

експериментаторів, від ідеалістів, махістів тощо. Тепер цей поділ ще ускладняється, з одного

боку, під впливом набуття нового фактичного матеріялу, якого теорія не

оволодіває, а з другого, під впливом політичного становища після війни й революції.
Клясово-політичні причини примусили більшість учених проробити поворот
праворуч у бік справжнього ідеалізму. Релігія проповідується одверто в наукових
журналах. Кожна трудніщ у поясненні нових явищ дає привід розбратному
скепсисові, а деякими вченими зустрічається з захопленням, бо це дозволяє
звільнити дух від нагніту законів природи".

3. З другого боку, зростає стихійний несвідомий потяг до діялектики.
Протиріччя основних питань науки (наприклад, проблема простору й часу, будова
матерії, причиновости), з чого радіють ідеалістично настроєні природники,
штовхають іншу частину вчених до настирливого шукання виходу. Ніколи ще не

відчувалась така потреба до синтези. Бо примітивний механічний матеріялізм не

зможе розв язати ці протиріччя. Об єктивний розвиток науки призвів до такого

моменту, коли тільки діялектика зможе вивести її з глибокої кризи. Свідомих
діялектиків - матеріялістів на Заході нема, але елементи діялектики є у дуже багатьох

наукових мислителів, часто-густо в ідеалістичній або еклектичній оболонці.
Наше завдання знайти ці зерна діялектики, очистити і використати їх.

4. Вчені СРСР часто бредуть на поводу новіших" західніх відмін ідеалізму
й абсолютизму, почасти традиції старого спрощеного матеріялізму
(механістичного), а невелика, але все зростаюча частина свідомо вивчає діялектичний
матеріялізм. Останні звичайно воднораз і політично ідуть з нами. Зріст нашого впливу
на позапартійних буде пропорційний спільним успіхам будівництва соціялізму, так

нашим успіхам у розробці діялектичного матеріялізму та природознавства.
Оволодіння діялектикою надається позапартійним природникам нелегко. Попервах
вийшли надто легковажні й непродумані вчення", що користуються
марксистською термінологією і навіть претендують на монополію звання марксистів (у своїй
науці), але не мають для цього достатніх знаннів.

5. Боротьба діялектиків і механістів, через відсутність в таборі діялектиків
підготовлених природників, набула спочатку форму дискусії між філософами з

одного боку та природниками з другого. Зріст наших власних кадрів швидко однак
змінив ситуацію і боротьба вже провадилась між природниками. Механістична

група зупинилась безпорадно перед труднощами, що виникли і не маючи здіб-
ности піддати набутий матеріял обробці, тягнула філософію й природознавство
назад, послаблюючи тим наші позиції в боротьбі з ідеалізмом, а іноді, без
самосвідомости, скочувалась до ідеалізму. Ця боротьба, що відібрала багато сил і часу,
мала такі результати : а) поглибила розуміння діялектичного матеріялізму посеред
природників

- марксистів : б) збудила у природників - немарксистів інтерес до

діялектичного матеріялізму, в деяких і стремління його вивчати : в) довела

філософам -

марксистам нагальну потребу більшого зв язку їх роботи з роботою
природників. Однак цю боротьбу ні в якому разі не слід ще вважати закінченою, бо
і тепер значна частина природників, що пророблює в своїх конкретних
дослідженнях часом блискучі діялектичні побудови, не маючи філософської освіти та

побоюючись послідовних марксистських висновків, у загальнотеоретичних
висновках тяжіють до механістичного світогляду.

6. Наша боротьба за діялектичний матеріялізм у природничих науках
незрівняно важча, ніж у суспільнознавчих. Причина:

а) Тимчасом, коли буржуазні вчені в суспільствознавстві давно вже виявили

свою безплідність, природознавство, спираючись на розвиток експериментальних
метод, продовжує подавати блискучі результати, навіть і в становищі зростаючої
кризи науки.

б) Марксизм у суспільних науках має вже свою історію. Він продовжує після

Маркса й Енгельса теоретично розроблюватись і практично перевірятись у дії.
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діставши в зв язку з революцією величезний розмах під леніновИм керівництвом.
У природознавстві ж після Енгельса марксизм майже не опрацьовувався, і тільки
в Леніна ми маємо порівняльно небагато, але геніяльних сторінок.

в) Наявних сил у нас у природознавстві незмірно менше, ніж у суспільних
науках. їх мізерно мало, порівнюючи з розгалуженістю природознавчих наук і
силами буржуазної науки.

