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СІЧЕНЬ 1948 

~ ЮНАІ~ЬКА БОРОТЬБА ~ 
ЖУРНАЛ УКРАІнСЬІ\01 РЕВОJПОЦІЙНО- ДЕМОКРАТИЧНОІ МОЛОДІ 

ШАН МІТРИНГА 

За що ми бореиоси! 

В особ.ливих умовинах став український нарід собою. Наша 
колиска- це боротьба у чистому по.лі, без всякого захисту і 
бе:. зброї за зброю, за свою державу, за своє право. 

Від самого сві7анку нашої історіі ми ні разу не мали спокою. 
І ми не дуже тужили за ним. Ніколи не було часу і місця на 
українській землі для індуської коатемпляції. Коли ж з чужого 

. . . . 
поля на наше залІтало насІння квІєтизму 1 тут в ТІRІ ворожого 

панування чи чужих впливІв прийнялося й почало рости, вихор, 
що зривався, негайно нищив його. 

Мимо того, що відома нам наша історія сяга~ понаА десять 
століть, ми -· - нарІД молодий, що не знав ні ро.апусти, ні непро· 
дуктивного життя паразита. Пробували ми в далекій минув-
шині підіймати стяг на морях і в чужих краях, а.ле ge не те, що 
кас жде в будуччині, в яку входимо ми без ПJ\еміиних різниuь 
так, як ви.ливається ста.ль із бесемерівської печі. 
Мета нашо і революції- це Самостійна У краінська Держава, 

здобута через розва.л московської імперії большевиків.· Укра· 
їнські революціонери, коли боряться за українську справу, то 
ЇМ зовсім не ЙДе про те, щоб здобути ДАЯ украінського народу 
по.леrшення в нево.лі чи якусь іншу, легшу; ніж московська. 
нево.лю. 

Баперечно, вони акають, QІО одного диJІ неможливо скинути 
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московське ярмо з шиї народу. Вони знають, що цього доб'ю
ться, крок за кроком відсуваючи ворога з нашої землі, осла
блюючи коріння, яким впродовж століть він вростав в нашу 
територію. Ці відступання ворога- це й будуть ті «по.легшен-. . . 
ня» (якІ ВІН намагатиметься розпропагувати серед нас, як «ЗМІна 

курсу», щоб нас обезброї ти. Ми певні, що на них зловляться 
мешu свідомі елементи та пораженці. Але це не страшне. Кожну 
передишку ворога, кожнии ного ВІдступ використаємо ми, як 

корисний момент, до мобілізації сил нашого народу, як запо
відь ще сильнішого нАступу. 
Ще ніколи в історіі .лю~ства не зібралося стільки бр у ду, 

обману та злодійств в одному місці, як у московській імперії 
Сталіна. НіДе ще ні разу ніхто так зручно не вжив гасла с~мо
с'ІІійности народів в цілі іхнього поневолення і гноблення. Ніхто 
ще ні разу не вживав гасла демократизму на те, щоб накинути 
народнім масам такий тугий намордник. Ніхто так зручно не 
е,ксплуатував духових та фізичних CJ{J\ .людини, як це зробили 
большевики, рятуючи московську імперію примарою вічно 
недалекої пожежі світової революції. 
Так - ця революція йде І 
Тільки йде вона не від більшевиків - а проти них, проти 

експлуатації народів і .людини, проти національного та соці
я.льного гніту. Національна неволя народів СССР полягав в 
тому, . що Москва дозволила кожному народові добро~і.льно 
поповнити самогубство. Вона в так ласкава на той випадок, що 
навіть готова народам, що хочуть позбутися життя, «дати безко
рисну допомогу» своєю ку .льтурою і своїми «кращими» .людьми. 

Але що в СССР немає ні одного народу, що годився б на таку 
розв' язку його буття, - то вона, йдучи традиційними шляхами 
своєї ко.льонія.льноі політики, винищує фізично підбиті народи. 
Примусово накидає нарtдам свою мову, запрягав іх до чужих 
ім політичних цілей, вимішує населения, пересе.люючи насе
лення одного народу на територію другого. Скрізь на території 
підбитих народів творить штучно цілі колонії своіх осадників, 
не допускає на керівні пости в партійному та державному апа
раті дійсних представників понево.лених народів, а тільки запро
данців і безхарактерні одиниці. Політична неволя украінського 
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Ііароду в причиною того, що кожна українська одиниця в обде

рта з усякої можливости боронити свої найзвичайніші .людські 
права, дух іі знасилувано, а руки приковано до тачок, щоб 

возити важке каміння на бу дов у чужих палат. 
Соціяльне ярмо, що його двигав український нарід, - це 

економічно - соція.льний устрій, побудований на У країні Мо
сквою. Чи в Украіні в влада працюючих ·українців? Хто ро· 
зпоряджавть~я .людською силою та багатствами Украіни? 
Лише партія, сліпо підqинена московському кремлівському ко
лгоспові, в дійсним в.ласн,иком всього фабричного промислу, 
всіх земних багатств, всієї .людської сили робітників фізичної 
й розумової праці. Коли це насильство діється також над росі
йським народом, то йому хоч не жаль, бо він терпить це від 
своіх власних провідників і за те дістав добрий пай з грабунку 
других народів..--Економічний розвиток украінськог~ народу 
базущся на тому, що все економічне житrя У країни в сце
нтралізоване в Москві. Москва тягне планово з нашої Батькі
вщини останні соки на свої імперія.лістичні потреби. 

Ми, звичайно, не проти планового господарства, але ми .лише 
хочемо, щоб господарче планувания на Украіні укладали самі 
українці, представники украінського світу праці. . 

Московське господарство на У країні не обмежується самим 
тільки грабуванням. Це господарство марнотратників, що кида
ють щорічно в болото міліони тонн збіжжя, що марнують безмі
рну кількість мінеральних скарбів, що розтрачув марно силу 
МІЛІонів .людей, що годує новІ великі паразитарні суспільнІ 
верстви. На тисячі непотрібів у колгоспах ідуть міліони тру до
днів, на праці робітників живе величезний паразитний бюро
кратично-поліційний апарат. Ось це в бо.льшевицька економіка. 
На місце політичної та соціяльноі неволі, ва місце кривавого 

панування Москви над іншим~t_ безчисленними народами наша 
революція несе програму, оперту на прогресивних гаслах сво
боди .людині і свободи народам. 

Ми, українські революціонери, далекі від того, ІJ!Об вводити 
на місце режиму московського бо.льшевизму буржуазно-капі· 
таліетичний розгул, що дав можливість усякій наволочі ПАЮНАм 
руватн нутро народів під гаслом «свобода .людині». Наше ро .. 
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зуміння свободи- ge повна свобода людини у праці дАя добра 
народу. Тільки така однвнuя може мати повну свободу діяння, 
яка бачить своє особисте щастя, свій вАасний добробут у ро

звитку матеріяАьно-мораАьноі nотуги свого народ}'-~- Кожна не
заАежна думка мав право на свій вияв без огляду на те, чи вона . . 
зnдна з «генеральнОJО АІНІ610», чи НІ, якщо вона Аише роАИться 

з Аюбови до свого народу. Справа в тому, що ніхто не зможе 
довести, що ідея обеззброєння народу, ідея абортів, вільної 
Аюбови, експлуатації труАЯЩИХ горсткою капітаАістів корисна 
дАя народу. Ніхто чесний не відважиться доказувати, що ·страта 
власної держави, чуже панування може бути ідеаАом народу. 
Для зАочинців в окремі установи, а не свобода ЛЮАННН. Ми 
ніколи не згодимося з тнм, щоб назива111 демократизм беsпАі
дним. НепАідним, я.ловим е лише демократизм Аібералів та 
боАьшевиків. 
Ми бОремося не за якусь абстрактну Украіну, ані не за таку, 

яка б буАа потрібна малій горстці еміrрантів. Українська рево
Аюція бореться за таку Украіну, якої потребує наш нарід, що 
ні на хвиАю не погодився бути рабом в московській імперії. На 
нашій землі безповоротно минув час класової боротьби. Сього-
-.дні авангардом украінського народу в боротьбі за свов право є 
не поміщики і не капіталісти, а активві оАИниці, що виЙШАи з 
сеАЯнського та робітничого середовища. ~ни репрезентують 
во.лю украінського народу бути неподільним аАасником нашої 
земАі та всіх іі багаТств. Вони репрезентують волю украінсь
кого народу - творити власRе, українське суспіАьне, політичне 
та економічне житrя на українській землі. Ні nриватна, ні ·ко
лективна власність не в силі забезnечити свобоАИ ОАИНиgі. Одна 
лише власна держава, сильна nоліntчною св~омістю громадян, 
що беруть активну участь в жвm держави як цілости, - здібна 
забезnечити щастя ЛЮАИНИ та народу. 

Ми знаємо одначе, що не скрізь вижились до кінwr старі 
соціяльні та економічні забобони, ми знаємо, що nомимо істо
ричних досвідів у нас в ще цілі групи, JІКЇ гукають, що У краіна 
мусить бути лише така, uy ·вони хочуть. Вони готові nривести 
на українську землю чужі полчИща проти інтересІв основних 
трудяЦІих мас Украіни, ~~&об лише вони моrли побудувати собі 
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свій .лц, •rідний іа своїми ·забобонами та беамежними аnети

тами. Ніко.ли українська рево.uоціи небуАе мати •розуміння мя 
таких «m.ляхетних» думок, навіть ко.ли іх безмежний егоїзм 
прикриватиме «ідеа.лістичиа» фраза. Наша рево.люціи не зна
тиме пощади АЛЯ клікових егоїзмів. KoMJRAOIO к.лясовою в ук
раїнській державі мусить бути сам нароА в особі йоrо активу, 
що вийшов і живе тільки інтересами ці.лого свого нарОАУ. 

Сьогодні, в час боротьби за нашу неза.лежність і визво.лення, 
ми к.личемо в одну .лаву всіх се.лян та робіmиків фізичної та 
розумової праці. Час боротьби і рево.люційна H4iWa співпраgя 
буде водночас по.літичною шко.лою д.ля всіх нас, що виховав 
нашу rенерацію в дусі го.ловноі засади нашої рево.люціі: .лише 
через неза.лежнісn і здобутrя народом в.ладн у своїй дерЖаві 
можна досяmути соція.льного та по.літичноrо визволення. Бо 
сьогоднішнІй соція.льний, економічний і ку.льтурннй гніт ми . . . 
розг ЛЯДа6МО ЯК рІЗИОВНАНІСТЬ ТОГО СаМОГО ПрА І ТИЧНОГО ПОНеВО· 

лення украінського народу. З хви.линою нашої перемоги всі 
форми економічного, соціuьного та культурного житrя украі
нської зем.лі наберуть іНІПого змісту та бу дуть оформ.люватнся 
так, як буде це корисно українському_ народові. 
Нашим завданням 6 зібрати навко.ло наших революційних 

прапорів увесь актив украінського народу та поширити рево
.люЦійну свідомість серед мас украінського насе.лення. РІвно
часно з тим ·мусить іти наша організаційна праця. Без рево.лю
ційноі організаціі активу міст і сі.л наша боротьба немис.лима. 
Але водночас наша стратегія, будучи позбав.леною опортунізму, 
мусить буТи продумана, бо глупотою бу ло б кидати безборонні 
маси проти озбровиого до зубів ворога. Р~зом з нашою пропа
гандою будуть розк.ладатися і ті си.ли, що носять зброю, і тим 
Наша боро:rьба ріЗНИ'Q)СЯ від бунтів і ПОВСТаНЬ. 

Без повного опанування і рево.люційного .зорганізування 
украінського робіmицтва. Донбасу, Керчі та Запоріжжя М'Н 
не можемо і мріяти про перемогу. Се.ло дасть українській рево
.люціі х.ліб і основну си.лу нашої армії. Місто дасть нІм зброю, 
засоби ·комунікації. нафТу та вугілля. Інтереси міста і села -
це один інтерес українськоі землі, украінського народу. Ми не 
можемо допустити до суперечностей се.ла і міста. Скрізь госпо· 
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дарем і власником мусть бути не селянин чи робітник, а лише 
український нарід. Фронт боротьби в місті і на селі мусить 
бути лише один. Село ніколи само не переможе, так само як і 
місто, відірване від села, покотнться протинароднім шляхом. 
Тому наше мІсто мусить вміти в' яз а тися в боротьбу на сільсь
кому відтинку, а наше село мусить допомагати українському 
містові на його відтинку боротьби. Ми. не думавмо вестн буко
лічного житrя самих хліборобів чи пастухів. ПереА У країною 
стоять отвором шляхи Азії, Европи та Африки. Ми мавмо всі 
засоби, щоб розб у дувати нашу промисЛовість і створити мо· 
дерну, заможну, поступову державу нашьго народу. І тому ми 
кличемо ввесь наш нарід АО боротьби, бо наша боротьба - це 
не що інше, як боротьба за щастя украінського народу. А дЛJІ 
нашої rенераціі немає іншої такої цінности поза Україною, яка 
варта була б нашої крови та нашого житrя.•) 

*) Івав Мітринrа - визначний публіцист та політичний діяч в украї
нському визвольвоur рухові. Походив вів з ТернопіJІЬЩИІІИ, де теж 
юнакок звязався з украіисьЮDІ Іt&.Ціона.пістичн:им рухом. В ОУН ре

презентував .і очолював рево.пюційне крило, захІдньо-УкраїнськоІ молоді, 
ІDte постійно боролося проти мL·авських зуси.пь фашизації ОУН та вика
rало створенвя з О. У. Н. революційної, проrресивноі, зорієнтовано! на 

центральні українські зек.пі по.nітичвоt сипи. Вся пристрасна nублі
цистична дf.яльиість Івана Мітрииrи nронизана цією ідеєю. В 1937 році 
редаrує ві~- перІШІЙ міжнародвій журна.п присвячений питаННRм соліда
рної боротьби народів понево.певих Москвою п. з. сГеть з бо.пьшевизкок•. 
Коротко перед вибухом ніІІецької війни, видає Мітринrа у Видавющтві 

«Дешева Книжка• у Львові брошуру: сНікці та Україна•, в ЯІd.й зясо-

' вує з питомим 'йому темперакенток розбіжність Ідей протибольшевицькоІ 
революції вародів понеВОJІених Москвою з імперіялістичними Ідеяки 
німецьких фашистів. В 1941· році неnоrоджуючися з пронімецькою політи
кою бандерівського ОУН зах.nа.цає з групою однодУJЩів «Українську Ре

волюційну Партію робітників та селив•, яка зrодом обеднується враз з 
кількома инumми ідеольогічно споріднеИИІІИ гуртаки. в сУкраіиську 
Народню Демократичну Партію• та редагує Іі цевтральІDІЙ орrаи сЗекпя 

та Влада•. Живе постійво в партизавСЬJtИХ частинах УПА а опісля УНРА. 
Переслідуваний групою бандерівських тоталітарнетів гине з рук про

вокаторів в так траrіqному вересні 1943 року. ВизВОJІьний рух втратив в 
особі Івана Мітрииrи одвоrо з кращих революціонерів, пуб.піцистів ,.а 

фанатиків &ротьби за визволення Украіни. 

Стаття сЗа що ми боремося• написана І. М-rою в 1940 р., була основою 
ОДНОГО розділу йоrо КВ:ИЖІtИ: сНаш ШЛЯХ ВИЗВОЛЬНОЇ боротьби•. 
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ЖАР ДО 

ІсторичнІсть чи 
КОИІОИКТуриість ИВІПОІІдеІ? 

L 

ВВ380т.ва боротьІа yкpalвcwtoro 

варо.цу ве 1 І ве 110•е 87'1'11 а СУ"І8-
сву до&:v .пока.п.- ЧІІ тІт.ІDІ •пІ

дсоаетсьІПМ• ІІІІТ&ІІІUІІІ. УкраІва

це ве 8Іла патu ва чорВJD: шта

ВJІХ, 8К деКОІІ)' 3Даеn.с& Ваш варод 

8Rве аор:vч ІRІDІІХ вародІв e80ro 
довк.ІJШJІ, І ІІJІТаВВ8 loro 8JI'n'8 та 

боротьбв тІсво пов'&3:Vnьс& 3 цІлоІD 
саІТО8010 DOJII'riRВOID CII"''YUdeJD. То
му aвa.nl:sa CJ.Oroцвlмnoro •rа

пьвопопІТ...Оrо ставоІІІІЩа е од
ВВІІ 13 Іdдст&ІІОІІІІХ е.пемевтІв ДJІВ 

орІевтацІІ КОJКІІОІ DOJJtnlчвol СІІJІІІ, 

що хоче дІJІ'І'ІІ а вашій с:vчаевостІ.-

До .црутоІ ЬшерІв.пtС'І'ІІЧІІоІ вІйв8 

вавІть ІІ&JІев:ь ... дер8&8&11 моrао 

3давапсв, що I:DUІ e:rвepelllden. І 

ве3але8ВІСТІt 110•е 87'1'11 ІД8ВОІD 

твердоІD oplarraцllhloJD пІдетавоІD 

ІхвьоІ пonlnouL ТодІ тако• Ісву

ааDІІ рІ:авІ пр..t'І'ІІІІвІ •ІаоІDІ• 

(РумувІJІ - Пот.ща І т. п.) І в цІ 

б.пиІUІ аІрІІJІІІ uCII'II -т po:a:v
-x JІІDдеІ. С.ОrодвІ всім стае 

всво, що вемае ве 'l'imdol ве:аа.пе•
воІ По.nщІ, Ве.&rІІ,- вемае І ве

:w~е•воІ ФравцІІ, Лвr.Jdl. Є пеІІІІІ, 

в CYPYD7PI e,-.aesoro eaJт:v :sапо

•евІ. тев,цевцІІ кордо- 1118 по

ОДІІІІО~ дер8а-- JJiaaiдYU· 

п І о8 едва'І'ІІ ве 'l'iJrьiDI дер .... , 

а іфІІ КОІІ'І'8ВеІІТІІ :V вeJDJd 6nJ.OІUІ. 
Це, 883 c)'lllda:v, ІсторІІ'ЧІІО п о r р е
с • в в е вВІІЩе е асе • ,.... JІІІDІе 

пер~ переДІdсввко• веда.пекоrо 

майбутвьоrо. Цв тевденцЬ. не мае 

ще саоеІ в світовому аштабІ Ідео

лоrІчвоІ та ековомІчвоІ еа:а.. Вона 

-ще ве ІІІІ8В rJІJІбоко орrанІ'ІВ8х 

с:vспІльво-проrрес•вІІІІХ nроцесІв 

оучасвоrо передовоrо J110дства. Во 

тІ CIIJIII, ЩО ІІOrJJW 8 б)'УІІ 8888011 

та&:ІІХ r. практер-х тенденцІй, 
ще :аавадто слабІ І :sавадто моподІ, 

щоб cu:saп свое сло80 про те, ІІК8Й 

ВllrJIQ по.-а маТІІ свІто~ едвІсть. 

С :v • а о в а т е в д е в ц І в в І а е

JІІDваввв ве3аnе•воств 

вародів та ЦІ.118Х КОВ'І'8Ве• 

в т І в - ц е л • m е в • • в б о р о
,. • б • 3 а п а в :v в а в в в в а д с в 1-
т о •· що ведет • е в • І• д в о-
• а п р о т • а о р І ч в • • • с • с .r е-
• а • • : праватво - капІтапІС'r8ч
во• амерІІКа&СЬКОІО та дер8аВВО• 

капІтаJJІСТІІЧВОІО СОвt'І'СЬКОІО. ЦІ ДВІ 

СІІJІІІ 8IIJUIIO'I'Ьc& ІвІцІ.ІІ'І'ор... ае

лкквх. просто всесвІтвьоrо маштабу 

акцій пІдкоре- І 3В'83аІІІUІ 13 
евоr.. СІІстеІІ ... рІ3111а вародІа І 

цІJІІІХ КОВТІІВевтІ8. О&вдаІ цІ СІІа'І'е• 

... щорu аtрееа~авІшІ, асе бІльше 
ПРJІІІУІО'І'Ь до :vспІшвоrо :аакІвчеІПІІІ 

nочатоі акцІІ. 

МІІ Іа'ІІОІО а оставиІІі час ae
JUІЧe:ud 311Ів8 в поставІ АІІер•о у 

аІдвошеввІ до асмrо Івшоrо евІту, 

а до' 1о.11ьше-1в :юкрема. Те, що 
ЛІІервка стu аое бІльше pecп:vІJJJ

кaвcuoІD (ак' •де.ІокрапчвОІD•) І 
що П колоса.пьва акцІJІ в цІломУ 
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свІтІ вабІІрае вІдпоаІдвоrо upaкn

PY - . це -заковоІІІрве вввще. що 

ВІІІШВВ&е 3 сутІ цІеІ СJІстеІІJІ, АJІе

рвкавська проJІІІС.ІІОвість зараз у 

свІтІ ве иае .-Іввоrо конкурента; 

ПО"І'евцІ&&вІ мо~ резв8"J'КУ 

&ІІекр~~~~:авськоІ СІІсте- в е в в ч е

Р п а л • с • ві а JIIDIЙ епосіб. Одвак. 
підстав• 'І'ОрrімІ Амер... з івпDпІ 

саІтои пІспв друrоі ЬшеріапІСТІІЧ

воІ вІАІІІІ р&ДІІК&JІЬІІО 3ldвJuolu. 

Европа ве иае ...М ІUІ&'І'ІІТІІ АІІерІІЦІ 
за П вкроІв. Dp111L1188 дonspiJI до 

ЕвроІІІІ 'Іа Івш:JІх коІІТ8ВевтІа ма

ае 30всІм зведе..а .цо вулL То

варообаdв з Европо10 АмерицІ crac 
:ювсІи вепотріІвd. 30крема в оо

таввІй чаю, КОШІ АІІерІІІ[& почапа 

розбудовуват• тІ ruyзl проІUІеJІо

воСТІІ, JDd буJUІ в веІ деФіцJmd. 
ЗапІІІІІJІласа .пвше едвва розв•взв:а: 

ВКJІІОЧКТВ Европу В СВОІО 

а n а с в у r о е п о д а р с ь к у е в

ст е 11 у, -аrап вІдкрИ'ІТя кордо

nІв ве JІІІІDе ДJІВ ВІІВОзу товарІв. 

але тако• длв ІввесmщІй америка

всьв:оrо капіталу. розбудо- ионце
рвІв безпосередньо в позаамерк

в:авськвх кравх. Ц1ла т. зв. умова 

Вреттев Воод. проrолошева ще до 

закІвчвввв д:руrоІ ІиперІя.пІСТІІЧ

воІ вій-. е спробо10 а 'І'аКІІЙ спо

еІб поmврІІТІІ екСІІ&Вс8ВІd шаве• 

амерІІІІ:авськоІ иапІтап:ІетІІЧІІоІ еwс

теив. СьОrо.цвІ цІ спроfSк е бІльше 

виразнІ І бІJІЬmе уоrочвевІ. Бо до 

закІвчеВВR друrоі ІиперІяліСТJІЧВоІ 

вUі:вв акерІІК&всьКІПІ керІВВШІ- ко

лам здавапосв, що -ІUІСТОІІУJОЧІІ 

сrrавоВІІЩе в світІ. ці :sавдаІDUІ в.ца

стьсв здійсВІІ'І'ІІ ековомі.чво - rо

сподарс~ заход&ІІІL В ~еJІІІКА

всьКІІх в:оJІах перемаr&Dа 'І'Оді дУІІ-

. ка, що ековоІdкоао ІІОJКВа буде 

8 

спрвдаІІИІІ• IIP8КJIJI"J'Y DWTIIIO'. 
СьоrодвІ. одначе, стапо зовсім всво. 

що такі поrпвди занадто паіввJ в 

СУЧ&еІІУ добу. АІІер•ка в•е звае. 

шо п о JІ І т • к о 10 т р е 6 а 11 п р о
•ощ;,ва'І'• mлaz дл• овоеІ 
rосподарськоІс•стем~(~ 

І взar&Jd 'І'аке розрІ:JпеВВІІ еково

ІІІІDІ від полІтккв е зовсІм UІТУЧВе 
І в .життІ воно віхоJUІ ве авступае), 

Тут пе.ать І кореві сучасвоrо амё

рвкавськоrо ім:ПеріапІ:JИУ. 

DІосковсько-боnЬІПев~ С8С• 

те:ма 8 е~ KOBKYJ)eii'I'OII АІІе· 

РІІК8 • :ІІІ&r&ІІІІІІS 3а аавувавви в 

свІ'І'L Впродов• евоrо к:Іт.иава

дцатJІрІчвоrо ІсВ)'8&111111 цв ОКС'І'еІІа 

ПЄре'І'ВОрІШ&с& 8 '1'811080 ЬшеріаJJІ. 

ОТІІ'ІІІе 8ВІІЩе. Or8lly JІІв е8В8'І'СЬКО• 

ro Ьmepl.aJJi:wy ва сьоrодві дово· 

ДІІТЬ.С8 DJYК&TII Ве JDDDe 8 П DOJII· 

ТІІЧІІіІ c•creмl. ,; тако• І в zара
ктерІ П ековоІІічвоІ струuура. Во

nьшев'•ць.кмt дер•аввкІ u.utтam
• стu 6a:Jo10 в:овцевтрацІІ 88JDI· 

.ез&8S вадаартоетей. цо6уаавп: 

DІJUІDи ~е&ІUІ palcraa 
IWdOIIIIIDt ІІ&С труДJІЩІІХ та екСІІQ
·атацІі Іd,цкоре88Х О народІв. О е
реівавmв до ц•оrо асІ Іе

торачвІ тра.ц•цІІ моск~ 

в с ь к о r о І 11 п е р І s JІІ :а м у, в • 0-
равmа із сучасв•s еково

•І•в•s.,асуспіа•в•sвау~ 

з •арксв:JІІУ і ваукоаоrо 

с о ц ta а і з • у n • ш е 'І І е JІ е • е
вт• (ве все!). акі :амІцвІDіоть 
і • п е р Ів л і :а • •осковс.аоrо Іо· 
т.ше-3117 І po6.turn. йоrо cacreІQ" 
еучасво10 І 6iJu.ш передовоІD. мо

скоаськd 6о.uьше811311 ВRDДІІ'І'Ь ва 

ареВ)' п: rрІ3ІІІІЙ Про'І'ІІВВ8К АІІе

РІІІDL 



оьоrодвІ 88JIIIКoro sваче-. аи6-

рапа ведвозва1111о ІІІ• бот.шеВІІЦь

кІUІ терором і демократіею свирі-. 

двУ спІвпра.цю (ве · капітУmщіJо) з 
амер-авеькою светемо10 - то мо· 

•еко стверДІІТІІ, що все сучаеве :JO· 

ввІшве евітово-політичне стаиовм· 

ще в м І щ у ет ь св n и ше у в ід
воmеввв та боротьбу мі• 

т••• двома уточвеввмв 

о вс те • а м & З цьоrо ставоВJОЦа 

сьоrодвІmвІА став у свІті е перехі

дВІІІІ ставок. ВІв характерв

зуетьов пІдrотуваиввм до 

третьоІ ІмперіапІствчвоІ 

в 11 в в, бо - звае•о з науки, що 
ЬшерІвлІОТІІЧІd суперечностІ JDUDe 

в цей спосІб зваходать сво10 оста

точву розв'взку. А вІеторП JJJОдства 

ще вІкотІ ве 6yJDІ так всво, чітко, 

проото хеJdчво ЧІІето, накресленІ 

вовтурв t.перІвпІСТІІЧВ8Х супереч

воотей, в о&ІІе тепер. Ввзвопьва 

орrавІхцІа повево.певоrо варо;оr 

ІІУОІІТЬ ще ІІльше --.mІТВ реат.

иоrо п:Ідв,о в оцІнцІ ст&воІІІІЩ&. 
вЬ. це po6mrrь попІТІІЧВІ CJLJDІ 

ів:ш8:z вароldв. ОрІаrrтааТІІеІІ а ОН 
чв Шеь МВ)JОJІІDІвІ завв11 (JDOD[, 

3реШТОІО, щораз 8еІІІІІе), - :DD'IJIJIO 

6 ДJUІ вас o681U110118'1'11 еаМ8Х себе. 
Жквемо в сnдІІ пІ.цrотоІІІDІ оІома 

t.перЬшІоrа....- .. ....,..... во801, 
IDiyn., в ІеrорП тодетва в таІDІХ 
формах І осrаввьоІ, пааветарвоrо 

маmтаІу вUЬаІ. І перед ц•• ва

рдввапьв•• процеео• по

С'І'авпевІ всі вародв світу. 

A.Jie цей подІп свІту, що eu1e вІ

іt6УІІНТЬеІІ під КТІ'ОІІ пІдrото ... 
ДО ое'І'аТО'ІІІОІ'О 811ері11(811СІd(о-СО

Ветськоrо - двоІоІо, цей д.аодІп 

oвtry. що вІ,ц6уваетьса СUІе 31'0рІІ, 

- це шаве ОДІІІІ, І ва сьоrодвІ оево-

ввd бік JНДaJd. с,.-чаеВОІ'О свІтово

пОJІітвчаоrо УІШадУ. В ароцееІ ... 
ксвмапьвоі 110біпізаціІ СІІJІ до оста

точвоrо Іо• о&оІІ ~ 8Д&DО· 

CJI D'BU'I'II 3 СОбоІО Ч8СJІеВВі варо

ДІL Московські бom.me• ... пІдко
РІІШІ своіІІ ц1тоІ просторв, .. ВІІDІХ 
JliDIВe понад 400 llln1oвhl nІDдd. ІІІ 
вдапоеа безоrавдвою по.uіТІІКоІD 

3ІІІІЩ1ІТІІ суаеревне .. na всЬ сsІ
АВЬО. еередІІІtО та піІІдевво-евроне

ЙСЬКІІХ варо.ціа та пІдкорІІТІІ ls ... 
терІ8пьвІ ресурси саоіІ U080JdцL 

АмеРІІК&Пська СІІСТема 3a'a3&Jia еко
воІdчво 3 собою ВJІІе дол10 веІсІ за-' 

хІ,цвJ.оі ЕвроІІІІ й мае сьоrо.цвІ ае

JОІче3вІ поnіТІІЧІІі успІхк у спІвп

рацІ з краівамв. пІвденвоІ .АмерІІІUІ 

та А.зП (Вповlя). 

Все• таки ісвуе ще А .цруrа ето

ропа медапі: ц е с к о м n а і к о в а
в в й п р о ц е е н а р о с т а и в • в о
в В Х D О JJ і·Т N Ч В 8 Х О 11 Л У Ц t
JI о • у с в t т І, ви.І бачУть розв'RзкУ 
своІх епемевтарв::кх ..-nеВІІХ про

Ьем ве в переко3і ваоrоеь Ьше

рІапізму. а· в борои.бі за справед

JІІІ81 ваціоваm.но t соцІапьво аІд
восввм ва евоІй :leiiJII. а тако• ~ 
цЬому евІтL 

Цей вроцео ваІІІ.Jо.ше :арапе

рввй І вdбі.&ше до3рІшd в суча

овІІ ІІОСКО8СЬІЕО • ~Ій 

Ьшеріl. з..t.в~ C'J'8PIIS 07-
опіDьвz аора,цкІв, що 0311a'IU8 ва 

пpumod DРDJІСЬІІе 31111Щев&ІІ не 

JІІІІІІе цІпвх сусаІт.ввz вереrв · в 
ІІОСКОІІСЬІdй Ьmер6, а тао• І твх 

,.._,що моrпвІ у 118Н)'ТІІUІІ7 Jd 
верств8 ..ОРІОВ8'1'11, :10ваІІІ ве •-
'1&110, ЩО ІІОСВОВС:•JОd бo.JJwaeaJІ:SМ 

30рrавізував е~і вову ІдеЬу •цІ

а.u.ву базу ва УкраІнІ n ва всІs 

просторах МОСКОІІСЬКОІ ЬшерП. Ва-
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впаа, порд Ь ро:sаІІТио• бопьmе

вІЩЬв:оІ с•оте~~~~ вароет&е r.абокd 
в:овфпІкт ..Ь. Qlao СІІстеJІОІD І цt

JІJDІ cycпt.m.crвo•, ве :s••aІD'III ва 

те, що це суспШьство сьоrодвІ е су

саІльством робІТВ8КІв сева І міста. 

Во ссоцІапІст•'І&Іd експер-еи• 
в ев:овоиІчво та куnтурво вІдста

JІІА краІвІ, в царськІ.І: росІйеьІd.І 

ІиперП створив везІІІІЧаІ:во ско
ІUІJdковаввй, а.ле в о в • й етап • 
розвt110 цІnОСТІІ суспІm.ВІІХ вІдвос

всІх' вародІв тоrо простору. Kom1 
~ ІІІІТаии.s вацІова.львоІ полh1оаІ· 

в•звачаетьса він ковееквевтивм 

продовиував- страроі цевтра

JdСТІІЧвоі, РУСІІфікацІйвоІ поJІІТІПDІ, 

то в площивІ соцІат.во-ековоІІІч:в:ІА 

становить вів зовсі8 вовd ко

ІІПЛекс вІдвосвв. ІвдустіSJІЬаців 

в:раJВІІ, вароставви воввх &eJI8JDIX 

робІтІІJІЧІІ][ верс'І'В, вароставив ве

JПІІDІХ кадрІв професійвої ІвтепІ

rевцІі, розбудова ва селІ І в місті 

ветІІUІХ мепвІзоваВІІх rоспода

рсьв:вs форм- все це вІдб~ 
при заверечевві еп~евтарвоІ а

МОІ'ІІ всіх '1'8][ суспІт.во-ІІОJІІтвчв8s 

рухІв, JПd, ВиростаJОЧІІ з ва)'КІІ про 

справеДJІ8Вd соцЬшьв8й паД. це

бто зІ соцівJІІЗJІУ, ...aramr І.вте

рес праЦJОІОЧОІ то~ ПОСТ8ВІІТІІ 

ви цевтрат.ве mrrаВВІІ вcts еуеm
JІЬІІІІХ діІ. РобІТВ8'11 верств~~ 8 бо

.пьmеІІІЩЬІdІ: ЬшерU Oranlвa по

збаВJІеві пр8ІІІТІІ888Х засобІв про

твста8JUІ'І'ІІС41 ковцевтрацІі вадварто 

стей що вІ,цбуваетьсв is кошто•, по-
за - І ІІРО'І'ІІ JDa. Вот.шев8. 
дт1 ІІІдмосковсWDІs проеторІв - це 

капІтапІс'І'вчввІ етап, при 

вкому здІйсІІІ0е'І'Іtе8 зав:овоІІІрве 

JІВІІЩе: к о в ц е в т р а ц І в к а п І

талу І ве.uвчезввs вадва-
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р т о е т е І, • к 11 s в е п о д І n ь в в 11 

в JІ а е в • к о м е т а е т о т а nl т а
рв а дер•ава Сталіва та 

к о в ц е в т р а ц І в к о n ь о с і n ь
в о J в У • д • в к о і б а з о 10 є п о

збавпевІпримІтввввхоб~ 

Р о в в в в х з а с о б І в т р у д а щ І. 

В ЦЬОІІУ протврІччІ, що варостае 

мЬк ЬtперіаJJІСТІІЧІІІІІІJІ ІвтересаJІJІ 

боJІЬІПеввцьв:оі державво-капІт&JІІ

СТІІЧІІОІ еветеми та елемевтарввии 

ІвтересаІІІІ трудвщвх мас, варо

стає нова, дJUI ІсторП поІDІЩо заrа

дкова, а.ле без еумвІву rрІ:ша СВJІа 

Варо.цІв, ПОВеВОJІеІІІП МОСКОВСЬІDUІ 

боJІьmеазмом. Оск:І.льк8 пІ,ц еоцІ

SJІЬЩІІІ оrпвдом цв СІІJІ& ввроетае 

з заводів. комбІватІв І копrоепІв 

ва cenl, то й П поліТІІЧІІе обпвччн 
фориуетьсв точно так само, вв: фо

РІІУІОТЬСS суспJт.во-uзвопьвІ ру

хв робіТВJІЧJІХ верств у ВСЬОМУ свІ

тL Тут тако• пежать захо•вІ Іде

оJІоrічво-попІТJ111111 DШВХJІ майб

утвьоrо розІІІІТКУ украівськоrо ва

родУ. ВацІова.льве повевопеввв ук

раівеьв:оrо вародУ ро6ІІJІо моско

всьв:о-больmевІІЦІdd заходи бІ.пьmе 

ОЧf'ВІІДВІ"ІІВ. 'І'& Радвв:аJІЬ-, І са

ме тоиу Ql СІІJПІ украівськоrо варо
дУ потевцІвпьво вайсІІJІьвІщі, а до~ 
еаІ,ц loro в боротьбІ з 6oJII»me811311oм 
е дав іІапІа пІдеоветеwаа вародІв 

просто рецептоІІ, 8К треба Dp&IIIIJIЬ• 

во орrавІзуDТІІ боротьбу за свое 

ВІІЗІІОJІеВВВ. Цв спр&D у своІІ КJІІІ• 

сІІЧJІІІ формі мо•е Ітострув&ТІІС8 

пот.ськмм ПрІІІUІадо.. ПОJІЬСЬІDІІ 

народ прІІЙІUІІІ советеьку окупа

цІйву ар•І.ІО І взаruІ &от.mеаць

•е II&IQ'II&IOIII а По.пьщІ орrавІзував

- веrаІвоrо руху СІJРОТІІІІУ ва
І~ам. ПоJІЬОІtКІ вацІова.лІе'І'ІІ т. 



З8. еццеки - орrаві:sо•УІМ"Ь вет~

ку, орекрасво озброеву пІдпІпьву 

apad.Jo, що мапа допомоrу та пt

дтрJІИКУ майJке всьоrо васелеввs. 

Але ве пройшло І двох ров:Ів, вв: 

усв ав:цІв поm.сьв:вх ваціовапістів 

зав:І.вчJшасв qровалом. Веевою ц. р. 

твсsчІ добре озброЄВІІх партвзав 

добровІльно вІддаJDІСJІ в руки ва

ршавськоІ впади. 0РJ('І8Ва ф13J111-

воІ в:апІтулвцU поm.сьв:оrо нацІо

валІО'І'ІІ'ІІІоrо пІдпіш18 бу ла JІІПІІе 

віuоаом ІдейвоІ веспромо.аост• ва
цІовалІотІв борот~~св DJIOТII больше

визму. Фашв:JІІ ве е вівкою зброею 

в боротьбі проти большеВІUdв. З 

ТІІХ по:JІІЦій можна топе проrра

ватвІ зм:Іцmовати большевиЗІL Але 

саме тоді, KOJJ8 в Польщі иапІтуJІІО
ІОТЬ евде101, п р о 'І' и б о л ь ш е

визму родитьсв нова сила, 

ВЖе З робіТВМЧІІХ рв.цІв. ЦJо CIIJIY 

орrавІзовують ве евде101, а кращі 

DреДСТ&ВІІІDОІ DОJІЬСЬВ:ОІ'О робіТІІJІ

цтва (ор. процее Oy-.u з ППС) 
та поетупової івтеJJІtевцІІ. ЦІ -зво

.пьвІ І rШІбоко патрІо'І'ІІЧВІ СІІJІІІ во

довочас ввростають з проrрееив

ВRХ ІдеоnоrІ'ІВІІХ поDЦІА. IDUІ бо

рсm.ба DJIO'I'II бо.пьше..зму - -.е 
В8е боротьба ве за реставрацію 

отароІ Uom.щl 'І'а П порвдв:Ів. а бо

ротьба за суспІт.етво краще, су

спільство вовоrо типу. В першому 

ЧІІаm dОвацькоІ Бороn.би• ми 

ЦІІТУВ&ЛІІс ДeКJUQNUdlo ПОJІЬСЬІDП 

проrресІІІІІDІХ Іdп•, ПОІІDІРІОІІ&ІІУ в 

краю. Сьоrо.цвІ ІІ&аІО .._е вовІ до

казв та •атеріашІ про те, __. 
ІІІJІ8Х&М8 Іде польське по.JdnІчве 

:иоrrт• І йоrо визво.пьва бороn,ба. 

Перед .... цlmd Рвд св:роМВJІХ 

rазет, що ІUІХОДJІ'І'Ь в пІдпІшd в еу

часвut ПоJJЬЩІ. З вих немае вІ од-
• 

вІеі сев.цец.в:оІ•. І хоч у ДМІUІХ І::І 

IIJI][ ще поІІІтнІ 3&JDIIDIDI ІІІІВУ лоrо 

(вещасвІ ... omd• про креса), то 8 

осиові ІдеолоrІчвl поЗІІЦП вовоІ, су

часної Польові[ мІпІтава далеко

далеко ві.црі3ВSютьсв вІд по:sІЩІА 

ПОJІЬС)ЬКJІХ вацІоваnІстІв. ЦІ по

зкцП пройвпІ вперт- шув:авввм 

нових, проtрес-х пІдетав дт1 

бороть&к з вороrом. Стае зрозумІло, 

що втр-атксв проти страшвоrо во

роrа можуть JJ8Шe ті свJІІІ, що бу

.цуть вІрві ве.пвв:ИІІ Ідеалам вацІо

нальноІ І соцІвльвеІ справедлкво

оти, ВеJІІІІDІІІ rумаввим Ідеалам со

цІ.Jші:DІУ І .цемов:ратП, а не речІІІІІDІ 

сере.цвьовІчвоrо Іф&в:обІасв, людо

венавиС'І'ІІ, суспl.nьноІ вІдсталоети, 

чи CJI)'rR чужих ЬmерІнлІСТІІЧВМХ 

СІІЛ. 