7. Велетенські завдання і нестача сил диктують найближчими роками такий

програм роботи:
а) збирати й виховувати кадри підготовлених марксистів

- природників.
б) консолідувати навколо них широкі шари природників - марксистів.
в) розробити й застосувати матеріялістичну діялектику як у конкретних ца-

-ринах окремих наук, так і в природознавстві в цілому.
г) уважно стежити за ідеологічними напрямками в буржуазному таборі.
д) набути ідеологічної гегемонії між поступових природників у СРСР, подаючи

всяку підтримку близьким нам ідеологією напрямкам.
е) активно брати участь у боротьбі напрямків на Заході.
8. Абсолютно потрібний міцний союз з марксистами, що працюють у

суспільних науках і в царині філософії. Кустарні спроби механістів побудувати свою"
філософію на основі сучасного природознавства, відірвано від розвитку

діялектичної філософії й суспільствознавства, призвели до жалюгідних наслідків.
9. Марксистська методологія природничих наук не будується на загальних

міркуваннях, відірвано від конкретних проблем науки і від участи в конкретній,
експериментальній роботі. Експериментальна робота природників - марксистів
повинна надалі провадитись і зовні установ Ком. Академії за підтримкою останньої.
Але для збереження керовництва в наших руках потрібно, щоб Комакадемія мала

й свою опірну експериментальну базу наукових інститутів у основних царинах.
Досвід створення при Ком. Академії Інституту для вивчення вищої нервової
діяльности виявився дуже вдалим. Нагальна потреба найближчою чергою включити

.до складу Комакадемії біологічного -

науково
- дослідного Інституту ім. К. А. Тімі-

рязева. В УСРР треба при УІМЛ створити керівничу природознавчо
-

науково
-

дослідну установу з експериментальною базою.
10. Конференція схвалює діяльність секції природознавчих і точних наук К. А.

за консолідацію кадрів і організацію периферії, що відзначилась у створенні
товариств матеріялістів (фізико -математиків, біологів, лікарів та психоневрологів що
з успіхом провадять свою роботу, а також аналогічну роботу, що переводиться
в УСРР. Конференція вважає за потрібне організувати товариства природників -

матеріялістів за зразком існуючих при Комакадемії в союзних республіках з

відділами в головних культурних центрах та об єднання їх у всесоюзні асоціяції.

Центральним органом цих організацій повинен стати журнал Естествознание и

Марксизм", вихід якого конференція вітає. В редакцію журналу повинні ввійти

представники союзних республік.
11. Конференція вважає актуальнішим завданням Ком. Академії марксистське

вивчення історії природознавства. Праця, що досі переводиться в цьому напрямку,
цілком недостатня. Потрібно поширити існуючий при секції природознавчих та

точних наук кабінет історії природознавства, забезпечивши його матеріяльно й

притягти до його роботи молоді кадри природників. Потрібна організація
аналогічних науково

- дослідчих установ у союзних республіках.
12. Конференція вважає недостатньою пропаганду марксистського

природознавства мін< широкими масами, що провадилась досі, що дало можливість
охопити частину науково-популярної діяльности шарами, ворожими марксизмові.
Слід взятися до енергійного переведення цієї пропаганди, як керівництвом
літературною роботою, так і створенням музеїв пропаганди матеріялістичного
природознавства при Комакадемії й аналогічних установах у союзних республіках і

найбільших наукових центрах.
13. Потрібно рішуче посилити увагу до питання про поширення кадрів

марксистів - природників і про закріплення їх до наукової роботи.
14. Зріст наших кадрів, розбуджує інтерес до поглибленої методологічної

проробки основних проблем природознавства, ставить актуальною потребою
скликання всесоюзного з'їзду природників - матеріялістів. Ком. Академія повинна зараз
же вживати заходів до організації цього з їзду, що слід скликати протягом 1929/30
академічного року. До оргбюро з'їзду повинні увійти представники союзних

республік.
15. Зібравши кадри й зміцнівши у внутрішній дискусії, природники -

марксисти
повинні, врешті, виступити й за кордоном. Переклад кращих наших праць,
організація виступів на з їздах з плятформою діялектичного матеріялізму, участь у
наукових журналах статтям методологічного характеру, встановлення зв язку з відносно
близькими до нас науковими шарами перші етапи цього шляху.
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РЕЗОЛЮЦІЯ ПРО ЗАВДАННЯ МАРКСИСТСЬКОЇ НАУКИ В ЦАРИНІ АГРАРНОГО
ПИТАННЯ

(На доповідь тов. Л. Н. Крицмана)

1. Теперішній стан реконструкції народнього господарства та соціялістичного
будівництва, досягнутий вже рівень і темп індустріялізації висунули потребу
значного розвитку сільського господарства і рішучого зрушення його на шлях великого

усуспільненого сільського господарства. Через розвиток кооперації, колективізації
і організацію радгоспів, а разом з тим і посилення витіснення сільсько -

господарського капіталізму.
2. Процес соціялістичної реконструкції народнього господарства СРСР міцно

зв язаний, з одного боку з усе більш посиленим втяганням бідняцько-середняцких
мас села до справи соціялістичної перебудови села під керівництвом пролетаріяту,
а з другого з опором капіталістичних елементів країни і загостренням класової

боротьби в місті й на селі.
3. В розгорнутому соціялістичному наступові на капіталістичні елементи міста

й села особливо важливе значіння має марксистсько-ленінська аграрна наука,
що висвітлює основні проблеми, які повстають в процесі соціялістичної перебудови
радянського села. Вона викриває з одного боку, буржуазні й дрібнобуржуазні
аграрні теорії, що намагаються дискредитувати соціялістичне будівництва, що

широко розгортається в країні пролетарської диктатури і намагається, довести
неможливість пролетарської перемоги в боротьбі за соціялізм. А з другого
викриває неспроможність ревізіоністських течій (троцькізм та правий ухил), що

тягнуться в хвості буржуазних і дрібнобуржуазних теорій.
4. Конференція наукових марксистсько-ленінських установ відзначає успішний

наступ марксистської аграрної науки, що призвело до визнання низкою видатних

неонародників (Челінцев, Чаянов) правдивости марксистської критики головних

положень їхніх теоретичних поглядів.
5. Конференція відзначає розклад раніш єдиного дрібнобуржуазного фронту

неонародництва, в результаті чого частина цього фронту міцно злучається з

буржуазією (кондратьєвщина), а друга частина здає свої позиції марксизмові (Челінців).
Відзначаючи успіхи в цій царині, конференція підкреслює, що однією з головних

завдань, що стоять перед аграрниками
-

марксистами, є продовження викривання
буржуазних і дрібнобуржуазних течій аграрної думки, рішучий наступ на всі

ділянки аграрної науки, де досі знаходять собі пристановище буржуазні та

дрібнобуржуазні погляди.
6. Конференція вважає потрібним провадити найрішучішу боротьбу проти

буржуазних теоретиків (Кондрат єв, Літошенко та інш.), що виступають як

апологети капіталістичного розвитку села, зображаючи куркулів як носіїв поступу"
і чинять опір наступові, що переводить партія на капіталістичні елементи села.

7. Відзначаючи, що правий ухил в партії, є особливо небезпечним у
теперішній момент і що висовує значну частину своїх опортуністичних положень

особливо настирливо в питаннях сільського господарства (теорія деградації",
теорія мирного вростання куркуля в соціялізм, питання зниження темпу колгоспного

будівництва тощо). Конференція підкреслює актуальну потребу теоретичної
боротьби і викриття як залишків контр-революційного троцькізму з його недооцінкою
можливостей втягання бідняцько-середняцких мас селянства до соціялістичного

будівництва під керівництвом пролетаріяту, так і опортуністичних хитань право-
ухилистів.

8. У марксистській аграрній науці правоухилистські тенденції виявились

у спробах затушкувати протиріччя в розвиткові радянського села, існуючі там

форми експлоатації, в спробах відділити глухою стіною дрібнобуржуазні маси

від капіталізму, забуваючи, що дрібне господарство є глибокий ґрунт капіталізму"
(Ленін), і в намаганнях представити теоретичне виявлення тих моментів, як напів-

троцькістські ухили. Конференція наукових марксистсько - ленінських установ
відзначає, що всі ці намагання затушкувати головні протиріччя радянського села

є поступка куркульським зусиллям заховати клясову боротьбу, що виявляється як

в процесі розшарування, так і в боротьбі за широко розгорнуте будівництво
колгоспів та радгоспів.

9. Відзначаючи досягнення Аграрного Інституту (раніш аграрної секції),
Комуністичної Академії і журналу На аграрном фронте", що міцно дотримується

марксо-ленінських засад як у боротьбі з ондрат євщиною, неонародництвом,
так і в боротьбі з троцькізмом і правим ухилом. Конференція констатує, що праці
Інституту лягли в підвалину як широко розгорнутої марксо

- ленінської науково-
дослідчої роботи в цій царині, так і низки практичних заходів радянської влади

(закон про землеустрій та землекористування тощо).
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10. Конференція доручає Комуністичній Академії закріпити роботу аграрного
Інституту, широко розгорнувши її для вивчання будівництва, соціялізму в

радянському селі та умов цього будівництва, а також для посилення наступу на бур
жуазну і дрібнобуржуазну ідеологію і опортуністичні хитання у аграрному
питанні. Міцно обстоюючи основні марксо

- ленінські засади, аграрний Інституї
і надалі повинен ще більшою мірою концентрувати навколо себе теоретично-
дослідчу працю аграрників-марксистів Союзу, допомагаючи своєю дослідчою роботою
в практичному будівництві соціялізму в Радянському Союзі.

11. Конференція відзначає, що на базі досягнутих успіхів марксо
- ленінсько!

аграрної науки повстала гостро потрібною консолідація і організаційна
згуртованість марксистських аграрних сил СРСР. Значним кроком у виконанні цього
завдання є скликання першої Всесоюзної конференції аграрників - марксистів.
Конференція закликає всі марксо-ленінські установи віддати особливу увагу
завданням готування скликання конференції аграрників - марксистів з метою

забезпечення її справжнього марксистського складу І продуктивної наукової роботи.

РЕЗОЛЮЦІЯ НА ДОПОВІДІ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ
УСТАНОВ

Заслухавши звідомлення Комуністичної Академії, Інституту Леніна,
Ленінградського Інституту Марксизму, Українського Інституту Марксизму - Ленінізму
(Харків), Катедри Марксизму - Ленінізму при ВУАН (Київ), Катедри Марксизму-
Ленінізму Білоруської Академії Наук та Білоруського Т - ва марксистів, конференція
констатує, що за минулий період робота марксистсько - ленинських науково-
дослідних установ продовжувала розгортатись як поширюючись і поглиблюючись,
так і набуваючи більшої пляновости. Одним із успіхів марксо - ленінської науки
за минулий період конференція вважає поширення кола діяльности наших учених

марксистів за межі СРСР шляхом участи на закордонних конгресах (участь
російських і українських істориків - марксистів у Берлінському тижні" і на всесвітньому
Історичному конгресі в Осло). Конференція підкреслює перехід на вищий
організаційний ступінь, що виявився у створенні низки спеціяльно - дослідних інститутів.