Цl.nв:ом подІбне ввище ба'ІІІІІІо 

в Івmвх пІ.цсоветсьв:вх в:раІвах. Ва

првв:ла.ц, у с:хідвІА зовІ ВІмечЧІUІІІ 

тІ CIIJIII, ЩО 3&JПІІПИJІИСR ВИ соа

ДІЦІІВ& по rІтлеризмІ, в основвій 

своІІ масі cтamt пІдпорою бсшьше

ввцьв:оІ ов:упацІйноі впади. МІщан

ство, репрезентоване ХрІстлІх-Де

мов:ратІmе УвІов, зустрІчае uере

mкодв в своІй працІ, але все таки 

вово мае ПОВJІУ свободУ в ·саоІІ 
дІ8л•ностL Але робІ'І'ВВЧа СоцІал

ДемокраТІІЧJІа ВартІ• ве л11111е ве 

доЗВОJJева, а бІльше тоrо - пров 

веІ спр .. овуІDТЬСR вайбІл.ьш •о

рстоК\ удари бстьшеВІІЦЬКоrо по

лІцІйвоrо апарату. А це • свпа, що 

ввроотае в боротьбІ ве за ф&ПDІЗІІ 

і ве за в:апіталІзм, а за соцЬшІЗІІ ! . 

Процес вароставва воІІІІХ, рево

люцІйвих сил ва европеАськомУ 

сходІ І ва просторах всІеІ •оево

ваьв:оІ ЬшерU, е фактом безсаІр-. 

ВІв росте нк пpoupi'I'UI 1118 Ьше-
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ріRЛІСТІІ'ІІІ-В ціп... бoJrьDJellllldв 

І народами, що Іх основвІ маси ре

nрезеІІТУJМЬ роІІтІІІІЧІ верСТВІІ. ВІв 

росте в IOpcm.ll :Ja еправедп8ВІші 

фор- IIDI'I"r& mодей І варе.цІв, вів 

росте· в боJІО'ВІІ за розІІІІJІ бот.ше

вІІЦькоі дер .. --иапІТ8JІіеnІ1оюІ 
светеми І водвnас вів е ІоротьІо10 

не за старе І поворот до &Ьоrо, а за 

бІльш проtресвВВ8Й еуепІтdавІ JІ&,tt. 

Вів, нарештІ, росте при ведвочаевІм 

вІ.цм:ІІраввІ 'І'ІІХ етарІа по.JdтІІчвJп: 

сил, І соці8JІЬВ8Х верств що бymr 

речввка- старих еоцІат.в8х по

радкІв. Цей процес в укра[вСІ&ОІІУ 

народовІ з рІз88Х ІІJНІ'І8В .-cu 
найбІльш заІdвчевоі ФО..-. 

ЗахІ.цвв Европа м&Ье цІлкоВІІ'І'О 

~ва:хоДІІТЬСJІ тепер пІд вп.ливамв 
америкавськоІ евстеми. Цей став, 

вкоrо Европа вІвк ве ЗІІо•е аавуув 

з оrлк.цу, rоловІІІІМ ЧJІІІОІІ, ва П еко

вомІчве ставовиmе, ~ не .цу•е 

«ПрвеМІПІМ• етаном дла цьоrо ко

втивевту, що все • таІUІ е матір'10 

веІх передо..х mодеьІDІХ Ідей, що 

створJІВ &езекертвІ пІдета- сзаD

двьо-европеІеькоІ QJD.yYpІІ•, ІУJІ 

,фКерелом ватхве- дJІ& веІх ко

ІІ'І'ІІІІентІв у свІтІ. Втрата е)'ІІерев

воtо звачевRR ДJUІ европейеЬІDІХ 

вародІв - це став, з -- передові 
европеІеьк:І сІІJІІІ ве хочуn. -.ри

пев, бо вови ве вІрат~t у те, що 

ккаеь lкпeplanJcmltara сиеrема в 

отавІ pou'Jr.J&YІІ ае117'11 ІІІІ'І"8ВВJІ 

8JI'n'8 европеІеьІDІХ варо.цІв. І це 

вкл10чуваІІІUІ ЕвроІІ8 в 'ІУ]КУ Ій 

орrавІ~ СІІстеІІУ, СІІІІSа&ВJІ П ва 

дРУІ'ОРІІДІІ8 ета&О8111Qе •двочае 

а к 'І' у а nl з у е п е р ед п о JІІ 'І' 11•
в•• ак'І'•в•• евроаейсr 

к•х вародІв '1'1 Ідеа.wв, за 

вкІ борет•с• тако• І ваш 
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варед: Qe ідеали евеІе~к 
народі~ свобод• людив~ 

с о ц І • л ь в о. і е п р а в е д л • в о
ет • І 11 І а в а род в ь о І сп І в п

р а ц L На ТОІІУ тлІ пltm• закtвчев
ив .цруrоі імперІJІJІІСТІІЧвоІ війІІи 

европdоьІd аароДІІ пере .. ВАІО'r• 
rJІІІбоІd-пстІтачвІ aepeiiЬnL ЦІ пе

ре.ЬО. 11'--Утьс. поруч Ь еІІ'І78-
цІао, В&К88е&ОІD ім &ІІерикавеько• 

СІІстемоJО, такоа Із Т8ІІ фактом, що 

перед ПІІІРО.._. ІІ8СаМІІ ТРУДJІЩJІХ 

ЕвроПІІ больше-• І йоrо протJІ

д•окраТІІ'ІІІ8 реакційна тотuІта

рва sстема е здемасковавоао, І евІт 

працІ щораз меmпе пІ.цдаетьсJІ ді-

8ВІІІО еовnеькоrо .tту. Европа 81-
дрод8Уетьск, ОТJКе, у ,-.тково 

T88JDIX )"ІІОВ•вах. 0ек.ІJІьІІDІ ПОпІ• 

Т..Ва еІІ'р'ацІ.н е зовсІм вова І не
подІбна до еJІТУаціі з-перед кІпько:х 

рок:Ів, цей процес е молодd, І сьо

rодві - тільки йоrо початок .. Осе
редка- цьоrо процесу е а пераdй 

lllpl демокра'І'ІІЧІІО"еоцІJшІСТІІЧІІІ ро
бІтввч:І РУХІІ в рЬ88Х краІвах 38• 

Щвьоі ЕвроІІІL Вови репрезеІІ'І')'

ІІО'nа ті сІІJІІІ, JDd ве ХОЧ7'І'Ь PII'I7D'I'II 
саоі коловІІ, вІдвОІІJUІУІІ вовІ Ве

рсалІ, епекутоD'І'ІІ ва Керева.ах, 

а ті, ІПd хочуть І мо.,..... :ІВ&Аn 

справеДJІВВІ крІІТерП длR роз•'• 

._ DЄК)"ЧІІХ ПІІТ&ВЬ еучасвоІ ДО• 

Ів. ДеІІОкра'І'ІІЧВВЙ еоQІJшІзм а

Й'nПАІІЙ свій час IIOJI8DIII8 ,... за 

еоІо81. ВІв з ее~ - вІдІn бо
JІЬШЄІІІІЦЬІІУ аровокацЬо IIO'Iilld)'l'll 

за оо~о .. робІт&8'd •аа. Roro Ідео
лоrІчвІ по:uщІІ cтurrь щораз 8еВІшІ. 

3 JIODJІWІOI CIIJIII, що до друrоІ 

ЬшерІJшіеrІІ'ІвоІ вUЬ.. aclna ..._ 
оаоРІ')"ІІІетІРаа рефоРІІhІІо• І eпe-

117JUadao спІІІарацІ 3 .. Шwп ра-

~-- коІQ'ВІетамв, •ва 



стає везале11ШоІ0 модервоrо ПОJІі

тичвою силою. Із :JВ&раДДJІ прсте

тарІвту в еьоrо.цвІшвІй свтуацІі, ко

JІВ робітввчі ве.РСТВJІ ст&JDІ пере

доввмм верстІІ&ІІІІ коашоі вацІі, во

ва стае єднвою ваціоваm.вою СІ&JІОІО, 

що боретьсв ве JUІme :Ja івтерес 

ІІJІJІСИ. а відстоює івтерес~~ своіх 

вародів в цШості. Тако• е ве. mшre 

вІІІецька соців.JJ-де.мократІа 3 ІІІу

махером ва чолі, тноІD стае Іта.DІ
йоька па)И'іJІ Сараrатті, так010 Іуде 

партІ8 францу3ЬКІІХ еоцІвліетІа, 

такІ процеси роетуть такоа • Авr.вІі. 
Длв вас, Украінської Р~JІІDцІйвоІ 

ДемокраТІІЧІІоі п8.р'І'Іі, зовсІІІ вс
е те, що демокра'І'ІІ'ІІПІ'І coцiJIJd• 

буде в майІутвьому наНІ.льDDІІІ 

ре3ервуаром 'І'ІІХ nOJd'I'В'IВAX еІІJІ, 

що .не будУТь віколи корІІ'І'ІІев :шо

вІ, що ваще всьоrо ПОСТ&ВJUІ'І'І. бо

ротьбу за справедn8ВІd еуспІльво

полІ'І'ІІ'ІІІІІІ JІ&Д. В ДЄМОВ:р&ТJІ1ІІІОІІУ, 

вІдрод•епому західвьо-европеісь

кому соцІвлізІІІ ин вбачаємо тt сІІJІІІ, 

які все бL'Іьmе набJПІ8аютьсп до 

тих ідеа.'Іів, за икі ми боремоса. З 

цьоrо становкша водночас мм. І ваш 

Нарід-; ЩО боремоса ПроТІІ ІІОСКО• 

всько-Іольmевкцьиоі ев::сІІJІУ8таціі 

3 ПО:DІЦІЙ DpOI'pec-ВRX, Є ВОДВОЧ&с 

продо88евввм тІєІ ЗаЩв .. І ЕвроПІІ 
Далеко до азІйсьІDІх npocтopiL 

. І 

ПодП, що незабаром будУТЬ ро-

звввапса, спрІUІТВ8уть передовеІм 

розввткові саме ТИХ европейсьІDІХ 

DрОtрЄСВВІІІІХ CIIJI. КОВЬІОІІКтУІJВО 

uсв::акуватв моИІУТЬ рІ:шІ пОJdтІІчві 

спекупвцП. Але маІ&У'І'ІІе не буде 

належати ім, бо лоrІка історІІЧІІоrо 

розІІJІТКУ ІИПІТТеві Івтереев вародів 

е проТІІ ІІІІХ. В Цій попІтІІЧВІй сиу

ацИ ld ароrрм-1 8IUIB ве -:sдІбвІ 

протиставІІ'І'ІІсв самому бопьmев

ІЩько~ тотаJІІ'fаризмові, тим--біпь

mе, що, ак ІІВ в.-е зrадУВ&JІВ, ВОІDІ 

о&ставин&ІDІ вкпючеві в прнrоту

ваВВJІ до вовоІ ІмперІапІстичвоі вІ

й-. А n е в е з а n е ж в и А і х п о

rпвд ва ціпевІ означення 

іхвьоrо знаrу не пише ве 

пропадае, а навпакищораз 

ОІ.uьше усвідомпюетьсв- І 

у 'І' о ч в 10 є т ь с в. 

1Кirrrв всІs: народів, ДOJJR веІх 

пuІ'І'ІІЧІІІІх смл у цІлому світІ по

отавnева вІч-ва-аІч перед от1111н 

кар.цІІІІапьвRІІІІ процмам8 сучасвоІ 

lcrropU. Од- - це мобІ.DІзацІЄІD в 

ціJІоІІУ світІ СІUІ амернкавсьаою та 

ІІОСКОВСЬКОІО СВстеІІ&М8 ДО ОСТ&ТОЧ• 

воrо Ьшері&DІСТІІчвоrо двобою, та 

з дpyroro боку - вароставва нових 

реВОJІюцІі-х проткіІІперІапІств•

ваs:. проtресв-s: cJLJІ. ОДІІІІ і дpy

nd процес вае всеевітвій ваштаб. 
Одвв І друrвй процес - це тІ ва 

сьоrодвІ еДІІВІ каневі історІІЧJІоrо 

вJІІІІІа. що перемепить КО8ІІУ, СІІJІУ, 

вка ве хоче підкоритиса тик про

цесам. І KOJIII трети імпер~лІстІІЧІІА 

вІІва є немвиучІстю, то вона пише 

спрІІЧІПІІn'ЬСІІ до актнввостмІввзво

JІевва В&рост&ІОЧВХ ВО-Х ПОJІІТІІЧ· 

ваs: сІUІ у ЕвропІ, І іх СJІра&еДJІІІВ& 

поста• прІІТ81'11е поrІкою своІх 

арt)'ІІевтІв І -oro10 3011'ТеВОІ дІ· 
йСІІОО'І'ІІ скрІзь првs:JІJІьВJОdв, а в 

труД8ІЦJDІ: масах І 'І'ІІерезо дУМаJО

ЧОІІУ а&ТІІІІУ ДЄІІОКр&ТИ'ПІОІ Аме

рІІКВ вdбІJІЬDІе.•) 

•> Прихильність американських 
тре,цьюніоні.В до nартії Шумахера, 
сприяння no.nimцl Б.пюма, доnомога 

nартії Сараr'атті, - це nepiJІi rоrо

оJнаки. 
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u. 
)'краІвська Ре80JDОційво-Демо

краТІІЧІІа Партів ввростає орrавІчво 

:1 цІеІ ,цІйсвОС'І'ІІ, що ВІІТВОРІІJІ&СВ ва 

)'краІвІ ак вввв саме тих воввх, в 

~амоиudх обставинах до:.р~ по

пІтвчвих сип. Всв П поJdТІІЧІІ& й 

орrавІuцІйва дІальвІсть ІІ&е дУа:е 

вузьке СІJРВІІУ&аВІUІ: пІ.цІ'О'І'Овка до 

працІ в краю, тІсвий зв'азок _:1 про

цес&ІПІ ро:ІІІJІТКУ БатькІВЩJІВВ '1'8 

вІдповІдва 3&Кордовва дІ.впьвІсть 

в користь ваmоІ ревоmоціі. Розро

бnеВВ8 певвоІ ІдеопоrІчвоІ проб.пе

матІІJDІ та ІІІІХОВ&ІІІUІ поп1ТІІ'ІВ8Х, 

здІбакх В ВОВJа: УІІО-Х ПрацJО
В&ТІІ Одрів, - е IUUDIIII ІІІІІUІ'І'ІІ:ОВО 

ваа:пвв- завд&ВІUІІІ. 

Ваша партІ.в, СТОІDЧІІ своею про

бпекатикою mщем до реапьвоІ дІ

ІсвоСТІІ ва )'краІвІ, ра.цвкапьво вІ

.црі:ІІUІетьсs вІд усіх ІСІІУJОЧІІХ ва 

емІrрацІІ попІтичввх орrавІ:.ацІй. 

Ane в своему такому ІзотоваввІ .. 
ио•емо вайкраще ваковап ті :І&ІІ

даввв, вкІ ва вас В&КJІа,цае Ба

тьківщІІва. Бо емІrрацІйщ•ва 

- Qe од ва :1 вайбІпьm•х ве

б е :1 п е к д n в к о • в о r о Ід е й
в о-п о nl т • ч в о r о рух у. 

Це правда, що Ідеі - це копоса

пьвІ Істор .. во-твор'І(j СІІ.DІL ДJUI 

суспІлЬІІJа ваук стае сьоrодвІ всво, 

що :ІВОД8ТІІ ввесь поступ ~дстu 

ДО JІКОІ'ОСЬ ІІехаві'ІІІОІ'О &8'1'011&'1'113• 

ІІУ або ДО еВОJІІОційвОІ'О po:JIIJIТQ 

за ~сь tм.авевтЦІІІІ8 заковам8 

ро:.вІІТКу е ЩонайІІевmе rрубо10 по

МКJІКОІО. Ane, :1 дpyroro боку, ІдеІ -
. це абстракт дОТІІ, по .. ве ссходвть 
во- ва :ІЄІІJІJО•, ве СТUDТЬ ІС'І'ОрІR

воJО ковкретвІСТІD. Водночас .. 
· зваемо з доеаіду, що ве всІ Ідеі ста
ІО'fЬ ~а&ОІО КОвкретвіС'І"ІО. М. 311&• 

емо, що бaram І.цей ве мо•е ва
віть с:І&ЧЄПІІТІІСS• :1& 3DІТТВ. Баrато 

прекрасно узасадвевих І ве ра:І 

«Спр&&едтІВJа• Ідей 3&JІІІІП&ІОТЬСR 

бе:1 вІвкоrо впnІІву ва ІсторЬо mо
дсьІDІХ копектввІв, а твсвчІ :1 усв 

ІПП: Ідей просто :~абуваєтьсв. ОскІ

JІЬІDІ ваша попІТІІЧва еиІtрацІв саме 

тепер 3&ЙІІаетьсв ІПІДУІІУ&аВВRJІ 

рІ:ІВВХ своввх• ІдеЙВІІх систем :1 

одвоrо боку І коJПІ с&ІІе, 3 .цpyroro 

боку, :~авдаввRІІ ваmоІ партИ е те• 

певна І.цеопоrІчва працв (НІІ7, що 

таку пр&ЦІD в кр&JО вапd ІдеАвІ то

варІІІПІ ве моа:уть проробІІТІІ), п 

:І6аІ'ІІ)"І'ІІ ЦJО мепвІ.ку, JІК І .ЧОІІ7 

певвІ ІдеІ сruоть ІсторІІЧІІо-тво

РЧІІІІІІ. СІІJІаІПІ, а Івпd - ве ста
ють - це дпв вас мае .цу•е Веп8Ке 

шачевв.в. 

Воmовтаркствчво - вацІовапіСТІІ

чва mкona У:J&JІе-..оВ&JІа успІmвІ

сть коавої Ідеі від вопевоі ватуrк 

тих суспіцьВІІХ c8JI, що :~~~аnuотьса 
за іі :.дІйсвеввв. Ваівво вІРJІЧІІ в 

бе:~~~еишу C8JIY вопІ та П переваrу, 

ВОІІІІ raд&JІJJ, що ва цій пІдставі все 

мо.аа будУвати. Жмтrв пр-еспо 

.цуіке прІІКрі розчаруваввв цій ПІКо

Jd. Воно пока:J&JІо, що ве JІІІІІІе во
пв, а І моrутвІ матерІаm.вІ ресурс~~, 

11:8ВевІ ва здійевеввв давоІ ІдеІ, ча

СUDІ завоДJІТь. Тав:, от•е, ве ееІ 

ІдеІ моа::ва реапІ:.уватм. Бо справа 

ве тіт.ІІ:К в С&ІІІDІ: І.цевх. 

Досвід ІсторІі та сУЧаевІ суспІ

.вьвІ &aYJDI вчать, що е два основвІ 
рупdйвІ епемевт• ІсторП: боротьба 

вародІв :Ja ве3&JІеав:ість та еково

ІІічвd ро:ІВІІ'ТОК. ЦІ два eneareJI'I'II 
а рІ:.-х ІсторІІЧІІІDС епохах маJОТь 

рІ3&8Й ВІІІ'JІВд. Ane во- ::s&UІ.ДІІ 

вад&JОТЬ обтІччв своІй добІ та ство

РІDІDn аІ.цповІдвІ ковкретвІ 7110-



НІПІ. І n • m е т і і ,ц е І, в к і в • р о
а т а 10 т ь в а r р у в т і в а ц І о в a-
n ь в • х т а е к о в о • І • в • х у • о
• • в ,ц а в о І к о в к р е т в о І е п о

х в, в в: І • а 10 т ь • ,. в х у • о • •
в а х с в о е о р r а в і • в е п І д

п о • • в - n • m е ,. І І ,ц е І • а 10-
т ь істор • • в в й ·ша вс ст а,. • 
Істормчво-твор•••• І,це

вмв ,цавоrо суспіпьстаL 

Or•e, ве асІІдеІ 1108)'ТІ. DРІІЙІІІІТІІСВ 
в суспІт.ствL Л бувае, що й м~:.уn 

прdІUІ'І'вса, ane то,цІ 801111 eraiO'I'• 
:J&СОІамв ве росуу, а UРІІУВ&ВВВ 
та сn&JІІОВ&ИІUІ СІІJІ давоrо ва ро .цу. 

Перемоrа nвme 3& ТІІМR ІдеJІІІІІ, за 
икими є логіка ІсторІІЧвоrо розІІІІТКУ 

І вв:Імають ва тпІ в:оІІJqН!ТІІІЇх умо
вмо свое орrавІчве аІдпо.... ВІд 

ІСТОРІІЧВОС'І'В д.-z Ідей 38Ле..,.ь 
доJІВ пОJJітІІЧВІІХ СІІJІ, JDd хочуть тІ 
Ідеі з.цІйСІІІDва .... Осв:і.льІаr попh'ІІч
вІ свJІВ ІорJОТьсв 3& 'l'ul ІдеІ, що 
не спромо•вІ етап дІйсвІст10, то,цІ 

тав:І сІІJІІІ ІІУСВ'І'Ь проп&СТJL Це ве
пвка траrедІв цІтrх суспІт.вих ее

редоВІІЩ І о.цвввць, що 3ДебІльшоrо 

Із DJJJsxeтвиx мО'І'ІІВІ.в творвть своІ 
ІдеАвІ системR. Rв:що йдетьсв про 

ваше ведавне 118В)'JІе, то т...а 

траrІ'ІВ8Й момент пере811ваа у свій 

час Ввчеслав JІІІпввсьІDІІ:, IDDd 
пвсав прв в:ІвцІ caoro ..,.,.. про 
rе...ьмаво.ку орrавІ:~ацІ10: сор~ 

:~ацІа, покпмкааа дu 3ДІ:Ісвеввв 

ІдеІ, ПРВЗВ&Dа поаву le:lвapndcm. 

тІеІ ІдеІ. Во що варта Ідев, вка ва
вІть своrо .. ра3118Ка ве а ставІ oxo
poDII'I'JI Від Д)'ХОВОІ'О 38JІОІІ8ВВJІ•, 

JIJnorвcWDІA - УеОретв:к одвоrо, .. е 
3& loro ..,.,.. спІ3Вевоrо IIO:aJIJIIIO

ro варІвІІrу • роЗJІІІ'П7 вашоrо ва
роду - ~ 'І'р&І'і'ІІІО, ЩО 38• 

JІІІ.ІІІU вІв 7 своІх арацвх ве маао 

вартоаrей ДJІВ вау .. ,.. ІсторП, апе 
йоrо ІдеJІ ве мо•е етап ІсторІІЧВо

'ПОр•оІО свпо10, Іо ва tрувтІ еко

воІІі'ІІІІІХ умов пІмв peiiOJIJDцU вова 

муСІІJІа 3аІІІІсІІ)"І'ІІ в поаІтрL Л JІІІ

D8Во.в:ому ве хотІпос• ІУ'І'ІІ Ідео

поrом тІ.лькв elll.rpaJrrla • • • 

Cllna УРДП поJІВrае, вnасве, в 

тому, що П ІдеІво-аопІ'І'ІІ•ва по-

3ІІЦЬІ II8IIJIIIIIU з ковв:реувоІ украІ

вськоІ дІйсвОС'І'ІІ. П осноавІ по3ІІЦІІ 

авроСJІІІ ва тm ековокІ'ІВоІ, соцІ

&JІЬВоІ та DOJII'I'II'IBOI дІйС'І'ВоетІІ, що 

павуе · рьоrодвІ в Іот.шеввцьІdа 

ЬmерП. МІІ вІ•оrо не ІІІІJО'ЄІІО, .. 

вІ•оrо ве фавта3уемо. Ваше 38-

в,ц.- - nВІDе ІдеопоrІЧІІо І на

уково ро3Іу.цуаап BUDJ' Іде10, оскІ
JІЬКІІ 'І'акІа )'ІІОDВ UТІІ8 украі

SСЬКОІ'О варо,цу ве мае. ЛJІе цв ро

збудова 3 тІе10 UІШ-010 по'ІВе ро

&ІтІІС8 ІезваР'І'&ОІО І фuьІПВВОІО, 

коJІВ вашІ товаркпd ЗІUІІС'І'Ь вашоІ 

Іа'І'ЬІdаЩІІВВ І тамоm:в:ьоІ сІІ'І')'ацІІ 

з усІІІа П процеса- вl:sЬIQ"'''t 38 

ВІІЦцву 'І'О•в:у еІІіtрацІйщвву або 

орІеВ'І'&QІІО ва ІІІdсв КОІІІdDВ&ТУРвІ 

В88ЩL Буде коJІВсь дУ1Ке 'І'РаrІ'ІВо, 

KOJIII DРDПІОВІПВ ва J"краІву, де:nо 

з во80і eldtpaцU буде пере•-п 

'І'е, що nepe...W.. вашІ старІ ПО• 
JdТII'IId еІІІtрацІйвІ партІІ або ва

цІов&JІІСТІІ, ве зваІшоВІDІІ в 'Іас 

друrоІ ЬшeplaDicrnRвol вІІв8 епІ· 

пьвоІ мо• 13 с80ЬІ u~ ааро
дом. Л а ~кра[вІ ари вdх 3ІІІвu 

е фактом, що Іоп.mеВІІЦІtка аюrе

ма 3 аародом в е 3 р о ст а е,. • с • 
8 ОДНО, B8IIIIIUDI - DJIOЩIIII& 11.0• 

вфJdпІа аостІйво зроетае, DpCJ'1'116o

.JIIdDЄIUIЦWПa СВJІ ІІОСКОІІСWЕ88 tіо

JІWІІЄВВКUІ ве 3ВІІЩ'І'ІІ, Іо .. е с80-
ао екСІІJІУаnційвоJО ІQUІІЮ.ЦОІО lo
nwae811311 цІ c•n аОС'І'ІЬо аоро-
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даУе. ДJІR УРДП украівсuа peвo

JIIOid& о311а•ае в першііі мірі - ае
реда'І'ІІ ВJІ8,10' С&ІІе т- по.uі'І'ІІ'ІІІ8М 

·овлаи, що -:spiml в УкраївІ. &:к 

вамІдов: :JаІІеречевu 6оnmеІUІЦЬ

в:оІ ев:СПJІУатацІІ та вевоnІ, що це 

ва прав:твцІ • ІDІІроІШІі)' севсІ о:~~~а
чае передачу ВJІадІІ ва opoct'Opas 
большевицьв:оі ЬшерU предетав&ІІ

кам народІв, репре::sевтов&JІІа сьо

rодвІ ва 90% тру~8ЩІОП' села та 

мІстL 

У пІдході до вашоІ дІйсвоСТІІ 

ІІУС-О ІJ'ТК суворо реат.вІ. По-

1111'1"1'8 «ІШ&с• .. сварод• е до пе-1 

мІрк дУ•е ф~ ПОІUІТТ-. В 

КО8ІІОІІУ cyoпlDьeтJtl крім пo.Jdny 

ва класк, ак ев:овоІІІ.иІ aтeropfl, 

е ще подІл :sa ••ето .а10дс..- u
теrорІ.нмв. В ко:квому класі кріІІ 

елемевту цІввоrо, що :ioro ск.аада
JОТЬ восІІ певвих особнствх І..втеле

в:туальІІІІХ та ІrІОраJІЬ8ВХ НОСТеЙ, 

е елементи пересічнІ та навІть з.."Іо

чипвІ. 

КоJПІ •• це приймемо до уваn, 
то водночас одер ... о оріевтацІйву 
лівЬо дпа тоrо, щоб св:а:JаТ8 соІІ, 

де саме буде тоrо вай6Ітdпе до:sрІ

лоrо елементу, що росте JІК мо

rильЩІІК hт.mевв:ІІІУ. Не в:о•шrй 

свевдово•е&8Й• е репре:sеІІ'І'&ІІ'І'ОМ 
O'l'lls :sдІбв8s до поліТJ11111оі uщІІ 

елемевтІв. DtrreвцiJшwlo ва:ІбІт.ше 

вебе3ІІМІІІ пpo'l'86om.me88QЬJd СІUІJІ 

:sasoaвl ве серед старевьКІІХ &а

бус• ва села n К&ІІДІІД&тІа ва cпe

QJUIII'I'i8 по містах. ао- передо-

8СіІІ '1'811, де вайкращі спеці&JdСТІІ, 

фахівці, ПО IIIII:OJIAX, '1'811, де ІІОJІО

ДІа. '1'811, де достУІІ до II&YIDL Це 
JІ8ДИ. ЩО BllpocJIII . В про.цукціhІ(S' 

ароцесu: УкраІв8. це ио..-. що 

311&1D'nt, а вdкраше opraвl3yaan 
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пооДІІІІокІ вІдтив.к• вamoro _.тт• 

ДJUІ варо.цу. Бо вовк тако• 38&· 

JОТЬ І бачать постІ.йво цiJJ)r светему 

ексІІJІУатацІі та ваКкраще :sиааоть. 

де в:орІвь :ІJJL Зв'а:~атмса :1 ТІDDІ 

елементакм по моJКJІмвостІ в•е те

пер, а в час революцІІ передовсім. 

- це . освовве завдаввв вamoro 

руху. З • о • е в т о м р е в о л 10 ц 11 
УРДП стане партІею ав:раз 

т • х е лем е тІ в. І разом з 8811 

будемо боротвс& за владі в УкраІ
вІ, щоб спільно ва руІвах боm.

mеВІІЦЬкоі дер.авво-капІТ&JІІСТІІ'І

иоі с8стеІD ваше JІDІТТJІ побу.цу

ватк так, щоб буJІВ забезпечеві 7оІ 

уво- ДJUІ всебІчвоrо ро:~вмтв:у 

всьоrо вашоrо варо.цу. І в:опв еьо

rодвІ депо вам :І&ІUІдае, що УРДП 

- це добрd штаб без ссоJІдатІв• 

- вів ва Украіні прикро розча-

руетьсв з пepmoro ДІUІ. Т а к, м • 
я а с ь о r о д в І п а р т І• п о л 1-
т • ч в 8 s к а д р І в. М. ІrІУСІІJІІІ б 

перев:реслІІТJІ себе в своіх освоаах. 

KOJIII б СТ&JІІІ ва eJdtpaцlf ІІАСОВОІО 

партІею. Але це :sовсІм ве озвачи, 

ЩО до масовоІ праці D КР&ІО - Ве 
rотуємосs. В•ростаючи :1 конкре

тноі ув:раІвсьв:оІ дІА.сиоСТІІ, - вa
IJJerme знайдемо спІльну мову :1 

ук.раІвсЬКJІІІ ПОЛІТИ'ІП8ІrІ &&'1'88011 

краю. В цьому нІхто :1 вас ве С7· 

11Віваєтаса. 

Та ваша постава JІІІЦем до крuо 

ве мае вІчоrо eпiJu.ooro :1 «JQ»aeвoJO• 

поставою бавдерІвськоrо комсомол7 

ва еІІіtраціІ. во- дУІІ&JОТЬ, що де

маrоrІею та вак.пеDаІІІІ («DeoKOIQ'· 

віСТІІ•) іІІ Удастьсв поверву'І'ІІ аретв 

вас девкІ елемеІІ'І'ІІ украівс~tкоІ C7-

cпlm.DOeТJL Оrавка іЖІІІІ вае е.о

rедвІ е ве ва украівсWОІА UТІІВ, а 

• вай6І.аWІІ веоаІдомІ ел....,... 



села. Пр&КТІІЧІІо це о311ачатвме 

спробу цьоrо середовища розсварІІТІІ 

знову ваше село з ІІістом. Цв спро

ба, запові,цаувава Озерськвмв, що 

мала б поJІJІrати ва пропаrав.цІ 

rрабуваввв СеJІJІ&аМВ КОJІІ'ОСПВОІ'О 

майва І тверд•еВІІJDІ, що УРДП за 

сколrоспв• - е ве мевm rлупою 

ковцепцІею, вк коJІВсь бу ла loro 
спроба бу.цуватв в rітлерІвськІй во

вій ЕвропІ українську дер.аву. 

У Р д П е п а р тІ е ю, що б о ре

тьсв за лІквІдацІю ве лише 

к о л r о с п у, а І ц І л о і б о л ь

ш е в и ц ь к о І с • с т е м • д о о с
во в. 

Шлвх до ціеІ мети і до добро
буту селвв ве леJКІІТЬ, о.цваче, в 
р о з r р а б у в а в в І к о л r о с п
и о r о м а й в а. ІІІnах цей леиunь 
в перебудові колrоспу в вові ФО

рми rосподарюваввв, що мо•е з 

КОРИСТІО ДJJB вашоrо СЄJІJІІІС'І'В& І 

вародУ відбуваnев JІІІПІе п о ст у

п о в о. До вовоІ розв'в:ІІDІ се.лввсь

коrо пвтаІІІUІ, що буде безсум:вlвво 

опиратисв ва двох доброві.пЬІІІІх 

формах зем.лекоркстуваІІІUІ - ва 

трудово-~ві.цуальвій та к:оопе

ратвввіІ - шлвх в е д е п е р е д о

всім через перебраввв се

лввамв влад• в к:олrоспІ 

та й о r о п е р е б у до в у. Це дJIJI 

нас безпірна справа. ЛІІше в цей 

спосіб ваше се.лJІІІство мо•е етаn 

колосальввм співелементом в будові 

ваmоі дераавв. Евdtраційва ІІІІса

в-а бав.церІвськвх писав: Озерсь

ких та Івпоа е вадз88Чdво ко

рвсІІІDІ вввщем. Вона розвІвае всв

кІ сУІПІІвв щодо авархічвоІ ролі 
ціеІ орrавізаціі в вапdй В8ЗВОJІЬІІій 

боротьбі. УРДП - партіа, що В8е 
ва сьоrо.цві об'едвУе ук:раІвців з 

усіх земель, буде )'11&88ТІІ веоІхІ

дІІІDІ - поІіестІІ ва всіх ук:раІвськвх 

землах ІІІІІРОКУ івформатвІІІІ)' ак

цЬо, щоб переетереМ'JІ украівськd 

ПОJJіТІІЧІІІІЙ актив перед ук:раІвсь

ІПUПІ еІІіrраціІоооІ:в бав.церо-боm.

mеВІІК&ІDL М. зваемо точно І без 

іхньої JЦІІростк, ва що вадІетьсв 

цей табір. Коли вкdсь ММ у 

еВизвольвІй поJІітвцt•) хоче так 

розв'взатв селавське ІІІІТа&ІUІ, щоІ 

спочатку розrрабувап колrоспв, а 

пізвіmе моJКУТь бУТІІ поруЧ •вкmве

вкх садків• орrавІзовуваві І Іо

m.mеВІІЦькІ колrосПІІ, то без іхвьоІ 

щироств зваемо, що ве лише в та

кій бавдерівськІ.І дер•авІ больmе

вІІЦЬкІ колrоСІІІІ змо•уть свІ.цво

ВВТІІСВ», а тако• змо•е ві.цвовв

ТІІса І больmевкцьке СБ, пр-1-

тввІзацІ.в ці.поrо вamoro иunтв, па

вуваввв веобтесавоrо парубк:а і 

обме8евоrо простака. Але це Cld
mвl ва,цІІ. Поруч всіх вешасть, ІІКІ 

пере88в ваш варІд, вів вавчввев 

тако• і попІтІІЧІІо .ю-.ап. ВІв, цеі 

варІд, СUІ буде про все вкрІmуват• 

ва своІй землІ. • •) 

•) сСтихійний nотяг сепян-хлі

боробів ДО реВОЛЮЦіЙНОГО срасхі

щеніЯ:t копхозної землі повинен бути 
визнаний беззастережно і до кіІЩя, 

без всякоrо компромісу і пише ні

еля реального одержання землі та 

інших засобів виробництва, - хлі
боробові застерігається повне і без
застережне право постуnити з нею 

на свій розсуд, аж до відновлення 

стапівських колхозів. • ( с Визвольна 
nолітика• ч. 4-5, ст. 31). 

••> Як відмінно підходять до тих 
справ українські революціонери в 

краю, що боряться під назвою ОУН 

і яких ворог щоби скомпромітувати 

також називає сбандерівцями•, скі-

1'1 



Не в бунті села проти міста, авІ 

не в п р о т • с е л • в с ь в: і і п о

літвці міста УРДП бачить 

ав:ийсь шаве будуванна 

ув:раівсьв:о• дер:жав8. Збе

реrrи соцІвльву однорідвість та по

в'взавІсть інтересів ув:раівсьв:оrо 

села з ув:раівсьв:им містом - це дла 

вас вихідна точка всіх ваІІІІІХ акцій 

в Ув:раіві. KoJІR хтооь дУІІає, що 

украІвсьв:І селJІІІІІ цієї спр&ВІІ ве 

льки більше rлузlІУ та відвіча

льности в їхніх ІІИсаннях-виста

рчить хочби зацитувати виїмок із 

«Слова Краєвого ПроводУ ОУН» з 

нагоди Нового Року 1947. Читаємо 
там між иншим такий заклик до 

селян: «Українські селине! Воріть

ся за українську Державу, в якій 

земля буде власністю народУ, в якій 

буде знесена ексnлуатаційна систе

ма, яку ввели большевики в сільсь
кому госnодарстві. В українській 

державі селянин не буде кріпаком 

а вільним громадянином». Беремо 

ці слова з сКалєндарця УПА на 

1947 рік», сторона 34. йоrо nрине
сли зі собою останньо партизави 

УПА враз із иншим:и документами, 

які в цілости nідтверджують зовсім 

nротилежний ідеологічний розвій 

революційнних українських кол 

краєвого ОУН від бандерівських 

емігрантів. Не ставка на стихійні 

інстинкти менUJевартного елємеиту 

- але орєнтування народніх мас на 

центральні ІІИтання боротьби! По

ручаємо еміграційним «революціо

нерам• nереглянути собі центра

льний журнал ОУН в краю •Ідея 

і ЧИН» виданий в січні 1947 р. Про
блєматика і nостава цього журналу 

є цілковитою сатисфакцією для 

УРДП за nисання Озерських і nо

nиси В-ків! 

18 

розуміІоть, то, значить, вів стаВИ'І'І 

ставку ва темну бешросвіТИJО мас) 

і ва руїну ·Украіни взаrа.пІ. КолJІ 

в містах буде вирІшуватисs спраВІ 

уираівсьв:оrо дериавиого будів· 

ІІІІЦТва, то це ве означає, що держа

вне будІввицтво мусить відбува

пса всупереч інтересам села; ві

дбуват-етьсs воно в місті тому, 

що справи державвого зваченва 

ве можуть і віколи ніде ва селі ве 

вирішувалисs. Міста сьогодві - це 

вже ве дореволюційні російські 

міста. УР ДП матиме вдОС'І'&JІЬ сІІJІ, 

щоб приєднати до справи боротьби 

за українську державу не лише 

робІта.чий ~тив, а також І маси 

украіаського міського васелеВВJІ, 

JІв:що цього ми ве зробимо, то це 

зроблsть вашІ вороги. Лише полі

тична єдність та господарська спІ

впрацв українських селив та ро.: 

біТВJІІdв мо:же бути підставою ва

шоrо державвого будІВІІІІЦ'І'Ва. 

В Ув:раІві uзpiml відповідвІ ев:о

вом:ІчвІ та соціsльвІ УJІОВІІ) що е 

орrавіЧВІІІІ tрувтом ДЛ& В&ПІІІХ 

Ідеі. Коли б навіть була потрібна 
довша полІтІІЧІІа, демократІІЧІІВМи 

засоб&МІІ провад:жева боротьба, в:о

JІ.В б вашІ когорти УР ДП 1ІІУСІІJІИ б 

ва ВІUІЙсь час бути в менmостІ -
т о ц е б у в б и ч а с д у • е в: о

Р о т в: • і, бо лоrІаа ІС'І'ОрІІЧВоrо 

поступу І ековом:Ічві УJІО.- Укра

і-, П в:олое&JІьвІ шанси в вайбу

тньому вк краіви передової Івдуст

рП в цілІй східвій Европі, нарешті, 

соцІаJu.ва перебудова нашоrо ва

родУ, що є В8е ва и .... ,- це все 

буде підтверД)КУВ&П JІІІІІІе одне, а 

саме те, що ва ша Ідев бу де 



Історично-творчо~ Ідеею 

модервоrо українства, а 

все Інше може матв вайвище -
переходовмй, ковьювктурвий ха

рактер. 