Конференція особливо відзначає зріст Комуністичної Академії при ЦВК
СРСР (організація Аграрного Інституту, Інституту філософії й Інституту історії), а

також посилення її зв язків як всесоюзного центру, з роботою марксо-ленінських
науково-дослідних установ союзних республік.

Конференція відзначає досягнуті Інститутом Леніна успіхи, що виявились

у прискоренні видання збірки творів Леніна, а також у збиранні й опублікованні
всього літературного спадку Володимира Ільїча.

Конференція відзначає доцільність та своєчасність п ятитомника вибраних
творів Леніна мовами народів СРСР, що повинен стати основним підручником для

вивчення ленінізму широкими партійними робітничими та селянськими активами.

Конференція вважає правильним та доцільним злиття Інституту з Істпартом
ЦК ВКП(б) і ухвалює надалі курс на перетворення найбільших місцевих істпартів
у науково

- дослідчі організації в царині вивчення історії партії.
Конференція констатує, що Український Інститут Марксизму - Ленінізму за

минулий період зробив великий крок вперед у справі марксо - ленінського

опрацювання як теоретичних питань, так і спеціальних питань, що виходять із

конкретних умов України. Обростаючи низкою нових установ (катедр, комісій та

товариств), УІМЛ стає центром наукової марксо
- ленінської думки не лише для

радянської країни, але й для всіх українських земель.

Ці досягнення УІМЛ у визначають завоювання міцних позицій в ідеологічній
боротьбі з буржуазними та дрібнобуржуазними угрупованнями, що намагаються

подіяти на культурний процес України в дусі національного шовінізму.
Поряд з УІМЛ ом, як центром марксистсько - наукової думки на Україні не

менш важливим фактором на передовому фронті ідеологічної боротьбі, яку
пролетаріятові доводиться переводити на Україні, є Київська катедра Марксизму
Ленінізму, що має за минулий період низку досягнень як по лінії науково-дослідчої,
так і пропагандистської. Конференція з особливим задоволенням відзначає перші
кроки катедри, направлені до забезпечення марксиСтького впливу в роботі
Всеукраїнської Академії Наук.

Конференція констатує, що в Б.Р.С.Р. за минулий період переведена велика

робота для консолідації марксистьких сил та підвищення їхньої кваліфікації. В

теперішній момент на чергу дня висувається поступове перетворення існуючих
марксистських науково - дослідчих установ у Інститут Марксизму - Ленінізму,
головнішим завданням якого буде, поряд з науково - дослідчою роботою також готування
молодих марксистських кадрів.
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Конференція констатує успіхи Ленінградського Інституту Марксизму в справі
перетворення його в центр, що об єднує марксо-ленінських наукових робітників
Ленінграду. Це об єднання тим більш важливе, що в Ленінграді зосереджені
особливо значні сили буржуазних учених.

Відзначаючи почату ЛІМ ом роботу для готування нової наукової зміни І
вважаючи на велику потребу Ленінграду нових комуністичних кадрів, конференція
вважає бажаним дальше поширити аспірантуру при ЛІМ у і підкреслює особливо
сприятливі умови для виховання нових наукових комуністичних кадрів у Ленінграді
з його міцним пролетарським партійним активом.

Конференція ухвалює розгортання ЛІМ ом систематичної роботи серед
аспірантів і молодих наукових робітників Ленінграду за піднесення марксистської
кваліфікації, а також і з задоволенням відзначає організацію ЛІМ ом філософських
семінарів для наукових робітників в царині природознавства і роботу за піднесення
теоретичної кваліфікації партійного активу.

Виходячи з успішности роботи ЛІМ у і своєрідносте його складу й роботи,
конференція вважає доцільним, щоб ЛІМ увійшов до складу Комуністичної Якадемії.

Поряд з відзначеними досягненнями конференція вважає потрібним
відзначити хиби, що були у дослідчій роботі марксо

- ленінських установ. Важливішим
із цих хиб конференція вважає значну кількість позаплянових робіт і деякою
частиною не цілком достатню ув язку дослідчих плянів з актуальними питаннями

сучасносте,
Однією з причин відзначених хиб є недостатній плановий зв язок між

дослідними марксо-ленінськими установами і
. надзвичайні труднощі для місцевих

установ, використання набутих установами Москви матеріялів та наукового досвіду.
На підставі всього вищенаведеного конференція
1) доручає Комуністичній Якадемії піднести перед відповідними установами

питання про створення єдиного плямуючого центру науково
- дослідної праці у

всесоюзному маштабі, не вирішаючи наперед форм здійснення цієї плянової

ув язки ;

2) визнає, що Комуністична Якадемія повинна енергійніше виконувати ролю
всесоюзного плямуючого і керівничого центру марксо - ленінської науково

-

дослідної роботи, скликавши наперед спеціяльну організаційну нараду, з участю
представників головних установ, для опрацювання найдоцільніших форм такої
плянової ув язки ;

3) визнає потрібним координування роботе відомчих (наркоматських) науково-
дослідних інститутів з роботою Комуністичної Якадемії та відповідних установ
союзних республік з відповідними марксо-ленінськими науково-дослідними
інститутами, з тим, щоб було забезпечено ідеологічне керівництво з боку останніх;