ЕІІІtрацІйвІ партІі, ва вашу дУІІ

ку, ве мають шансів прdввтвса 

ва УкраінІ більше, вЬк у форІІІ 

веве.лІІКJІХ сект. Але коJІІІ б це ста

лоса - це ве творило б вІакоІ тра

rедП. Жвттв буде вайкРащою про
боІD ..-rrевартости всіх концепцій. 

Але вам здаєтьса, що в краю протв 

себе будемо мати зовсім нові по

літичні сили. Іх основою буде пІ
слябольшеввцька спаЦІЦJІна. Це 

будУТь ті елементи, длв ИКІІХ ІDІТ&В

вs ПОЛІТИКІІ Вмі.mуєтьса в ІDІТ&ІUUІ 

не боротьби за певні Ідеі, а в спо

сіб «Пристосував• се6е у новій 

ситуацІІ. Це буде той. ІІ&ІІ відоммй 

тип, що за советськоrо pe8111Q' ІІІІІа 

скрізь пр•стосувапса І був по

кІрввм. СJІУХІІІІІІМJІ кар'еристом; 
КОJІВ а ПотрІUDІВ пJд вІмцІ.в _ пр•-

СТОСУВ&ВІUІ і втр-авва ва пове

рхвІ при воВІІХ павах знову стапо 

ОСИОВІІВМ МОТІІВОМ ЙОІ'О DO&eдiвJDL 

М. зваемо йоrо й 'І'У'І' ва eadtpaцii, 
де йоrо партів - це всвка партів 

бІ.льшоств. де вів в оставвІй час 
У•е •ІІ.JІІD6льов• в воІІ8Х опікунів, 

і чекае, що во- ЙОІІУ 3ВОІІУ ека
-n-ь ро6втв. Цей дУХовd ПJІебеІ: 

і раб ДО CoiJJIUI З CJI&JIOpoc&IDI» 

моае схоче творІІТІІ І евоІ спОJdтич

ві• партІі, сІдейві ковцеацІІ•, і в 
воах обстаІІІІІІ&Х 11&11&1'8'1'8Меrьса 

знову пр•стосу•т•еа, стuочв ба

nвстом І rат.мом в вашоІІУ ростІ. 

Проти цІеf СІІJІІІ реВОJDОцІйВ8Й 

актив вашоrо вароДУ буде ЗІІУШе

ІІІІЙ повести рішучу борсm.бу, бо 

це Водночас буде боротьба за вашу 
везаJJежвість і rІдвІсть, . за вашу 
прІІІІа.леиudсть до европейськоІ 

спільноти та за ваш зв'в:юк з пе

редо- сІІJІаІІІІ сучавоі куnьтур•. 

Третв ЬшерІвnІСТІІЧІІа вІйна не 

буде відбувапев за вІдстоюваввв 

івтересІв вamoro вародУ. Немае ва 

сьоrодвІ сиn•, а:ка була б зацІка

ВJІева в вашому визвоnеввІ. Мо

т- вІйвв зовсім ІншІ, і вище про 

вих ІІМ вже rоворили. Але поскІ

льк:м ваш нарід знаходит•ьсв вае 

в оставі вІ.ІmІ з московським бо

JІЬШеавЗІІом - ца вІйва буде для 

ревоmоцІ.Аввх сил УкраІВ8 успІ

ш:ввм шансом ванести вороrовІ 

остаточввй удар. Нова ЬшерЬшІ

ствчва Війва спр...-тьсв до uз 

ВОJІевва ЦІІХ СВJІ, ДО ПОВВОІ'О Іх 

вІUІВJІеввв ПіСJUІ цІеІ вІйвв ваету

~ IDI'I'a-, -е буде ва дев
вому порІІДКУ, - це справа спра

ведJІІІВОІ розв'взІDІ всІх европеІсь

ІUІХ поJdТІІЧ~ mrraвь, в тому 

ЧІІСJІІ украівеькоrо ІUІТ&ІUUІ зокре

ма. В З&JІе811остІ вJд поста.. ва

шоrо вароДУ буде все це арІ.шуu

твсв. УРДП стоіть твердо ва ма

воВІІЩІ соJdдарвОС'І'ІІ вашоrо вародУ 

з европеІськвм• ороrресвв~ 

СІІJІ&ІІІІ, що саме роДІІТЬСІІ ва ру

Івах етароІ Европи. ЦІ сиJІВ звахо 

дnьсв передовсім в еврооеІсuому 

ДЄІІОКр&ТІІ'ІІІОІІУ coцlanl3111. ЙОІ'О 
Іде&JІІІ вацІова.львоІ та соцІапьвоІ 

справедJІ8ВОСТІІ е водночас ве вІд 

сьоrодвІ ва111101и Ідеалами. ЦеІ 

вІдро.цаевd рух сучасвоІ Европи 

е зовсІм моnод-. Дnв ньоrо apo
AmJDІ тІлЬІDІ ІІІсяцІ. Пройдуть ро101 

- І цІ смJІІІ будуть JІІІПІе 3рост&'І'ІІ, 

моrутвІти, бо Історів тако• працюе 

ва -х. Це звае ваш aopor, і тому 
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вів саме проти тих СВJІ спрВІІО

вує всі свої удари.*) 

* 
На тJІІ сучасвоrо укладУ сІШ по

зицІв ваmоІ партії І вamoro вародУ 

ва батькlвщввІ зовсім всва. МІІ ве 

зааходимоси помЬк зrадУВ&вимв 

*)У зв'язку із тим nостава наших 
еміtрантів змушує нас зробити ма

леньку деtресію. Саме в той час, 

як московські вrенти видали у Ва

ршаві маніфест до комуністиЧІШх 

nартій, сnрямовуючи всі свої удари 

nроти демократичного Соціялізму, 

саме в той час, коли большевицькі 

боївки розбивали італійським ро

бітникам голови та тяжко nора

нили одного з nровідників nартії 

Сараrатті-Метеотті, саме в той час 

наша преса (навіть нам сnрихиль

на»), nр ом о вчу ю чи вс і ці фа

к т и, розnисуючи про скризу» евро

nейського демократичного соціялі

зму, дозволила собі на злобну nроти 

нього nроnаганду. Займаючи зде

більшого становище, оnерте на nо

вному незнанні сnрави, про яку 

nишуть, еміrранти у відношенні до 

тих сил, що саме борються проти 

нашого історичного ворога на ву

лицях Риму, Парижу, Берліну, здо

булися лише на nридУРкувате nід

сміхування. Це nідсміхування nри

гадує нам nрикрі моменти нашої 

історії, коли наша армія УНР nо

кидала Україну nеред ворожими 

наїздникамн і коли із-за nлотів 

підсміхувалися з неї наші ж таки 

хахли. Цей хахол, як відомо, пізді

ше за це підсміхування дорого за

nлатив. його rна.пи по Колимах, 
Сибірах, його батьків і рідних зна
ходили по могилах у Вінницях із 

зв'язаними колючим дротом руками. 

Невжеж це його нічого не навчило? 

20 

вище двома камеІUDІІІ сучасвоrо 

історІІЧІІоrо ставоввща: підrотовою 

до третьої Ьшерівлістичвоі війви 

та варостаючви фронтом нових ре

воmоцІйввх сил. Все те, що помЬк 

твмв сил&ІІПІ схоче лавІрувати, ве 

зможе Існувати вк: ВВІІЩе везале

:жве. А кавди.датів ва такі твори, 

ВКІDІ був хочби український Кра

ківський Комітет ~ сrеверальв:Ій 

rубервІі», або в кавди.дати ва де

леrацЬо до третьорадвих урвдвиків 

поліційвої ВJІади, щоб затвердила 

ваш «УРвд•, так вк: це було 30 че
рвив 1941 р. у ЛЬвовІ- УРДП ве 

збираєтьсв. В УкраівІ та справа се
ред в amoro полІТІІЧІІоrо активу 

ВИJІсвева. Jlиme зра.цввкв співпра

цюють з вороrом І скрІптоють Ім

перІвJІІстичвІ Aoro вамаrаввв здо
бУТИ павунаввв у світі. СправжвІ 

йоrо СІІJІІІ :характеризуJОТьсв веза

ле8ІІВМ дУМ&ВВJІІІ і вови є с а м е 

тим каменем історичвоrо 

млива. Вови є саме тим 

визрілим фронтом нових 

ре в о л ю ц і й в • х ви з в о л ь

в и х с и л з а к р а щ І І в о' в І, 

ввщоІ нкоств форми ••т

т 8. ТИХ украІВСЬІDІХ ВИЗВОJІЬІІІІХ 

СВJІ віхто ве буде смолотв», навпа

кв - в потрібв:ий час вови ставуть 

до остаточвоП боротьб• з боJІЬІПе

виЗІІом за свої ваціова.пьві та со

цівJJьві права. Разом Із боротьбою 

Ідейно спорІдвевих захІдвьовро

пейсЬКІІХ СІІJІ ваша боротьба ІQ'

свть пр-ести остато'ІВІІЙ розrром 

вamoro вороrа та змусить всіх ра

:хуватисв з ТІDІІІ Іде&ІІІІ, що ставуть 

боеввми прапорами мі.лІовввх мас 

коловівльІІ8Х та трудВЩІІХ варо

дІв всьоrо свІту. 



л.подолянин 

Проблема ЛІОдини. 
В епохах, зад11111леввх ажіота

:жем партійвої боротьби і виrукамв 

rазетВІІХ racen, раз-у-раз в:к реа

кціа лунає раптом rолос: ска:жіть 

про mоДJІІІУ! Ска:жіть вам про про

сту, ска:жіть вам про звичайну, пе

ресІчву, щодевву mо.цвву! Та :ж, 

ківець-ківцем, метою всіх теорій, 

учень І партій:ввх проrрам має бути 

вова, людина, t іі, людввн, щастs 

й добробут. 

Небезпека забути про тоДІІВУ в 

rаричці політІІЧВоrо ИDІТrs - це, 

ик показував І показує досвід, ,ду:же 

реапьва вебешека. ЦUd tрав,цІо3111 

світоrJІJІДовІ СІІстеки, вервісво за

дУІІ&Іd вк пІ.цоІма дJUІ У"ЩаСШІВJІев

вs усьоrо mодства, в ході подій пе

ретворюв&mІсь ва свою DрО'І'ІІJІеж

вІсть: ва засіб ще бІльшоrо утиску 
й rвоблеввs mоДІІІІІІ. МІІ хочемо 

будь-що-будь УІППШУТ8 цієї заrро

зи. Ми хочемо, щоб від початку до 

кІвцв воввй РУ'Х, скероваввй ва пе
ретвореввs Ісвуючоrо світу, буа 

ствмульоваввй І провадже88Й mo
ДJIIIOJO зrІдво з П природою І в ,дусі 

іі В&ЙКращJІХ Ідеа.лів. 

Але відразу ж застере.tмосs: 

ідетьсв ве про сі ру mо,диву. М. 

ВІІХОДВІІО З зас&Д8, ЩО веІ ваші 

DOВJI'I"I'B УІІОВві, ЩО дійевість ЇХ пе

ревірsєтьсв 'І'іт.КІІ з певвоІD, ВJІРа

зво окреслево10 історІІЧВою в:о

&в:ретвіСТJО І що, от:же, аКТJІввість 

ваша вІдбуваетьев тІ.т.ІоІ через за

перечеввs o,tndєi peJUI'I'IIВIIoi варто

СТІІ Івmо10, ику з поrJUІдУ пеавоrо 

Ідеалу В3В'І'О за 6L"'ЬЬD або •евш 

вабтuкевий ДО абсолюту ПО:JІІТІІВ. 

ТИм то вам ідеться ве про людв:ву 

sв: зосереджеввs JІІDІХось ві'ІІІІІХ І 

везміВRІП ВJІ&сТ880стей, а про шо

диву в іі русі, в іі розвороті, в іі 

моЖJІІІвостsх постійвоrо І безпере

рввоrо вдосковапеввs. JЬппе в свІ

тоrJJВДі, що охоплює mодсьв:вй світ 

вв: єднІсть суперечностей, моJК.JІи

ввіі ав:тивІзм свІтоваставлеввs І 

можлива віра в прамунавва до що

раз в:ращоrо й досковапІmоrо, що 

вввикае з запереченвs старих по-

3ІІТИВІв, sв:І з часом стають rапьма-

118 ва 111JU1XY ДО ВСеЛІОДСЬКОЇ Мет8. 

Ідетьсв - ще раз тверДJІІІо - ве 

про сІру люДІІву, ве про віЧІІІІЙ 

пр..tтвв. ве про вІчвоrо пролетари 

або вічвоrо пІдпІльвииа. Якщо 

..ще 1111 окресл8JІв дЬо Jllo~ вв: 

.діІо, с:uідву З іі ПРІІJІОДОJО», ТО В 

вашому поввттІ це озвачае, що 

природа то~ полиrае ив:раз у 

боротьбі з об'єв:т8ввою природою І 

в опавуваввІ П навколо себе І в 

С&ІІОІІУ собL Ідетьсs Про ЛІОДІІВУ 

ставовлеввв. 

ОдвІє10 з вайстрашвІІПІІх пере

ПІКод ва DJJUІXY n10двви ставовлеввя 

Є 118СJІеВВВ аІІТІІВОмівмR: або-або 

мвслевви середвьовІчве, в~ 

ВІІJІDІТЄ в баrатьох в1111а,дках І досІ. 

Це .. слеввв ве дає _ .моrи вставо
ВRТІІ спра1181110 ІєрархІ10 вартостей, 

дійсву ДJUІ давоі епохв: вово 1 стае 

tрувтом дпв TJUІUDІX вепорозумІвь, 

вово стає rапьиом у простуваввІ до 

Ідеалу. Ось число 9 берхтесrадевсь
в:оrо сОрJІІІКа• вадрукувало вІдкрв-
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тий лист Дмитра Донцова до Уласа 

Самчука в справі ретроспективного 

ввступу ЮрІ.и Косача в збірввку 

сМУР• проти JJiвU сВІсввка•. ОДІІІІ 

з вайбіJІьmвх украівськвх публі

цистІв, JIIDIЙ стіJІьІDІ років був дУ

хов- провідввкоІІ захі,цвJ.о-укра

Інсьв:оІ вацІоваJdетІІЧІІоі дУІІІDІ І до 

ronocy вв:оrо првСJJУХ&ЄТЬСВ ще й 

досі баrато украІнсьКІІХ Івтелев:туа

лІв, цей пубпіцІІС'І' -ступае сьоrо

диt з обороио10 • . . чоrо? Вnaenuю, 
тоrо, що вів, Донцов, яропаtував за 

ввесь час своеі оуб.лfцІІС'І'ІІЧноі ді

альвостw: ВЄJІ-оі Ідеі украінської 

аК'І'ІІВВОСТІІ, то&rо, в ІdвцевоІІУ ра

хув.в:у- украіаської то~ чм:ву. 

Св:ІJІькв • тут прев:расноrо вакіру 

І скІ.льКІІ тут p&:DDчol с.вІпОТІІ! Ве

JІJІку 3aCJ1Y1'Y •ае Донцов перед 

ІоторІе10 украІвсьв:оі попІТІІЧІІоі 

дУМКИ. JІсв:раво І чітко ІUК до па

радоксат.воств провів вів Jdв:Ьо 

мЬк двома свІПІІи - )-ираіпсьК88 

І росІІськвм, - затаврував уrодо-' 
ВС'І'ВО, затаврував ваш провівцІ.вJd

зм, затаврував дУхове рабство. Але 

ж це був тіJІьІІ8 початок, це був 

конечний перІПІІЙ період пеtаціі, в 

икому кожна rостра деталь, навіть 

:кожен абСурд у протнстав.пенвІ двох 

~вітІв був об'еКТІІвно в:орвСІІІІІ, бо 

ніщо тав:, вв: парадоксальне мвс

.певвs, не дає поштовху акnпавІ.й 

дІ.ильностІ в новому вaпpJDd - а 

дІ.ильвІС'І'Ь потрІбна бу ла, ак повІтра. 

Це був тІJІЬки nочаток. перша ВІІХІ

дпа точка, бо піСJІJІ тоrо ВJІІІІІКJІО І 

вироепо С'І'іJІьКІІ nробпем, ВІІбухву

•Jо Й розвину ЛОСR стіJІЬІUІ супере

ЧUОСТеЙ, що іх веспромо.иа в•е 

бу ла розв' вза тв початкова 'І'Очв:&у бо 

точка, вк вІдо•о. зав•цв заmопа

nьси на ппоЩІІІІІ, воu ве •ае ..-1-
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ру ні в mирвві, ні в висоті, - житrи 

ж Іде да.."Іі, житrи відбувається в 

царвві сферІІЧІІоrо, жвтrв це завжди 

об'єм, а не ПJІощина. В цьому й 

полвrає траrедів довцовськоrо ми

спеввв. ВІв не розуміє нащадків, 

нащадв:в ве розуміють йоrо~ ВІв 
rоворІІТЬ одиІєю мовою, нащадв:11 -
Івmою, хоч ВІІХідва точка була одва: 

&КТІІВвІсть украівськоі JПОДІІІІІІ. 

Донцов не розуміє сучасвої ук

раїнськоі лJОдІПІІІ. Вів І досі ве ре

комендУє ій читати «деtенерата• 

Пруста і «еротомана• Цвайtа. Він 

І досІ пропонує чвтатв тіJІЬІDІ КІ

пnІвtа І ... Меріме (•Кармен•?). Чи 
це пок~ СJІабкосrв сучасвої 

у:в:раівськоі пю,циви, вв:що вона в 

40-х роках уже не за,цовольввєтьси 

ТВМІІ сабо-або•, вв:І ій пропововаво 

в роках 20-х, икщо ·в іі дуп~І є мі

сце не тіJІьКІІ дJІS КІпліиtа, а й длв 

ЦваАtа? 'ІІІ справдІ ж це озвачм: 

бУТR ласкавим тепитком, що ссе 

двІ корови? В такому разі ми визва

n.о В8Р&ЗВО, що маємо таких ко

рІв ве дві, а двІ твс.ичІ, двІстІ твсвч, 

С'І'і.лькв, св:ільІПІ іх бу по в ІсторІі 

світової дУМКІІ. І вІдмежовуватись 

від будьsв:оі з нвх, що можуть 

дати вашому світовІ икесь позІІТи

вне або веtапвве доповнепви. мп 

не маємо ваймевmоrо бажавив -
хочбв І коштом икоІсь паJ)'І'ійвоІ 

анатемв або ризиком зарахуваJІІUІ 

до uтeropU ссвивопасІв•. Во суча

ева українська mодвва хоче стати 

спа,цкоащем абсолJОТво всьоrо здо

бутоrо JІІОДСЬКОЮ дУІІКОІО В вІ.иах, В 

усьому розібрапев са•а. без ме

В'І'Орів І проповіДВІІКІв, І все вико

рвстатв дJUI будІввJщтаа завтрі

mвьоrо двв. Т.. то по3ІІТJІВІІІІЙ 

ідеал 20-х років мае сьоrо.цвІ ВІІІ'JUІД 



ідеалу площивноrо, однобоиоrо. Сьо

rодві йдетьсв ве про півлюдІПІІІ, а 

Про цілу ЛЮДІІІІУ. 

На траrічву (а, може, й комічну) 

сліпоту засуД)Кева в кожну добу та 

людина, що МИСJПІТЬ або чорВІІМ, 

або бІлим. ве маючи вІдчуnв тоrо, 

що між ЦІDПІ полюсами свє ціJПІЙ 

спектр. За таКІІМ мислеІІВJІІІ, ва

приклад. вищо Сартра з l:oro 
екзвстевцІвлІзмом засудив. з од

воrо боку, ВаТІІКав, а з дpyroro -
ЗаславсЬКІІЙ у сПравдІ•. то Сартр 

повввев буТи або матері.влістом, 

або Ідеалістом - або больmеВІІКом, 

або католиком, - у веакому ра:.І. 

повкиев послідовно прІІАти до од

ноrо чи до дpyroro. Але ...а -
сферІІЧІІа - дійсність вираз у то

му, що Сартр ві бопьшеuк, ві ка

ТОJІJПL Чи 0:1118Ч&е Ж це, ЩО Вів 

щось слітеDJІе•. еві рвба, ві •'всо•? 
НІ, це o:uraчae тіnьІDІ, що &КТІІВІ:DІ 
свІтоспрІІЙІІаввs, з в:иоrо ВІІХОДJІТЬ 

~овцов, ве -Ів loro ва !'ОІ ету
півь свІдомости. RIUIЙ до:ІвоJІ.Вє ба
чити речі ве тільІUІ ва ПJІОЩІІві, 

але й в об'ємL ОсоблІІво траrічво10 

(або ковdчвою) в -слевві ІІ&ІІІІІХ 

Ідеолоrів є &ВТІІномІв: бопьmе88:111 
- вацІовалі:~~~. У ее, ІІОВJUІв, що 

боJ)Є'І'ЬС8 з больmе-:18ОІІ, по-о 
буТв - ве •оже не бути - вацІо
налІзмом. Івакmе воно є або са110 
больmевв:JІІоІІ, або аtеІІ'І'ОІІ бот.

mевизму. ТИ. часом Артур Кест

лер, Ма.пьро, СІпьоне. repбepr Вu

л:., Ав.цре ЖІд. Верфет., Веведетrо 

Кроче, Айвштайв, папа 01.1 ХІІ, 

Спевдер, (авді, Дое Паееос, Верва

Рд Шов, МетерлІнк, С.ащ король 

Джордж VI і т. д., І т. д. ве е І ве 

буЛІІ ві больШ~акв. аві вацІо

вапіС'І'&МІІ (в ро:.УJdввІ, окреспево-

му наmвм сторіччвм). Во101 є оті 

сJDОдв третьоі розв'в:ІКІІ», Існуван

нв JІКВХ :І&ПереЧ)'ЮТЬ ЛЮДВ, ЩО 

вважають :Ja можп-1 тІпьки сдвІ 

ро:ІВ'В:ІІDІ»: або-або. сЛюди третьоі 

розв'в:ІІDІ» - це • І є зародок, про

образ суспільства майбуТньоrо, су

спІпьства без іІІперІвлІзиІв, :1 еди

вим урвдом. з вІльІІJDІ ро:ІВІІТКОІІ 

націй - І :1 вільною пюдивою. 

Але вкщо пюдвва - вІпьиа, rо

рда, с&ІІовІдповІдапьна - це не 

тІпЬІDІ Ідеал, r.ne І Ідеал Донцова 
(скІпьІDІ ра:.Ів вів співав хвапу 11. 
вІпьвіІ пюдввІ!), то длв чоrо • ці 

uборовв І обиежеввв, длв чоrо цв 

недовіра? JІкщо вІпьввм формува

чем дійсвоств може бути тІпьки 

людина справді вІпьна, то вона вІ

льва і не вкладатвсв в скруr 

чпаввв•. вставовпевв:І сВІсвикои•, 

І за це ве варто вврікати Ій ана

тему. щоб не потраІІІІТІІ в. супере

чвість 1:. самвм собо~ :JВачво бІ

льшу. вЬк ті, вв:І заквд&ІО'І'Ьсв ева

пасивковІ :1 МУРу•. Идетьсв бо про 

справдІ вІпьву людину. 

Так само з ваПІІDІ свсесвІтввст

вом•. Мв сьоrодвІ не збвраемосв 

стаВІІТІІ на111811 ваціовапьввм Ідеа

ло• тоІ ІІі.в:ЬІум, що loro вставопа 
Драrо•авов у ХІХ сторіччІ, кк І 

той ІІі..в:Ьrум, що loro втавовив До
нцов у 20-:х роках сторІччв ХХ. Во 

сьоrодвІ :.в•взок мt. нацІе10 І все

світом -.лвєтьсв :ювсІи Іва

ІШІІDІ, вЬк вів був навіть п'вть ро

ків тому. І~, вІдІІіmnІІ, пе

рспев:твВІІІd. Вв:що дехто з украІ

всьІUІХ свсесвІтвв• перейпюв ва 

службу до ·кремп•, то ІІіж ц- фа

кто• І всесвітввствои нв: та1001 точ

вІсІвько тоІ •е :JB'&:JOK, що І 1118 
ударо• бтІсв:аІІКІІ І шепоті- во-
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ро•ІDІ. Во перева.иа к:Іпьк:ість 

свсесвітив• в е переІmа ва службу 

до Кремлв - в оrому ЧІІСJd і свапа

сВІІК з МУРу•. сВсесвІт-• з 'І'ВМІІ, 

хто вірить І :rro &К'І'ИВВО працюе 

длв здійевеввв Ідеалу завтрІm:в

ьоrо суспільства. І вкщо цей ідеал 

звуЧІІТЬ сьоrодві ще sв: yroпis, то 

:хто ж, вв: ве Донцов, КJІІІК&В за

вжди бути з&ДІІВJІеавм у . . . ае

зване, в маІІJІІІве, в те, що ведо

етупво провавсальЦJІJІ І Савчо-Па

всам, - в УТОпіАве! ЛІоДІІІІа, ака 

праrве Ідеалу повн~rо ваціова.ль
воrо самоВІUІВJІеввв через всесві

тню спІвпраЦJО вацІй і вв:а пра 

цьоиу мае в своїй .. CJJІ досить 

сІІJІІІ, щоб стаТІІ автабольmевиком, 

- цв людина rІдна поmаВ8 ве тІ

льІUІ наmоі, але й Донцова,- JОПЦО 

вів ве :хоче потраDІІТІІ в вову су

nеречність із собою, - цв JПОдвва 

rІдиа поmавв, rІдва бути введевою 

до роДВВJІ ТJа, що еходать вістр .. 
вожа•, що сжввуть серед небезпек•, 

що є ЧІІІІ завrодво, ті.uьв:и ве «ІШа

зувама•, не содоІІІІс..- ~oro 

ІмперІилІзму•. Идетьсв • бо - І 
Донцову, І вам - про JDОДІІІІУ смІ

ливу. 

Тав:, ідетьсІІ про JJJОДІІВУ см:і.шІву, 

про JІJОДІІІІУ' вІJJьву, про JІІDДІІІІУ 

активау. Проблема тоДІІВВ - це 

проЬема іі свІтоrJUІДУ, П свІто

спрИЙІUІТТа. JІІодива актввва в 

чивІ - воsв:, здобувець, вІдв:р8В&ч 

ВОВІП ЗЄІІеJJЬ, - 'І'ВОРІІJІ& вemod 

діла, іА бо завдSИІІ цввіпізаціи ІІ&Є 

своі підІІ&JІІІВ8. ЛJJe васв::ільв::в • 
бlm.ma й дУича за веі JІІDДJІІІа, 

активна в квСJd, люДJІІІа, що ро

зВІІІQ'ла в собі вадза.чайву св.пу 

і.втепеИ'І'У, JІІОДІІІІа, ЩО дУІІИОІО ва

ДU змІсту М8JІУЛОІІУ І еучае&ОJІУ 
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І расуе, IIJUIIQ'e, формує образ ма
йбутвьоrо, ние мае привести по

вноту буттs не тільки поодивоІDІІІ 

Щ&СJІІІВЦІІІІ, а ВСЬОІІУ ЛЮДСТВУ - З 

йоrо ваціJооІ, відІІІвВІDІІІ культу

раJDІ та своєр~ Івдввідуа.пьво

стJDІІІ. Здобувство, чив дли ЧІІІІУ, 

дІйmОВІІІІІ СВОЄЇ rіпертрофfі, заве

рПІВJІО вже свою місію. Томас Мор 

ВІІJІВJІвєтьсв дуичим за Кортеса. 

Вастае доба ав:тнвности івтепев:ту, 

доба JUОД8ВІІ увіверс&JІьноі. 

JІк вів:оJІІІ, JПОдство стоіть перед 

воввм везваввм обрієм. Чи повввво 

• вово йоrо ЗJІикатвсь І відстуІІJІТа 

ва старІ позвцП? Ча по-вво ж 

ЗНОВУ впірJІУТІІ З І'ОЛОВОІО В м:Ьква

цІоВ&JІьві вІйвв, у мІщавсьІDІЙ по

бут, у забобоВ8 й пересуди, в pe
JJi.riйвy ворожиечу, в проСJІаВJІевви 

бестії? Ні, цІ свІчвІ вароrостІ•, цІ 

сабсоJПОТІІ• староrо свІту нова лю

дава заперечує усією Істотою своєї 

творчої дУШІ, своєї ав:тавноі ІІІІСJІі. 

Давва річ! Пра ЧІІТ&ввІ цьоrо ва~ 

і:вовІmоrо пОСJJаввs ДІоІтра Донцо

ва оrортае вас sв:есь нев-овне по

чУТТВ. Про що тут, ВJІасве, йдетьев? 

Де І в чому преДІІет розходжеввв? 

KOJIII ЧІІТ&ТІІ Донцова, вів, вв: пра
В8JІО, захоПJІІDЄ. Потім .-в:ае ве

ІІТРІDІІІ& потреба протесту, хоче

тьсs заперечуваТІІ кожен nункт 

loro твер.ц.евь. ЛJJe потім, по зрІ
лому роздУМі, -св:раВJІюетьсs ро

зумІвва тоrо що тут •е йдетьси 

про вemod речІ, J1111D людина, ЩО 

іх тав: rJІІІбов:о вІдчувае, ІІ&Є тaJDd 

вещ&сJІІІВІІЙ, таИІІЙ фатальвий спо

сіб -СJІову. JІк же • тажв:о по

МК1І&етьсв М. ЛаrодівсьКІІіі, що в 

l·ч. сПроб.пем• матое вам образ До

нцова sв: JПОДІІІDІ, іцо з м01'11Вів 

особІІстоі аІІбІцІі Іdвве поr JІJІДJІ й 



орІєвтацІІ 3&JieжJIO від :udв В:ОВЬІО

вктурв! МоЖJІвво, що все це ІІ&JІо 

місце в пр&КТІІЦІ Донцова JІК зовві

m:вьоі JUO~. ІІОJКJІІІВО, ЩО вів І 

вевІрво ТJJУМа'ІІІВ цитати, І в1КІІвав 

демаrоrіЧІІКJ[ засобів, моJІUІІІВо, що 

вів це роб- :шачво більшою мі

роJО, вЬк мо•е відтворІІТІІ пубпІ

циС'І'ІІЧІІd та.павт м. лаrодІвсь

в:оrо, - &JІе JІКе • вово вее д&JІев:е 

вІд Донцова ак mоДІІІІІІ ввутріm:вьоі! 

Мв ось тут те:. звеJІІІ полеміку з 

Донцов-. - те• сперечаемосs з 

- за оцІ.вв:у рі~ зоввІшвіх 
-.sІв ....,.., - те• заперечуємо 
те, що в йоrо поодввоІDІХ тве

Рд•еВІUІХ ува.аемо фатапьво-по

МІІJІКов-. ведостатвіJІ, одвобоІDІМ, 

перев:руче-. спотвореІІDІ. Ane • 
водночас - ві.дчуваемо, си:1пЬІDІ 
правдв, сиІльк:в правот11, св:Jпьк:в 

сmраведJІІІВОСТІІ заховано у авутрІ

ПІВЬОІІІУ свІтоспрdІІавві Донцова, 

JDDIЙ зав]КДІІ, вІд початку до в:І.вца, 

при дЬпІетрат.вІй зІІівІ пorJIJIJdв І 

поnІТІІЧВІІХ орІєнтацІй пропаrував 

ве:ndв:во одне й те саме: веваввсть 

до рабства, mобов до свободв, про

мавпевв.в JUОДІІІІІІ, що rве обста

-. що сперемаrає о6рП• І св:о
рює ссв:аз CТJDdA• (М&JІ&ВJОК), пю

ДІІВІІ, що до смерти вірна ІдеаповІ, 

mоДІІІІІІ, що ве звае вто- й СПВІІУ, 

JІІDДИ-. що йде вперед. nюДІІВІІ

ромаІІТІІКа, mo~ віпьвоі, ВОJJЬО

воі І UТІІВІІоІ. 

ЗоввІmвІ супере'ІІІОСТІ донцовеь

кої вдачі ве затhuпоть ДJUІ вас Дон

цова ввутрІm:вьоrо, ак вів:ОJІІІ ве 

затІвить дпв вас ввутрІ.швІх Мв:ко

лу х-пьовоrо й МІІко.лу КупІша 

іхвв зоввtmвв пр8В&JІеJКВість до 

комув:іСТІІЧІІоі партІі. МІІ за Донцо

ва DpOТJI Донцова так са~~о, ак за 

Хввтьовеrо DpO'I'JI ХвІІпьовоrо. Иде

тьси про те, щоб вів так само від

чув щаств пізнавати ціпу люДІІВУ в 

об'ємі, ак ві.цчуваемо це щаств -· 
сьоrодвІmв:І украівцІ. Идетьсв про 

те, щоб вів те• вав'ІІІВСJІ прозрІ

ватв за зоввJПІВІ- суперечвост-

• ввурІ.mвІО сутвІсть mодей І ВВJІЩ, 
ак вавЧJІJІІІсь - баЧІІТІІ Донцова 
авутріm:вьоrо за ДовцоВВІІ зоввІ

швІм, JІК ВаВЧІІJІІІСЬ - ДІІВІІТВСВ 
ве ва ппоЩІІІІІІість речей, а ва іХJПО 

васкрі3JІУ дію. Идетьсв тепер про 

те, щоб збаrвутJІ в історП сипу 

ВІПІЩ, в ВІDІХ c11na поєдвувапасв з 
Ідеєю, де Ч8В доповВJОвавсв Івтепе

ктом, де окремі дітІвки бу JDІ па

ви.- тІеІ васкрІзьвоІ дП, меrа виоІ 

стае реат.віСТJО тІт.ІUІ в вашу 

добу. 'ІІІ IIIJIPOTa світоrJUІДУ роЗІІ&

rвечує '11111? Так, ane тlmdol в спа
ІкоІ mоДІІВВ. У спра.-вьоrо форJІУ

вача обста- що ПІВрmе Іачевви 

світУ, то дійовіпDd І rпІІ6ІПІІЙ васлі

док йоrо ЧІІІІУ. Зrадаймо ПерІкпа, 

одр~евоrо з rеппевською фІпосо

фІею й rеп.певськвм ІІВстецтвом, -
а хто • ак ве ПерІкп створив Евро

пу, првстрас- адоратором виоі є 

ДМИтро Донцов! Зrадаймо ІтапІАсь

КІП твравІв, що вправпвJІІІсв в пІ

рІІЦІ, скпад8JІІІ кавцо- - а хто • 
ак ве МедІчІ ствердвJІІІ кут.ту

рвd ОІЩІІДевт, що йоrо з такою 

сІІJЮю проспавпве в своІх ІІВсавввх 

Дмитро Донцов! Не раз Донцов DІ

дв:ресJDОвав, що вврІmуJОТЬ ве Ідеі, 

а n10дв - та емотввва атмосфера, в 

JDdй дІІОТЬ mоди. Це бупо в ті чае•. 

KOJIII ВІІРІІІІУвап& зав:овоІІірвІсть 

везв•взаввх ІІЬЕ ео6ою, засадввчо 

ВОроJІDП ОД8В ОДІІОІІ)' чввів, копи 

всесвІТІІІІ ЗІІова ІвтепектуuІв ще 

ве постапL Але вищо активІЗІІ mo-
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д- JІе.-вть в П rJІІІбов:ІА душІ, 

ведоС'І'УІІВій в-свеІІІІJІМ розуму, 

sв::що .адоба дП е ввутрішвьо10 

c)"rr''I JІІОДІІІІІІ, то ЧІІ проrрае ж 

ІсторІs mодства, в:оJІІІ цs Істота по

едваетьсв з івтеJJепуаm.во .. цІле
СІІJUІІІОUвІСТJО І КО.1111 KOJI~ 

...а JІюдства набуде :udeтy в -с-• 
веввІ евоеІ мет~~: в вадаввІ кожво

му народовІ А ко.иІй тодШ по

ввоІ евобоДІІ дJJS поввоrо своrо тво

рчоrо вІUІВу? Веетодеька Ідев ве 

мо•е розваrветJІТІІ ЧІІІІУ, розма

rвечуетьсs JІІОд-а е&ІІа з себе, 

JUUЦO ве ввробІІТЬ у собІ потуrв. 

Идетьеа • бо про поту:аау mоДІІВУ. 

ОблJІ'Ч1ІВ вашоІ добв Р:JІІ&ЧІІТЬ 

ПO'r)'ra, керована Ідее... Сьоrо.цвІ 

йдетьеs про Ідейну mоди:вУ. Идетьеs 

про JІюдвиу, вка yaiJJьJDOe своє 

мимеввв від усіх пере8ІІ'І'Ків ета

роrо світу, від заетарІmІх ПОВВ'І'Ь 

І концепцІй у поJІітвцІ, побутІ, ре

JІІrП. 'ІІІ мо8Ва вадаuп еьоrодві 

поваиюноrо звачевва такому бе

зrJІУздову поІUІ'І"І'ІО, ви •вавапа зІ 

СходУ• в:оJІв бІт.mІеть вас зІ Схо

дУ, коJІи - зваево про еоrародаввІ 
ку.пьтурв І про еучасВ8Й побут ва

родІв СходУ вазрІВВ8во бiJJьme до

броrо І пр-абтІвоrо, вІ8 зустрІ

чаємо в прапвці баrатьох СJІюдей 

з ЗахоДУ•? Чи мо•емо братв за 

зразок побут еучаевоrо европеІсь

коrо ІІІщаввва, з йоrо еrоіDІов, 

екупІСТJО, бeзкpJLJJICТJO, вузькіСТJО, 

обме•евІСТJО, той побут, що -
деакІ вепомІрковавІ адоратор• За

ходУ хочуть дJJS вас З&СJІОВІІ'І'ІІ 

справ.-вІ потевцІйвІ спрово8ВоетІ 

далеко ще ве Рчерпавоrо ОІЩІІДе

вту? Чи мо•ево вв...аТІІ за ІСТІІІІУ 

повчавив ТІІХ катеDІ'І'Ів, JDd замі
сть праВДІІІІІа хрв~ за-
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сад подають дІТfDІ і доросJІІІІІ самі 

еередвьовічві доІ'МJІ, саму пороzвю 

форму? m, 11&1111111 Іде&JІои є JІю

ДІІВа, що Ідейвість сво10 ПJІекае з 

&КТІІВВОСТІІ, а ве з 6езкр8ТИчиоети 

дУІП0І. Хрветос буа длв всІх, і то-

1111" ІІJМ)Тее'І'Уемо JIPO'I'II утотожвеивя 
ХрвстовоІ Ідеі тільJоІ з катоJІІІЦЬ

коІD церкво10, Іеторів якої далеко 

ве веа сКJІадаетьс& з вепоrрІш8ио

СТІL lllrro І вікОJІІІ вас ве переко
вае, що це Христос всел-св в тих, 

яв:І ...цев СП&JІІІJІІІ д•ордаво 

Вруво, що це Вів наказав ЗІПІЩJІТИ 

одвоrо з в&ікр&ЩІІХ СІІІІів земJІі. 

М. протеетуемо прота тоrо, щоб 

вас ваВЧ&JІІІ сьоrодвІ про добро і 

ЗJІО за середвьовІЧІІВМІІ катеrорі-

-· бо еьоrодві - маемо іmпі 
стак• та Івпd «Ві•. 'ІІІ змо•е • 
епрІUІТІІ Ідеі вamoro сторічча з йоrо 

теорІеІD реJJВТІІВВОСТІІ іерархІа по

зІІТІІВІв І веtативів, уставовлева 

ТрІдевтсьи:.м собором? Нехай пе

РІПІІЙ-JІІппоd сьоrодвішв:Uі доrма

ТІІ'ІІІІІЙ хрВСТІUІІІІІІІ, ВІUІЙ ... тІ

JІЬІDІ 3&11Че- катеХІІТІІЧВ81111 

пр&ІІІІJІ ... , спробує оцівиІІ цей ЧІІВ 

спале- Джордано Вр)"ІІО з поrJІJІ,Цу 

стн• І «ВІ• - ев:Іт.ІDІ вІдповідей 

вів діставе! З пorJUIJO' СJІУИбовика 

Ів:квІ:ІІІЦІі вів дІстане стак•. З по

rJІJІДУ срозвt..евоrо• rумавІста -
«ВІ•. З поrJІJІДУ по.цвв888Ка, JUUIЙ 

BIUUUЄ, ЩО &eJIВJd ідеі IQ'IIYJO'I'ьe& 

~ •ертвамв, - безумовне 

стн•. Але - бе:ІУJІовве •вІ• з по
rJUІДУ JJJОДІІВІІ, sка, праКТІІЧво за

цікавлена в стверджеввІ вІдкрвть 

JUDдeй Вруво- пороДІІ, ІІ&JІа :1110ry 

ва власвому досвіді перековатвса, 

що Канада JІежJІТЬ ва вІдсrаві етІ

.JІІdОІ-то ступенів від, првмІро•, 

JІьвова .. ТUІ 0panL Де • у цьому 



а&сотот І де в цьому хрвСТІUІІІська 

Ідев? ВоJJtємо люДІІВУ, вка радше 

відІІоІІІІТЬСВ від спеку лвцІй JОDдсь

коrо мо:ІКУ ва тему Хрветовоі су

твоСТІІ, щоб ве бто3вІр'ІІІТІІ cYIQIO'Itl 
ІдеІ mодськоrо суспІпьства, засво

вавоrо ва по мо8JІВІІОС'І'І вайбтІ8-

ЧОІІУ практJІЧІІОІІУ цІйевевві Хри

стових :J&ПовІ.дей. Ідетьс~~ про ЩІІрО

:хрвС'І'В8ІІОЬQ JПОД8ВУ. 