4) визнає бажаним, щоб наукові робітники - комуністи, що командируються
на наукову роботу, закріплялись на ній на тривалий термін (не менш 2-х років);

5) вважає потрібним для боротьби проти загрозливої декваліфікації
комуністів, наукових робітників надання їм не менш одного разу на два роки 4 6
місячної відпустки спеціально для наукової роботи ;

6) доручає Комуністичній Якадемії піднести перед відповідними органами
питання про матеріальне становище марксо

- ленінських науково-дослідчих установ
(наукові штати, наукове обладнання, бібліотеки тощо);

7) Конференція особливо підкреслює потребу посилення кадрів наукових
робітників Комуністичної Якадемії й інших марксо

- ленінських дослідчих установ,
шляхом командирування потрібного числа закінчуючих ІКП та РЯНІОН і
повернення на наукову роботу товаришів, що перебувають на адміністративній роботі.

ПРО ЗЯХОДИ ЗЯ ПОСИЛЕННЯ НЯУКОВОЇ РОБОТИ В ЗВ ЯЗКУ З ПІДСУМКАМИ
II-ї ВСЕСОЮЗНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МАРКСИСТСЬКО - ЛЕНІНСЬКИХ НАУКОВО-

ДОСЛІДЧИХ УСТАНОВ

(Постанова ЦК ВКП(б))

Відзначити як важливіший підсумок II- ї Всесоюзної конференції марксо -

ленінських науково-дослідчих установ:
1) що марксо

- ленінські науково
- дослідчі установи на чолі з Комуністичною

Академією, продовжуючи розгортатись і надаватись найдосконалішим
організаційним формам (створення спеціяльних науково

- дослідчих інститутів), перейшли до

безпосередньої науково
- дослідної роботи в спеціяльних царинах знання, даючи

рішучу відсіч буржуазній та дрібнобуржуазній ідеології і здійснюючи розв язання
практичних завдань соціялістичного будівництва ;

2) що темп розгортання роботи марксо-ленінських науково
- дослідчих

установ відстає від поставлених перед ним сучасними умовами вимог, що пояснюється
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головним чином цілковитою недостачею призначених на наукову роботу сил і
засобів.

З метою подальшого розгортання і посилення наукової роботи вважати

потрібним:
1) організувати центр (або постійну нараду), що плянуватиме

науково-дослідну роботу у всесоюзному маштабі, доручивши спеціяльній комісії в 2-хмісяч-
ний термін внести до ЦК проект організації такого центру (або постійної наради).

2) По лінії марксо
- ленінських науково-дослідних установ ролю такого пля-

нуючого центру покласти на Ком. Академію, якій у місячний строк опрацювати
питання про конкретні форми плянової ув язки роботи цих установ.

3) Доручити Комакадемії в місячний строк опрацювати питання про
координування роботи відомчих (наркоматських) науково

- дослідних інститутів з роботою
Комакадемії, забезпечивши ідеологічне керівництво з боку останньої.

4) 3 метою забезпечення науково-дослідних установ постійним кадром
робітників визнати потрібним закріплення товаришів, що посилаються на наукову
роботу, за відповідними науково-дослідними інститутами на термін не менш

2-х років.
5) 3 метою впорядкування навантаги основних кадрів наукових робітників -

партійців Москви, доручити оргрозподілові вкупі з АППО ЦК взяти на облік
основний кадр наукових робітників з тим, щоб навантага їх розподілялась через
оргрозподіл та АППО ЦК.

6) Надавати науковим робітникам не менш одного разу на два роки 4-6
місячної відпустки для наукової роботи.

7) Доручити спеціяльній комісії опрацювати в 2-хмісячний термін питання

про посилення матеріяльного становища марксо
- ленінських науково

- дослідних
установ, передбачивши збільшення коштів на наукову роботу, командировки за

кордон, бібліотеки, устаткування тощо.
8) Взятися до організації підготування аспірантів у союзних та деяких

обласних центрах, що мають потрібні наукові сили (Харків, Ленінград).
9) Створити можливість для аспірантів, підготовлених ма місцях закінчувати

підготовку в Москві.
10) Доручити Ком. Академії зв язатись з місцевими організацями в питаннях

про створення наукових гуртків, хоча б у краєвих центрах і про встановлення

зв язку тих гуртків, які є з Комакадемією.
11) Доручити АППО і Оргрозподілові ЦК, з метою посилення

комуністичними науковими кадрами відповідальних установ Комакадемії та інших марксо-
ленінських дослідних установ, відкомандирувати для роботи у Комакадемії потрібне
число закінчуючих Інститут Червоної Професури і почасти повернути на наукову

роботу товаришів, що направлені на адміністративну роботу.
12) Звільнити низку видатних наукових робітників - партійців, що .провадять

адміністративно - організаційну рооботу, для керівництва науково-дослідної роботи
І закріпити за Комакадемією певну кількість видатних наукових сил, основною

роботою яких повинна стати робота в Комакадемії.