Так, ІдетьсJІ Про дУ1Ке Щ8РУ - В 

-спеввІ І у вЧІІІІК&х - JПОдввУ. 

JІю.цвву, що ве втіка'І'ВМе вІд 1111'1'&

вь, JDd сьоrодвІ потребУJОТЬ Clllml
вoro поетаuеІІІUL ЦІй JUDДIIIII до

ВОДІІ'І'ЬС8 проб ... тв еобІ DІJІRX чере3 
ІдопІв учор&ІІІІІЬОrо ДІUІ, JПd ще до

СІІТЬ ІІІ.цвІ ДJІВ тоrо, щоб ваступатв, 

щоб :J&Dеречувап нову JПОДІІІІУ І 

новd свІ'І'. Усе, що хоче вона пере

оцівитв, все, ЧОІІУ вова ІІ&ІІаrаетьсJІ 
надап вовоrо :вdС'І'У, все це беруn. 

в оборову '1'1. хто •цІ•аuевd у 

тому, щоб свІ'І' І даШ ето- ва С'І'&

рвх стовпах. KOJIII вова JІІDДІІВ8 

СТ8ВІІТЬ під сумвІв Ме'І'ОДІІ ВІІІUІ&

Дав&В pe.JІirli ПО ІІІКОJІаХ - П ва

:JІІІІ&ІО'І'Ь Іе:Jбо•~ом. Ko.DJІ во• 
mодвва переrJUІДае мо.mІІІОС'І'І :J&С

'ІМува&ІUІ mодт.коІ еверrІі, ІвЬd

.,...., :JUІODaДJIIIIIOC'I'В по~ ме_... 

'І'ОрrовмьвоІ ковиуревцІІ - П ва

:JВВ&ІDТЬ коІІ)"Іdетом. КоJІІІ вова ~

ДІІІІа po3rJI8Д&e ІПІТ&ВІІJІ, Ч8 спра

вдІ веJІІІКа пр8В&'І'ІІ8 власвІсrь 

C-80JII3ye Щ&С'І'В І Ве:J&JІе.иІС'І'Ь 

JІ8tДСЬКОІ ОСОІRСТОСТІІ - п вa:JJD&

...... «DOIIIIfPIODЧeM марксJвеькоі 3&• 

ра:.в». А ..._ часом - хІба •о•е 

браu учаеть у будІвВІІЦТВІ вовоrо 

свІ'І'У тоІ, хто &ІІ'І'Ома'І'ВЧВо :Ja'I'YJI8e 
вІдкрІІ'І'І ~. хто 'І'Іаае вЬ ро-

3В'В:JаВВВ Іх п:Ід :J&XIIC'I' С'І'&РІІХ саі-

ЧІІJІ][ ІС'І'ВВ», С'І'арвх •крапок вад 

І•? ВІ, будУВап JUI'I"''B мо•е .JІІІІІІе 

тоА, хто вІдчувае pe.nlrЬo вк ве '1'1-
JD.ІDІ орrавІчву, ме й ус вІд о

• n е в у псrrребу контакту 3 цІлвм 
- ве JІК :J&СІб :JІВІІ&ІІІUІ Jl8tдel у 

мехавічву цІлІсrь; '1'01, хто вІрить, 

що ве ковкуревцІв C'I'8МYJ18te JІJО

дську еверrЬо, а, вавп ... , п8tдська 
eвeprt. cr-.ymoвana c.oro 'І&СУ 

ков:куревцЬо, щоб :J&DOВВJOD'I'II '1'0-

варову пороJКІІечу. ме що 'І'аІІ с&ІІО 

JПОДСЬІІ:а еверrІ.в, 1111:& е DОЧ&'І'КОМ 

усьоrо, І пюдсьІDd ІІІТеJІе&'І', ІІІDІЙ 

вадае всьому :JidC'I', мoJІtyn. ва 

вищому сrупевІ своеі діJшьвОС'І'ІІ 

ВІІ'ПDРІІТІІ І.вшвІ свІт, де JІІDДJІІІ ве 

буде потреби 8ІІТІІ по-вовчому; тоІ, 

хто ве хоче бутв рабом ма'fЄрІвJІЬвоt 

ВJІаСІІОС'І'ІІ, 3 У'ТР8'1'08t вкоі В'І'Р&Ч&

Є'І'ЬСJІ rJQ":ІД loro Ісвувавнв; ml, хто 
праrве бороn.бу и Ісвуваввв ше

С'І'ІІ ва тоІ -coiDd щабель, де вова 
о:JІІ&ча'І'В8е боротьбу :J& д у х о в е 

Ісвуваввв; тоІ, хто хоче С'І'&ТІІ спра

вдІ ВОВО8t JІJОДІІВО8t І С'І'ВОРВТІІ свІт 

Іе3 воев І . вбІІІКmІ&, бе:. Y'I'IICJE:Y І 
rв:Іту, Іе3 одвобов:оrо бачеввв І без 

бороn.бв в Ім'в одвобокоrо бачеввв 

- свІт правДІІ І справедJІІІВОС'І'ІІ, 

евІ'І' зввсочевоt, 3веJІІІЧевоІ, велвкою 

Jdтepo8 JПОДJІВR. 

І вищо Іде'І'ЬСJІ про те, що коіква 

доба -arae своrо ІІІту І BII'I'IIOPJDe 

loro, '1'0 ІІІтом вamoro еторІчча ета

не mоДІІІІ&, виУ Воr поnІППІІІІ ва час, 

щоІ вова вав'І8JІ&С8 :І&ІdІUІТІІ Roro 
ва :JeiiJII. І коJІJІ це ставеrьеа, KOJIII 

ко .. а вdІІевша .mоДІІва доросте 

до аоввоІ е&ІІовІдповІдмьвОС'І'ІІ ае

ред Воrом І со61 подІ&-. васта

ІІУ'І'Іt :JIIOBY бІбпІйвІ 'І&СІІ. ЙДеrьеJІ 

про BOBJ' бІбJІІйву JІІОД11117. 
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ІВ. Ке>РСУН 

Недодумана утопіи. 

(Про теорію солідаризму) 

В оставвій час модвою стае серед 

деакоІ ч~ ем:ІtрацІі теорів со

лІдарв:JІІУ, ак ов:ремоrо поrJUІДУ ва 

людське суспі.пьство і йоrо орrаві

заціІо. Проблемв солідаризму ra
psчe ДІІсв:утуаотьсв в середоВІІЩі 

російсьв:оІ бі.поІ еІІіtрацП. У вас 

ці.Dа поmтвчва орrаві:J&ЦІ.в (О'УІІ 

ІІІ. Меm.ввка) в8&8ае, здаетьсв, со

.пІдарвзм своею офіцІйвоІD доктри

ною. В цьому середовищі ВІІДаво 

навіть &етІКУ ІПІJІ-ку Боврсьв:оrо 

про солідаризм. настав, отае, час 

СВ:аз&ТІІ В:рІІ'І'JІ'ІІІе СJІОВО П~ ЦІ0 

теоріІо. РозrJUІДаючв в:овцепцЬо со

.лідарІІЗJІУ, - в цій статті будемо 
в:орвстуватвсь тim.JDI ватері.в.памв 

з статті проф. В rорбачевсьв:оrо 

сКапіт&Jdзм, соцівJdзм та соліда

РВЗІІ•, JКУРІІ&JІ сСтудевтсьв:і обрИ• 

ч. І, ІІІІДаВВВ украІвсьв:оrо етуде

втсьв:оrо товариства сСіч•. 

Засади солідаризму 

Солідаризм проrолоmуе себе во

роrом І ппІтапІ:JІІУ, І соцівJdЗІІУ. 

ВІв срІшуче вІдквдае теорі.ІО 

про в:лвсову структуру суспІльства 

та про пермавеІІТІІІІЙ автаrовіЗІІ 

ІвтересІв вороrуаочвх таборІв, а за

Jdсть тоrо в:атеrоричво проrо.пошуе, 

що суспІльство - це ...О орrа

візм•. еРІввість одв:ввць у rроиадІ 

мo8JIJIII& JІRDJe в початиовій стадП 

розвитку... РізІІІІЧИУВ&ІІІUІ оДІІІІ

вць ІІІІКЛІІКаетьсв потребаив успІ

швоrо розвитку rромадв, тобто, рі

зввчкуВ&ІІІUІ Є О:JВ&В:ОІО поступу, 

удосв:овапеввв. Навіть і сама приро

да підтримує ріЗІІІІЧКув&ІІІUІ: mодв 

роДJІТЬсв рІзвоі фіЗІІЧВоі в:овстру

в:цU, рІзвоrо темпераменту, рІзвоrо 

характеру рІзвоrо ступевв дУІПе

ввоrо потевці.в.пу•. Отае сзав:mr

в:ати до рівности - це зваЧІІТЬ за

ІШІІИ&ТІІ ЛІОДСТВО верт&ТІІСЬ назад 

до првмІтп~ форм суспІт.воrо 
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ЖІІТТВ». сДОВОДІІТЬСJІ ПОдУІІ&ТІІ, ЧІІ 

ве моава часом дОСВІ'ТІІ соцЬшьвоі 

справеДJІІІВОСТІІ і за соцІ.вльвоі ве

рІввоСТІІ mодей. Всв теоріа соЩца

рвзму і е, uасве, спробоао досвr

ВеJПUІ цьоrо. 

ВВХОДJІЧJІ З :J&C&IOI, ЩО ссуспІ
JІЬСТВО - це ....а орrавізм•, со

лідаризм твердить, що срозвІІІІена 

людська rромада завадв мае три 

суспІт.ві шари:. І) верхівку - то е 

ведУЧІ, що дuоть вaDPJDІ розІІІІТКУ, 

2) сереДІІВУ - то е в:ерУJОчІ, що вка

зівв:в вер:dвв:JІ перевод.вть у .-ттв 

та 3) пІд.поиав - то е Dр&ЦJОючі, 

що, uасве, творвть СВОЄJО працею 

вові вартостL ЦІ три ~ари конче 

потрІбвІ, бо без верхівв:ІІ В83ІІ СТ&.ІІІІ 

б безформенвою хаотвчвою аорбою, 

безrоловВВІІ натовпом, а звов же без 

в:взІв верхівка по-СJІа б у повітрІ. 

ве ІПJІа б опертв•. Так ДІІВJІТЬСИ оо

лІдар•• ва структуру cycu.lnJtCrВL 



Sк солІдаризм досаrае справедпввоств? 

Ввходвчи з таких засад, соліда

ризм висуває цІJІВЙ рад uходІв до 

оздороВJІеІІІІJІ суспіт.СТВL Вів вва

жае, що «K03Dia ОДІІІІІІЦІІІІ а е б у т и 

вчпевовава до тІєі чи І.вшоІ соцІ

ильвоі верстви•. Але ссоцІальва 

с п р а в е д л в в І с т ь ВВІІаrає-, щоб 

це робИJІось ве ва підставі родавито

ств (поход•еввв), ве ва підставі 

протекцІі, а ва підставІ «ВІІКJІІОчво 

ВJІ&СВІІХ з&СJІуr с&ІІОІ ОДІІВІІЦІ•. Все 

це мо-.ливе лише св добре ДІІеЦІІІШІ

вовавій rромадІ•. ТІльк:ІІ там ІІО-

8JІВве «УРІ-ова•еВВJІ прав з обо

в'взК&МІІ•, дотрВІІаВВJІ засадІІ «ХТО 

баrато бере, той м у с в т ь баrато І 

дати•. Дпа цьоrо п о т р і б в а суво

ра суспJт.ва ковтролв. Верхівка 

11 у с в т ь едавати вакази ІІІІЗUІ•, 

але содвочасво з о б о в' в з а в а вІ

дповідап перед ввзами u доцtm.

вість даІІІІХ наказів•. ВІІЗІІ му

с в т ь мати «Право твМ'ІІ верхівку 

до вІдповіда.львоСТІІ :J& вацІовальвІ 

вакаЗІІ•. В осиовІ всьоrо 11 у с в т ь 

бути сусоіJІьва двсЦІІІІJІіва. сщіпьва 

спІвпраца всіх сусп.іJІьІІІІх шарів: 

верхівка в е с мі є відrороД)І[УВ&тись 

високою стівоІD від визів, а звову 

• визи в е с м і 10 т ь urpyuп в 

болотІ івдефереВТИЗІІУ•· сЗваЧJІТЬ, 

- закІ.вує весподіваво проф. 

rорбачевський, - суспІльне ....,..... 
треба базувати ва uсадах деІІо

кратиЗІІУ•· (У СJОДИ підкресJІеВВJІ 

ваше. Ів. К.). 

В царввІ ековомІчвоІ по.шт

ссоJІідари:ІІІ ставить прИВЦІІІІ при

ватвоt ВJІасвости осво- ФU'І'о

роІІ, що •ае ФОРІІУВ&ТІІ суепІтаво

ековоІІі'ІІd вІд~•. Вів 1QJ0'1'11 

про.петари38ЦІІ ІІАС, вів СІОІТІt • 

іх собур)ІQ'азвеввв•, «бо хоче · кo
]J[JIY ЛІОДІІІІУ зробити ВJІ&СВІІКОМ, 

rосподарем ва ВJІасвому дворі, а ве 

ваІЬurrом у чуаuа :хоромах•. В зе

мельвому ПІІТаввІ солідаризм ви

ступае :J& розподіл зеІІJІІ ІІІJк се

лвв&ІІІІ сз з а б о р о в о 10 роздРі

бневвв земельвих маєткІв ІІІUКче 

вормв, або, знов •е, скупчеВНJІ зе

млі в руках одивиці вище вставо

ВJІевоі ВОРІІВ». Право ВJІасвоств ва 

про-с.повІ А торrовельві підприє

мства та ва .итловІ буДІІІІКІІ існує 

без обІІеJІІеввв ро:ІІІІру, але природ

ві баrатства ви.лучаютьсн з прива

твоrо ВОJJодІввs, сбо були б д•ере

лом в е с п р а в е д л и в о r о збаrа

чеІІІІJІ оДИІІІІЦь•. Так само ствжка 

иеталурrІв, З&JІІзвицІ, баІІИІІ та асе

курt-1 ве моаQ'Ть бути в приаа

тввх руко, бо вови поввввІ с.пу

JІUІТІІ IQ'6JJI~ Івтересам•. СолІ

даризм стаВІІТЬ перед прІІВ&тною 

ВJІ&евіСТJО такІ обме•еВВJІ: ··1) вико
ристовувати маеток моJКІІа JПІІІІе 

способаІоІ, дозволе- заковом та 

IIOP&JIJIID (ваор., Ве 110811& ВИЩІІТИ 

ч~ вро.а10, щоб тим пІДІUІТи 

ціви ва збt....в); 2) треба старатись, 

щоб Від ІІІІКОрИСТ&ВВJІ ІІ&еТКУ 11&11 

користь ве JІІІІІІе ВJІ&сВ8К, а й цШе 

cycoiJJЬC'I'IIO (вапр., ЗUІІсть парків, 

розвоДІІТІІ овочевІ сади при прива

ТВ8Х будивках) та 3) З&ІUКДІІ па

м'втаТІІ, ЩО ДJUI ВИСО'І'ІІ 3&рІбку 'ІІІ 

зиску Існує пе- ме•а, поза вко10 

поЧІІІІ&n'ЬСІІ .. е спекуJUІТІІВве 36&

rачеввв•. За всІм цим •ае сте8ІІ'rІІ 

дер8&8& ІШUІХОІІ 1) ПJІа&уваввJІ, 

2) perymo..- цІв, 3) ВОРІІУ8&ВВВ 

взar&Jd ІІЄВІDІХ доходів (:І&робІтвоІ 

ІІJІ&тві, рІЗІІІІХ rоворарів та ревт). 

СопІдарІDІІ хоче дбати, щоб ., су-
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спільстві не було аві «Півлюдей• 

(паріІв), аві свадлюдей» - півбоrів, 

бо всі люди мають бути ЛІІПІе ЛJО

дьми, хоч і ве одваковоі вартоСТІІ». 

«Цементом, що тримає всіх члевІв 

rромади вкупі, е соціальна справе

дливІсть. А соціsльва справедли

вІсть виавлаетьсв в З-х фазах: 

1) в справедливому розподілІ фу-

вкцІ:І поІІі.Jк членами rромади (за 

спромо:жвостJПІІІ) 2) в справедливо

му розподілі спІльвоrо доробку по

між члевамв (за заслуrамв), та 3) в 

справедлквому розподІлі rрома

дввськкх почестей (за моралЬВИІІИ 

вартостВІDІ). 

Такі, в основному, 'засади й пра

КТІІЧІІі поло•еввв солІдариЗІІу. 

Критикасолідаризму 

Перше запитаввв, аке ВІІІІКК&Є 

при розrлвдІ концепції солідарВDІУ, 

це - чому ніде в світі досі. вlrro 
навІть не пробував здійсВJО&а'І'ІІ та

ку Ідеальну (май•е ак у Платона) 

дерJИаву? І друrе: чому в вайпере

довіших краІвах світу, вк от Авrліа 

чи СПІА, що досвrли верmвв цввІ

лІзацІІ І в девкІй ldpl стали зра
зком суспІльвоІ орrавІзаціі, чому в 

тих краІвах навіть ве чути нІчоrо 

про солідаризм? Правда, це ще не 

арrумевт проп вьоrо. Все • в 

девкІй мірІ повч~ьве те, що де ва

йВІІЩоrо щаблв роЗІІІІТку найпере

довІшІ краІви дІйшли ве ва ІDJJВxax 

солідаризму, а ва ІІІJІВХаХ капі'І'&

лІзму І мають тевдевцЬо 3&ІІів:ІІти 

каnІталізм знову таКІІ ве солідарвз

мом, а, поминаючи йоrо, соціаJJІЗІІом, 

бо ж в цІлому світі е розмовв тіп:ькJІ 

про капіталізм І соцІапІЗІІ (та ще 

комунізм), І вІ в одвІА европейсь

кій краІвІ немае партій (кріІІ про

фашистських), що обстоюва.1111 б 

проrраму солідаризмУ. 

Очевидно, е вкась порочвІсть у 

цІі доктривІ. А втІм вона ввступае 

досить виразно. Заперечуючи рІ

внІсть одиниць у rромаді, соліда

ризм покликаетьсв ва природУ -
люди родвтьсв, мовл-. те• нерІ

вними, а з різІІИІІ фІзІІЧRІІІІ та l{Y-

зо 

mеВІІІІІІ обдаровавВJІІІ. Це зІста

влеввв було б слуmве, вкби нері

ввість у суспільстві точно відпо

вІда.ла верІввостІ в природі, тобто 

вкбв усі баrатІ були бІJІЬш обда 

ровавимм, а всі бідвІ - мевm обда

роваІІММВ. Але -.лветьсв, що в 

сучасвому суспІльстві баrатою лю

ДІDІою, що посідає високе стано

вище, моJИе бути й деrенерат, аквй 

дістав від батька велику спаДІЦІІву, 

а йому мо•е пІдпорвдковуватись І 

обдарована, але бідна люДІІІІа. ОтJИе, 

природа вимаrає, щоб перПDІі пІд

порвдковувавсв друrому, але Існу

юче суспільство цьоrо ве дозволве. 

СоцІвліЗІІ . таке протврІчча хоче 

усунути лІквІдацією првватвоі вла

своСТІІ ва засоби ВJІІЮбвицтва, щоб 

усі л10ди - І більш І менш обдаро

вавІ - мали однакові mавсв при 

початку 8ІІ'І'ТевоІ кар'єри. Соліда

рв• •е таке протврІччв узакоmое, 

ф&JІЬШІІВО ПОКJІІІКаІОЧВСЬ ва ПPJQIO

l{Y, вка справді бувтує проти су

спІльвоrо порв,цку, що ioro оборо
вве солІдарІІЗМ. Таким ЧІІІІом, пе

рша й друrа передУJІоп соцІ.вльвоі 

справеДJІІІВОСТІІ, що П вudчае со

лідарв:DІ, а саме - ссправедлввd 

розподіл фувкцІй по.ЬК члев&ІПІ 

rромади (за спромоJИІІост-) І спра

вед.DІІВd розподІл спІт.воrо .цоро-



бку (за зас.луr.-) абсоmотво ве

здійсв:имІ в солІдарвСТІІЧІІоІІУ су

спільстві, де, ак пиmе проф. rорба

чевсьІDІЙ, сбуДІІВІDІ та про-спові 

підпрвемства мо.:уть без обме•еввв 

щодо іх розмІру бути об'єктом ку

ппі-прода.у•, тобто перехоДІІТІІ і 

в спаДІЦІПІУ, от•е, девкі фувкцІІ І 

доробок ІІ&ІОТЬ розподітmІса ве за 

спромоивост... і зaenynuDІ, а 

за • . . прІІІіатвою ВJJасвістю. Те са
ме, що й у к:апіталІстІІЧІІОІІУ суспІ

льствL 

Далі сопІдарвЗІІ ве мае віІоаІх 

пІдстав «рішуче відкІІ.цатв теорію 

Про КJISCOBY структуру суспі.JІьства 

та про пермавеІІ'І'ВВІ автаrові:DІ 

Інтересів вороІ'УJОЧІІХ таборів•, бо 

кпsсова структура суспІт.ства -
це зовсім ве теорі8, а JКІІВ& пра

ктика. ак би - ве ІІівsпв іаа3ву, 
- замість КJUІс - верств~~, шари 

чи корпорацП, І про-сшоВЦJІ ак б• 

ве ва:ІВВаJІІІ тим •е робІтввком, що 

тільКІІ виковує фувкцІІ керувавва, 

- ...а практвка веде до тоrо, що 

цей про .. свовець буде природньо 
стреІdТІІ до вкваібІльшоrо :111ску 

(Івакше JDDd севе вест11 пІдпре

мство?), а робІтІІІІК - до ....аІІ

льшоrо заробітку. І ці І.втересв ве

МІІІІ)'Че СТІІКАІОТЬС8 Й бор10ТЬС8. І 

вІчоrо отрашвоrо в тій боротьбі ве

мае, а вавпак•, - де та боротрба 

DрИроДВ8Х сеtоІЗІІів» забороІІІІЛ&сЬ 

(фаІПІІстська ВіІІеЧЧІІІІ& і Іта.пі8), 

там ваступала катастрофа (в СССР 

з ВеJDІ.ІІУчІСТІD те• &ae!'YJDI'I'Ь), а 

вацІі, в JІІUІХ суТІІЧКА сеrоіЗІІів• 

була JІВ8Щем зако-, ввР0СJІІІ в 

вайпоту.вtпd краів8 світу (вапр., 

США). ВідІоІдатв мо811& все, але 

солІдарвЗІІ ве мае віJоап засобІв 

nр•пвВВТІІ ІсІQ'ІОчу ва прапвцІ 

кпасову боротьбу в класовому су

спІпьствL П, правда, моJКІІа првп

ВІDІТІІ методаки Птлера, МуссолІвJ 

чи СУапІва, але -. ак ка.е проф. 
rорбачевсЬІDІі:, за солІдаризму ссу

спІ.льве JКІІТТВ треба будУваТІІ ва 

засадах демокраТІІЗІІУ•· От•е, й 

тут солІдарвЗІІ ве все додУМав до 

к1вц8. 

Зudсть ісвуючоrо в .. вому •вт
ті поді.JІу суспІпьства ва класи, со

лІдарвЗІІ проповуе ва,цумаву схе

м:у: 1) верхівка, що ди ввприм ро

звІІТКУ, 2) сереЦІІJІа, що керуе за 

вказІвІUUІІІ верхІвІDІ І 3) пІдло._s 

- прац10ючL Ц. схема, правда, дУ

•е ваrа,цуе струпуру тота.пІтарвоІ 

дер.аа: 1) політбюро (райхска

В:ЦеJUІрі8), 2) обко- партІІ (ta
yndтepв) 3) пІ,ц.по--... В демокра
ТІІ'ІІІОмУ 8ll'n'l поділ зовсім ІвппІй. 
Навіть парJІВМеІІ'І' І урад ве мо•ва 

безоrJUІДІІо ро:srлвдап, ва свер::Іd

вку, що дае вапр- розІІІІ'І'КовІ•, бо 

ВО- е тіпьІDІ УDОВВОВ&8евІ Від 
&борців, RJd, ІІJІ&Све, е перПІІUІ 

Д)Керепом, що сдае вапрвм ро

зІІІІТКовІ•. Копи навіть етап ва 

точку зору крІІТВJdв СУ'І8СВОІ де

мокра'І'ІІ, що, ІІОВJUІІІ, 88борцІ ве е 

а6еототво везале.вt. що через 

пресу, пропаtавдУ, пІдкуJІІІ тощо 

капітал ковтропІDе аборв в деІІІUІх 

демократ~ то й тоді сверхІвкою, 

що дае вапр- розІІІІТковІ•, е тоІ 

капі'rа.ІІ, а УРад - тІпьІDІ ІІІІКо

вавець. 

Зовсім Івакше, ва. за схемою со

підарв:JІІУ, ІІІП'JUІД&е в демократ8Ч

вому 8ll'n'l І спІдпо--. •• Тут вово, 
бодай формально, бодай тіт.ІDІ за 

коІІСТІІТУцІею, е д•ерепом ВJJадв, 

ЩО сдае &aiiPJDI ро:ІІІІІТКОвІ•. Dpo
rpec попвrае в 'І'ОІІУ, що6 цю ФО-
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рмат.вІсть перетворІІТИ ва реа

льність, щоб урвд дійсво був ті

льки виконавцем, щоб виборець 

реально •давав вапрвм розВІІТКові•. 

СоцІвлІзм саме й бореться за абсо

лютну демократизацію 3DІТТR, ва

віть в rосподарській царввІ, І за 

перетворевив формальвої тІ.льІDІ 

буржуазвоІ демократії в ФаКТІІЧІІУ 

соцІвлістичву. А солідаризм навіть 

від формальвоІ буржуазвої демо

кратії іде назад, відбвраюЧІІ від 

освоввоІ маси виборців, навіть ФО

рмальне право едавати вапрвм ро

звиткові• (ак дає йоrо навіть кри

тикована солідаразмом капіталІ

стична демократів) І зазuопає тій 

основвій масі виборців тІльКІІ пре

зврливу назву спідло3UІUІ». Соліда

ризм називає це вайвІІЩОІD спра

ведливістю, але запев-емо mаво

ввоrо проф. rорбачевськоrо, що 

запроваднтв та'Ку ссправедлввІсть• 

можна тільки за допомоrою НКВД 

або tестапо. ДвВІПDІ післа цьоrо е 

закид солідаристів ІJІЮТІІ соцІJшІ

зму, ЩО Вів, МОВЛRВ, ХОЧе ЗІІУСІІ'І'ІІ 

робітника спрацювати за rоло.цву 

заробітну плату•. Але ж соці.вJІІЗІІ 

каже, що вів ве адоволевий навіть 

формальвою буржуазвою демокра

тіею, а хоче, щоб виборець реально 

сдавав вапрвм розвиткові•, тобто 

й заробітвІй илатІ. СолІдарв:DІ в це 

ве вірить І йде назад навіть від 

формальвих прав ввборцв, poбJuiчJI 

йоrо тільки спІдлоЖ1ІШІІ• І ставлВЧІІ 

вад ВИІІ дві бюрокраТІІЧІІі ІвставцІі, 

:хоч бюрократію вів бачвть тіль

кв • . • в coQI&Jd:od. ПедодУМав со
лідаризм до кІвqа й тут. 

ЧІІтача, очевидно, .ц:уже QІкавиь, 

вквв способом д е м о к р а т • ч
и и й солідаризм :udвJrn. lciQ'IO'Ii в 
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3DОЮку демократичному ~ 

структуру та Ієрархію влади І ак 

вів іі побу.ц:ує за свое10 трьохсту

пвевою схемо10. Також чвтача .ц:уже 

цікавить, ви солідаризм .лІкві,цуе 

реально ICDYJO'IY класову структу
РУ суспільства І спермавеІІТІІІІЙ 

автаrовІзм вороrуJОЧІІХ таборів•, ак 

вів з реальвоrо суспільства ство

рить сживвй орrавІзм•. 

ВІдповІдІ ва це солідаризм ве дає. 

В роздІлt cmr: солідаризм досаrає 

справедливости• ІІИ нав-еве по

пі.цкрестоВ&ЛІІ слова ссправедлпІ

С!'rь вимаrае•, смусить•, спотрІб

вкІ•, сзобов'азаDІІЙ•, еВе сІdє» та 

ІвmІ З&КJDІІІ&ВІUІ, 8IDIII8 солідаризм, 

СКОВІUІІІЙ КОВЬІОDКТУРВОІD потребою 

бут~~ дам:окраТІІЧІІІDІ, хоче зачару

вап реал.ву дійевість І змусити 

вскоЧІІТJІ в loro мертвІ І yбort схе
-. сКо.аа оцмmщв має бути 
вчлевева до тоІ ЧІІ ІвшоІ соQІ.альвоІ 

верств•• (а акщо вова, корвстую

чвсь солІдарвСТJІ'ІІІІоІD демократією, 

ве захоче свЧJІеВJІ'І'ІІса•?). сСправе

дJІІІВість вим а r а є, щоб це (свчле
вевва•) робилось ве ва підставІ ро

ДОВІІ'І'ОСТJІ, протекцІІ, а ва підставі 

ВІІІtJІІОЧВО особвСТІІХ заслуr• (а чоrо 

ВВІІаrае право вільвоІІQ'ПJІІ-прода

жу ВЛ&СІІІІ][ підприємств?). сХто ба

rато бере, тоі м у с • т ь баrато І 

даТІІ• (а хто Aoro зобов'JDКе в умо
вах демокраТІІ'ІВОrо солідаризму?). 

сІhІзв м у с а т ь мати право TJII"''JJ 

верхівку до вІдповід&JІЬІІоств• (але 

• то проТJІРічІrrь трьохчлеввІ:І схе

мІ ВЛаДІІ, за RКOID сПідЛО-.ж&• -

то є працюІDчІ, що творить своєю 

opaqe10 вовІ вартості• І б І л ь m е 
в І ч о r о). І так далі. Добр- ва

кІр ... , JІК відомо, І пекло ввславе. 
На «ІІУСJІТЬ• ве будУJОТJаса вІвкі 



соцівт.ві ковцепцІІ й допР-. В 
реапьвій доктрввІ «МУСJІТЬ» ввтікае 

або з заковоиірвостеі JІDІТТ&, або з 

иасІІJІЬСТВL Коли европеІськ:вй ка

пІталіЗІІ сконав в дРУrій світовій 

війвІ, то вhІецька про-сповість 

«ІІУСІІТЬ» бути соці.вJІізовава навіть 

ва дУІІКУ амер8К&Вськоrо reвep&JJa 

Клев, бо те ІUІТІхае з закововір

востей 8ИТІ'&. KOJI8 колеКТ8Віза

ціи ceJJa больше-змов ве ВІІТікапа 
з заковомІриостей ..-rrs, то те 

«ІІУСИТЬ» ПОВІОІІІО було ВDР0вад1КУ· 

ватись терором поліцІйвоІ дер•аВІL 

У сі ваведевl ІІІІЩе СОJІІдариСТ8чві 

смусІІТЬ» в1в:к ве ВІІТікають з зако

воІІірвостей .жJІТТВ, отже, потре

буJОТЬ Ті.льКJІ &аСВЛЬСТВL Але -
СОJJідари:ІІІ демократІІЧІІІІЙ ..• Шось 
ве в' .. етьсв, пане профееоре! 

На тому • с&ІІОІІУ утопійвому 

•мусить• побудована і -ora до 
приватвої ВJІасвОСТІІ «Ве ІІІІЩІІ'І'ІІ 

част- ypoJК&JO, щоб т-. підввтJІ 

~ ва збЬDкв•. ОчеВІІдво, капІта

JІіст ТОПІІТЬ в •орі каву ве від ба

:.аввв побаЧІІТІІ, нк С811є море стае 

бруваТІІ8М, а від rостроІ rоспода

рськоі потреби аратуваось вІд ба-

вкротства. &кщо 38С5орова тomrrli 

каву аритує йоrо, то вів ве тоПІІт-е, 

а ак ве врsтує, то вів просто пере

стане rосподар10вап в соJdдарвСТІІ

чвому суспІльствL Одвіє10 заборо

вою ЧІІ моралізуваввам вlчоrо не 

зробите. Треба лІквідувати првЧІІІІІІ, 

ЩО ШТОВХаJОТЬ «RИЩІІТВ 'І&стІІІІу 

уроJК&ІО». ПрвЧІІнв тІ-ковкуревціJІ 

борців за зиском, тобто првватввих 

ВJІасивхІ.в, що іх обороВJІє соліда

риЗІІ. Утоп.Uіввм є в умовах демо

кратП і ЗІІУПJУваВВВ ПРВВ&ТВ8Х 

ВJІасвиків розводвтв при будІІІІКах 

замІсть парків овочевІ саДІІ. За це 

можна боротиса тільКІІ пропаtа

вдою, що ве заборонено в усіх 

інІПІП (не солідарвстІІЧІDІХ) суспІ

льствах. Одвнм із т.х поб&JК&иь, 

що ІІІDІІІ і пекло ввспаие, є поба

:.&ІІІUІ СОJІідарвзму сзав:.ДІІ па

•'нтатв, що длв ВІІСОТВ заробІтку 

ЧІІ ЗІІску Існує певна МеJК&». В со

лідарвСТІІЧВОІІУ суспІльствІ не пе

редбачене право страйків орrавІ

зоваввх робІТІUІІdв, хоча проф. Го

рбачевсьІDІЙ варІкае, що сза соцІ

в.;ІІЗІІУ пваво страйку буде від ро

бІтви:цтва відІбраво». 

Ввавовки 

Що таке демократвЧІІІd соліда

РИЗІІ? Це є зрефор•оваВІІЙ ва декІ

лька кроків в вапрJІІІКУ до соціалІ

зму капlтапІЗІІ. Де с&ІІе тут елеме

нти соцІ.вmзму? Це усуспІльвевІ 

ПрІІрОдві баrатства. •ета.лурrЬІ, за

лізввці, бавка. Решта - капітаJІІзм, 

пом•вкmеІІІІЙ утопІй11В811 ПJІВВ&ІІІІ 

nіквідацП КJUІсовоі боротьби, .... 
•- орrавІзмо•• суспільства і бе
зковечвоJО кІлькІСТІО «ІІУСІІ'І'Ь». ЦІ 

«МУСІІТЬ», ак і утопІ.йвІ в в а m ч а с 
вадП :Jбeperr11 від парцетщІі ее-

JUІВowd rоспо.царства <•айорат), вк 

І · ПJІаJІІІ депро.летарвзацП та обу
р:.уазвеввs робіт-ків (ско.ау 

JUО.цвву зробПІІ ВJІасввком, rоспо

дарем в а в л а с в о • у д в о р І, а не 
В&ЙJОІТОІІ у чу_.х хоромах• (ЧОІІУ 

усуспІльвева фабрІІКа є счуJКІ хо

ро-•?)- все це безвадІйва спроба 

відІоІра10чоі мевтальвоств хапаnсв 

за СОJІОІІІІВКУ JІDІТТL За всіма ..
проекта- почуваетьси ІхвІй 'ПІО

рець. Хто вів? Не Ісвус соцІвльвоrо 

проекту, за вквм бв не стоили JUdcь 
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соцІяльвІ інтереси. Проект усуспі

льневвв промисловости вікоJІИ не 

висунуть промисповці, а ioro всу
нуть тІпькв робіТВJ(КJІ. Проект 31111· 

женив цІв ва :хліб вІкоJІВ не ввсу

нуть йоrо про.цуцевтв. 

Солідаризм е ве капІТ&JdСТІІЧІІа і 

не робІтввча доктр-а, а ТІІІІова 

виrадка тІеІ чаСТRІІІІ міщанської 

ІнтелІtевцП, вка, звенавІІДівПІІІ со

цІВJІізм І розумІюЧ8, що капіталізм 

теж підійшов до своrо кІвцв, хоче 

створити вкийсь новий - вІ капІ

тапІствчвий, ві соцІвліСТІІЧІDІЙ світ. 

Але автикапІтапІС'І'ІІЧІІІІІІ той світ 

е тільки декларативно, бо реально 

зачІвае капітал тІльи. в rалузІ ва

жкоІ ІвдустрП. Хіба • ВJІ&сІІІІК (хо

чби й дРібвий) спромоJКВ81: пова

жно захитати підвал- приватвої 

вnасности? Але, дозвоJІВЮЧІІ в осао

виому :капІталІствчву вnасвІсть, 

мІщанський солідаризм все ж не 

дае ій змоІ'ІІ реат.но існувати, за

бороІUІІОЧИ природну длв капІталі

зму кnасову боротьбу, вільну rо

нвтву за зиском, бо з поrлвдУ свла

сноrо двора• все то е од лукавоrо, 

хоч реально така заборона озвачае 

спивеввв динаміки rосподарськоrо 

процесу, заморожеввв rосподарсь

коrо JІІDІТТВ І заrрозу парuЬку, од 

вкоrо врвтуватв моrла б :хіба 'l'iJu.Jul 
система прІІКрІпле-:х до ко8Воrо 

Фаброавта солідарвстсЬКІІХ парrа
ЬавІв. А оскільКІІ це ве моJКJПІВе, 

бо солідаризм вважає себе де•окра

тичнвм (нІчоrо не зробІІІП!), то ввесь 

вІв в ціnому ввлве собою недодУ

ману утопію реакцІ.йноІ дрІбнобу-
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р:жуазвоі івтепІtевцІі, пepeJUUUUІoi 

rрвдуЩІDІ соціалізмом робІтвккІв І 

CeJ1811. 

Але вкщо в умовах капІтапі:JІІУ 

солідарвDІ е нездійсвевва утопЬ., 

то в YJІOВ&Jt пІдсоветсьІDІХ вІв е 

просто таки вісевІтІІІІЦеJО. В вив1-

mвій УкраінІ ісвуе дві IUUICB -

трудоІІІd народ І большеВІІЦЬка 

державно-капІтапіСТІІ'ІІІа бюрокра

тів. М. ВІІКJUОЧ&UІО ПрІШущеввв, 

щоб украінськ:і со.пІдарвСТІІ кnІІІUUІи 

до КJUІСОВОrо .. ру ІІЬк ~ дво•а 
непр-реІІІІ8МІІ КJUІС&М8 І llllllim· 
не суспільство в УкраІні теа увв

JUІJІВ ви ... _.. орrавіЗІІ• . (хоча 
сорrав.І:JІІ• той те. Ісвуе). Тре6а 

скорІше дУ8&'rІІ, що украІвськІ со

лІдариСТІІ просто ІtворУJОТь ~

ІІІВІО украівську дІйевість прв6пи

зво так само, ви уперТ8 JUO~, що, 

побаЧІІВІDJІ вперше в звІрввцІ ве

рбтода, махну ла рукою - еве мо

•е бУ'І'JІ!•. Але • е! Мо8Ва ще 

ПрJІDУСТІІТІІ, ЩО СОJІідаРІІС'І'ІІ В пі

стdоJІЬІПеввцькІі украінськІІ дІ

існостІ у~ прІІІІЦІІІІ при•

тноі власнОСТІІ те• соево- фа

ктором, що мае ФОРІІУВ&ТІІ суспІ

льво-економІчвІ вІднос-•. Та

ке прІІПУЩенвв вайбІт.ше ймовІрне, 

бо хіба вnае&ІІЦЬКа •евтапьвІсть 

мо•е УВВІІТІІ псокороЗВІПІеве су

спІт.ство без пр-атноf власноств 

ви основ• еконоІdкІІ? В такому разІ 

до ВІІІЦенаведеноі :характервстІІІDІ 

мо.иа ще додати, що украІвеькd 

солІдарвзм е ТІІІІово еІІіtраІІ'І'СьКІІЙ 

витвір, JDUd CYJIPO'I'II украІвсі.коІ 

.ційсвОС'І'ІІ вІдстав ва ці.JоІх трв,ццать 

років поревоmопІйвоІ доби. 



В. P,.at. 

ПоJІітичиа 
боротьба в Італіі та П суть. 

Сучаева Ітат.а- це араІва вай

бІт.ш зата.воІ еаовоІІічвоІ ар11311, 

ваІrостріпоІх соцІвльІDІХ аласоІІ8Х 

проТJІрІч І вайбІльше вепр-..ев

воІ по.п.І'І'ІІЧІІоі бороть68. Бароме

тром ековоІdчвоі й по.аІтІІЧІІоі 

кр8:DІ в Іта.лІІ е Ісву8&ІІІUІ в вій 

вайчІІслеввІшоІ пІСJUІ СССР коІQ'

вІСТІІЧІІоІ партU, що є вайкращІоІ 

ПОD:1В8&011 ро3КJІадУ краї-. 

Ве:а пІ:ав•ввв ековоІІічвоrо ста

ВОВІІЩа Й ПОJdТІІЧІІОЇ С'І'РУПУР8 lтa

Jdl ВеJІО&ШІВО ВІUІСВ8ТІІ І :JPO:JY· 
ІІіп сучаеве П ПОJІІТІІЧІІе о6JоІчча 

та суть ІІJІУТрhша.оІ ПоліТІІЧІІоі бо

ротьб•. 

Іт&Jdв вuе.ать до ваІбІпьш 

убо~ краlв европейськоrо ао

ІІТ-еІІ'І'У'. Повна, або ІІ&Й&е повна 

вІдсутвІсть ВJІ&с118Х даерел саро--= вуrШ.лв. зал:і:аа, нафта. 11113-
• ьiUd відсоток прадатвоІ до обро-
бІтку ·:ІеІІеJІЬІІОІ ПJІощІ. 13 своІІІ 

45-мІпІоно... васеп~, 3 ва

ЙВІІЩ8М в ЕвропІ ПРІІРОдвам пра

ростом, Іта.лІа мае ВJІаСІІоrо Шба 

тШЬІUІ ва 2-3 мІсацІ в piL Такса
мо, очевадво, стоіть справа 3 І'ВQ18М11 
основ- :aaco6uol ароuрчував
ва: ІІ'8СОІІ, твармирммм ....... ТО• 

що. 

Не :ам•а•ча ва 'I1UDI:I ве31111Ча
йво вевІдрадвd став І недостачУ 

освоввоі СІІро- ДJІ8 роDІІТКУ 

вародв:ьоrо rоеподарства в JТ&Jdl, 

мU.е -.точно в пІввІчвUt П 6а

rатшІй ч&сmІВІ ро3JІ8В7 JІ8С8 вemoua 

й техвІчно-передом про-словІоть, 

водна, еJІектроеверrетвчва, текСТІІ

JІьва, авто І машаво6уд1веJІьва, ко

рабет.ве 6удІ-цтво І JІеrка про

-словІсть. ІталІйська проІdсло-

. вІсть ро3ВІІJІУ JІаса 13 :аваЧІІІІХ вако
ІІІІЧевь торrовеJІьвоrо капІтму, 

ДJІКУІОЧ8 СПрКВТJІJІВОІІУ ПОJІО8еввІ0 

ІТ&JІІі, ва првродвоrо ТОРІ'ОвеJІЬВОІ'О 

центру оеред:JеІІІІОморськах краін, 

ва IDJUI:JE:Y до АфрІІКJІ, Вml:u.кoro 

Схо.цу й ІвдІі, що :аrодом втратив 

СВОІО ІІІІТОІІУ ваrу В ІІі.8вародвій 

торrІ.в.лІ. 

До ПОJІО- 118ВУJІОrо ото.п.Ітта 

ІтаJІів буJІа ИОВtJІОІІератом ПОJІІ

ТІІЧВОВО·о6'едвавкх дер..._ До ос

таточвоrо о6'едв&ІІІІІІ Іт&JІІІ в ОдвУ 

дер.аву дtашпо JІІІПІе в 1810 роцL 
ДоверІІІІІJІось воно в боротІtбІ ДІІІІа

стВ пІввlчвоrо Шемовтськоrо ко

рояІ.вства І:а свІтськоІD ВJІ&ДОІО 

р8ІІСЬІІОІ'О папства ва пІв.цвІ. С..бІ-

03& Jdбep&JIЬIIOI моварDІ І като

JІІІЦІІ3JІУ ІІІІТІІСІІУ JІа свій :ІІІ&к ва 

соцUшьвІй струnурІ А rроІ8адсь

КОІІУ та IQ'JII.Т)'pBOIIY ро:ІВІІТКОві 

IТ&Jdйcuoro народУ. Пр.Щ до uа

ДІІ ФІШІІІ3ІІУ' ЩО ПОJІІТІІЧJІО :ааве
РПІ8ВС8 ІІОІІІІРОміСОМ 1118 -, МО• 
вархІеІD І катотІЦІІ:ІІІОМ. не 3ІІІваІІ 

вІчоrо а6о маа.е вІчоrо в ековсаІd

чвІй І соцІJшьвІй структурІ ІталІІ. 

ФІШІJІ:ІІІ, JІК ко...а вацІова.п.І:ІІІ. 

ВУ3ЬКОВацІОВ&JІІаВRЙ ПОJІІ'І'ІІ'ІВВЙ 

ЬшерІапІ:ІІІ, шукав ро:ав'•u:а ПЄІІУ

'ІІа ІUІУТРІDІІІІ.s еаовоІdчво-аоцІ-
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аальввх проблем 8 актиІівіА зовві
швІй завойовницькій політиці. То

му, ЩО ДJIJI ведеввв ТаКОЇ ПОЛіТИКИ 

не було веобхідвоі ековомічвоі бази, 

цв авантюрницька політвв:а закі

ИЧВJІасв поввою катастрофою: втра

тою коловій, територі&льввм обкро

еІІІUDІ Італії, економічною й полі

тичвою контролею італійської де

ржави вІдпові,цвими пунктами не

давно підписавоrо мировоrо доrо

вору. 

Орихід до вврі.шальвоrо rолосу в· 

ІІіжвародвІх відвосІІІІах ековоІІічво 

ваймоrутвіmих коловіалЬВ8Х потуr 

І зіmтов::х:веввв Італії (і не тільІUІ 

ІталО) до ролі дРУrорвдввх захі

двьо-европейсьв:их держав поставив 

врешті італІ.йськвй політІІЧІІІІЙ світ 

остаточно виріппІтІІ свої так довrо 

вІдкладавІ пекучі ввутріmві еко

номічні й соці&JІьві питаввв й визна

чити своє мІсце серед мt.варо,цвіх 

сил. 

До розв'sзаввв цих питань Іта.лів 

стає розбита ва: про-слову пі

ввіч з чвслеВІІІDІ фабрІІЧВВМ ро

бітІІІЩТвом, без пр~мисловоі свро

ВІІІІІІ; вбоІ'ІІЙ південь з заJІІШІК&М8 

фендальвих земеm.ІІІІх порвдкІв, 

падРОвами-помІщвв:&М8, безземе

львим CeJUIIICТBOirl (ваші батрав:JІ і 

форвалі), і такою ву:.дою тоrо се

лввства, що до неі мо811& прирі

~ хібащо ЗJІІІДві украівсWDІХ 

селив в вайrірпd роки больmовмць

коі колекТІІВізаціі; сепарапСТІІЧІІУ 

Ci.цi.JJho, вайбільш упое.пі.ц.еву сво

єю батьківщввою Ч8СТ8ВУ ІталІї, 

що марно ждала і за монархії, І за 

фаmизиу, і тепер, за демократії, 

втsrвеввв її в светеву заrа.пьвоrо 

ваціоват.воrо rосподарства і пі

двищеввs ріввв ЖІІ'1"І1І робіТІІІІЦ'І'Ва 
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сіцШійсьКІІХ копалёВЬ 1 вайм&воі 
ХJdборобськоі п~аці. 

В заrальво-дер:JКавному маmтабі 

неді.вJІьва промисловість, чи не пра

цююча поввою парою, безробіттs, 

ЗJІІІДВі селввства ва півдві і в убо

rІІХ районах краіІІІІ, неписьменність 

і поліТІІЧВа веввроблевІсть передо

всіІІ півдеІІВ8Х селввсьІDІх мас, ре

rіова.львмй сепаратизм, 1111зький рі

вень освіп ва пІвдві, що створює 

навіть такі авомаліі, вв: вомо-.ливІ

сть длв зввчайвоrо ІталІйцs, примі

ром, з Сіцілії чи Пу лії розуміти свою 

літературву мову- ось тло, ва вв:о

ІІУ відбуваєтьсв боротьба поліпч

ВІІХ таборів в сучасвІй Італії. З 

дpyroro • боку - вечвслевва .XJUІca 

баrаТІІХ про-слових, торrовельвих 

і фІвавсоВІІХ підприємців мультіІІі

лі&рдерів сбідвОЇ:аt, «ЗДеВ&JІІООвавОЇ• 

ліри, З&JUІІІІІUІ баrатоrо вчорашвьо

rо дворsвства, що в своіх вІ.ллах і 

~ах з паркаки серед перевасе

левоrо тісвоrо ІІіста коасумує ре

штк:в своіх баrатств, баrаті падрови 

й аrрікольторв, що вічво торrую

тьсв і варікають ва здачу коІІТJІ

вrевтів в своїй демокраТІІЧІІій де

ржаві і заців:авлевІ перш за все в 

ТОІІІУ, Щоб 3&0/ІІШDІТВ II&КCRМnf про

дУПів ДJІВ операції ва чорвій біриd. 

З одвоrо боку - ву:.девва ка

рткова еветема ва продУКТJІ харчу

ваввв, а з дPYroro - тут •е бітІ 

'І'ІІХ самих крамввць з тверДІDІJІ ці

..... стоса, JDDa дУШ& заба8ае, 

продУКтів СПО8ІІВ&ВІUІ ДJIS ТИХ, ЩО 

мають rpoml., і всі моалввІ предме
тв JUOкcycoвoro .-.тку. 

Картвва протJІJІе.:востеІ, ІІКІІХ 

ве моива зУстріти сьоrодві в баrа

ТІПІІХ ва СІІJЮ88ВУ та проJО'КТІІ кра

івах заDдв:ьоІ Евро1111: AвrJdl, фра-



вцІі, ВІмеЧЧІІІІІ. Це і ПОSСВІОе ро

зподіл полі~ сJІJІ в сучасвій 

Іта.лІі. 

Заrат.ва убоnсть країни ...... 
rала, щоб в інтересі іі mВІІ,ЦКоі ві

дбудо- піСJІS • закІвчеввв вІйв8 
буJІВ IUIDIТi pimyчl заходи та щоб 

6уJІІІ вайбіт.ш раціонально ВІІКО

рвставі фІиавсові і вса:кі iвml ре

сурс• краІІІІL В першІ часи пfCJІS 

війвв ці зусІІJІJUІ буJІВ, щоправда, 

rамоваві ковтроJІеJО окуп•цІйвwх 

"ІІІ-ків в ІталІІ та вестабІльвіСТJО 

іі поліТІІЧІІОі ВJІаДІL Остаточна вцІ

JІІла у війві італІйська монархІчна 

ВJІада була павалева всеваро~ 

rолосув&ІІВDІ; Iтams стала де•о

краТІІЧВоJО респуб.ліко10. 

До ЗІІаrавь за перебудову і ві

дбудову ІталІІ в во88Х ~ос8В&Х 

стаJІа нова італійська де•ократі.в, 

розподілева ва такі rстоввІ сІІJПІ: в 

цепрі і ва правоІQ' кpiiJd - хрв

~ська демокраЩ Jdбepam.вa 

партіs, Партів сУомо КВ&JІІDв:кве• 

(сІроі JІІОВМDІ), ва лівоІІУ кpJL1d -
друrа ЩОДО Ч8СеJІЬВОСТІІ піСJІS хрв

~СЬКО•Де80Кр&Т8ЧВОЇ КО~

СТІІЧІІ& партів і третs щодо ЧІІсе

львоСТІІ - зразу одноцІла соціалі

сТІІЧва парті.в. 

IТ&Jdйcwd центрово-правІ парrІі, 

ак партІї ІІіщавста, ва JІКОІІУ сПІІ

равсs фаПІІІЗІІ, мІщанства, що ве 

здІбне бу ло :JaЙIUn'JI ВJІР&ЗІІУ по

еrаву до пада10чоrо фаJDІІ38У і ста

'1'8 орrавІзатором боротьби DpO'I'II 

вІмец.ІDІХ rітлерівсьІDІХ окупантів, 

o~cs відразу перед фровто• 

СІІ.JІЬВОІ КОJІУІІІСТІІЧІІОЇ партІі, IQO 

ІІІІІло -орвСТ&JІа перІод пІдпІт.
воrо DрО'І'ІІфаПІІІстІвськоrо і про

nrІтлерІвськоrо руху ДJUІ поІПІІреІІ

q своІх 8ІШІІ8Ів серед JІ&е І ро3-

будУвала йоrо еверrійвою акцІєю в 

першІ часи повоеввоrо хаосу, ко

ристуючись розбитт.. І слабіС'І'ІО 

ведааво ще зорієнтованих ва фа

ПІІІЗМ аdщавсьІDІХ партій. Початко

вd зріст комувІС'І'ІІЧВ8S ВІІJІІІвІв в 

Італії був •-щем, вІІКJІвкавим пе

реходов- обстав•вами воєввоrо 

і повоєввоrо часу. Ш:udme цІ ВПJІввв 

треба првпвсати вІІКJІючво полі

тиці міщавсьІDІХ партій. 

ІТ&JІійсьиа зразу єдвва соці.вJJі

СТІІчва партів ВІІІІІІКла тако• вк 

партів автІІфаmвстсьиоrо й &ІІТІІrі

тлерІвськоrо підпіллв. Умо- пІдпІ

льІІІІх діІ і пІзвіша необхідвість 

повалеввв мовархП буJІВ DРІІЧІІВОІО 

такnrчвоі співпраці ціеі партІІ з ко

ІІУвіС'І'ІІЧІІОІО партІє10. ЗвІІЧайво, в 

по'Іаткові.І стадіі орrавізацП цІеі 

партП туди првст&JПІ соцІвJJІСТІІ рІ

ЗІІІІХ вапрJІІІКів і JІІІІІІе в ходІ пра

К'І'ІІЧІІОі пОJdТІІЧІІоі і орrавізаційвоі 

ді.а.m.вОСТІІ моrло діЙ'І'ІІ до створев

вв вe:J&JІe8110ro ІталІйськоrо соцІ

алІСТІІЧІІоrо руху. Це й ста.лосs ва 

ков:tресі цІєі Іта.лІйськоІ партИ в 

1946 році. СоцІалІС'І'ІІЧІІІ .цівчІ пІд 

проводом Сараrатта повеJПІ sвву 

боротьбу ПJЮ'І'ІІ коІQ'JІІСТІІЧввх при

хвоствів НеввІ й Вассо І СТВОРВJІВ 

ве:JаJІеаDІУ соціsлІетвчву партІ10 

пІд вазвоІD СоцІsлІстІІЧва ПартІв 

Тру.ц&ЩІП Iт&JJII, повеm~ відверту 

боротьбу DpO'I'II КОІІУвіС'І'ІІЧІІоІ па

ртІї sк зварддs росІАськоrо Ьme

piJIJii38Y І прот11 партП НеввІ І Бас

со, ва:JІІВ&JОЧ8 оставвьоrо соко• Мо

ск-•. 

Мо•е, Ьппвм раза• буде ваrода 

BBSCIIJI'I'II ро:Jба.вості, ЩО --.ли 

в Італійському соціRJІіС'І'ІІЧІІому py
cL ДJІ8 вас С'І'&ВОВІІ'І'Ь тут вайбІJІwпу 
ціuаІсть - даТІІ 3&I'&JDdiY хара-
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атеристику ітuІйських відносив і 

вивсвити прІІЧJІВУ масовости ко

мувtСТІІЧІІоі партИ. 

В•е з иаведевоrо нево, що що

ваймевmе безr.лузДJІМ було б по

всвювап масовість комуиіст8Чвоrо 

руху росІйсьКJОJ золотом І спрІІТІd

сnо крем:лівськоrо аtевта Толліит

ті. Цей рух корівиться в .аmоrі

двих ев:овоиІЧІІИХ, соцІвльввх І 

культурвв:.: умовах ПІІІрОКІІХ мас 

Італійських робІТІІІUdв І ceJUUІ. 

Тільки розв'изиа цих вабоJІіJІІІХ 

nитань І зиищеRВR страшввх вву

трІmвІх кnасоввх суперечвостеі 

моrла б чаотв:ово вІдтиrrи здезорі

евтовавоrо, доведевоrо до рошачу, 

иесвідомоrо робІтвика та сільську 

бІдиоту вІд комувІСТІІЧВоrо ру:ху. 

Немае навІть потреби це арtуме

ІІ'І'УВ&ТІL По,цруrе, при такій - ва

звІмо це - ориродвій убоrостІ Іта

лtІськоіва~овапьвоІтервторU,оче

вІІДІІо, вайбіJJьш copaвeДJIRВJd вву

трІmвІй устрій ве мо•е вабаrато 

поправІІТІІ спраВ.. Оnке, длв Iтa
JJII ВRВВК&е веобх:І.цвІсть вкmо

ЧІІТІІсв В IDRPIIIY ІІЬшаро~ свете
му І шлвхом обвdву товарам:в зда

твоІ до про.цукуваввв в ІІІІІРОІІDІХ 

роЗІІІрах ВJІасвоі ІндУстрІї вадОJІУ

..,.. вв:утрІmвІ недостачІ. 

ІтuІйська везаJJе.аа соцІJшІ

СТІІчва партів під проводом Сара

tвтв висунула, ВJІасве, таку едв:ІІУ 

реальну в:овцеІЩЬо ВJа:ОдУ Із суча

своІ со$,JІьвоІІ ва~оІІ&JІЬвоІ ІфИЗІІ, 

в саме: поперше: вайбІпьш рацІо

вuьво ввкорнстатв ІсJІУІОчі в Іта

лО ековомІчвІ ресурси, повІт.-, 

ue рІПІУЧІDІ переходом до ІІJІ&во
воrо мсподарства через вацІовалІ

зацЬо й усуспІльвеввв В&JКJІІІІІІІХ 

сепорІв вародвьоrо rооподарства І 
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ковтроJJі првватво-ІІJІасввцькоrо се

ктора; подРуrе, вкточеІІВR ІТ&JІІі в 

економічну светему захt~-евро

пеіськвх країв, кк певвоі само

ВІІС'І'&ЧВJІЬІІоі (хоч до девких ме•) 

ековомічвоі цШОСТJL ДтІ lтaJJil не

мае й ве моае бути iвmoro ВІІХОдУ, 

вкщо вова хоче бути суве

реввоІD дерааво10. ІвПоІй 

вШд - це тІт.ІDІ стати провІвцІею 

боnьІDеввцькоі PocU, бо ва аме

ри:кввську провІвцЬо вбоrа, пере

васепева і вs:-ве-вк про-мово са

моВІІстачuьва I'I'&Jii& ве вадаетьсв. 
Але • ставоІІІІЩе І..впоа: партій, 

ІІіщавсьІDІХ І партИ коІІУІІІСТІІчвоі 

цілком івmе. Тут - прІаОД8JІО до 
сутІ вашої про6ае-. 

ПОJІІтвка м:ІщавсьІDІХ партій, від 

хрІІС'І'ІUПІсьв:оі демов:ра'І'ІІЧВоІ ва

право-руками І воrа- 8IIJipU'I'ЬC8 

DpOТJI перебудови ековоІdчвоІ й 

соцівJІьвоІ струпурн ІтапІІ; найбІ

льше, що робІІ'І'ЬЄ&, - це .....ао

'І'ЬСВ безвартІевІ заходи дJUІ заспо

коеввв стр11110•евоі rромадсьв:оі 

дУ1ІІDІ або закордону, щоІ ..... св
- створІІТІІ врааеввв, що длв 

уввквеввв кри:пr щось та101 ро

бІІ'І'ЬСІІ. Вемо.тою в короткій стат

тІ провва.лІзувап все це ва фа

ктах. ВІзьІІіІІо хоч6в фІвавсову по

JdТІІКУ. ДJUІ ОЗДОрсJВJІев&JІ дер .. -
ВІІІІХ фІнавсІв було запропоновано 

ІІJІІІУС'І'ІІТІІ нову ваmоту І обмtввтв 

ва веі старІ пІрв (1:.: дРукуваJІІІ без 

ковтро.Jd фапDІетв, rІтперІвеькІ оку

павтв), що дове.ло до обе:щІвеввв П 

та зросту цІв ва тоарв та до ве-

3ВВ'І&ЙВоrо поrІршеввв ставоВІІІЦ& 

робІТВ8ЦТВ&, урвдввцькоІ верств~~ 

І взar&Jd .1110дей, що ... уть завдJІІDІ 
прода.t своd працІ. ПJІІІ QІй ваrедІ 

бупо пропово-о вauac:m1 про-



rреспвий податок ва ВJІacJOUdв 

rpomoвoro капІ,.&JІУ, вабутоrо, зu

чайво, вечесво10 воевво10 спеку

тщІеІО ва чорвоІІУ Р8ВКУ; в вас.лі

док цьоrо ~а ІLП&са мІ..пІоверів 

І .ШІ.врдерІв. IDd спр11'18111010'1'ь 

ІОВУІD'ІУ дорожвечУ свое10 здатвІ

сmо пnаЦТІІ в:к:у завrодво цІву за 

k•аВ'ІІЙ товар. Дериавввй скарб 

иtr у цей спосІб аrвrJІУТІІ ветrчезві 

JaШI,.an• І стр_.ТJІ _хоч ріст доро

а:вечІ ва РІІІІКУ. Предста..

хр•~ськоі демокра!'ІІ, що була 

СПОЧа'І'ІQ' ІІР• ВJІаді, спершу бу J111 

поrоДІІJІІІсь ве цей ІІІJUІХ. та все 

вовІ й вовІ арtуІІевп ЗІІ&DДІІШІсв, 

щоб справу вІдкn&сТІІ, пl:udme по

чалосв доU3)'В&ІІІІІІ, що цв справа 

буде вез-tво дороrо KODI"''YВ&D, 

ще пl:udme -.шосв, що папІр, 

ва ..:оІІУ оrреба бупо друкувап 

rpoml, дееь з&І'ІІІІУВ, І варешrІ. коJІІІ 
справа о&dву вrp&'I'IIJia .-е фІва

всовd 3Іdст, П вІдкІІвуJПІ. Словом, 

правІ копа С'І'ОІІ'І'Ь :І& збере]Ке

теперІmвьоІ еково.tчвоІ І соцІаm.

воІ структур• I!'&JJU, обороВ810'111 

loro ІІС!ма мо•.nwв- арtумевта

-· в першу черrу, очеІІІІДІІо, ева
Уко-•, а :І& ТJІМ васправдІ 

кр•етьсв :ІІІІІ'Іайв8й КJUІсовd Ьrre

pee ТІІХ про-сповах, 'І'ОрrовеJІЬВ8Х 
І фІвавсоІІІІ][ ld.u, що па..,.П фІва
ВСУJОТЬ. Ва 38UІДІ', ЩО Ц8 ПOJdrlola 

руА:вуе вацІоват.ве rосподарсnо І 

DІІЕОДІІТІ. Ьrrepecur роІІ'І'В8'Іе-се

JІ-СЬІDІХ мас ronoвa зв'83&11оrо з 

nІберат.во10 бур-nзІао pys:y сСІ

роІ mод-• Д • а в в І в І своrо ча
оу ЦІІІІІчво 3&81188~ JОІЩО пропеrа

рІ.ІІ'І' opraвi:JOBYЄ'I'I.eJI ДJUI оборо8JІ 

caols IIJUICOIIIIS іІІІ'ересІв, '1'0 'IOIQ' 

бураЕУазІв ве ІІ&JІа б права opra
RI30B)'IIa'I'IIC8 ДJUІ обороu Ьrrepecl8 

своеі кJІ&с•? Чк треба кращоrо 

ПрВКJІадУ ДJIR ІпюстраціІ ТОІ'О, ЩО мІ

щанські партії ве здІбвІ перебороти 

коІQ'JІізм:? Навпаки - це вони сво

еІО поmТІІКОІО відвертають йоrо вІд 

івтересІв впасвої батькІвщиІІІІ, ро

блиь йоrо байдуJКІDІ до вацІова

пьвоі справи. Бо коJІВ ІвтелІrевтвІ, 

висококу т.турвІ кола вацІовапьвоі 

ІталІйськоі буржуазІі в Ім'я впа

СІІІІХ еrоіст•ЧІІІІх інтересів or JUІДа
ІDТЬсв В& AllepiDQ', Д)'М&ІОЧR, ЩО 

вова буде іх rо.цуватн, ro чому 

ДІІвуватвсв, що 3JІІІдевва, веосвІ

чева і несвІдома маса васепеввв 

звертае своІ очі ва ТоплІитrІ І ва 

Москву, коли вона бачить, як ва П 

працІ В ... В&е'І'ЬСЯ Ч&сТІІва «ВІІЩИХ 

версть•? Копи • додамо коруПЦJО 

і прода...tсть ІІіщавсьІUІХ мІвІ

стрІв І іхве с•д•еВВJІ в деспьох 

вадзІрВІІХ радах бавкІв І акцІйІІІІХ 

спІпок, '1'0 стае всвв:м, що проти 

такоІ весправедJІІІІІОе'І'ІІ ІІУСJІТЬ бу

втувап І протестуввп аародвІ 

118311. 

Or•e, росІйськвй больmеввцьк•й 
ЬшерІапJЗІІ мае в ко8ВІй краІвІ ве 

ОдвУ п•вту колову у формі комувІ

СТІІЧВОЇ партП. В І в м а е д в І п• • т І 
колов• 

пар,.ІІ під 

комувІс,.вчиІ 

керІвв•Qтвом 

с в о І s п р • • в х п л а т в в s а r е
в,.Ів І вацІовапьву бур•уа

з 110, щ о с в о е 10 е r о І с т • ч в о 10 

к n а с о в о 10 п о ч І т • к о 10 е т в о
рІОе rрувт дпи масовоrо 

в: о • у в І с,. • ч в о r о ру z у. Во 

коnи б Москва муевла купуван 

коиювоrо ко~ста за кордоном, 11 
б• ве acra'IJIJio запасІв золота з 

уеьоrо свІту. 

JIQ • пмІтвку веде в Іт&DІІІЮ

мувіСТІІЧІІа аартІв? 'Ів •arae вона 

зg 



до революцП в ІтuП? КомувІСТІІЧІІа 

партів ІтuІі дбає про одне: в в ко

Р вс то в у є сліпу, кор от ко

з о р у к л а с о в у п о л J т и к у п р а
вих кіл длв поширеввв 

с в о І х в п л и в І в. М і щ а в с ь

квх партій вона зовсім ве 

боітьсв. Во ва ивво і славно 

r л у з у є з в в х і т І л ь к в т 1-
mитьсв іхвьою роботою. Але 

еще третв аІШа-иеЗ&JІежва соцІалі

атвчва партІ.н. JІкщо б вова пере

моrла, вкщо б Ій вдuосв перебу

дувати ековомІчво-соціRJІьиу стру

ктуру lт&JJU в дУСі планового спра

ведJІИвоrо соцІвпІстичвоrо rоспо

дарства, то в ІтuП бу ло б звищено 

корІВВJІ комунізму. Звідси така 

страшевна лють комуністів ва ве

З&JJеишу соцІвліСТІІЧІІУ партію Са

раrата в ІталП І ва всі веЗ&JJежві 

партІІ демокраТІІЧІІоrо соцівлJстич

иоrо руху в захІдвій Европі. І тому 

в ІталІі коІІ)'Іdствчва партів вайбі

льше вватупае ве проти міщавсь

ІUІХ партІА І Іх представв:вкІв (вона 

вдоволева, що вови Існують!), а 

перш за все ІІJЮТІІ партИ С&раtата, 

ва:JІІВ&JОЧВ П (соцінJJІСТІІЧІІУ партІ.Jо!) 

аrевтуроІD аиервкаваькоrо капіта

лізму, а коJІВ це ве допомаrае, І за 

тІею партією все та101 Іде свідома 

чacmma робІтввцтва й ІвтеJJІtевцІі, 

вона приходить до терору, розбива

ючи мІТВВІ'ІІ цієї везuежвоі соцІ

влІстичвоі партІі, вк це мuо мі

сце у всІх В&ИJІІІВІІХ І мевmих це

втрах ІтuП. Характерно, що на

йбільше зав:JІІТО ввступ&ІDТЬ проти 

веЗ&JJеJИВВХ соцІ.нJJІстів бувшІ фа

mистІвськІ еквадрвств, що раптом 

стали перекованими комуні~ 

або КОІІУВОфІлами, RК відокd бо

ловаьк.d фаІПІІстІвсьІUІЙ еквадрвст 
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ТОJІJІЬОй. Та ве тІлькв те. М в б а

ч В М О, В К В І Т а Л і Ї В С В К О И у

вІствчва партів в'•жетьса 

т а к т • ч в о в а т е р е в і п а р л в
мевтуІзкрайвімиправвми 

з одвІє10 тільких метою

повалвтв разом з правими 

п а р 'І' і в м в к о ж в у І в і ц І в т в

в у в е з а л е ж в в х с о ц І в л і с

т і в в с п р а в а х к о в с т в т у ц І

і в в s, е к о в о м І ч в в х, с о ц І

• л ь в в х, в с п р а в а х к у л ь ту
рвоІполІтвквіввховавв& 

І KOJIII, вапрІІКJІад, московська •Пра

вда• квдае rpo.. ва р-ського 

Папу, комувІС'І'ІІЧІІа партІв ІтuП 

r о л о с у е р а з о • з х р в с т в

• в с ь к о 10 д е м о к р а 'І' І є 10 І пра

.... кoJUUDІ вкточво до монархі
стів Проти проекту Be:J&JІeJDІOi СО

цІвлfСТІІЧІІОі партИ в справІ вклю

чеввв латеравськоrо пакту до во

воі ковсІІ"І'УІdі (цей пап ввзвае 

доІdвуJоче ставовище катоJІІІЦЬкоі 

церкви в Іта.ліі), 0'1'8Є. коІІ)'ІdС'І'ІІ 

раптом вJIRВJUIIO'I'Ь себе peвiiiDIIf 

Ka'I'OJIJIКa88. 

Таку пОJІІтвку проти ве38JІе•

воrо соцІ.аліСТІІЧІІоrо руху у cпlmd 

з праВ8118 партівмв ведУТЬ кому

віств тако• ва 'І'Єреві ІІІІІІІІХ краІн, 

перш за вее у ФравцІІ. В чому річ? 

Треба сказап DрRІІо: і комувІС'І'В, 

і буржуазвІ партИ навіть ве 'J{У

маІО'І'Ь про ваціоВ&JІьвІ і.втересв 

краі-. TOJIJd.вorтl ве бажає соцІ

вJJІ:DІУ в lтaJJIJ. Торез ве ба-.ае со

цІалІзму у ФравцП. JІкбв ТоллІвтrІ 

бажав, щоб І'І'&JІІ.н була соцІ.нJJІ

СТІІЧІІОІD, вів пІдтримував би ІтаJJІ

йсьІПІХ соцІалістів щоваІ:мевше в 

ТІІХ пунктах проІ'J)&8В і п:х поJJІ

'І'ІІЧа.:х заходах, що ведУТЬ до зме

ВDІе- 'JDJI.B ро61ТІІІІЧОі IUUICВ, 



до :~авоюваІІІUІ ве10 ВJІадв. Що • 
робJUІть ТоJІJІІ.втrі й Торез? Вови 

RВВО саботують ПОЛіТІІКУ соціJші

стів, ва радість правих бурJКУа3ВІІХ 

кіл (і вашвх вепвсьмевввх еміtра

втських вевіrласів в політиці). Тол

лів'rrІ й Торез ясно примують ве 

до соці.влізму в ІталіІ й Франції, а 

до перетвореВИJІ цих краін в росі

йські коловіі. В цьому ім допома

rм- також слід ска:~атв всво, без 

ватвкlв, - права бурJКУазІя, що 

евоім опором справі справеДJІІІВОі 

перебудови ековоІІІчвоі і еоціяm.воі 

структури власвої батькі.вЩІІВІІ, в 

ім'в своіх особистих класовІІХ ін

тересів DрОТІІставитьсв змаr&ІІІUІІІ 

демократвчвоrо соціилі:JІІУ до ПJІа

вовоrо соці.влі~оrо rосподарст

ва, до справедJІІІВОrо ековоІІІчвоrо 

ла.цу І здійевевої ва Aoro rрувтІ по
лІтвчвоі демократU. 

.Якби права реакційва бурJКУазі.в 

дбала про інтереси Італійської чв 

фравцузькоі вацtі, то вона мусмла 

б поступвтвсs своім иласо8811 еrо

і:пrом в користь робІтІІІІЧJІХ мае, 

що іх іхвє ЗJІІІДевве ставовище 

штовхае в обІйІІв ТоJІJІіятті чв То

реза, і пІдтр-ап змаrаввв веза

лежвих соцІJшІстІв до упор&ДКУ

ваввв ваціовальвоrо rосподарства 

без ирвзв І безробІn•. Але ва ко

жну таку спробу І 'I'IUd ІІJІ&ВВ цв 

реакцІйна бур.:уазІ.в вІ.цповІдае rа

лаеом про евебезпеку 'І'ОТ&JІітариз

ІІУ», так само, ви ваш вещаеІІІІЙ 

«Прем'єр• з вуJІІІЦІ. Руської ч. 10 В. 
Стецько І йоrо альтер ero Борис 
Озерськd ва сторІвиах бавдерІ

всьивх еІdtрацІй:вих орrавІв пс

тупае проти строввськоrо ковв•. В 

ім'в 'І'ІІХ своіх КJІ&СОВІІХ інтересів 

орава ре•кцttва буржуазів DJJJOЄ 

ва вацІоІІ&JІЬвt Інтереси своєІ ба

тьківЩІПІІІ, І иоJІІІ ій мало сил для 

придУІПеввя робіТІІJІЧоrо руху, вона 

rотова :J&ВЖДІІ покл-атв ва допо

моrу варвrІв з-за мори А yдimrrJI 

ім відповідві ковцесП. 

ТаІDІМ чввом, маємо об'єктивні, 

а ве Де.цуков&Еd з наукових вчень 
підетап твердити, що в с у ч ас в у 

добуєдинодемо кратичвий 

с о ц І в л і с т и ч в и й р у х б о р е

т ь с в з а с у в е р е в в і с т ь е в р о

п е І с ь к • х в а ц і й п р о т и б о

л ь m е в • ц ь к о r о і 11 п е р і в л І

з м у і й о r о д в о х р у к : к о 11 у

в І з м у І р е а к ц 11. Перша з тих 

рук російськоrо ЬmерІялІзму прJDІУє 

до перетвореВВJІ захІдвьо-европе

іськмх краін в російськІ иоловП, 

друrа з тих рук - европейська 

бурJКУазва І ваціовалІстичво-шовІ

вістичва реакцІ.в - rотова :Jре

итвсв сувереввости своеі вацІі, 

обме~ П 1: причепити до вепе
ввоrо чужоrо во:Jа, щоб цвм са

- врпуватв свої маєтки і право 
до пара:JІІТІІоі веrетацtі. 

Є~о демократичний соцівлі

СТВЧІІІІЙ рух :J&хідвьо-европейськнх 

вародІв може відродІІТИ захІдвьо

европейсьиу цввІлІ:~ацІю І відкрити 

шлвх до ековомІчвоrо ро:~витку й 

добробуту та купьтурвоІ творчости 

західв:І.о-европейських •цІА. бо ті

.льив цей рух мае дJUI цьоrо Ідейні 

підстави і хідтр-ку творчих, ве 

деиадевтсьІDІХ І ве паразитвих мІ

щавсьКІІХ, а жвттєздатвих робІ

ТВRЧІІХ і сеJІІІІІсЬКІІХ мас. ТІльки 

цей рух мае орrавІчву концепцІю 

европейсьвоrо .ла.цу, здатвоrо про

ТВСТОJІ'І'ІІ ковтввевтальвому евра:JІ

йському імперІялі:пrовІ больше-
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ВІІЦЬкоІ РосИ І коІІ'І'КВевтаJІІ.-• 

ІмаерІ.в.пі31Іам взаrа.пt. НевдмІ бу JІІІ 

соробв rtтnepa JІрО'І'ІІСТ&ІІІІ'І'ІІ ЩОСЬ 

ЦІІОІІУ ІмперІапІ:JІІовІ, т- бІпьше 

вевдапІ буд:rть Імусать бути спро-

1• де ronns (so• вів І ве фІШІІІст), 

лиаввtвt і всЬ ЬпmІх rеверапІв 

европейс•коrо авт~евкц.коrо 

ВУ3ІdЮJШаЮОВОrо І про•ІвцІйвоrо 

вацІовапІ:ІІІУ, ІІІШІD'ІІІО Із епробаІоІ 

бе3тапаввоrо creвepua. сКарпа 

&авдеР8•· 

З думок Івана МІТРИНГИ: 

Нарід це зовсім самостійна одиници, З8.ВДІІJ[И икій сучасна людина стас 
собою. Ми не можемо собі подумати поввого житrи одивиці поза своєю 
національною спільнотою. І копи трап.пиєтьси, що вартіева ОдивицJІ може 
себе ЗJІе почувати у своїй спіпьноті, що ЦІІ спіпьНота не дає ій мажпивости 
зажити повнотою ЖИ'n'ІІ і розгорнути всі її конструктивві сипи -то це 
не значить, що тій одиниці потрібно сширших рам•, ик її націонапьна 
спіпьВота. Це зва'ІІИ'І'Ь .пище, що даний нарід соціІІльно та купьтурво ве
з.цужає і ва разі не має в йоrо нутрі сип, щоби шпяхом реформ або рево
люціі очистити авrієву стайню своіх соціяпьвих суперечностей. 

... ... 
* 

В оrні nовстань, революційвої боротьби родипаси українська політична 
дУМКа, справтована численними по:хибками. Особливе rеопопітичне по
ложення: українськоі зeJdJii вимаrало від украінського вароду особливої і 
неnовторної дyJODf. Тому банкрутовали у вас концепції привяті з чужих 
тереиів, JПСИХ не можна бу.по з.ційсвювати ва просторі від Сану, Буrа і 
Волrи в боротьбі за нашу політичну свободУ. Тепер саке, після тоrо, як: 
усі українські землі зна:йш.лись у московських руках, вастав nриrожий 
час до тоrо, щоби в нас запанувала над JdnioR811И ук:раївських дУПІ одна 
політична .цумка, одна ревоnюційна тактика, украІнського варо.цу. До 
недаана Українська земли була поділева ва дві частини. На одній 
панували дрібні займанці буржуазво-капІталістичноrо устрою, друrа була 
під nаиуваиJUІІІ московського бопьшевизку. Ця уковика вводила в укра
їнську дУШУ своєрідне двоєвіря. А це не кorno спрИІІТИ поrпиб.левві укра
інської по.аітичвоі дУІІКИ, єдивоі и:коі потребує ваш варод. Сьоrодвt тоrо 
вже не має а нам JІИШе треба піхвідУвати залишки ІІИІІУJІОГО, що оста
лися в ментальности вatmrx JІЮдеА. 

... ... 
* 

Користь людському існуванню ми, украІвці. принесемо не 'nlll, що нашим 
вуrіллим, залізом, хлібом, нашою сипою будУТЬ 3двиrатиси папати чужим 
народам, а найбtт.ша цівиість: мх вamoro народу топчетьс:к, заrпущу
ється васипуєтьСR- а ТИІІ що сrавемо аіпьвим і СJ1ІеРВВИІІ вар>дом. 
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д. ч. 

До історіігасла 
.самостійна Украіиа~~. 

(Юліян Бачинський чи Микола Міхновський?) 

ЧаСТJІІІа оучасвоrо вamoro мо

лодоrо покОJdв:ив дУмае, що І.део

лоrом полІТІІЧІІоrо КJІІІЧа вез&JІе•

воі уираІвеькоІ дер:.:ав• е МІІКола 

МІхвовоькd, автор брошури сСа

мостІАва Украіва• що П було вида

во в 1900 роцІ. Мало хто :1 ваmих 

нацІовалІстІв :Jraд:ye, що цю брошу

РУ видала РУП - ВОВО:JаеІІОвава 

тодІ ДІІІІтром АвтовоВІІЧем, Руео

ВJІІІ, С. Петлюрою, В. В-ІDІЧевиом 

та І~ Украівська РевоJUОці

йва ПартU. - ВІІД&JІа ви свій пе

РІІІІІЙ проrрамовd ВJІІІ)'ОК. ВІІІІУ

СТІІJІа тобто партІв, що пЬвІше пе

рейпша ва ЧІІсту й 88J)a311Y соцІ.вJJ
демократвчву проrраму. 

Але ЧІІ Микола МІ.хвовсьИJd пе

РІІDІЙ ПроІ'ОJІОСІІВ f&eJIO сС&моетІй

воіУк~? 

ВІ, :~роб•.n• це ще :І&Довrо перед 

- ІвшІ украІвсьІd поJІІТІІЧвІ дl
n:L 

Ще ва веевІ вІдрод.:е- уараІ

воькоrо вародУ - в реВОJJюційвІ 
чаев 1848 року леІІІdвськd овsще
ввк о. ВасІІЛь ПодоJІ8ВеьІDІА пІд

вІс це r&eJJO в брошурІ, адавій по

.пьськоІD мовоІD. ШдвІс йоІ"О, що

правда, весмІтпІо. 