( Правда" за 13 липня)

РЕЗОЛЮЦІЯ ПРО ЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА ВОЙОВНИЧИХ
МАТЕРІЯЛІСТІВ-ДІЯЛЕКТИКІВ

Заслухавши доповідь про завдання Товариства Войовничих Матеріялістів-
діялектиків, звідомлеиия про роботу Правління Товариства, доповіді українського,
білоруського й закавказького Т-ва, Ленінградського й інших місцевих відділів,
загальносоюзна нарада ухвалює:

1) Клясова боротьба, що відбувається в умовах розвитку соціялістичного
будівництва, викликає певне пожвавлення як у одверто ворожих марксизмові -

ленінізмові течій, так і у різних ревізіоністських ухилів від нього, що

прикриваються то марксистським прапором, то прапором спеціяльного знання. Треба
відзначити пожвавлення в таборі церковників, посилення діяльности сектантів тощо.

Боротьба за марксизм
- ленінізм, за його гегемонію як у суспільних, так і в

природничих науках надзвичайно ускладнюється. В цих умовах треба неодмінно
створити бойове, централізоване, ідейно - монолітне, широке об єднання марксистсько-
ленінських сил, що за основне своє завдання вважають боротьбу за діялектичний
матеріялізм, пропаганду його серед найширших трудящих мас, а також всебічне

розроблення та застосування його.

2) Всесоюзна Нарада схвалює перші кроки шляхом такої організації,
згуртування і збирання марксистсько

- ленінських філософських сил, здійснені
Правлінням ТВМД.

200



3) Схвалюючи відозву Правління ТВМД, статут ТВМД, положення про групи
сприяння, і виходячи з постанов Другої Всесоюзної Конференції марксистсько -

ленінських інституцій на доповіді т. т. Деборіна та Шмідта про сучасні проблеми
філософії марксизму - ленінізму та про завдання марксистів -

природників у
царині природознавства, Перша Всесоюзна Нарада ТВМД ухвалює організувати
Всесоюзну Мсоціяцію Т-в Войовничих М а т е р і я л і с т і в -

д і я-
л е к т и к і в.

4) Всесоюзна нарада ВМД вважає питання про те, щоб скликати 1930 року
Перший всесоюзний марксистсько

- ленінський філософський з їзд, за цілком
настиглу і конче потрібну. Щоб реорганізувати Т-во на Всесоюзну організацію,
а також перевести всю підготовну до з їзду роботу, нарада вважає за потрібне
утворити тимчасовий всесоюзний центр, включивши до нього правління ТВМД
РСФРР та т. т. Юринця, Берковича, Демчука, Степового, Гонікмана, Тимянського,
Іонова і Видра.

5) Перша всесоюзна нарада ТВМД вважає за потрібне підкреслити, що ВМ

ТВМД має являти собою бойову, згуртовану організацію на ідеологічному фронті
для поширення впливу матеріялістичної діялектики серед широких мас, серед
робітників різних царин науки, а також для позитивного розроблення актуальних
питань марксистської філософії, історичного матеріялізму, найважливіших
методологічних проблем, природничих, економічних і історичних наук.

6) ВМ ТВМД повинна також бути т-вом войовничого атеїзму провадити
неухильну боротьбу з усіма відмінами релігії та попівщини, розроблювати з

марксистського погляду питання релігії, а також посилити видавничу діяльність разом
зі Спілкою Безвірників на фронті антирелігійної пропаганди.

7) Зважаючи на всю величезну своєрідність умов діяльности Т-ва в

національних республіках, у крайових та окружних містах, де часом зовсім нема спеці-
яльних науково-дослідчих інституцій, ТВМД має виявити особливу гнучкість своєї

організаційної побудови, гнучкість у справі поєднання бойових актуальних
завдань із завданнями науково-дослідчої роботи, гнучкість у справі консолідації
марксистських сил, здійснення союзу з природниками та в справі розгортання тих

чи інших царин своєї діяльности.
8) У зв язку з постановами Другої всесоюзної конференції марксистсько

-

ленінських інституцій всесоюзна нарада радить республіканським т-вам і місцевим
відділам перевірити свій склад, а також ставитися якнайбережніше та найуважніше
до добору своїх дійсних членів.

9) Для масової організації наукових марксистсько - ленінських сил всесоюзна

нарада вважає за потрібне встановити таку-о організаційну структуру:
а) ТВМД складається з дійсних членів і членів - співробітників. Треба

залучити широкий кадр осіб до числа членів - співробітників. Треба додержуватися
диференційованого підходу в цьому значінні до свідомо - механістичних і стихійно-

механістичних та матеріалістичних елементів тощо.

б) Щоб поширити вплив Т-ва на широкі кола позапартійних природників,
слід організувати братні Т - ва (наприклад, Т-ва лікарів - матеріялістів, біологів-

матеріялістів, фізиків - математиків - матеріялістів, психоиеврологів - матеріялістів
тощо), що з ними ТВМД встановлює щільний організаційний зв язок. Там, де сил

для утворення таких Т-в явно мало, слід організувати відповідну секцію Т-ва,

гуртки тощо. Керовництво всіма цими організаціями треба забезпечити за дійсними
членами Т - ва.

в) Нарешті, щоб охопити ще ширший кацр товаришів (пролетарське
студентство, пропоґандистів, партійний і робітничий актив тощо) навколо відділів ТВМД,
слід організувати групу сприяння ТВМД. Слід звернути особливу увагу на

забезпечення правильного керівництва від відділів ТВМД цими групами сприяння.
Всесоюзна нарада звертає увагу Правління т-ва на неодмінну потребу якнайшвидше
опублікувати положення про групи сприяння.