3 часом :udцвеВВR украІвськоІ"О 

вацІовuьвоrо руху пІд IUIJIIIIIOM 

Драrомавова та в вас.пІ.док по:Jва

йом.nеВВ8 уараІвцІа з П8СМВ- та 

працеІD соцІвJІІстів '1 :~ахІдhІй Евро-

пІ, :1 :J&СвоеІІІUDІ і:хвіх методІв по

пітwчвоІ боротьби один I:J теоретв
ків та предстаВІІІІків украінської 

соцівд-демократІі Юлівн Бачивсь

кd помістив у орrаві украінської 

радика.львоі партії «Народ• в 1893 
роцІ ЦВКJІ етатrей П. :J. «ПО ПОВОдУ 

екіtраціі•, в JІКІІХ аІІ&JІі:Jуючк спра

ву еміtрацІі ув:раІвсьІПІ:х еепвв до 

Росіі та :J& море та обrоворюючи й 
ставлJІЧІІ перед очі ув:раІвцІв і овІту 

сквеетіІо будУЧВОСТІІ украівеькоІ 

вацП•, вів тако• всво поставив та 

обtрувтував і ВМОТІІВУВаВ ПОС'І')"• 

JІJІТІІ ековомічвв:х, політи'ІВІІХ І 

ваціов&JІьІПІ:х :~маrавь украівсь

коrо вародУ та :J&верmив іх і офор

ІПІВ у девІ:Jі ~ сВІпьва, велика, по

пітвчво самостІАна УкраІва, одна 

веро:~дІпьва від Свву по Кавказ•. 

ЦІ етатrІ ЮпІвва БаЧ8Веькоrо 

вdІІІJІІІ в 1895 р. окремоІD .-.кою 
п. :1. сУкраІва irredenta• у ЛьвовІ 
вакладом ВІІДаввІІЦТВ& сУаІверса

льва БІбпІотека•. 

ЮJdвв Бачивеькd дu обtру

ІІТ)'В810UІ ПОСТУ' ЛRТУ ПОJdТІІЧІІоf де

р•а-оІ са~~оотійвоети украІвоь

коrо вародУ ..... вовоrо методУ. 

КоJІІІ веІ вашІ попітwчвІ дІ.вчІ зде

бІт.шоrо зверт&JІІІсв 'І'ілЬІUІ до спо

•овклІІХ Іеторич-х mпарІ'&JІів•, 

вк зазвач•в проф. д-р Ст. ТомашІ

воькd в сМолодіІ УкраінІ•, в ре

цевзU ва брошуру МІІк. МІхно-
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вськоrо, - тобто до давніх Істо

ричвих прав, то Юпіив БачивсьІDІЙ 

звервуаси до ековомІчвоІ сторівкв 

справи І ва цій підставі доказав, 

що едивий вихід украівцІв, щоб 

уТриматись, ак ваціі, - це мап 

свою державну політичну самості

йвість та боротиси за П здІАсвеВВJІ. 

Це, за йоrо ВJІасвим сповом, 

cconditio sine qua noa ековомІчвоrо 
й ку пьтурвоrо розввтку успІв'и 

взаrапІ можноств екзвстевцП ук

раівськоі вацІі• (ст. 72). 

Авапізуючи перипетії вацІова

пьноі украінської попІтвчвоі боро

тьби, Ю. Бачивський мав вІзЬо ва

ших недавнІх двІв, всво бачив бо

ротьбу украівськоrо варо.цу з по

льським ІмперІвпізмом. Вів писав: 

«. • • І вастане борба, борба о 

іствуваВВJІ двох капіталів попьсь

коrо й украївськоrо, борба о екзи

стенцію двох кJUІс суспІпьви:х -
украІвськоі буржуазП й буржуазії 

польської, завзвта боротьба, повна 

ПОСВJІЧеВВJІ, боротьба ДВОХ сбра

ТВИ:Х» вародів ва ЖІІТ'І'В І смерть ... 
І автаrовІзм вацІовапЬІІІІЙ дійде 

зевІту . . . Відживе давив ·tсторІв, 

вІдrребесь з архівів даввІ првпавmІ 

порохом, сnоМІПІІІ сбJІJІІІХ времен• 

- вІдживе страшва страдвці.в• , .. 
що сильно буде прІІЙІІапсь кІж 

украІвською суспіJІьвостІю, бо зва

йде вІдповідІІІІЙ дпи оебе tpYJI'I'. А 
рівночасно зацвпе баrатством І пі

теретура украівська й украівсьв:а 

штука, пІчве ЦВJІСТІІ мі8 україв

ЦІІМІІ Й ваукL» 

сМЬк '1'101 ва порядку двеввІм 

буде вже квестІв ПОJJітІІЧІІоі само

С'І'ійвосmІ УкраІвв, квестІв вацІо

вапьвоІ украівськоі дер.ав~~ •••• 
(«Укр. Ірр.• ст. 5t.) 
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Проаваnізував Юп. Бачивський 

вІдвосвви Украівв до РосП при 

повалевві росІйсьв:оrо деспО'І'ІІЧвоrо 

царату: 

сТоді рІm:втьси й Украіва, розку

та, ароrоnосІІТЬ І вона свое мово, І 

вова упімветьсв тоді різко о своє 

право до ЖІІТІ's. Вастане тодІ стра

швий час. Мов rрІм заrув:ае вад 

Украіною проПаючий окпвв: МЄС'І'ІІ 

І страшвоі вІдплап. Тоді ввnоИJІТь 

вона одверто ва стіп і своє право 

ДО ЖІІТ'І'В, право ва ПОJІіТІІЧву са

ІІОС'І'ійвість, право б)"fІІ своіІІ па

ном у своїй впасвій хаті• (стор. 

71-72). 

Хоч усе це писане 55 ров:lв тому, 
мов візІв, ane воно вскраво вІд

дзеркатое вам пройденІ ведааво 

ваші дві, І то вк по вІдвоmевню до 

попив:Ів, тав: І до Росіі, вІддзерв:а

JІІМ подП, свідками ив:вх бу пи 

М8 вчора та JDd ще А сьоrодві вІ
дбуВ&ІОТЬСJІ ва ваппrх очах. 

Реальну дІйснІсть, оперту ва 

жвтrІ, зматовав вам соцІипІст Юл. 

Бачквськd. 

І вким же далеким від тоrо 

1КІІТТВ та від реальвоі 1Корстокоі 

дІйсвОСТІІ ИВJJJІетьсJІ пІзвІІПІІЙ від 

иьоrо М.В:. МІ:хвовськd, що спвра

ВСJІ, ВВ: ІІJІУЧВО запрВМіТІІВ д-р Ст. 

ТомаmіІІсьв:Іd, ва саме 'Іільв:в пра

во «ПОЖОІІКJІІІХ іеторІІЧВВХ ПІП&• 

ptanlв•. 

дУJІКв, .. сповпевІ Юп. Бачи

всьхвм в сУкраІвІ Ірредев'І'і•, реа

пІзуваJІІІ украівсьв:І по.лІ'І'ІІЧІІІ па

ртії. В 1895 році ва з1здІ украІась
кої радІІК&JІЬної партії пІСJUІ рефе

рату тоrо • Ю. Вачввсьв:оrо вврі

шено вв: перІІІІІЙ етап в досвrвеввІ 

самоетІ.І:воі українськоі держави 

PO'I'alllml ~ п~'І'ІІ'ІІІЦ РО~-



'І'ілвт - дом•rав:d& поділу l'amlчloDI 
ва польську й украІвську обяасть, 

ПОВОВJІЮЮЧВ та Ва ВОВВХ пJдста&аf 

обtрувтовуюЧІІ старе rасло украі

вськоІ поліТІІІDІ 1848 року. Справу 
політвчвоІ дер.-аввоі с&ІІостійвоств 

Украівм в дУСі сУкраі- Ірреде&ТІІ• 

поставвв ва ІІЬквародвьому з'Ізді 

австрійськоі соцІал-демократІї в Ве

рвІ Микола ГавкеВІІЧ в 1899 році. 
ваruло~чв з пр8Т8ском соборв

!JцькІ ІррдевтвстІІЧІІі цІлІ ваціова

львоі полІтиІDІ украІвсьІUІх соці8п

демокра'І'ів. 

В ТОІІУ С&ІІОІІУ році ПОпіТІІЧІІУ 

дер.-авву С&ІІостІйвІсть украІвсь

коrо вародУ прdввпа в сво10 про

rраму украівська соцІвп-демокра

твчва партів ва своему :іІзді у 

ЛьвовL 

Впітку 1900 року акадеІІІчва 

украІвська молодь ва своему вічі у 

Львові піСJUІ рефератів JІовrіва Це

rельськоru та Евrева КосеВІІЧа 

вистаВІІJІа ак суму всіх попіТІІЧВВХ 

змаrавь украівськоru вародУ сса

мостІйву Украівську Дер.-аву•. 

В дУсі сУкраІв8 ІрредеІІТІІ• за 

самостІ.І:вІсть УкраІ- демонстру

вав ва мt.вародвьому соцІ&Jdсt'ІІ'І

вому з'ІздІ в 1904 р. в АмсТердамІ 

пок. ТеофІпь Мепевь. вІ.цІІоВJІ810-

чвсь засісти~ депеrатамв І.вшвх 

ва родів-дер.ав І сІдаJОЧІІ демо

встрапвво ва ІІІсцІ вепрвсутвьоrо 

депеrата ВповП Кат.-. Де•ов

стрував • с&ІІостіАвІСТІD Украівв 

ва І 111.8варо.цвІх соціJшІСТІІЧВВХ 

з1здах соцІапІствЧІІіd поео.JІ &ІІСТРІ

йськоrо парл&Мевту, пізвЬшd ro
noвa Трудовоrо Ковtресу СеІІев 

ВІ!'ІІК в ШтутrартІ (1911), в Копе
вrаrевІ (1910), та БазеnІ (181Z). 

П&ІІ'8'І'В8Й дпа •еве Ш Ковtрес 

УСДП З береЗІUІ 1909 р. у JІьвовІ. 

ПромоВJІJІВ ва ньому мUк ІІІІІDІІІи 

депеrат&ІІВ соцІалІстичВІІх партій 

провідвJІ.к польських соцівлІстІв 

Гнат ДаІП8Вський. У своїй промовІ 

вів пІдкреСJІІІв, що еми тут е тІпьки 

частвво10 ваІПJІХ народів, бо серцв 

наІПІІХ вародів за кордоном; -· 
потоDІ, маємо ваше серце у Jlapma-
вi, ви, украівцІ, - '1 В&ІПОІІУ золо
товерхому КвевІ•. 

НапередоднІ перmоІ світовоі вІ

йвв в березві 1914 року ва V з1здІ 
УСДП у JІьвовІ Микола Гавкеввч, 

реферУJОчв про ІІІJквародве ставо

ВІІІЦе, всво зазиачмв ставоввще 

украікських соцівлістІв: ІQьою 

метою е вІпьва С&ІІОСТ~ украі

вська дер.-ава, вку украівськd 

нарІд здобуде тІпьІUІ піспа розбп

та та повапеІІІUІ росіАськоru царату. 

Це racno й ввста-в у першій 
світовій вІйві украівсьІUd варІд, 

Заrапьва Українська Рада, сСоюз 

Вв3ВОJІевва УкраІ-· - йоrо реа

лізуВ&JПІ украівськІ сІчовІ стрІ

льцІ. 

Підчас в1Ав8 украівська соцівп

демократІв звервуласs до робІт

ІІІІЦ'І'В& цlnoro свІ'І'У з пропам•втввм 

листом до СоцІапІСТІІЧІІоrо Івтерва

ціовапу п. з сПротв засудУ вацІо-

. вапьвоі смерт11, за С&ІІОСТІІвІсть 

й везапе..tсть украівськоrо ааро

дУ• (ВІдень 1918 р.), В ВКОІІУ &СВО 

ввстаВJІево посту пвт с&ІІостІйвоІ 

украівськоІ дер .. вв. Врошуру ЦJО 
завіз до Стокrольму ва мІ..-варод

ВІО соцІапІСТІІЧВУ ковферевцЬо пок. 

Волод-р ТеМІПІЦЬКВЙ та ПОІПІІ))ВВ 

П ...._ чу .... депеrат&ІІВ. 

Ва КовствтуавтІ в двІ 18 І 19 
•о11'1'1111 1918 р. У JІьвовІ це rасло 

о6сто10вав М.Кола ГІUІІЕеВІІЧ Імевем 
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іУСДІі. За - СТО&ШІ украІвськt 
радикал•, пІве крІШо вацІовап

демократІв I:J ооспом д-ров Вопод. 
ЗаrайкеВІІЧем, украІвськІ сІчовІ 

стрІпьцІ А молодь. 

Це r&CJІo вареПІ'І'І а :~дІсве1110 lV 
І V УвІверсапом УкраІвськоІ Це
втрапьвоІ РаДІІ та Трудо- :К.о

вtресо•. 

Цей ПОС'І')'JUІТ :JВ&ЙШОВ СВІй ВІІ8В 

у поставовІ П Ів'І'ервацІовапу, в:кd 
в•е по першІй свІтовІй вІІ:вІ ВІІ3В&В 

право УІQІ&Івськоrо вародУ ва Aoro 
СUІостІйву украІнську дер .. ву, до
DУСІUUDЧІІ УJЕраІвську COцlвniC'J'11111Q' 

депеrацЬо вк рІа8опраІІІІ)' дер...иу 

депеrацЬо (деп. n. ДІ,цушок, Мп. 
І'рушевськd.) 

• Так у свІтп:І ІсторІІЧВІІХ фактів 

BIII'JUIД&e B8Cy&e&IUI, обtрувтуваввв 

та пропаrав.ца дер.аввоІ с&ІІостІ

йвОС'І'ІІ украІвськоrо народУ. 

:М.Иопа МІхвовськd ве був пе

РІПІІІІ та е~ П оборонцем та rе

рапьдом, І вів с&ІІ 'l'aiDIX :J.&CJIYI' вІ

коJІІІ собІ ве прІІПІІсував. ВІкОШІ ве 

претев.цував вІв ва •овопопь І ва 

м•хtд спраа УJЕраІвськоІ СUІо

С'І'ійвОСТJL 

Апе ДJUІ чоrо робтІть це йоrо 

вевдuІ та вещасвІ епІtоВ8? 

З .цумов: М. ВОЛОБУЄВА: 

На УкраІні доnускаються rрубої nомилки, розглядаючи уІфаїисько-ро
сійськ:і відносини та національне nриrнічевия зі становища мовво-ваціо
напьвого nриrиіченвя. За те не доціиюють 111t спід найважпивішоі тут 
сnрави: nригнічення економічного. 

Jf. Jf. 
* 

Русотяп не може nокиритися з тим фактом, що реВОJІЮція поrреба.ла ва 
вІк:и сєдину неді.лиму• і на П руковищах з,цвиrвула вільний союз народів. 
Він ніRк: не може витягнути відповідних висновків в економічній nолітиці 
відносно націонапьиих Республік: Союза. Вtи закість nіддержати розвиток: 
nродук:ційних іх сил, робить все шоби цей розвиток: задержати, замість 
розглядати нацtоиапьні рес:nублtхи як: народвьо-rосподарчі цілости дегра
дУЄ їх знову на nозиції ск:раів•, областей та ИІDШfХ додатків до російської 
ек:овомІк:и. 

Jf. Jf. 

* 
Коли в Москві говорять npo українське народнє господарство як про 
nівденні райони СРС;Р - значить nриймають за аксіому постулит абсо
лютиоІ єдности нашого госnодарства І ГОВОРJІТЬ про ок:рекt його чатнии 
tnt про г е о г р а ф і ч в і райони. Коли цей nівдеввий район взагалі пе
рест&JОТЬ розглядати як єдиний, а говорять вихточно npo окремі чаСТИЮ1 
основних в ер ти ка л і в господа~ 'сссР, тик абСОJJ.ЮТВо відхИJІають 
навіть саму ІІОЖJІИВість розглядати ці вертикалі, епєменти іх, у ко
МІШєкс1 иацtоиальрайонноКУ. 
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Атамаиюк Ваеипь 

• В НАС МІЦЬ, В НАС СИЛА 

В нас міць, в нас сиАа 
Ми не одні! 

Встають міліони 
Дріжать світи 

Змовкають стони 
Із темиотв! 

Кріnкі вітри.ла 
Ясні вогні! 

Ми бвм у дзвони: 
Святий nорив І 

Враз метеором 

Зміна міАіони на нам nривив! 
Знак nромінь блиск 

Над людомором 
Дух смерти звис І 

Простує сnину 
Люд Великан 

І йде без впину 
Як гурагавІ 

Вогонь nожежі 
До хмар встають 

Он nута, межі 
Раби як рвуть І І І 

О.пекса Впизько 

КРОВИ Б, КРОВИ І СИЛИ. 

Крови б, крови і сиАи відерцем 
Святогором nонести до мас ... 
Якби можна nомножити серця, 
Я nомножив '>и тисячу раз! 

І роздав би, роздав би, роздав 
Як nроміння мові снаги, [би, 
Тах, ~gоб світ заrорівс.н і став 
І розбив би старі береги! [би. 

НЕ ШУКАЮ ДОРІГ .•• 

Не шукаю доріг і не nАачу, -
Всі дороги ведуть в океан. 
Через доАю собачу, 
Через боАі розятрених ран І 

Не зриваю в одчаї вітрил~. 
Доnомоги чужоі не жду І ... 
В океані бунтарської сиАи, 
Ще почують ІІОЮ МоАоду f 
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Григорій КОСИНКА 

ПЕРЕД СВІТОМ 

РОЗВИДВJІЛОСЬ. 

На небі темніли ще досвітні зорі, коли зимовий ранок заспівав уже 

над землею, як перлами, срібним: сніrом .. 
А крила його ... ех, ви не бачили його крил? ! Білі-білі і горять черво

ними хрестикам:и, а над селами, коли летить ранок, зорі г'убить. 

Упаде зоря на село - молодість сниться, сов розвіває ... 

Ой, у неі очі - василечки сині, 

А уста в неі, уста ... 

Учителю Юрчику пригадмись уста бурсачки Ніни, отієї самої Ніни, 

що золоті коси мала, як пшеницю полег лу, і ... 
- Так, я говорю йому: торариш, не представляйте воображенія! 

- Фу, ти чорт! Ця ідіотка з мітииtу лізе в голову! • 
Поправив ПОдУШКУ, і заспані очі спиНИJІись на білій грубі; там кра

лась якась сонлива та чиста тінь, а ... 
-Цікаво ... 
На столі злякано зашаруділа миша, далі затихла, притаілась, із груби 

на лаву кіт - очі, як дві жарини, а стуnає легко-легко ... 
- Няв, няв вв ... - Незадоволено плигнув. 

- Хмм, боротьба ... Ай, знов -

А уста в неі, уста ... 

І почала тоді снуватись, як на витушку, срібна витка про дитпчі літа . 
. . . Надворі гуляє люта зима. Ой, люта! В комині, мати каже, вітер 

вовком виє, а на замуровавих шибах іскряться .писички од морозу. 

Напільне вікно закрите старою свиткою; на діжі стоіть маленький 

сп'ятирик» - каганець і безнадійно моргає до прядки .. світлом. 
В хаті холодно. 

Піч, як фортеця, зайнята козаками-дітьми; мати скубе мичку, раз-пораз 

попльовує в пучки і, овіяна згадкою про молодість, співає: • 
Ой повій, вітре, з г.пибоrо яру, 

Підіть, дощі, стиха та помалу. 

І хиляться дитячі голови до каганця - сумні, замислені, бо певеселої 

мати співає: 

Дівчина вкинула до колодязя _дитину і просить природу, щоб ііе йшов 
дощ і вода не затопила дитя ... 

- А нащо ж, вамо, вона йоrо вкинула? 

- сr,мосійний, діти, був. 
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Mam заковІtJІа. 
Тільки видно було дітJDІ, як тонкі зморшКи розходипись ва її високому 

чопі - дУІІ&пL 

Заплуталась в пам'яті ІОрЧИJtа срібна в:итв:а дит~ піт, перервапась, 

а сувора земська wxona, як мавашеська келія, занесена свіrом, заппав::апа 
з туrою - сдров немає ... дров ... » 

. . . . Молотить Юрчик баrатик дядькам, дичавіє . . . ой ... 
• . . О, ще капевьк:ий BY3.JIИJ[ срібної нитки: 
Рік у тюркі. 

- Ех, елавві часи то бу.пи! 

Вся ваша бурса спьоток, соколи, - вперед, вперед!» 

Виппипо щось даввє-даввє: в-п-е-р-е-д дпя ревотоцІовера - іскра, 

що палить ... 
Щцвівся. 

По хаті затанцювали сірі сипуети і кривава - кривава радуrа охопила 

в обійми вершки тополь~ то в:опо Горпахи ropinи скирти- ра..нв:ом черво

ний оrонь цілував білу зорю. 

- СтрІпІІЮТЬ ? .. 
Тах, десь недалеко цьовв:вупа купи, а ко.по зборні затупотІли об мерзпу 

зеІІJІЮ кові. 

- Ц-се? Що тахе?! 

Хтось хриппо лається ... 
- Ku:, rовориш? Дкнтрій Юрчик? • 
- Вони в вас учитепюють ... хароший чоловік, знаєте ... 
- Дурак ти, мерззавєц! 

- Звєсво, со свой! 

· Три сірі постаті вирівнялись на білому сиіrу, поправипи затвори 1 
руши.пи за молодим офіцером ... 

- Осторожно, пріrатовсь! 

Прик.ладом рушниці скоч:или з біrува сівешві двері, і Юрчик зрозумів, 

·що йдуть по вьоrо . . . так-тах перед світом прийпша йоrо смерть ... 
- Митро Пилипович! Митро . . . - злякано ryкana з печі баба, далі 

затихла: 

- Господи, ЗНОВ ЛЮДИ ІІОІDІ)'ТЬ .•• 

ЮрЧИІt устав і сів ва ліжку. 

Сірі постаті зпякаво, настаапJПОчи рушниці, ввійшпи до хоти: 

- Ви ІОрЧИІt? 

П'я:вий, вервовий ronoc. 
-Тав:. 

-ВИ дєпапі украівізацію школи, трудовиє пріJЩіпи, свопочІ 

Голос офіцера затремтів. і вів хриппо, ях кудись nоспішав, кинув до 

сірих людей: 

- Бопьшевізма, голубок, захотелось?! 

- Я ... - nочав і ве скІ.вчив Юрчик. 
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- Айсь-по! 
Почупась якась дика комаіrда ... 
І перервалась тоді срібна нитка. 

Три купі вrmпись в тіло Юрчика, а вів з кривою, іровічвою посміш

кою, копи падав на Долівку, шептав: своеред вперед ... • 
Був ранок. 

Світова зори покотипаси метеорок в сизо-чорвий дим ск:ирт, і над 

топоnІDІИ зІйпшо ceno - тіпьки дапеко-дапеко ГребтІвськик шпихом 

бупо чути, ви: весепо rик:аючи на кові, виІздипа з cena в:аратепьна експе
диція арІІІі reнepana Девіхіва. 

Білі ІІуUJИІІКИ снІrу пеrевько падапн ва земто, в ІDІИИ ківських копит 

і, здавалось, хотІпи замести і спід кривавих rостей ..• 

Петро Карманський 

ДУХОМ ВСЕ МОЛОДІ ... 

Духом все моподІ, тіпом дрихпі діди 

Ми верстаєм дороrу спіпцими; 

йдем вперед на вкавнJІ 1 вступаєм 
вспІди 

ТИх, що нарід вепи маиівци:ки. 

Свій покпавши скі'nІИК і nідrвилий 

У основу бу.цучоі Січи [поріr 

Воїкоси шукати нових, кращих 

доріr 

Щоб ве rпІІНути правді ввічі! 

Держучися пепен романтизму дідів, 

Вічно рвекси кудись попетІти: 

Вічно хворі від мрій, вічно пяві від 

снів-

Покапіqеві Ікара діти. 

Ссшоденькі rрушк:и вак ростуть на 

вербі 

Цілий світ пиш пітr:уєтьси вами ... 
То ж до всіх пасикось - хочби ва

віть в борбі -
І цілуємось навіть з вовхаки. 

І хоч qасто від рав ва Гo.Drori па

дем, 
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Ми вс:е вІрИІІ, що 1111 вепобІдві. 

І несем ва 'IOJii ваш рабський ді
в.цем-

ТакІ біднІ до завистк бІдвІ! 



ОЧЕРЕТ 

ЯК ХЛІБ ЛЮДЕй ПО ІВ ... 
Споrад 

Вже ва початку 30-х років в:о.пrоспи охопи.пи велику частиву се

лRІІсьв:их rосподарств, і тепер для партіІ та уряду вииив:ало тіпьв:и одне 

вайбільше завдавви - Іфикусити впертих се.пяи, що не хотіли й воrою 
ставати в в:опrосп, або тахи вступити до ко.пrоспу, або піти до міста та 

там поповвити в:ількість робочих рух для зростаючоі промисповости. На 

ceni прохоДИJІа реформа, яка ваrадУВ&Ла собою царську реформу 1861 
року, коnи почала розвиватиси російська промисповість і стала потребу

вати робочої СИJІИ, і коли сеJІRІІ немов би форкально бу ло звільнено від 

кріпацтва, а васправді Іх позбавили землі, що П мали вони за часІв 

кріпацтва та яху тепер передали у впасвість поміщиків. Безземельні ж, 

свіпьиі» сеJUІВИ ПОТІІІ'JІИСR тоді шукати праці В містах ... 

Таке тепер діапосн ва ceni, де ДJUІ сеJІJІВ .пишавсн один вихід із двох: 
або вступати до колrоспу й потім порядком вербовки Іхати до міста, або 

не вступаючи в в:опrосп, прямо сбез пересадв:и• іхати до кіста. 

Село Дозівв:а, Х. обпасти, ва початку 1930 ров:у нараховувало 389 сепян
ських rосподарств з васепев:вяк 1827 чо.повіх. Навесні тоrо ж року 28 
т. зв. св:уркульких• rосподарств, що ІІ&JІИ більше деснти rев:тарів 

зеІІJІі, було знищено, а 109 'ІІJІевів родив виспВJІИ до Сибіру. Вf.циіші 

rосподарства вступи.пи до в:о.пrоспу- іх набралося 165. Решта- 196 -
не піддаваJІИСR саrітаціІ• й ба.жа.пи сами собі далі rосподарюващ а дemd 

не наважувалнен вступати й хоті..ли вступити тоді, коJІИ ва прикладі 

побачать, що кОJrективве rосподарство тахи справді в:раще за індиві

.цуапьве. TIUDf][ сеJUІВ більш сав:тивві• копrос:пвики зараз же охриетили 
назвою сіццуси•. 

Держава не забула сівдуСИJd.в•. Вова почала відразу ВИJІВJІЯТИ до вих 

свою ста.півсьв:у уваrу і відразу ж почала діяти та саtітувати•. На всіх rx 
вакпаnи вemud норми хп:ібоздачі та і.вші різвомавітві державні nодатки, 

що Іх вавІть при бажавві важко бупо виховати, навіть пби хтось із 

шв:іри ВИJdз. 

Але сМосв:ва спьозам вє вєріт-. Запізва рука диктатури почала свико

вувати•. В жовтв:і 1932 року в ceno приспали уповвоважевоrо райвико
в:в:оку. За зиму 1932-33 роІdв вів rариче ВІUІІІИВ свою сдІяльвість•, ваСJІі• 
дв:ом поІ в c:enf бупо розвапево 62 печі, Перери'l'О 58 допівок: в хатах 
упертих сівдусlв•, пo:ud'l'ВIIO всі rорища та витрушено всl торбинв:и з 

rородвім васІввяк. Хпіба в більшості не вдавапося ЗІІ8Й'І'И, бо йоrо, RКЩО 

f)ув, то все 'I'IUDI добре приховувапи, а ІІКЩо ве бупо, ro ве було чоrо І 
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знаходити . . . Але якщо вже знаходився, то забирали без пощади й 

відразу вивозили в район, а тоді вже далі, в рахунок хлібозаготівель. 

Не обійшлося, як :тичайно, й без застосуванни законів совєтської 

суворости. 83 селJІН за злісний ссаботаж» у хлібозаготівлі було заслано 
на різні терміни тюремвоrо ув'язвенвв. 

І побачили селяни: що коли немає хліба - то менше біди, аніж тоді, 

коли хліб водиться в господарстві. І стали селяни жартувати: сХліб нас 

з'їдає! Хліб нас поїсть!» Словом, не люди стали хліб істи, а небувале в 

історії людства явище - через хліб етапи люди rи:вути, тобто хліб став 

людей поїдати. 

, Але самими жар'І'ами спротив сепяв не захівчувавси. Дядьки бачили, 
до чоrо пряМує уряд і влада. І почали ставатиси по селі різні свеспо
діваиі» сприrоди». Однієї ночі зrоріла копrоспівська скирта сіва, там 

ще щось трапилося, а кулькі.ваційвою точкою всіх сприrод» етапоси те, 

що потрясло всім районом, - хтось убив районовоrо уповноваженого. 

Забіrала міліція та · різні місцеві орrави. Виввоrо, их звичайво, ве 
вдалося знайти, бо той, хто задумав убити та ва.важився ва такий вчивок, 

не дУМав уже про те, щоб попадатися в руки. І біда, як звичайно, око

шипаси на Bory дУшу ВИІПІИХ сівдусах». 12 сівдусів» було засуджено за 
«співучасть» у вбивстві партійвоrо активіста. 

Взимку в селі вже не C"taJIO хліба, і почала нависати кара rолодвоі 
смерти. Селяни взялися тепер за свою худобу. Почали її збувати за 

безцінь, часто разом з усік своїм майвом. Все відводипи та відвози.пи до 

міста, та й сами втіхали до міст, бачачи, що там леrше буде пережити 

rолодну весну. Селяви кидали зекто, і вона, як звичайно, автоматично 

переходила до колrоспу та збільшувала йоrо обробні площі. Таких, що 

кинули село й піuши до прокисловости, вабрапосн в селі до двох з по

ловиною сотень. 

А тим часом прийшов розподіл ва трудодні зароблевоrо врожаю. 

КолrосІПІИк:и одержали друrосортвоrо зерна (посліду), якоrо вистачипо 

тільки до новоrо року, а не до вовоrо врожаю, як розраховували собі 

партійні uтивісти. Словом, і кoni'OCIIIIИJDI, й о.цвооdбвики були тепер 

в однаковому становищі, так що переваrи колrоспвоrо вад івдивідуапьним 

rосподарством заціхавпевик не довелоси покищо побачити. В КОJП'О

спників не було хліба, бо йоrо ве одержали ва трудодні, а в одноосібни

ків якщо й був у коrо хліб, то йоrо знайшли й давно вже повезли 

«червоНИ!4И валками» в подарунок ·да ржаві, як хлібний слишок• ... 
І ті, й друrі з'їдали тепер свої запаси насіввої картоплі, дУМаючи, що 

nрийде весна, стане тепло, а там щось та буде ... 
Ночами чути бу ло то в однім, то в друrік кутку села, як: мекали вівці 

та ревіли корови під ножами rолодних селян. До весни дійш.nо до тоrо, 

що не було й половини дорослої худоби, а про колоднях не було навіть 

і зrадки. Вночі різали, вночі варили казани м'яса, вночі йоrо й їли кра-
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дькома, хоч усім бупо відомо, хто що робив, але то вже бупа стихія, 

проти якої ИЇJП[і закови не моr ли вічого вдіяти, а вони тоді, ще на щастя, 

не були такики рішучими та безоrпя,цники, як потім. 

Та все таки за сзпісве• звищеввя: худоби потрВІІИJІо в 'riOPIIY 54 
чоловіки. Ці вже, ви.цво, або мусили відтерпіти за всіх, або виявили себе 

надзвичайно «аІt'І'ИВІІИМИ•, а може партія та уряд причеnили ім до худоби 

ще й івші якісь тіпьк:и ім (партії та урядові) відомі спроrріхи•. 

В сепІ ж панував ronoд. 

А весна тик часом приходила, не зважаючи ні на rопод, ні на тру

днощі. Почалися весвяві польові роботи. Почали копгоспники виходити 

на працю. AJie відома вже бупа про.цуктиввість праці! .. Посівна площа, 
призначева дпя арих, не доходила й половини, nросапні культури заро

стали бур'янами. Голодне, висиажене, а в біпьmостІ вже й пухпе насе

лення cena кидало роботу й безеипо присівши ва траві, чекало проти 
вecиRRoro сонця якоrось кіІщя - якщо не кінця світу, то у всякІм разі 

своrо впасвого ... Молодші й сипьиіші, ті, RКИХ ronoд не валив ще всІєю 
своєю ваrою до зеІІJІі, пробира.лись по дахах ваtоиІв до міст далекої 

Росіі по хліб, везучи з собою своє краще, що ще збереrпося, вбрання. 

Баrато з вих так і неповертапося з викі.вявиІІ за одежу хлібом - де<:ь 
укирапо або серед дороrи мІж поВВИІІИ хліба ІІістаuи, або десь ва вупи

ЦІІХ С8ІІИХ Jdcт, уже перед СUІИІІ видом запаmвоrо житнього хпІба з 

тієї ж ТВІDІ УкраІни ... Вкир&JІИ всюди. 

Декоrо уряд та партія повипа й заrоВИJІа в тюрку як спе.царя• та 

порушв:ика сколrоспноrо статуту•. 

А ronoд вже бушував. Смерть уже ходила по селах І махапа с:воєю 

rострою косою без в:Uuroro жато. На іжу піпша вже лобода, кропива, 

деревна кора та ІІППе, · що тільки кожна бу по зварити, сnекти або з'їсти 
сирцем. JІюдива оnуска.пася в rпибиву своєі найдаввІmоІ ІсторП й ваrа

дувала своІк способом харчуваввя своrо даввьоrо дикого nобратика, що 

тtпьки ва~ був користуватися колись воrвеu. 

ВночІ почаJІИ ЗІІИІtа'І"И коні Колrоспві коюшві ставапн об'єктаuи уваrи 

та ,нічних нападів rоподних людей. AJie впада також не cnana, й за коней 
nimno в тюрку 59 чоловік. 

По'ІВЛИ rоворити, що хтось коrось з'ів ... Почалося пюдоідство. 
Ceno заростало бур'яваuи, кропивою та nonyxauи. З rущавив нес.nо 

В8ЖКИІІ запахом розuадевоrо м'яс:а, що ИИІІ мorno бути, мабуть, і 

mодське ... Так моr пи В8JUІТИСЯ А JІЮдські трупи, не зважаючи на працю 
'I'8J[ званих смертвецьких• бриrад, завдВJІІUDІ II1DfX бупо шукати по ха

тах та дворах та вивоЗJІТИ останки померлих від ronoдy . 
.Люди замовкпи. Замовк навіть nартійний та комсомольський аІt'І'Ив, 

що користуючись ваrодою, також почасти повтікав до міст. ІвтепіtеицІя 

nовтІ.ка.па з сепа. JІІ.кар поїхав до кіста Х. вІ,цвІдаm сестру, та там і 

ропищиасн, зваІщІовmи ~~десь працю ~ ПQЛіклівІцІ. ЗавІдуючий mко-
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JІОІО, високий 1 тонкий, з веJІИІDDІИ очика й за..палики від ronoдy щоками, 
:ходив понад річкою від рав::ку до вечора і стріляв з саморобиоrо лука 

І'ав та rоробців, що іх потік приводив до иапежиоrо виrJІЯДУ та й з'і.дав. 

Віи навіть думав про і.нших, і ввечері. приrотува.вши свою здобич, ро

зносив по селу ще живим уч:вик по rоробцеві або по четвертині вареної 

ворони . . . Дві молоді вчительки поіха.пи до батьків в іиший райок і 

вже й ке захотіли повертатиси назад. 

Село замовкло. Людей не стало. А в попі напрочуд буйко колосува

ласи озимина. 

Село мовчало. Тільки високий завідуючий шкопи ходив із своїм само

рабним луком по мертвому ce.ni й rоворив сам до себе: 

- Хліб поІв людей . . . 18. 8. 1947 р. 

* 

Я .цукав про mодське братерство 

нове. 

І думав, чи в світ вовош видко 

прийде? 

І бачив я в дУКЦі безмежні поJІІІ: 

Управлена спільниК трудом, та 

рілля 

Народ rодУВаJІа Щ&СJІИВИЙ, свобі

диий. 

Чи ее ж Україна, чи ее Край мій 

рідкий, 

Обдертий чужими і світом забутий? 

Так, це Украіна свобідна нова! 

. . . . І в мойому серці бі.nь втишу

вавсь JUОТИй:. 
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* 
* 
Щез привид. Я rлявув довкопа. Ои 

там 

За зора.ву межу бесь з Грицем 

Степан,-

Так дід оре поле старенький, як 

rриб, 

І плаче за сивок, що в Боси:1І зrиб, 

Так батько за сивок з дрюком уrа

вяєсь, 

Там мa'IYDf JПО'І'ИЙ проклів розляrа-

єсь ... 
О, Краю мій РІдний, ведопею 

rиулий, 

Пропасти би краще Тобі, ніж копиб 

Така твон дмя повік кала бути! 

Івав ФРАНКО 

І'адки ва межі 1881. 



Д. М. Ст. бу.п. У. П. А. 

сеЛ УНА» 

(Ф р а t 11 е в т) 

Нас бупо дев'ятвадцятеро. Одао-єдине вевепичке віковце педве nро

пус:капо соІІJІЧІІе світпо через rусте сппетівия залізвих tрат. Ane камера 
й без тоrо бупа темва. брудна. Стіни розкапьовані різвомаиітвими візе

рунками, пmDІВІІИ крови від розчаапевих бпоЩJЩЬ. Око не в сипі ро

зшукати mматочок чистоrо кісци; від копишвьоі побілхи запипJИJІИСІІ 

спіди пJд написами баrатьох-ба.rатьох в'азвів, що іх ДОJІЯ призначмпа бути 

меІПJ[ВВЦЯІІИ цьоrо прокпятоrо .nюдьми приміщевня. У ВCJDtiк разі, по 

ІtВ.ІІЄрвих стіиах ходипа щітка білИJІьщика, мабуть, ще тоді, в::о.п:и тільки 

бу.цувапаСІІ JІИУ'І'Рішвя в'JІЗВІЩІІ ВІввицьв:оrо ОГПУ. 

Тісно, задуха стискає nereвi. Тут скиву.па дОJІЯ вайрЬвоІІВІІі'І'Віших, 

випадкових пюдей: різних своїм світоrпядок, поJІІтиЧВИІІ перековВВІІІІм 

та націовааьвістю. Всі зарос.пі, веrо.nеві, мов пустепьвихи; об.пиччя не

виразвІ, тільки очі вибпиСІQ'ІО'І'Ь ТЬІІІІВИІІИ ВОІ'ІІИКВІІИ. Не розмовтпоть, 

тільхи поrтrдом розум:Ьоть одив одвоrо, а дехто (видно, даввіше зна

йоІd) шепоче :між собою. Крік усієі нужди І ro.noдy - ве доЗІІОJІево ку

рити. Іводі хтось привесе махорхи RКОСЬ у черевику чи за .патв:ою в 

одеживі Тоді настає с:вато. На трьох-чотирьох - одва циrарв:а. З воrвем 

даJОТЬ собІ mоди раду. У в'ІІ3ІІИЦІ техвІка така ж удоск:овапева, RІt І ва 

вІйні. 

- Аиу, хто має бі.пьше си.JІИ!? - чується ronoc. - •Катюшу• в ход! 

І МОВЧJ[И підводитьс:R одив із СМJІЬвіших, мабуть, уже й удос:кова

.nений фахівець св:атюm•, присідає ва пJдпозі, бере сирутень вати, по

дібний до вІмецькоі сиrареоrи, А починає качати під дощечкою ва пІдпозі, 

UE поки по камері ве розвесетьСІІ та не запос:коче в носах :sапах сма

JІІІТИВИ. Розриває ссиrарету•, помахає перед собою, nов:и розrори'І'ЬСІІ ... 

Куримо ... Гтtбов:о ЗВТІІІ'УЄІІОСЯ, UE у потн.тщІ та в вухах С'І'УІtає, а в 

очах ІІИІ'8ІО'rЬ Rldcь вІзерувки. 

Куримо . . . Підсовуюсь до одвоrо, що б.JrІокче. ВІв - з довІ'ИІІИ, як у 

запороЖЦR, вус8101. 

- Давно вже тут? - ПИ'1'810СЯ. . 

- Третій Іdснць вас:тупив, - чую ба:Адужу вtдпові.пь. 

- Скоро вже буде Jdвець. . 