10) Одне з важливих питань це питання про відносини між ТВМД та

Науковими Т - вами марксистів, що є на місцях. Всесоюзна нарада вважає за потрібне
встановити такі - о завдання щодо цих Т-в.

а) В усіх пунктах, де досить сил для організації ТВМД, утворюється місцевий
його відділ, незалежно від існування наукових Т-в марксистів.

б) Там, де достатніх сил для організації відділів ТВМД нема, матеріялісти -

діялектики працюють у НТМ - ах, скеровуючи їхню діяльність лінією виконання

завдань ТВМД.
в) Вважати за можливе негайно перетворити НТМ и на ТВМД по тих місцях,

де для цього вже є відповідні умови.
11) Всесоюзна Нарада ТВМД вважає за потрібне посилити видавничу

діяльність Т-ва, першою чергою бойової літератури, що здійснює гасло матеріялістичну
літературу в маси", а також видавати масові, популярні праці з діялектичного та
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історичного матеріялізму. Нарада вважає за конче потрібне доручити Правлінню
опрацювати питання про утворення широких науково-популярних органів ТВМД.

12) Всесоюзна Нарада ТВМД відзначає величезний інтерес за кордоном,
надто в комуністичних колах, до розроблення філософії діялектичного матеріялізму,
що провадиться в СРСР. Всесоюзна нарада доручає Правлінню ТВМД опрацювати
питання про можливість нашого самостійного виступу в дусі войовничого
діялектичного матеріялізму за кордоном.

13) Всесоюзна нарада ТВМД доручає Правлінню вже найближчим часом

опрацювати ухвалений за основу статут Т - ва в дусі даної резолюції й порушити
перед Раднаркомом клопотання затвердити його, як статут Всесоюзної асоціяції
Товариств.

резолюція нл доповідь українського Т. В. М. Д.

Заслухавши доповідь про роботу Українського Філософського Наукового
Товариства Войовничий Матеріяліст - Діялектик", нарада відзначає, що це

товариство почало свою роботу в складних умовах, що характеризується сильним

натиском буржуазної та дрібнобуржуазної ідеології. В цих умовах Товариство перше
взяло на себе ініціятиву боротьби проти одверто й приховано ідеалістичних I
механістичних виступів, проти примиренства з останніми (Семковський); правильно
спрямувало на втягання природників-спеціялістів під вплив діялектичного
матеріялізму, на організацію секцій та гуртків лікарів - матеріялістів, економічних,
літературних тощо.

Відзначаючи вихід збірника Войовничий Матеріяліст", як досягнення на

фронті культурної революції на Україні, нарада вважає потрібним збільшення

видавничої діяльности Товариства як науково - дослідчої, так і популярної.
Констатуючи, що тов. Семковський в цілому визнав помилки, припущені ним

у перебігові філософської- дискусії, нарада вважає першочерговим завданням
консолідацію всіх марксистських сил на Україні на ґрунті плятформи Другої
Конференції м.рксистсько - ленінських установ.

положення про роботу груп і гуртків, що прилучаються до
товариства ВОЙОВНИЧИХ МаТЕРІЯЛІСТІВ - ДІЯЛЕКТИКІВ

Товариство войовничих матеріялістів-діялектиків відкриває в згоді із своїм

статутом відділи ТВМД, у найбільших містах союзу, що мають достатню кількість

теоретичних, марксистських сил. Поряд з цим відділи Т. В. М. Д. створюють на території
своєї діяльности групи сприяння Т. В. М. Д. і первісні гуртки для вивчення найбойові-

ших і найактуальніших проблем діялектичного матеріялізму. Окремі установи,
організації і групи осіб можуть створити за своєю ініціягивою групи сприяння Т. В. М. Д.
В останньому разі вони мають назву групи сприяння Т. В. М. Д., тільки після того,
як дістанують спеціяльне затвердження їх правлінням місцевого відділу, або

Центрального Правління Т. В. М. Д. Відділи обов'язуються давати всяку ідейну
організовану підтримку тим групам, що до їх прилучаються і несуть відповідальність за

їхню працю.

І. ГРУПИ СПРИЯННЯ ТВМД.

Свою працю групи спряния провадять у таких напрямках:
а) вивчення різних форм і етапів боротьби марксизму з антимарксистськими

течіями в теоретичній царині;
б) праця за підвищення теоретичного й культурного рівня партійців,

комсомольців, робітників - прапаґандистів.
в) пропаганда марксизму й політико - просвітня праця на підприємствах, серед

учнів, педагогів, лікарів і інших представників пролетарської ідеології, боротьба
с антимарксистськими напрямками в вишах, школах тощо.

г) теоретична й методологічна розробка питань антирелігійної пропаганди і
масова антирелігійна пропаганда вкупі з організаціями спілки безвірників.