- А буде ... Може, ще перед в:овком ... піду ва •JІУІІУ• ... 
Мев:і C'I'ИCIIYJIOCR ltOJIO серця. Сидz7 ІІОВЧІDІ. Не ХОче'І'ЬСR бf.m.ше rово

рИ'ІR, ро3ІІИ'І')"88'І'И. Трохи помов..._ JdA qсІд, а да.иІ: 
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- Ви ще не були на доІ'DfТі, не знаєте їхніх nрийомів. Нічим не 

відрізвтоться від енкаведівських. Такі самі кати, а, може, ще й ripmi. 
Всі свизвоJІИТЄJІі» однакові ... 
-Чи :можна знати, звідки ви? .. 
- З Браілова. Працював директорок школи, а тепер ось тут. Дока 

дружина й троє дітей - на ласку долі зостались. 

Тепер я знаю своrо сусіда. Він також за Украіну. Пошепки до ньоrо: 

- Хто ще є з ваших? 

Подивився иа :мене блискучими очика-воrвив:аки та й: 

- Коrось знаєте? 

-Знаю Федора Білотчеиха та одноrо JІЬВОВ'RВИИа, високоrо, рудоrо з 

довrик носок, на ім'я Борис. 

Сусід в нічній тиші потиснув меиі руку. 

- Вілотченко в робочій камері, а Борис в сусідиій. Бориса ВЗJШИ під

ступом. Сказали: якщо дасть ключ до шифру - випустить. Тепер нас 

скрізь хватають. Розшифрували звіти, JDti були nри Борисові в час 

арешту. Вілотченка так леrко не візьмуть. Твердий хлопець. Обох їх 

всипали «свої•, з криміиапки. Ми всі не зrине:мо, nрийде час і на них, 

собак німецьких. 

Довrо rомоніпи, аж за далеку північ. 

В коридорі чується важка, розкірева хода: тверді кро1m кова.них 

чобіт. Брязкіт у дверях. В відчинені двері чути: з rарчаJІІUDІ під'іхапо 

авто. В какерах моrильна тиша. Тривожна :мовчав:к:а. Тривожні хвипиии. 

Всі прислухаються, і кожен не хоче, щоб казвали йоrо ім'я. 

- Кривчук Іван, - з німецьким акцентом вибухають слова. 

- Шоста, - вІ.дклик. • 
Забряичапи кточі в дверих. Кривчуи: Іваи вийшов у ко~ор. Ще 

ВИКЛИІtІUО'l'Ь прізвища . . . Всіх сорок ДВОЄ. 

В корндорі пемеит, пnа'І. Різкий жіио'ІИЙ ronoc: 
- ПоІІИЛУЙ'J'е ... И ж ще мопода, н xoqy 8И'І'ІІ, я ві в 'ІОІІУ ве вквва ... 

Боже :кіА І .. - і пnа'І. 

- Стояти очима до С'І'Іви, руки назад. Отак, о . . • - це rестаПівцІ 
дротом в'нжуть руки . . . Дитячі rолоси. Хпипаввя. Чути прощальиі по
ціпуики. Мати прощається з дітьми. 

-Мамо, за що ж вас? Мамусю, я xoqy :жити, ти ж казапа: нас випу
стить. 

- ТИхо, не tваптувати! .. - JІясь, пясь - по 'ІИАомусь обпич'Іі. 

- Всіх не перестрітІєте, брешете, кривавІ кати. Хай живе Украіва! 

Спава Украінf! 

- ТИхо, ферфтофrер ІІІВ8ЙІІ ! .. 

- Да :s.цра.вствуєт СОВЄ'І"СК811 в.пасть! - DpOJI)'JI8.В ronoc боJІьшевиць-
коrо партизаиа. 



Дрижачи, притисвувшись один до одвоrо, слухаємо. Що далі ? .. 
Тримаємося за руки з моїм співбесідником. В ньоrо - немов не руки, 

а ІШІатк:и дьодУ. Ввесь тремтить, ив: осиковий пист. 

- Паичев:хо ! .. 

- П'ята! - механічно ВИСІ[ОЧИJІО в lloro сусіда. Веззвучно обІІІUІиси, 
міцио-кіцво поціпувапися. 

- Прощай, дорогий друже. Більше не побачикось, хіба ва тім світі. 

Як вийдещ передай моїй родині . . . ~ встав І вийшов, - не пішов, а 

педве похитав до дверей. 

В роз'ШВевих дверях стоіть товстий, дбайливо виrоп:евий гестапівець; 

аж бJІищить його жирне обJІИЧЧІІ в епектричвому світлІ. Над козирком 

йоrо крисастоrо кашкета людський череп- смерть. 

Сиджу. Кров засrиrає в жип:ах. Ще ВИКJІИІDІ, й чую серед беЗJІічі 

імен - ім'я - Борис. 

- Так, спом:илували•, - дУІІ8J0 III'OnOC. І ве жалко йоrо якось. 

ПоставиJІИ в коnону, по двоє зв'ІІ38ВИХ виводять в авто. Стукіт у 

коридорі змевшусться. Рипкупи двері й забрюкчапи 38IIJDI в коридорі, 

rnyxi розмови німців доносяться до вас знадвору. Обізвався мотор, за
скреrотІnи об пісок ко.nеса. ТИХо ... Иіпо вІ спова. 

- Поіхапи ва «JІУІІУ•, - промовив хтось. Але слова ЗВ)"І&JUІ по88JКІІО, 

немов докір, немов Dpoi[JIII'I"'I'Я, немов короткий відrук дапекоrо ro.nocy .•• 

Знадвору крізь вікно пукаво й верозrадаво заrJІІІДапо передранкове 

світло серnвевоі ночі 1943. З дапекоrо ск.пепівІuІ неба, прRІІО в вікво 
блідо мерехтіла ще зірка, немов мовчазно КJІИКаnа до себе: •Ідіть, Ідіть 

до кеве, тут немає катів• ... 
Червень 194'1. 

... 
* * 

З Думок Івана ФРАНХА: 
Література t:'I'OR'I8 понад парrІІооІ це тІJІькн ваш сов, це ваша фaJrraзiJI, 
&Jie ва ,Jd.n:l такоІ JІітератури вік:оJІи ве бупо. А ваші закови сестетик:и• -
це шануючи день СІUІ'1'ИЙ І вас нко rречвих - старе СІІітrн, котре спокІйво 
розк:падаєтьса ва СІІітвику іС'І'ОрП. У вас єдиний кодекс естетичвий - це 
жипя. Що воно за.в.а:же, те й буде зВR3811е, а що роЗВRЖе, те буде ро
звкзаие! 

... . 
* 
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МИКОJІА К"J/ЧЕРЯНСЬКИй 

БУРЖУйКА 

Жінка стояла коло воріт - худа, зrорбпева, з чорІІИІІ кпувком за 

спиною. Боса, в старій свитив:і, дбайпиво запатавій, біпій полОТИRВій 

спJ,цви:ці. Тажко зітхнула, rJUІВУла навколо. Нік:оrо. Перехристипась. 

Пі,цІ:UШа rолову і зпіптоючи літери, прочитапа ва воротRХ: сУмавськ:ий 

дитячий будинок:». ПідвRJІа худий к:улц витерпа очі. Ввійшпа ва nод

вір'я. Посеред двору- ве.пика купа піску. Копо вьоrо rраються діти ... 
Серце жіиІm забипоск, Т8J[ що вона аж зупивипася. Скинула ІІИТТІО 

клунок, ІDfВУЛа йоrо ва зекто й підбіrла до rурту жвавоt дітвори. 

ІПвидкики, веков rопоДІІИІІИ очима, почuа заr.пядати в кожне ДІІТRче 

ЛИЧКО ••• 

Коло веr раnтом виріс чоповік з общипавики вусами. 

- Що ви тут mукаєте, rроІІВДІІІІКо? 

-Свою дитинУ, чоловіче добрий. Ви звідки? 

ЧоповІк :хитнув rоловою в бік вепик:оrо бу.ци:вку. 

- Го.пубчику, ве знаєте ви Олі ? ! . Чорноока, з родимкою ва ІШd ? .. 
Приrадайте rарвевьк:о ... - І ВПИJІася очика в чоловіка, веков знайшовши 

раптом давно очікувавий порsтувок. 

- Іх тут баrато, всіх ве прикітищ - чухаючи за вухом, промовив 

чоловік. - А тут вамає П? - і вів показав папьцек ва пісок:. 

- Моя Опя більша. Восьмий рік пішов. 

Чоловік повів очима вавк:руrи, і ніби про себе: 

- ВtдвІ жінки! СІdпьки вже вас тут було. 

Потім подукав ХВИJІИІІУ й промовив: 

- Старші пІпши ва nporyлJIIIJ[Y'. Та ов вови вже й верта.ІО'І'ЬСR, - І 

nоказав ка ворота. 

Жінп. rJUІRYJІ&, потік зІрвапася з ІІісця й вибІrла ка вуJІИЦЮ. Хустка 

збилася ва обпиччя й заве р• па дивитиСІL Поправипа рукою ВОJІОССІІ 

й застиrпа. Вся nеретворипася в поrпяд, в зір. В П поrJІІІДі аидв:іписа IICf 
страждання й муки материвськоrо серця. По дорозі, парами, 'l'PJ01810Ч:Иct. 

за руки, йшли діти. Жfвка иаві'І'Ь ке поворухвупас:ь. Здавапось, вова 

rотова кивутись ва дітей, вхопити Іх у своІ обійІІи А npиropJIТI"' до 

серця. Діти иаб.nижапися до ворі'І'. ЖІвк:а з ПDфОКО розкрИ'І'ИІІИ ОЧИІІ& 

поволі пІпша назустріч. В П очах мерех'І'іли rопівки дітей. ВІІИ'І'Ь nоrпвд 

зупииивс:а: й зустрівся з .чорвики, п вyrlnJIJІ, o.a~L Зойк:вупа zІвк:а, 

стоrін вирвався з rрудеА. Прожоrом ІDfВУлася й ІІіцво обІUІJІа діа'VІИ:КУ. 

- Ди'І'иио моя рJдиесев:ьк:а! Omo рJдиесевька ! . . Дивися ва мене, rо
пубовькоІ 

ДИ'І'ИІІа від весподіunи І C'l'pU7 крикІІУnа. 
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- Не бійсв кеве, я и ТВОR мама ... Рибко моя вещасва ... Не впізнаєш 
мене? 

ЖіВІtа CТOJIJia ва ко.півах і, обвявmи rопівку дівчинки, цілувала П в 

коси. Діти збилиси колом і ДИВИJІИСІІ поввики цікавости і сліз очима ва 

жtвку, цю везвайому дивну жівку. Опя охоПИJІа руками мамину mию й 

приrорвуnаСІІ до П rрудей. 

- Це ви, мамо ... Як я зтпtаJІаСІІ, мамочко. Ви ЗВ8ЙІDJІИ кеве ... 
Котилисв rарячі сльози в катерІ й пад&JІИ на запJІетеву rопів:ку дитини. 

- Опя ЗВ8ЙПІJІа J18..11Y ••• - зашепотіJІ:и діти. - Щаслива Оля ... 
І вови витирали СJІЬОЗИ своіки бі.mоІи рукавцятами. 

Мати ВЗЯJІа О.пю за руку. 

-Я Ім все розка.у. Про те, яхти сюди ПО'fРВПИJІВ. ях я тебе myкana. 

Завтра будемо вже дома. Побачиш КоJПО, - rоворипа мати, І в П очах 

миrотіпи іскорки радОС'І'И. - Поqекай кеве вадворі, довю. 

Жівка підійшпа до вeJIИIDf:X З8JІізвих дверей І зупивипась. сСJІід'ІИЙ• 

- про'ІІИТ&JІа вона. За'І'UІ)'ВВJІа подих, ПОС'І')"І[ВJІа. сМожва• - пробИJІось 

qерез .цверL Ввійпша і C'I'&Jia ва порозL Вікно в tратах. В кутку - стіл. 

За вим сидить qоnовІк із цапивою борідкою. Вів процідив крізь зуби: 

сСі.цайте•. CiJia. Бтіпивши oqi в папери, слі.цqий запитав: 
- Так ви запевняєте, що Оля JІюбіІІова ваша дочка? 

-Так. 

- Баше прізвище? 

- МарІя КОВВJІЬ. 

- А дочка Опя JІюбіІІова. Ніякої попІбвости. 

- Послухайте, я вак все розкажу, - вихоПИJІося в жінки. 

- З приєІІІІістю пОСJІухаю, - qОJІовів: розвВJІИВСІІ в кріслі, приrоту-

ВВВDDІСЬ спухати. 

- Я ІІВJІа трьох дітей. НайІІевша з вих - Оля. Як каторжна, працю

вала я від ракя до пізиьоt вoqf, заробпяюqи кусок qерствоrо :х.піба для 

ІDІХ. Недоідuа сама, а все діставапв й привОСИJІа дітям. Серце кров'ю 

обJІИВВJІося, коnи я ба1ІИJІа іх rоnоДІІИІІИ. Набзrижалась зима. В хаті ні 

криІІПtИ хліба. Всі босі, ronl, rопо.цні. В селі поqивавсв ronoд. Я захво

ріла, пе.цве ходипа ... Про працю не було вже й мови. Моі діти бпукапи 
ПО Хатах, просипи хліба. В селі пухnи і ВМJфВJІИ З ГОЛОдУ. Старший СИН, 

Петя, ва моїх o'tllX падав із віr. У ста спВJІеві, сі ре обпичя і пухпі, як 

колоди, воrи, - він маА:ие ве підводився з пeqf. Незабаром Петя покер. 

Не було в кеве сипи віднести Aoro ва в:падовище. Поховала біля хліва у 
поrребі. ПІдослВJІа на зекmо рядно, а вкрила свитиною. Сама й засипа

па ... Двоє дітов: б.пукапи за квою й просипи істи. Я звапа, що швидко 
прийде й іхия пора . . . що ІІJВJІДКО ronoд і іх візьме до себе. Би.пася я в 
тяжкому ~рі, мов риба об під. Шукапа порятув:в:у, ВJІе карно. Одиоrо дня 

зостави.па я копю, с:ередвьоrо сива, в сус:ідtа. а сама пot:xana з ОJІею в 
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Черкаси. 20 кіпомеррів від нас. Опі тоді буnо шість роІrів. По дорозі 

розповідапв я Oni про все. Про ronoд, про старшоrо брата, що помер у 
вас ва очах. Я хотіла врятувати Ото й rому вирішила передати П до 

дитячоrо притулку. Я ск:азапа про все. ій. Вона ппа.и:апа й ПИJІЬВО дивилася. 

мені в очі. Приїхали вІІісто. Опя в:же звала напам'ять, я.и: відповідати: 

вона сирота, без батька і матері, прізвища своrо не знає. сКоли так не 

скажеш, - ск:азала я ій, - то тебе не приймуть туди й ти умреш, як і 

Петя». Вова ппакапа. Довrо бродили ки місток, поки потрапили до дитя

чоrо притупк:у. Поціпувапа Ото й пoc.nana до воріт. Ди:випася. ій услід. 

Оля йПІJІа біпя тину, часто оrлядапась до кеве й ппаи:апа. Через ХВИJІИІІКу 

я зникла з тієї вулиці. Сльози заливали обличчя. Не бачила навіть 

стежки перед собою. Приїхала додому розбита. В дУШі поро:жвьо й холо

дно. BЗR.Jia сина й пішпа по селах :жебрачити. Кожної неділі іздиnа в 

місто. Як: злодій, ховалася я за роrок вулиці й чекапа. І коли діти йпши 

на проrулSІНХУ, я дивипась ва свою сирітку й плакала. Ane одвіd неді
лі я не побачила серед дітей чорвявоі засмученої rопівки. ВІд людей 

довІдапась, що дітей розісла.JІИ в рІзнІ кісца. Моя OJUІ ІІ&JІа інше прі

звище, і я ве мorna її знайти. Цідий рік IDYJ[8JI8 П - дарекво. Тепер, 

дякуючи Боrові, я П ЗВ8.ЙШJІа . . . - иівк:а замовкла, витерла хусткою 

очі. Слідчий пІдвів плечі: 

- Набожна .цуже, а брехати вмієш добре. 

Жінку немов підк:инупо. 

- Не вірите, rопубчик:у, що Оля - моя дочка? Родимка ва пmі і 

вепиІtИЙ шрам у неі на руці. Ій-'Боrу ! .. 
- Досить із тик Боrом носитись! Ск:ажи відверто, пто тобі цю брехню 

про rолод розказував? 

- Я сама . . . Я сама бачипа і знаю. 
- Гаразд, - к:оротк:о мовив слідчий. - А св:ажи, де був твій чоловік? 

Чому він не бився. з тобою вкупі, як: риба об під? - і спідчий захЬ:ік:ав. 

Жінка rпявупа йому пр11110 в очі. 

- йоrо арештувапи. 

-Коли?- аж підхопився спідчи:й. 

- В тридцять першому, - коротко відмовипа жів:ка. 

- А не знаєш, за що йоrо арештувапи? 

-Не знаю. 

-Так:, так, - роз.цукуючи, куrиквув СJІJдчий. Встав, пройшовся по 

кікиаті. -А к:оли йоrо арештувапи: вдень, чи вночі? 

-Вночі. Приїхапа машина й забрапи. Вао хату перекидали. Паперів 

якихось шукали. 

Цапина борідка набпизилась до иі.в:к:и й процідипа: 

- Громад8ВІ[о! То вів не арештований, а репресований. Мапевьк:а 

помилка. Ха-ха-ха! .. Отже, з Д<АКОІО ви ІІfСИ'І'е ПQчек:ати, -і поважнQ 
сів у крісло. 
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Жінка підвелась і крізь с:пьози проковила: 

- Невже ж и рідну дитину не можу взити назад? Невже Оля кусть 

зоставаТись у цій каторзі? ... 

Спідчий почервонів. Очі валилиси кров'ю. Він схопився, стукнув в:у па

кок по стопу. 

- Яв:оrо права шукаєш ти? Яка в:а-тор-rа? Ледащо. Розкидапв дітей, 

віатись, rупить закортіло, а тепер rоподок одnираєшси. Каторrа, ronoд. 

Буржуйка. 

Вів nодзвовиа у телефон . . . МовчаВІtа . . . На порозі з'ивипись дві 
постаті, з ваrа.вами в руках. 

- ВізьІІі'І'Ь її. Поrовориm, СІІі'І"І'я буржуйське, в івшоку ІdсцІ. 

Жінка ступила крок і, и:в: Іdдстрепева, зоА:кву.па: сОто-ю-юІ• 

С.п~ DO'J'pinaв борідкУ, ПОСІІІхнувся й кинув вавздоrів: 

- Оли. Ха-ха-ха І .. Фєдот, да нє ТО'І' ••• 

Запізні двері із скрипом зачивиписи. 

Зrодом вийшов спідчий надвір. Став, роЗС'І'8ВИІІШИ ноrи, біпІІ вікна й 

упеспиво про1001рив: 

- Оnя Любімова! Іди, ДИТИІІІtо, вечерІІТИ. Та иівка брехuа, що вона 

твои мати. То була- буржуйка бре:хпива. 

- Як? Буржуйка? - дівча по розшири.по очі. - То ж 11011 кака. 

Макочка ! .. 

Вона раптом рвову.пася й побіrпа через подвір'ІІ. П ЗуnиJІИJDІ дІвчапа. 

- Чоrо ти ПJІачеш, Ото? Де ж твоя кака? Хіба вова ве бере тебе з 

собою ? .. - ПОСИП&JІИСЯ ПИТ8..ВНІІ. 

- Моя мама - буржуйка, - rірко ппачучи, пpoxmma.no дівЧ8'І"Ко. 

І кивупоси в будинок. Упа.по ва ліжко, й довrо здриrаmІСЯ вузевькt 

І;ИТJІЧі ПJІечі. 

Діти розходились по к:Ьmатах. З uубу, десь із-за С'І'Іви, доІІОСІСJОІсь 

уривки пісні. 

Я друrой такой стравw не ЗВ810, 

Где так ІІОJІЬВО дьm~ет человек ... 

Десь співаJІи тоненькі дитячі ro.nocи. 

Telllli.no. 

. . . а щоб збуди'І'Ь 
Хиревву ВOJUO, треба ІІИроІІ, 
ГроІІЦОІО обух С'І'8JІИ'І'Ь 

cJI Re здуи&ІО» 1859 р. 
Тарас Шевчевв:о 
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ВТРАТА ТОВАРИША 

Вперших днях травня 1947 р. 

в одному із таборів для ДеПі В 

Німеччині пропав в загадочний спо

сіб, один з надійних молодих ка

дрових членів УРДП, революціонер 

та відданий українській визвольній 

справі патріот тов. І r о р Ч а й к і
в с ь к и й (пс. Чіпка, Ч-ра). 

Походив він з українськоі робі

тничої родини з Донбасу. В часі 

rітлєрівськоі окуnації звизуєть~ 

Чайківський з rрупаки ОУН та стає 

одним із перших організаторів ук

раІвського руху спротиву проти ні

мецьких наїздників в Донбасі. Аре

штований гесталом дістається до 

концентраційного табору, з якого 

звільняє його прихід амерmtавців. 
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З кінцем 1946 року звизується з 

українським революційнодемокра

тичним рухом та пересилає ОУН 

(бандерівцям) разом зі своїм това

ришам В. заяву слідуючого змісту: 

сДо Обласного ПроводУ ОУН СБ в 

Х. Ми є одні з перпmх симпатиків 

ОУН на східніх укрвінських зеМJІях. 

Осінь 1941 року до кінця нашого 

життя залишиться як один з пере

ломових в нашому життю моментів. 

Ця осінь, поставила нас на вірний 

ШJІЯХ боротьби за незалежність та 

волю нашоІ Батьківщини, тобто по

ставила нас в ряди украінського 

національно-визвольного руху. До 

кінця 1945 року ми не мали змоги 
(ба більше того: час цього не вика

rав) б.пище познайоuитися з усіми 

політичними уrрупуваНІІJDІИ, що 

творять украІнсьв:ий визвольний 

рух. І ки тому не мог ли себе опре

ділити до такого угрупувВІПІJІ, яке 

бу лоб вак ідеольоrічио найбільше 

оргаи!чве. Ми t1 той час розуміли 

лише одне: безоглядна боротьба з 

окупавток на Украіні в рядах 

будького але у к р а і в с ь к: о r о 
уrруповавня І Зараз ки рішили стати 

б.пище до того політичвого уrрупу

ваІПUІ, яке вам більше органічне 1 
в яхоuу ми можемо більше при~у

житися украІвСЬJdй справL ТИк 

уrрупованняк є УР ДП і тому за

ЯВJІJІємо, що з днем 1. 12. 1948 року 
вистуnаємо з рядів ОУНСВ.• 

Ігор Чайківський належав до 

тієі частини украінської колоді, яка 

шукала в праці вад собою 1 в науцІ 
джерел розбудови свойого світо-



rJUІJJ.Y. Вів з везвичайвою уваrою 

читав КОЕІІЮ статтю 3 сНашоі Во

ротьби•, постtйно працював вад со

бою, вишкотовав себе ва спра

в:zиьоrо політичвоrо діяча, до чоrо 

мав всі особисті давt. Найбтаце 

ои:руzеивs тоби.по йоrо, як JUОдивУ 

ро3укву, характерну та товариську. 

ДJІВ до380JІJІІО'І'Ь припускати, що 

Irop Чай:Jdвський впав жертвою 

зпочиввих, партійио-заспіппевих 

елєкевтів. 

Слідство переведене орrавами 

УРДП та везалежвики rрока.цивсь

ІDІІІИ ЧИІІВИJt8ІІИ ве довело ще досі 

до остаточвоrо ВИRС:ВЄІІІUІ зв:и:кнев

ВR тов. Iropa ЧайJdвськощ. Одначе 
достуmd вам даві та опівія rрока-

Невжеж справді товариш Ча

йківський ПОПОВВІОЄ траrічну JІИсту, 

ва якій видвіють іІІева укрвівських 

патріотів: Сціборський, Севик,Куць, 

Мицюt, брати Пришпяки, брати Ме

дведецькі, дружина от. Бульби, 

Кових, Cywxo та сотні (це жах, але 
факт!) ииших украіІщів, впавших 

3 рух братовбИВRИJdв-.цушеrубів з 

партійвики білєтами ОУН СВ? 

• 

Victor Нчо 

ВА ВАРІІКАДІ 

Sar uae Ьuriade, ~u aa.llleu dn pa~t• . . . 
• L' ADDf terrtЬU• 

На барикаді, '1'811, в купІ каківия, дров, 

Де :uOmalli разок rеройська А подпа кров, 
В юрбі кужчив в попов попав ІІ8J1ИЙ хлопчина. 

сТИ 3 вики був?•- сРазок!•- проковила .цитина. 

сГараздІ Підеш ва смерть!• - дав присуд офіцер, -
•Жди ва своао черrу•. Хлопчах rлRДИТЬ, завкер, 

JЬ: під ВОІ'ІІеІІ рушаиць, oбJDrr1 ІфОВІО і ПОТОК, 

ЙОІ'О товариші паДуть пі.ц кур ПОКОТОІІ. 
сІІуС'І'і'І'Ь мене доІdа, ва D111.J11aКY пиш пуС'І'і'І'Ь 

сДо ІІUІИІ» сТИ втічешІ• сНі 11 верну акитьІ• 

сІІуС'І'і'І'Ь, R вериуса вапевво капІтавеІ• 

•Маха:АІ• Х.ИоІІ'ІИВ8 3ІІКК.» Oro попер!•-
Реrо'ІТ!'Ь С8JІД8'І'И, СІІіє'І'ьсІІ офіцер, 

ВппіТВЮ'І'ЬСІІ в той СІІіх - вевбИ'І'ИЖ 3хриппі 3rуки ... 
Втім тиша. СмІх застиr. Це хлопець 3ВІІВШИ руки, 

BЬIDrrь. Уае прибіr, і rордо, мов БJшв,•) 
СпіраЄ'І'ЬСR ва кур і МОВИ'І'Ь: •ОсІ. 8811 ІІІ• 

•) VW.- repoйc:wad UОІІЧІОІ8, вбJrrd poRJІiC'I'IUIИY фравпу3ЬІdА pe
ВOJDDQIJ. 
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З ЧУЖnУ ПРЕСИ. "Volk und Zeit" 
Nr. 9, 19f7 

НОВЕ ДУХОВЕ ОБЛИЧЧЯ 

СПД закладає свою світоглядову перебудову 1947 

Рідко коли історія однkf пО.JІі
тичноі партіІ має два рази однакові 

шанси. Німецька соціял-демократія 

в 1945 р. знову стоїть перед Т8JDDI 
самим траrічним, але рішучик за

вданням, як і в 1918 р. Якби ця па
ртія в 1945 р. ще не існувала, то П 
трева було б створити. 

Вона постала в середиві 19 ст., 

тоді, коли соціялізм формувався як 

наvв:а і серед робітництва - rрупи, 

єдиної ве зацікавленої в збережевві 

застаріJІоrо павувавня ХJІЯС і спо

собу rосподарства - ID)'Xa& і зна

йшов орrав розповсюдження. 

Соціялізм - це вауха про спt

вжитти й діяльвість JІЮдей. Соці

ил - демократія - це коrутиій 

орrаи здійснеІDІЯ ва:А:в:ращоі форми 

ЛЮДСЬКОrо СПівЖИ'М'ІІ WJIIIXOII ві

ЛЬНОrо ПОроЗукінви біJІЬШОС"І'И уча

СНИJtіВ. ІІ політика базуєrься ва 

свідокості й почутті вІ,цповідапь

ности. Вона ве прякує до в:івепю

вавня й укасоВ8ІІІUІ, а прякує до 

повноти бутти А баrа'І'С'І'ІІ8 форм 

відповідно до людських здібностей. 

П найвищою метою Є ЛЮДИНа, то
дива - як пан вад rосподарствок і 

технікою, а не яв: раб оставвьоL Для 
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сЩО е вайвищик Щ&С'І'ІUІ 

JПОДей, ни ве те, що ІІИ вико

нуємо те, що вважаємо за до

бре і правильне; що ки є па-

11811И вад засобами досяrвен

ня ваших ціJІей?» 

в:оnективу індивідуум є чисrо Іd

.пьв:ісвою ве.пичиною; життєва rро

мада висуває наперед особу. Току 

соціял-демократія бачить своє за

вдавви не ті.nьки в поборювавиі 

ІІІК.ЇДJІИВИХ Ві,двОСИИ ВJІаСНОСТИ В 

rроІІВДсьв:о-важ.nивих і дозрілих 

дли громадської ВJІасности засобах 

виробmщтва, не ті.пьв:и в заІІіні 

вищих державних форм паиуваннJІ 

ІDJІяхом засновавоrо ва довір'і і 

зrоді людсьв:оrо проводу, а вона 

визнає від часу своrо Існування ве

JІИв:е зобов'JІЗ8.ІІІІЯ працювати і ик 

виховавча СИJІа JІЮдства, - щоб 

JПОДСТВО ІІОrЛО стати ВОJІЬО&о-СИЛЬ

ВИІІ, відповідальним і здаТШіІІ до 

визна чеНВІІ своєї долі. 

Соці.RJІ-деков:ратіа ·є пермане

втио-ревотоці.йвою в первіснім: ро

зухІвві цьоrо слова, тах, ив: Aoro 
УВІUUІІІ Копернік, коnи він у 1543 р. 
вад СВ)ЇІІ твором ваписав епова: 

cDe revolutioniЬu••· Революція є спі
взвучна з в:осміЧІІИІІИ законами. 

Якщо емпіричні науки - філосо

фія й релі.rія- ве шухають в ве

відповідний спосіб панування над 

JПОДИВОJО, а IDq>83 шукають цієі ві

дповJдвости з кос:кfчв:ими си.паки, 



то соц111л1зк ве моае й ве стане 

ІІрО'l'ИJІежиіСТІО до вих, а буде по

важати й ПОТІІеРдИУВ&ТИ в корні 

спорtдвеві з ники сипи. Чому ж по

требує цей рух з широкою світовою 

коІЩепцією новоrо духовоrо пJд

_клвдУ, перевірки своІх засад сві

домости? 

Як партія, соціяп-демократія 

прякує до поширеІІІІІІ моrутвости, 

моrутности не ІІК самоцілі, а ІІК 

служби JІЮдивІ. Як демократична 

nартіІІ, вона пов'язує розnовсюаеа

нн своєї моrутиости з вільною зrо

дою людей, zиттєві ів'І'ереси я:ких 

вона репрезентує. Це порозуківвн 

вирішується не тільки діАсник ста

новищем mодей, а тахож ступенем 

розВИТІtу сві.цоІІОС'1И про цей став. 

Тому цк партік є зобов'язавою за

вше і веаоди до .цухоВоІ відповіда
льности. Все живе набирає виr.nя.цу 

•за заковом, за RJDDІ воно С'І'ІІО

рене•, 'l'UOЖ і 3DІВИЙ попітичвиА 

рух. СоціRп-демократія nостала з 

.цуховоrо круrу своіх батьхів ма

ркса, Евtепьса, .Пассалн з руm:ій

ними силами іl:ньоrо часу, rоспо

дарсьІDDІИ соціо.nоrіЧВЮІИ фіпосо

фія:ки. Це nокевевин nотвержує 

ісвуJОчі наслідки: парапепьві явища 

в rосподарстві і суспіпьстві; рево

.nюційиу ситуацію кк наслідок nо

літично-rромадськоІ відстапости 

nорівнRво з rосподарськик проtре

сок, рушійні закони uпітапістич

воrо роз&ИТkУ; nеріоди'dtість криз, 

про.петаризаціR декпксовавих, ак:у

мутщ1R; зріл1сть ДJІJІ соціJшізаціІ; 

ІІОЖJІИІІОС'1'1 орrаиізаціІ; роJІІІІUІRсо

воІ боротьби історіІ, діR.пектика по

дій. Коаев coцionor 1 ковокіст п~ 
с:nуrовуетьсн а.оrо.цві ЦНІІИ ваапи-

ВИІІИ 1 веаід'ЄІІJDDDІ 8JIZ1д1DDol то
чками пізнаввн. 

Але це .цухове nонсневвн в се

редині ХІХ ст. було nов'язане з фа

ктами, R.Jti виступали з феодапьвоrо 
часу в часи буржуазіІ і RJd треба 
було поборювати: наприкпад, СОІОЗ 

строк і аптар•, сбоrоуrодві• відво

сини влади й пануюча сr1потеза 

nраці• ліберапістичвоrо часу, фІпо

софський матеріRпізм, я:кий про

нвивс:н тоді остаточно проrресивним 

! невід'ЄІDІИК і розnовсюдиас:н, не 

днвпячись на конфесіональне вихо

ВВИВR й ва н:ікецькі · клнсичво-ро
мавтичні заповіти. Вів стu актуа

льІDІІІ, бо своІми маштабаки він 

відnовідав буржуазно-к_~ітапісти

ЧІDUІ nотребам. Духовий став тоrо 

часу приблизно характеризують: 

фізичні закови про збере.евнн 

еверrіІ та матерії, критйІ:а Віб.nіІ, 
принцип nриродньоrо добору Да

рвіна та мовіаt у rекелевих сЗа

rадках світу•. маркс та Евtельс 

38JІИШИЛИ чис.пенві висповпенвн, в 

RJDІX треба знаходити оцінху духо

вих впливів, для яких вони по

с.пуrовувалисн '1'810ІМИ висло~, 

RК сдіRпектичний матері.RJІізм•t 

сматеріR.JІістичне трактування істо

РіІ• і висували r1п0'1'е3У •Буття 

ви~начає свідоМість•. що П пізніше 
розукіпи хоч 1 подвіАно, апе одно
бічно, 'І'&К• наче «ДУхові і душеаві 

ивища• - це еве що Інше, ик рух 

матеріІ, або свсі інтереси є іитере

саки задоволевна матеріRльних 

nотреб• (фрессівтерессеи), 1 що пю
дива ~ є те. що вона є•. МаАае не 

моJКВа усвідоІІИТИ собі. яке llti.XO 

вЧИІІИJDІ пібарапьвом:у · матерімі
змоаі друзі й вороrи злоІ до.uі істо

ричвою сусідства ~лtс:тичних 

85 



nоч&'І'Іdв. МЬ. еамимн еоціяпіС'І'аd 
постала своrо родУ віра в викуше

ннй nepeбJr сроЗВІІТJtУ•, sпr:y вови 

,vіашв Щцаердитк ДЇ&1ІеJt'І'И1аJ 
Гe!feJUI '1'8. Марксо11010 іа:rепрета

ціао iC'l'OPIAIIDI'Q руху. Ваrато со-

ці&JІістів. po31'JUIД8JDI - споеіб тра
Іtту118ВВ8 вк с:вітоrпв.ц. 1 то ах єди-
виа вірний, і КШЕІІОrо, Х'1'О ВИСJІ~ 

aJUD8aaca, що рвдиа.uізк ваоди і 
завше просякае аж до корів:ва і ве 

поспуrовуеться вікО.JІJІ іС'І'Оричвою 

схемо10, ВИ3118'1118.DИ, ах сревізіАвіс:та 

і ме досить paдiiDJ[WIOCO•. Так бу .ао 

змарвоваво 1 :впрачево у BJIТI'Pi

UIIdA баро'І!ьбі найдо~ час у 
ріJпуч~Їй іеторичвиА момевт боро
тьби 3 • тоталі.тар11101 віrіаі:DІом. І 
'WДІ, копи фаwиз.к ваірв&ІІСІІ в се

рце Европи й потsr ва свій J:IJJUІX 

111081ОдУ rе8раціІо, - це с:тапо доаею 

ве 'І'і.JІьки1Іікеччивк, бу.ио вещаСТ&ІІ 

те, що е-д. po3IIOIIJIJL1Ia мо8010 1890 
р. t оперува.па ва~ 1850 року. 

ТоІІУ сьоrодні вtдвоuева соцtаа

демuкра'І'Ьt тримаЄТЬСR ХОЛОДВИХ 

СJІіа Лsо Теса, що ве 38С'І'8ріли за 

Д8І. З ПОJІОВИВОІО ТИСJrІі pcJIID: cJIИDJe 
думки, Jlld· мо:иуть ківІrrиаІ, є пре
ІІДИВІІ.и». Вона, соціJш-демократtя. 

робить са.оrодві те, що маркс і 

Евrепьс зробипи в с:аій час: опра

ЦІІQвує ЖИ'rІ'ІВУ дійсність. Затппа
Є'І'W:ІІ спадщива вірною, і 'I'JDI кра

ще! Апе 110118 JDІІШІЄТJ.СJІ правв.пь

вою не тому, що має cm polda віку, 
а 'І'Ому, що 8ЯІ8 розкриває pymtlвy 

силу світових nодій. ИвсЩцки ЦJІХ 

воІІІd пt.цманв ве :мо:ІКУТЬ бУ"!'И 

ІІере;цІа'R!ІІі СІІОІ'ОДВЇ. Обкіркову

:вdни nочаJІИСЯ баrие обіQRІоче. 

Перші nропозиціІ І есвоІІОІІОJІСПІІев

ІЧІ Іуд3"'І'Ь nOC'I'IUМelli ва П8р'І'І8віА 

диекуеіІ. JІІвпе nieaJI ДОІt.ЦЮІО( 

диекУсfі парr!Ьий з*і:tд ІІІРіпвfrІ. 
остаточве формуmоВ8111111. МоzтІ

во, воно oxOIJJI'I'Ь мевше, нЬк цьоrо 

спо.ціва.Іоться прихипЬІDПDІ проrра

ІІОВМХ ОСІІОВО ПОJІОие&Ь, бо веJІИ

ІDІЙ буДІІІІОК 3 баrньма Іdмва'І'ІUІІІ 

nocraє JІИШе 3 ПDІpCJSD задукавих 

ІШанів. AJJe ВОНО ОХОПИТЬ безпере'ІІІІО 
бШwпе, вЬк цьоrо с:подіваєтьсІІ ск~ 

ПИ'!ИІt, с:аідОІІіс'n. &КОІ'О ДотрІОІУ

Є'І'ЬСІІ друrорІІДВоі ідеолоrічвоІ пе

ребудови. 

В обох ОС'І'8ВВіх періодах po-
38JI'I'ItY JІІ0дс'І'В8 ·~JDCCR рІщvч1 
nереrворе&ІІJІ: BIQIJQПieJIIUI, nepe
JIOra і завепад ТО'1'8JІіDJJІІЗІІУ. •За

непад• - це ефеміС'ВАІІІd: виспів. 

ТО'І'8JІі'!'арІІЗІІ все ще ЗJJOidшe 8JDIJIA, 
Jll[ ВJІУ'І'Рішвя nowwвn .810ДІОІИ 

rryт, і вк дерJПвва і rрокадська 

форіІа - ва сході. Він ставить вас 

перед DJ1'!'88В81(: '1111 110:.ва ІrІНТИСJІ 

в історіі? Дос:і вивча.писа ІІ&ІDке 

'І'і.иьаІ рево.шоційві uc:.пiJnac ві

.цкриrь та :винаходів. Менше зве

ртuося уваrи на ткповий перебіr 

арис;rократіІ, .цемократіі, оu~тfІ

автократіі, вапр., у rрецьких де

ржавах-кістах, в. 8.11'1'ИЧВОІІУ Римі і 
в державі-кондотьєрі іта.аійськоrо 

ренесансу. Гnибокий поrпид ва рит

мічність історичних подій иайr.пиб

ше розкрив би рівнотактвість вe

JIИJD(X революцій: вихідна точка 

(ватиск!)- боротьба- перекоrа

успіх - реакція; наСJІІдок: новий 

JПОдс:ький тип. Соціяп-демокра'J'ія 

СЬОІ'Одві ае 1оfпьІDІ ПOKJDПtaJI8 і 30-

бов•язава відкрJrrи всІк вародам 

ВОІІІІЙ norJUІ.Д ва 1C'I'OPiJo, вона С8ІІ8.. 
ХО'Іе ВЧМТИСJІ від ie'lq»1I. При ЦЬОІІУ 
веха:А tt ве 1УР'УІО'ІЬ вепетрІбві 
CJIIepeulf про те, .'IIR JООДИІІВ po
&rr. kropЬo, 11111 1181818ІDІ. Сем Карл 



Марке ~ає едивУ ІІО&lІ.ИВУ відпо

відь: mоди роблять С8ОІО історію, 

правда, при 'І'ИХ умовах, IDd вови 
знаходять. Історію може робити і 

завше її роби.па та .пюдива, ІІІtа від

чувала себе виконавчик органом 

історіІ. Немає в:і.Rкоrо примусового 

nepeбiry. ІІартіа, що заперечує ві

льність людських рішень, сама себе 

nаралізує. 