а. Самоосвітня праця груп сприяння

Групи вивчають, наприклад, такі питання: 1) поточні проблеми
діялектичного матеріялізму. 2) важливіші етапи боротьби марксизму з буржуазними й

ревізіоністськими напрямками в царині філософії. 3) ставлення соціял - демократії до

питань філософії. Проблеми зв язку філософії та політики. 4) становище на

Ідеологічному фронті. Буржуазні напрямки в царині історії, політичної економії,

мистецтва, літератури тощо. 5) теперішнє становище природознавства та напрямки в ньому.
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Б. Праця за підвищення теоретичного й культурного рівня ро-
б і т н и к і в - п р о п а ґ а н д и с т і в

Відділи ТВМД організують групи сприяння в першу чергу при партійних іа

комсомольських комітетах з робітників - пропагандистів. Коли неможливо

організувати такі групи при комітетах, місцеві відділи або групи сприяння влаштовують

для робітників - пропагандистів за керівництвом партійних організацій серію
доповідей про проблеми марксизму, природознавства і проблеми, що зв язані з

культурною революцією.

В. Пропаганда марксизму таполітико-просвігня робота па

підприємствах! серед пролетарської інтелігенції

1. Головні форми роботи груп сприяння на підприємствах є: влаштування

зборів груп сприяння на підприємствах доповіді та лекції на головні проблеми
марксизму

- ленінізму і сучасного природознавства, організація гуртків на

підприємствах про окремі питання теорії й питання, що зв язані з культурною революцією
тощо. Вся праця груп сприяння на підприємствах повинна погоджуватися з працею
в царині партосвіти, при чому групи сприяння повинні покласти на себе завдання

сприяння партосвіти в справі розробки окремих проблем та підвищення загального

культурного рівня робітників. Уся праця груп сприяння і особливо їхня праця на

підприємствах повинна перебувати під контролем партійних організацій, і тому

групи сприяння про основні пляни й результати своєї роботи систематично

інформують відповідні парторгани.
Максимальне втягування в групи сприяння найрозвиненіших робітників

повинно стати головним результатом і покажчиком розмаху й якости всієї роботи
груп сприяння.

2. Групи сприяння ТВМД, ставлять на широке обговорення (доповіді, лекції,

диспути, відчинені збори груп сприяння ТВМД) питання, найрозробленіші
всередині групи.

3. Члени груп сприяння виступають на всіх доповідях та диспутах, що

влаштовують представники ворожих діялектичному матеріялізмові течій.
4. Члени груп сприяння там, де є можливість, зобов язані брати активну

участь в обговоренні учбових плянів і програмів вишів, шкіл І та II ступня тощо,
так щоб програми й учбові пляни мали марксистський характер.

5. Групи сприяння мають завданням втягати до свого складу найпоступові-
ших педагогів, лікарів і інших представників пролетарської інтелігенції.

Г. Антирелігійна робота

Антирелігійна робота переводиться вкупі з відповідними організаціями спілки

безвірників. Коли такої немає, то групи сприяння допомагаються організації
гуртків безвірників. Групи сприяння вкупі з гуртком безвірників провадять антирелігійну
роботу в таких напрямках:

1. Вивчення наукових основ атеїзму та його історії.
2. Вивчення з марксистського погляду різних форм релігійного руху

(прикладом, на території діяльности груп сприяння).
3. Спільне з організаціями безвірників переведення масової антирелігійної

пропаганди формами й методами спілки безвірників (лекції, диспути, антирелігійні
гуртки тощо.

4. Спільне видання або поширення антирелігійної літератури; групи
сприяння ТВМД мають допомагати керувати відділом безвірника" в місцевій
газеті тощо.

5. Участь членів групи сприяння ТВМД в роботі наукових секцій при
місцевих радах спілки безвірників.

Д. Організація груп сприяння

1. ІнІціятивна група осіб, що погоджується із статутом і основними

принципами ТМВД, що бажають під керовництвом ТМВД провадити навчання й

пропаганду марксизму, можуть діставати від відповідних відділів санкцію на право
зватися групою сприяння ТВМД.

2. Членами груп сприяння мають право бути тільки особи, що поділяють
марксистські та ленінські погляди, що довели це своєю практичною роботою
і бажають поглибити свої знання та підготувати себе до вступу в члени товариства
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ВМД. Перевод членів груп сприяння в дійсні члени співробітники ТВМД
переводиться на загальних підставах при представленні ними двох рекомендацій членів

товариства ВМД. В тому ж разі, коли, крім груп сприяння, немає відділів,
переведення в члени ТВМД проводиться за рекомендацією партійних організацій або за

оцінкою спеціяльних обстежувачів від відділу.
3. На загальних зборах членів груп сприяння обирається для постійної

керівної роботи президія з 3 або 5 осіб з найпідготовленіших і марксистсько-

витриманіших товаришів. Президія подає пляи роботи, стежить за виконанням

пляну і за виконанням членами груп сприяння дорученої їм роботи. Президія
переводить з вязок з відділами ТМВД, з партійними, комсомольськими, громадськими
й марксистсько

- ленінськими організаціями та відчитується про свою роботу перед
відділами ТВМД і відповідними парторганами.

4. Групи сприяння працюють на засадах максимальної самодіяльности своїх

членів. В тому ж разі, коли немає кваліфікованого керівника, група провадить
всю свою теоретично

- учбову роботу на засадах самоосвіти, дістаючи періодично
усно або письмово вказівки від відповідного відділу ТВМД.
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