Це веде безпосередw.о до автро

по.поrічво-психо.воrічвої проблеми: 

ІІК бачимо ми сьоrодві шоДИІІУ? 19 
етоJІіття ва.маrапоси бачиm П меха

нічно, ІІК arperaт з матерій, що ру

хається завдІDDІ фізичвиІІ і хекі

'ІНИІІ 381t01181L Так доЗВDJІево і ва

віть потрібно робити. Jlixap, вапр., 
до цьоrо зобов'язавий. Так само це 

стосується до ymoб.neвoro в 19 стор. 
ЧИСТО біОJІОrіЧВОІ'О ПОГJІ.ІІДУ, ЩО ро

ЗГ лядав mоди:ву у заrальвому зе

мному жиnі так сако, 111t рослини 1 
тварини. Але хіба це вичерпує істо

ту mодиви? Від роСЛИІІ і тварин 

JІЮдиву відрізвиє свобода рішевь, 

вибір між nравиJ1ЬІІИІІ 1 ве nра
ВИJІЬНИІІ, між добрим і ЗJDOI. cBi
JIЬRa ВОJІЯ є приро.циевик хара

ктером людини•. Незаперечиіс:ть 

чивноІ і дпя світу розрахувковостм 

і розповсюджеввя її ва .ШОдинУ 

ТІІІ'Ве до тоталітаризму. З цих са

мих причин ніІІІtа партіа не му

сить накпадати ва своїх членів та 

СИІІПатюdв обов'ІІЗІtовиА світоrJІІІД 

бо п о л і ти ч в е р о u 11 і в в а и

n т т 11 в е є с в і то r .п 11 д о к. Соці

ЯJІізІІ. хоче змінити тодСЬЮІЙ світ, 

щоб забезпечити 'I'Ue с:піа.мття 

людей, ике спужило б роЗВИТІtові 

людських здібностей, але вів з ва

мірок вічоrо ве rоворить про ~ 

блему бтrrа с:аіту, йоrо ~. 

йоrо майбутнє, йоrо приз&а'Іе&SІІ, 

також нічого про проблему nізвав

ВІІ, про можливості і меJІЕі mодсь

кої свідомости. Вів, nравда, трима

єтьси цівиих дУМОК, але • тіJІЬІDС 

про речі і ві.двосиви, що СТОС)'1ОТЬСІІ 

лише співжиття тодей, так, ва

приІtJІад, власність на 1КИТІ'Євова

жливі засоби виробництва, ue ВІ 
про власвість саму по собі. 

Щодо позитивкої чи веrа'І"И8ВОІ 

оцінки факторів n10дськоrо rрома

дськоrо ЖИ'rl'ІІ, то доспід'Іі працІ 

оставвіх десятипіть, від Зіккепя 

через Зомбарта, Вебера до ОШІе

вrаймера, IUIJUUOТЬ собою копоса

пьвий катеріІІп. ПоІUUКІDDІ заадан

ВІІК соціял-демократіі - ВИІtо

ристати ці неоцівиІІі досвrневня і 

зробити іх КОРJІСІІИІІИ д.DІІ практич

ної ПОJІЇ'ІИЧВОЇ праці. 

Одночасно це наповнило б аб

страП'ІІі цілі та вимоrи життІПІ, що 

завше випливає з наочних, близь

ІDІХ до переживань прикладів. Істо

ричний огляд, аитропопоrіІІ, соціо

ло~ очевидно, знаходяться в nолі 

зору політичвих міркувань. З виr

JІІІJІ.У далеке від них, заховане • 
пабораторіях JЧевнх, вІдбулося за 

остав:в:І пів століття дійсне відро

диеввя природвичиs наук, що а 

наші дні поставипо саіт перед no
.ni'I'И'DDOIИ І[ОНсек:вев:ціям:и wиро-

1[01'0 розмаху: атомова енерІ'ія вко

ротила друrу с:вітову війну 1 мorna 
б ваступну зробІR'И або виріша

JІЬНОю, або вемоЖJІИВОю. Атомова 

енерІ'ія 111t мирна сила noКJDDtaвa 

створити моrутвю об'ЄК'І'ИВНУ рево

тоційву ситуацію, радикапьно змі

нити продУкційні вJдносини і обда

рувати коину живу пюдив7 чиСJІев

ІІИІІК CIUI&IIII і .........аими баrUІІІ. 
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Перш за все це nерешкоджає через 

суб'єктиаво - реа1Щійве ааастано

вления людської свідомости ство

реНІПО творчої фантазіі, але сnрияє 

затриманню імперіялістичних і мі

літаристичних способів миспевня. 

ДQспіджеННJІ, що ведуть аж до 

атомової бомби, особ.ливо атомова 

фізика все ж з'ясували істоту ма

терії і цим зробили безпредметвим 

старий спір за і nроти сматеріяпі

зму•, надзвичайно nonerumвwи но

ву дУхову формацію соціsrд-демо

кратіr. Атом як первісва КJdтива 

матеріяльно вИJІВИВся не емертвою 

матерією, що підлягає законові 

тяжіння,• а мапевьв:им космосом із 

скпадною центрапьною зоною, ато

мовим ядром і ппанетоподібвим:и 

електронами, що охоппюють йоrо 

(пов'язаними особпивим:и сиповими 

оболонками, що можуть бути ро

зrляневі часом як матеріяпькі ча

стинки, а при інших обставинах 

як силові хвилі). Ціпе тримається 

разом завдяки сипам, які можна 

осяrнути лише складнИми матема
тичними формулами. Що ж є бІльш 

«духових•, як: математиqве відно

шення? Про природвій розпад ато

мів, радіоактивність доспідвик те

пер може сказати ціпком точно, скі

льки атомів розпадається протІП'Ом 

так званого сперіодУ половинвого 

розпадУ•, але віколи ве може ска

зати, ніколи не може оередбаЧИ'І'И, 

який атом буде розпадатися. Чи не 

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ В ЦЬОму ЩОСЬ наче 

•свобода волі• атомарних явищ? 

І коли ПлІІНк обрахував вели

чину елементарного заряду елект

рона та означИв к.іпьв:ість енерrіі 
елементарного кваата чиспом 8, 
18. 10-27 epr сек. то цим са1001 він 
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заперчив непоруumість закону -
•Природа ве робить стрибків, а знає 

тільки переходи•. Сьогодні ми зва

ємо: сПрирода робить стрибки, і, 

властиво, не знає переходів•. 

Авапаоrічво в біології ствердив 

Шредіиrер, що в ядрі клітини ко

жного живого організму існують 

носії спадковости - rени, які не 

тільки строго впорядковані, а й мІ

стять у собі ще за певною зав:оно

кірнІстю розташовані атоми. Ноаі 

види вивикають тоді, коли під 

впливом променевою кванту (рен

тrенового, космічного чи івwого), 

один атокіа виштовхиутий зовсім 

або зазнає змін. Отже, не статтевий 

добір породжує види, а мутаційний 

стрибок: що виправдовує себе в жит

ті. Цих декілька, взятих з величе

зної кількости опрацьованого нау

кою матеріялу, прикладів дають 

уявлення про те, як вирішально 

наука може змінити тепер чи в ма

йбутньому світоуяву в ціпком не

бажаному ДЛЯ неі дуСі, бо ПИТаНRІІ 

першооричини цих мікроскооічних 

первісного порядку процесів і їх 

заковоміриостей не виключає uе

'1'8фізики, але навпаки, у діпяє їй 

ІІісце. 

С'1'8ра суперечність між ваукою 

і репіrією вирішена з допомогою 

точно спрецизованого дослідження 

природи. 

Коли оновлена соціялдемократія 

опрацює васпідки цих доспіджень, 

тоді вже ніколи вона не пробува

тике зайняти одну з бойових по

зицій в боротьбі св!тог лядів, тоді 

вона виросте з світоrлядовоr ба

йдужости справді толерантною. 

Зав:орінева в катіриому rрунті 

грецько-римської культурноі спа-



.цщиии і .цвохтиснчрічвоrо христи

JІНства без буДЬRКИх застережень 

збоку сучасвої науки, вона розвива

тикетьси без небезпеки ввутрі

пmьо-духовноrо залоІІJІев:вя. 

На висоldй ппощиві боротьби за 

спільне діло вона зустріне пІдт

рикку корінво спорІ.цнеша си.п 

науки, фіпософіІ й penirti. Толє
рантва по своїй природі в усіх сві

тоr лядових ШfТ810111Х, вона З8JІИШ8-

тикетьсн нетоперавтвою тіпьхи в 

аІ,двоmенві "до тих. які дп11 тоrо, 
Щоб осяrнути ВJІаду вад JІІОДЬІІИ, 8 

по.пітичвоку житrt накаrаТІDІУ

rь свtтоr.пядоІІИІІИ засобами зв'язу

вати тодСЬІd кожп:ивост1. 

До цьоrо 11асу не зrадаво zо

ДНИІІ СJІОВОІІ про таrrичиі Іdрку

ваJІІІІІ. Звичайно, ІІр81[ТИЧІd точки 

поrляду не можуть бути побічвими. 

A.ne напевно, що BeJIИJta соцfя.п

демоІфатинина концепція mодиви, 

як Істоти, що ск.падається з тіла, 

дУші і духа; іі, відповІдва духові 

сучасности, rотовність відповісти 

ва всі проб.пеки, що турбують епо

ху; ріщуче за.nиwеВНІІ вею всіх 

наукових обмежень кинулоrо, -
принесуть соціял-демократіі нове 

довіря і нових прихи.пьmоdв, осо

бливе серед інтелектуальних пра

цівнИків. 

Духове иовоуtрувтоваивя оно

впевоі партіі не є тактичвим кро

ком, а внутрішньою, rлибоко зако

ріненою потребою, ІІКа є справою 

сум.пtвия кращих, вайвірніших, рt

зномаиітних вtк:ок, прихильників 

нашоrо руху. 

Партія не є сакоціплю. Вона 

виковує історичне завдаввя, а копи 

ні, -вона стає зайвою. СоцlR.п-де

кократія є виконавчик opraнou ні

кецькоrо працюючоrо mодУ. Цей 

тод праці сміє викаrати від своєі 

партії, щоб вона поспуrува.пася ва

ЙІІІЦRіІПою і найблискуч::Ішою збро

єю - свідомістю. KOJJи нІuецька 

соцІяn-демократіІІ формує наново 

своє духове обпичча, то цим, вре

шті, надає внутрішвоt руwійноі 

сипи соціІІлістичнtй діяльности, ІІКВ 

викаrає всі існуючі сили прис:вяти

ти найпочеснішій службі mодинІ, 

ЖИ'М"І(). 
Ар но reнt r. 

,.Sozjalism Н um~nistyany•• 
New-York, IMS 

ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІН СОЦІЯЛЬНОІ СТРУКТУРИ 
НАРОДІВ 

Реапістичва авапіза сучасноrо 

суспіпьства переконує вае, що йоrо 

соціяльна структура радикально 

зківилася від часів Карпа Маркса 

і що ця зміна веде в своіх васлі

дках до політичвих зІІів, до змів у 

доборі засобів, та викоrи поширен

RІІ бази діІІльвости, робітничоrо 

руху. ОстаниіІІ часом поруч бур

жуазії та робітництва вирипула 

зовсім нова соціяпьва верства -
професіАна і.втеJІіtенція. Вона по

явилася між iнunnl не раптом, не 

несподівано. Пtспя. французькоІ 

революції lVI верства унезалежню

еться. щораз ясніше. 
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До французької революції інте

ліtенція була лише nрошарком, що 

nотоnав у міщанстві, ШJІяхтt чи 

духівництві. Після знищення фе

вдальноrо устрою в Евроnі варо

джується новочасна військова адмі

ністрація і організація. Розбудо

•уються кадри кваліфікованих 

урядників, ростуть ряди лікарів і 

адвокатів. Після заnровадження 

шкільноrо nримусу витворюється 

велика верства учителів. Прокисло

ва революція стає причиною ро

зросту інтепіrевції, інженерів, то

рrовепьних урядовців. Разом із 

:моrутвdu розвитком техн~ ро

стуть ціпком нові суспільні інсти

туції. З кінцем ХІХ стопіття ро

звиток професійної інтеліtевціі стає 

щораз більше очевидним. Карл Ка

втський завважив, що в Німеччині 

між 1882 і 1885 роком кількість ро
бітників зросла на 62 % тоді, як 

інтеJІіl'енція зросла на 118 %. Аме
риканський соціолоr Левіс Кореи 

завважує, що в Америці між 1870 
та 1940 роками івтеліtеІЩія зросла 
в 16 разів, тоді як робітнича к:пяса 
збільшилася лише в 6 разів. Де

кому здавалося, що тут маємо сnра

ву з т. зв .. «епітарною• клясою, і що 
вона як така буде дУЖе незначна. 

ТИк часом поруч селян та робітви

ків ця кляса стає кількісно дУЖе 

nоважною й займає всі стратегічно 

важливі nозиції в суспіпьстві. Вид

но всі ознаки тоrо, що ця кляса 

буде сильно зростати, далеко шви

дше, ніж ~ітництво, і що ії роля 

• сусnільстві буде щораз_ більша. 

Показується вже ясно, що капіта

лісти, буржуазія та обшарвики -
це кляси нечислениі та •елітарні•. 

Зате професійна інтеп!tевціІІ приСSи-
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рає харак'І'Єр щораз біпьше окре

мішвоі, чисепьвої та динамічвої 

ІtЛІІСИ. 

Ми живемо в час промис.повоі 

автоматизації. Нек:вапіфікованоrо 

робітвик:а застуnають межавічні 

автомати. Війна приспіши.па цеА 

nроцес. Некваліфікований робітник 

стає щораз менш nотрібвик у меха

нічному виробвицтві - зате зро

стає nостійно кіJІЬЕість кваліфіко

ваних робітнmd.в та розумоJІИХ 

nрацівників. Великі механічні дви

rуни, сотні різних машин: 38.ЙНІШИ 

місце сотень ТИСЯЧ МОЗОJІІІСТИХ рук. 

Відкритrя атокової eвeprti бу,-е 

сnрияти Д&JІЬШИJІ 311івам еуспіпь

ноі структури народів. Вже сьоrо-· 

дні говориться, що воно потяrве за 

собою ще більше розвиток nрофе

сійвої і.вте.nіrеш.Щ та змевшть зріст 

робітників. Дешева атомова ене

рtія nриведе до зменшення фізичної 

праці. Вона провадить до да.пьшоі 

мехавівsщіі тих ділявок нашоrо 

ЖИ'І'ТІІ, де ще механізація не запро

ваджена, і до ск:орочЄІІІІІІ nраців

ного часу. Це означає водночас 

зріст викоr на нових конструкто

рів, креслярів, інженерів, механі

ків, урядВИJdв: баии:ових, торrове

львих, кваліфікованих робіТВИJdв. 

В Сnо.пучених Штатах Америки 

вже сьоrодв:і заdваІотьса пмк з 

літаків. В Америці а.е маємо ва

віть організаціі nіпотів-фармерІ.8. 

Не нак давно здавапОСR вісевІтни

цею. а сьоrодві це вже факт: n і
так є сільськоrосnодар

с ь коЮ ма шив ою. Я пишу ці 

с.пова, а ра.ціо повідоІІЛJІє, що літак 

без запоrи nро.пітає за доnомоІ'ОІО 

радіо вад JІьовt ICJUUІД (січею, 

1845). УаІ.м с:оОі фnQ'I'JI.IIilo .пітu.Іа. 



керовавrа за ,.опомоrоrо радіОС'І'а

ІЩіі JІИПJе Jdпькома пюдьми, які 

водночас обсівають безмежНі про

стори Канади чи Тев:сасу. Кілька 

nітаків замінить працю сотень, а 

може й тисяч сепя:в, заощадить 

сотві двіа пюдських зусипь. Звик

нуть сіячі, сепІІВИ, зате 3рОС'І'е Jd
nькicn. кресJUІрів, ін:жеверіа, фа

х!вців, кваліфіковаиих робіТІІИКів. 

Зміна суспіпьноt етрупурм по

тиrае :ta с:обоІО необхІдвість ро-

3ІШІреRІUІ ПJІІІ'ІфорІІИ соціІuІіС'rИЧ-

11ore робітничого руху. Необхідвим 
стає розширеНІUІ засиrу діJІпьвосm 

соціJuІьво - демократичвоrо· руху, 

О'І'Же, ВТІІІ'ВеВВІІ широких мас інте

піtевціі безпосередкьо в рІІДИ со

ціяJІізму або зорrані'JуваиІІІІ тркаа

лої співпраці fi з робітвичики ае
рс'І'В8ІІИ. 

Робітюtк, сепІІНИн, івтепіrент -
це три е.rrемевти декократичноrо 

cycni.m.вoro та nontmчнoro nоступу. 

Ф. tpocc. 

.,1..1 Revue Socialiste" 
VIII, 1947 

• ПОХОДЖЕННЯВ~ШОВИЗМУ 

,,La Rtmt Socialiate'" (орrаи куль
тури, доприии А діяпьвости coцt

яnt~i партИ: ФраJЩ1І) в· чисnі 
за жовтень 1947 року містить стат

тю Армава Кокара п. з. •tевеза 

бІльшовизму•. Автор на початку 

СТа'М'f НагадУЄ, ЩО Евtепьс, nере

видаючи 1890 року •Комуністичвий 
маніфест• зазначив, що в 1847 році 
Маркс не кіr назвати той каВіфест 

с о ц 1 я 11 і с т и " в и м з тоІ пРи
чини, що сnово ссоціяnізк• виива

JІОСІІ тоді nише ДJUI ІІИЗІІаЧеВВJІ 

утопічних сеп Фур.є А Оуена. 

ТерІdв в: о м у в і з м був шкреииА 

сІк:арією• Кабе у Фравціі А nро

nагавдою ВейткІвtа в НіІІеччиві. 

Вів буs nрийвятиА стою частивою 

робІ'І'ІІИІdа, яка, перекована ве

вистачапьністю прос'І'ИХ омітич

вих заворушень, xoтiJJa освоввоrо 

перетворе111111 сусп:tльства• отже, 

нічоrо бупо ваrатись у аиборі ва

зви, коли raдaJDІ, що ВКЗ80.1Іе&:ІUІ 

робІ'І'JІИІdв мапо б бути •дІлом са

ІІИХ робітникіа•. 

Сорок два роки пісnІІ випуску 

відомоrо маніфесту Енrепьс вважа• 

за визнане, що к о 11 у ні з м 1848 
року виріс в тогочасвому с о ц і

я n і з 11 1· і що в кі.Іщі ХІХ ст. ці 

два сnова передавапн одне й те • 
nоJUІТТя, будучи синонікаки один 11.0 

одноrо. 

Як зазвачаt дапі А. Кокар, сnо

ва, ак: квиrи мають саоі допі. Ко.nи 

ва друrий день пІсnя nершоі сві

товоІ вtА:ви а кіжнародному со

ціяпізмі стався ве.пичезвий розкол, 

т~ що ВИІtJІИІ[ВJІИ йоrо, заrапок 

при:А:вяли стару назву, яка почапа 

занепадати. Це бупо ще й зручно: 

npи:AJUrrн назву к: о м у в t с ти ч
и о і n а р т 1 t - означало ствердити 

сувору вірвість традиціям робітни

чої боротьби, й викаrати для себе 

ре80JІ10ційву ортодов:сІJО. В дІйво

сти • комунізм скпадu по суті ро-
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звиток й о~пиву rалу:tь кіжиаро

дньоrо соціяпізму - російський, 

власне, московський большевизм. 

А. Кокар в своїй статті дає ко

ротку історію більшовизму й місця 

fi.oro в російському революційному 
русі й відзначає в вій різвиві :між 

нинl:umіми соціялізмом 1 комуні
змом. 

Автор дає спочатку оцінку ре

волюційних рухів до Леніна. Він 

nослідовно оцінює О. Герцена, Че

рнишевського, Добролюбова, Піса

рева, Міхайловськоrо, Бакуніна й 

йоrо учня Нечаєва, я:к:ий виnравдУ

вав найцинічніший ~акіявелізм й 

навіть чисте й nросте злочинство 

тою «Найвищою засадою», що «для 

мети все дозволено•. Далі автор 

nереходить до оцінки діяльности 

•народників», їх розпаду на теро

ристів й тих, що сйшли в народ•, 

до оцінки сгруnи визволення nра

ці» - пep:umx марксистів з r. Пле
хановим на чолі й нарешті до оці

нки легального й нелегальноrо ма

рксизму й утворення російської со

ціял-демократичної партії 1898 ро
ку й заснування Леніним часопису 

Q:Іскра» 1900 року. 

Ленів nочинає nропаганду боро

тьби проти царизму. Цю боротьбу 

на йоrо дУМКУ може вести пише 

вузько дисциплінована ф&JІанrа ре

волюціонерів ф а х і в ц і в. Ці ре

волюціонери живуть ва кошти па

ртіі. Керівники матимуть повно

власть. Потрібна свійськова орrа

нізація• з свиnробованих револю

ціонерів•. В цьому Ленін був по

спідовником Ткачова, що увів у 

Росію блан:к:изм. Ленін виходив 

виключно з російських умов й за

ложив основи власної партії, нада-
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вав ій абсопютву ціну й веобuеже

не поле діяльности. Вів часто висту

nав проти Г. Плеханова. На .пон

донському з'їзді 1903 року дійш.по 
до утворення в російській с. д .. пар
тіі ДВОХ фракцій: сбіпЬШОВИКів» і 

«меншовиків•. За Леніва було біль

ше делегатів, тому йоrо фракцію 

етапи звати сбі.пьшовиками». Ленін 

поставив як необхідну умову що 

кожен ч.пен па~ мав бути в ро
зпорядженні вищої партійної інста

вції, бути вільним від інших жит

тьових умов, бути професійним ре

волюціонерок. Інші мапи відмінні 

поrляди. Партія поволі все дапьше 

розколюва.пась. Центрапьний Ко

мітет ск.падався здебі.пьша з при

хипьшпtів Левіва, що завів ЩJЮРУ 

централізацію у всій організаціІ. 

В 1904 році менщовики с:к:ину.пи бі
.пьшість цЄнтра.пьноrо Комітету. 
Тоді Ленів в серпні 1904 року за
снував новий часоnис •Вnеред• й 

сІUІИК:ав в :квітні 1905 року в Ло
ндоні з'їзд, який назвав себе ІІІ 

з'їздом російської с. д. nартії. Ме

ншовики бу.пи усунені з цього 

з'їзду-. Шзніше Ленів систематично 

усував елементи здатні критикува

ти й зава :цжати вживати в~кових 

метОдів керіввm.tтва. 

Революційна криза, що поста.па 

в наслідок російсько-явовськоІ ві

йни й поразки царизму, привела до 

тоrо, що тактичні розходжеввя між 

кевшовикаки й большевиками ві

дійшли на друrе місце післи так 

званої революції 1905 роКу. В кві
'І'Ні 1906 року відбувся спі.пьвий 

з'їзд у Стокrо.пьм:і, де були де.пе

гаm від 150.000 зареєстрованих ч.пе
нів партії A.ne nримирення бу.по 

поверхове. І більшовики, 1 мевwо-



•ики З&JІИШИlІИСІІІ на рі3RИХ по

зиціах піспи з'їзду, подвійність 

орrанізації заnишипась. 

На спідуючоку з'їзді, 5-му, що 

відбувси в Ловдоні в 1907 році, бІ
льшість була більшовицька. Вона 

скріпипаси ва всіх важливих питан

НІІХ, а саме, вона рішуче відкипупа 

на заклик Лєнlва меншовицьку 

пропозицію, кка визваВ&JІа вевтра

пьність професійвих спіпок і про

rолосипа, навпаки, що партія по

винна ВЗRТИ к:ерівІDЩТВО профспіп

кового руху. 

Стичність обох течій, ІІКа мапа 

місце підчас сперmої російсько! ре

волюції•, пише тикчасово пом'кк

шипа розбіжності. Вови заrост

рилиси в період реакції 1908-1912 
року. 

В той час, ик партія зазнавапв 

поразки, змевшувалиси П кадри. 

Большевики не вважаnи себе зв'я

заними рішенними. Дбаючи перш 

за все, щоб посилити в.пасний орrа

кізаційний апарат, вони дійшпи до 

того, що етапи вважати, ик: ко

пись Нечаєв, що те, що виrідве дпи 

справи, те добре завжди" й що вва

жати себе поа'изавик nОЯJІьвіС'І'ІО 

до будьиких противвиІtів, коли по

RJІькість не корисна, - це ди'І'JІЧа 

rpa. Таким чином, висповтоючись 
на з'їздах nроти секспропрJяцІ.й•, 

збройних крадіжок: коштів капІта

пІстичної держави, вови в цій rа

нузі ЙШJІИ нapu.rt з максикал.Іста

ми-соціипістами ревотоцІовераки. 

В той час, ІІК біпьшовицьк:е кері

вництво офіціАио осуджувапо такі 

вчинки, каса дли проnаrавди ва-

6увапа кошти, дикуючи спарті:йним 

rероям•. Соціял-демократичва од~ 

ність в таких )'ІІовах зведена бу па 

11.0 чистого фасаду, JІ.КИй пише мо

жна бу .по зІІRТИ, JIИwe 6 стала за
йво фікція одности. 

Тахе сталося 1912 року. В січні 
того року на конференції в Празі 

більшовики проrолоси.ли себе з'їзд

ом і вик.пючипи меншовиків. сПра

зьк:а конференціи підвела підсуМКи 

всієї попередньої боротьби більшо

виків проти опортунізму; вона pi
WИJia виrвати з партії меншовиків; 

зробивши це вона забезпечмпа існу

ваНВR більшовицької партіІ• 

відіdчає офіційна Історія більшо

вицької партіі й додає: сПіспи 

виrнаІІІІR мевmовив:.ів й еконститу

ювання більшовиків в незалежну 

партію, ця партія стала сипьно 

шою, могутнішою. Партія посипю

єтьси, вичищаючи себе від опорту

ністичних елементів: це один з ва

казів більшовицької партіі, партії 

нового типу, яка відрізниється са

мими своїми засадами від соціип

демОJtратичНих партій 11 Інтерна

ціоналу.•*) 

Дпи характернетики цієr спартіі 

нового ТJЩ_У• цитована сІсторія)t на

стоює особпиво на тому, що більшо

вихи •іІ• очнетипи від бруду опор

тунізму•, в той час, як спартіі 11 
Інтернаціоналу, які, на словах, на

зивапи себе марксистськ:ики, терnі

пи ва ділі в своїх рядах противни

Іtів марксизму, 38ВЗJІТИХ опорту

ністів)t. Відмічаємо цю оцінку, ут о

ч ню ю чи, що со п орт у в і з 11» у 

б і n ь ш о в и ц ь к: о ·м у с n о в в и к: у 
означає 6ез різниці вс.як:у 

в: о в ц е п ц і ю, .я к а с т р е м и т ь 

n о в' я з а ти со ці и п і з м з по-

• ) Історіи комуніС'І'ИчноІ пар'l'ії 
більшовиків СССР, фанц. пер., Па
риж Е,Іtісіон сосіипь, 1948, ст. 123-
124. 
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ni'rИ'IfHeкt ~емекра'!'Іею в 

д ер ж а в і а б о, ще п ро ст і m е, 
яка передбачає взаємну 

терпимість думок всере

д и в і п а р т і ї. 

В партії, скомпоноваиій ЛенівИк, 
демократія (в нормальному значен

ні спова) зведена до найменшого. 

Вона замінена централізком (пере

важно к:валіфік:оваиоrо сдекокра

'І'ИЧНИК централізмом•, через зручне 
протирече:нвя). Партія-це сспаяве• 

тіло або краще - •монолітне• і 
миоrість стреклінь там незповна; 

вона сцухається одним блоком по

штовху, що виходить в своrо сце

нтруа. сЦеН'І'р• або сверхівв:а• -
всемоrутв:ій і якщо вів ніб!f має 

авторитет від сбази•, то через вІІіпу 

rpy процедУРи, яка зводиться до 

наче-автономчоІ ухвали, що відбу

вається після удару. Мапий rурт 

керівників не призначається шля

хом виборів в точному значевві, 

але швидше безпосередньо зrодою 

між зацік:авпеними. На конференції 

в Празі, наприклад, JІенік примушує 

nризначити як ецевтральвий ко

мІтет• однородний rурт з семи чле

нів; піспя цьоrо той rурт по m и
р Ю Є С е б е С а 11 «КООптуІОЧИ:t ДВОХ 

інших членів, серед них Стапіиа, 

вкоrо Ленін відзначає за йоrо еве

рrійну аІЩію спрофесійвоrо рево

люціонера» на Кавказі. (Сталін не 

був у Празі, бо щойно втіх з півні

чної Росіі, де жив nід доrл.я.цом nо

ліції). 

Наріть в такій партії, розумі

ється, розбіжности не можуть бути 

уникнуті цілковито. Але к:оли вови 

nовстають, вони nовинні бути зглад

жені прилучеННJІ:u меншости до 

більшости, бо «nартія завжди м:ає 

'F4 

рацію•. Якщо немає прИJІученнJІ, 

везгідвих тракують як чужий 

елемент. В кожній хвилі nартія має 

суворо визначену слінію•, nоза 

ли:ою є лише сухили:t, ухи.пи евора

ВО» або ухили •вnіво•. Так в 1901 
- 1911 .Пенів має баrато клоnоту, 

щоб водночас виправити два проти

лежних ухипи: з одноrо боку -
правого - IDDIЙ з Какевевим і ЗІ

нов'євим хоче зберегти зв'RЗОк: з 

«ЦентрИСТОМ• ТроЦЬІОІМ (ІІЮІЙ де

ржить себе споза ух:илаки• й хотіи 

би завадити розходжеввю більшо

вики-мевшовии:и); з друrого боку 

- ухил лівий, ІІ.КИЙ вим:аrає, щоб 

депутати соцівл-демократи в Дук1 

(nарламентарі) декісіовувапи 1 щоб 
більшовии:и ве ком:промітувапи се

бе активною nолітичвою чинністю, 

навіть обмеженою. Раз переконан

ним, івший - вав'взаннвм своrо 

авторитету Ленін в таких випадках 

завжди добивавсв, що йоrо військо 

стисв::ува.'Іо свої ряди й piвИRJIOCJt 

на ньоrо. Один він має д.п11 цьоrо 

nотрібний nрестиж і здатіdсть. Без 
ньоrо партів розnапаси б (зрештою, 

чи бу ла б без Іtього більшовицька 

nартія?). Як вів хотів, партія ~ ре

ВОJІюційною армією, що мавевруе 

зrідно з розрахуви:аки єдивоrо ви

щого шефа й вів е сам цим ЄДИВШІ 

щефом. 

Шели задУПІеНИІІ Мосховськ:оrо 

ПОВС'!'аНВ11 В rрудиі 1905 року Пле
Х8ВОВ жалкував, що ВЗІІJІИСJІ за 

зброю. Левів, зовсіІІ навпаки, за

явив, що вкщо сталася проrvана. 

то току, що ве зум:іли дос:ит~t рі

шуче ВЗІІТИСІІ за зброю, а також не 

досить виmкоJІИJІИ маси дл11 напа

двої боротьби. Вів пишається пере

ковави:м, що царизм: ападе mrшe 



під ударами, А.Іtі будуть йому нане

сені в збройному бою й вів підсте

рігає можливість такого бою. В очі

куванні він підсилює й підrотовляє 

своє військо до бою. його засадою 

є Jl][ при звищевві ворожої форте

ці, ЩО треба ДJІЯ ПОВUенвJІ існую

ЧОrо ре1ІDQІУ комбівувати асі ко

JІІtШІІві способи, надаючи найбіл•шоі 
IIIU'JI пІдступній роботі. 

Тав:, 3 одиого боку більшоВJЩь

к:а nартія максимально nрацює • 
плані nеrапьному. n щодеВІІИJ[ 

•Правда• 3 травня 1912 року вихо
ди'І'Ь в Петербурзі й переслідуваний 

урядом, міняє назву, копи його за

кривають. В четвертій Думі, вибра

ній в жовтиі 1912 ров:у, біпьшо

вицька фракція (лідер яв:оі, Мапі

новський, довірена nюдина Леніна, 

·був визваний після 1917 року про
вокатором, оплачуваним царською 

поліцією) нараховує 6 депутатів, 

проm 7 меншовиків. Вона вико

ристовує парляментську трибУ"fІУ, 

щоб посилити пропаганду партіі, 

виробляє чисто агітаційні проекти 

законів, інтерпелює уряд. ПОСJdдо

ввим просRІШенняк, укtло ведевик, 

бопьшевицька партія вживає ста

рання, щоб захопити в руки про

фесlйві спілки, вародні університе

ти, каси взаєкодопокоrи, всі орrа

нізаціr, загаnьво створеві кеншо

вихаки. З дpyroro боку, партія удо

ск:онатоє свою оргавізацію ва базі 

таєквих гуртів. Не нехтуючи селом, 

вона пос:итоє свою роботу в робі

'І'ВИЧИХ кіС'І'а.Х, де капітапіетична 

івдустріяпізаціR в поввому роЗІІJІІТІtу 

без упину скупчує все більше сві

жих проnетарських епекевтів, ка

nо політично вихованих й Ч)"І'JІJІJІИХ 

ДО пропаrавдк. Вона ро3ПОВСІОД1117Є 

~кJІамаціі, sаохечуе .,-райки, nі

дтримує агітацію на мітингах або 

вуличних маніфестаціях. В той час, 

як меншовики вважають бажанІfм 

· наро.цжеввя в Росіі веnик:ої соці
ялістичної партії ва зразок: фрuщу

зькоі або иікецьв:оі А намаrаютьСІІ 

розвивутн коrутвю робітничу де

мократію па нu'яже декокра'l'іІо 

в дер•аві, більшовики скупчуютьСІІ 

в таєкні й приховані пеrіови, ста

вnіrчи собі стратегічною кетою ці

лковите перев:инеНІUІ держави й 

стреклячись негайно П розкп:ад~ти. 

В .пипні 1914 року Міжнароднє 
Соціялістичне Бюро на засіданні а 

Брюссеnі робить спробу, щоб по

класти край подіпові російсьІІоІ со

ціяльноі демократі!. На току засі

дапві nрисутні лідери меншовикіа 

- Плеханов М~ртов, Аксельрод і 

багато інших. Ленін відсутній ва 

засіданні: він захотів, щоб від І.меии 

біп:ьшовиків rовори.па другорядна 

особа - Інеса Арман. Остання по

дає хонфереІЩіі декларацію, на

nисану JІевіни:м, в якій відкида

ється: будьякий компроміс й вика

rаЄ'І'ЬСІІ щоб JІиmе більшовицька 

партія була єдиною російською се

ІЩІєю Іиrернаціовалу. Через. цю ве

прикирюdсть конфереІЩІ.R може 

nише закJІИІtати до єдности, не ві

рячи у кожnивість П зд1йсвеННJІ. 

Більшовицька депеrатк:а стрику

Є'І'ЬСІІ від ГОJІосуваннJІ. 

Напередодні першоУ свlтовоі ai
jpul nевівськ:а партія виr лядає • 
Інтерваціоваnі ях є,цина партія, яка 

ставить розкол в основу. своєr дi

JIJIWIOe'rИ. JІекіи, природньо, втри

ІІУЄТЬСІІ від одвертого nporonomeв

RR, що, на йоrо 1JУКХУ, остаточний 

розрив російськоІ аоцtял-демокриІf 
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від Інтернаціоналу необхідний: вів 

добре знає, що виrідніше висувати 

як nричину відповідальність nро

тилежної сторони. Він nерестав го

ворити про зближення марксистів,· 

про бажану одність, як вів це кі

лька разів робив з тактичних мо

тивів до 1912 рок:у. Він відкидає а 

npiopi будьяке ЗJІиття з меншови

ками, надто з nрихильними до де

мократичного соціялізму на захід

ній-зразок, надто схильних волі ти 
розвиток на легальному tрувті, на

дто ворожих перетворенню партії 

у фаланrу громадянської війни. 

Створившй в основвому те, про що 

мріяв колись «якобінець-бла.вкіст• 

Тк:ачов, - однорадну nартію із за

лізною дисвипліною, Ленів споді

вається зробити з тієї малої армії, 

через «ЧИстку» моторвий елемент 

з величезним заnасом єил, здатним 

бути мобілізованим того дня, коли 

сильний удар буде можливий. 

Левін не хоче nартії на 

широких політичних осно

в а х. Це буде для нього менш зру

чне, як вигідне. Чи не треба буде 

без уnину дискутувати з nротивни

ками, творити з ними? Вів накі

ряється ділити секрет дій пише з 

своїм відданим rевераnЬІІИІІ шта

бом, лише йому розкривати способи 

чину в кожному випадку. З тих 

сnособів лише ефективвість має 

встановляти вибір, бо все, що по

слаблює силу кпяси визискувачів, 

сnраведливе, отже, моральне. Не

nотрібно, даючи ім бачити подро

биці, лякати нерішучі уМИ, п:і 

кричали б про вемораJІЬІІість і ро

зкривали б дальше життя Нечаєва. 

Ро.пь керfвицтва в тому, щоб зна-
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ти й наказувати, роль nартії в то

му, щоб мати довір'я й виконувати. 

Так, nартія Леніна дійсно «Ново

го типу• в порівнянні з ~ми со

ціялістиЧНИІІИ партіями, а ле n е
Р ш у с ь о r о т и п у ц і л к о м р о
с і й с ь к о r о. Ії властивості nо

ясюоються в першій мірі націона

льним середовmцем, вик:лю:чним 

nоложенням цієї величезної держа

ви, ще майже напівфеодальвоі, з 

якої з середини величезШfх мас, 

що ще не прокинулись від вікової 

непорушности, виростає nід тиєком 

капіталізму nролетаріят, який що

дня в свою чергу росте. Ці маси 

nов'язані з історичними традиці 

ями, які вирабились ва nротязі nів 

віку васильств і конвульсій - зама 

хи, змова, мала збройна війна між 

полhdєю й таємними товариствами 

- еnізоди не безплідні в житrі на

родУ, що звик до nроявів нете

РІІИІІОСТИ, фанатизму сект і брута

львости розколів. Ленін не зміr би 

nривести ycnix більшовицькому ру
хові, якби він висловив лише сво

бодолюбні вимоги. Він зуків оnа

нувати течію, яка відnовідала інсти

нктові багатьох москалів, що при

лучилися до революційвої ідеі. 

Ця течія, правдУ казати, не була 

єдиною. Московське революційне 

суклінвя ва nочатку ХХ століття, 

просякаючись соціялізмом, вигля

дало як таке, що схильне зробити 

з соціялізму міст, який знов прив'

язав би Росію до постуnової Евро

пи, що розглядало б завдання ро

сійської соціялістичної партії як 

рівнобіжне з завданням західних 

партій, отже, як кероване водно

час: боротьбою nроти капіталістич

ного rосподарства і пабудовою по-



пітичиur демократії. Таке кері

вництво бупо б відповідник меншо

викак і навіть хоч не так: исво, со

ціяJІістам-рево.люціоверам. що перш 

усього дбали п р о н а д а в в 11 з е

м п і с е п и н а м. Ленів, хо11 інте

рнаціона.лlст в доктрині. не сикпа

тизує в дійсвості з соціяпіСТИЧВИJІ 

демокра~ рухом в Европі 

С к у п п е н и й н а р о с і й с ь к и х, 

впаси~ московськи~ зав 

д а н в 11 х, вів бачить JІИШе ваСИJІь

ницьк::і розв'язаНИJІ, вимога, з якої 

він виводить правипа своєі по.лі

тичвоі Поведінки. Схематизуючи 
твердо марксизм - звідки вів 'tе

рпає пише матеріІІ.пізм, "ВИІІсневня 

господарського розвитку, а також 

коІЩепцію пропетарсьи:оі ревото

ції, в його очах автоматично пов'

язану з теорією диктатури про.nе

таріяту - Ленів мало цікавитьси 

виr пядами, які біJІьш або менш 

вихоДІІТЬ на береrи мари:сівськоі 

системи, поRІІттJПІИ рІвности, свобо

ди, визвопенви пю.цини. Ленів не 

допускає, щоб західнR демокрам. 

бупа взита ·ик вихІдна точха, трак

товввв так, що мо•е буm удоско

ВВJІена. його особиста ковцеnціІІ 

~емократії ~ концепцією JІюдиии, 

ик:а підпорядковує все революцlйиlй 

техніці. Копи він сам застосовує 

ЦЮ КОІЩепцію, ВОНа ВИІІВJІІІЄ себе 

системою авторитарною й диктато

рською. 

Яищо б обставини не зробили з 

Левіва переможци й використу

вача ревотоціІ в РосіІ, більшо

визм без с:ухвІву залишивеа б 

ІІВИЩем специфічно моск:овськ:им. 

його прихід до ВJІади і також на

пади ва нього з боку контррево

пюціІ дапи йому досить престижу 

й СИJІИ, щоб стати рухом світовим. 

Ставши московською комунісТkч

ною партією, більшовицька партіІІ 

po:moчana будУваТИ НаВКОпО себе 

Івтернаціовап, третій, вдохиовите

пем я.кого вона стапа. 

Історія цього Комуністичного 

Інтернаціанапу - яка буде пред

метом пізнlшоі стаm - доповвюе 

.цуже корисво історію біпьшоВИЗІІУ, 

щоб дати тверду базу ДJІІІ проти

ставJІев:вя соція.пізку й комувізку. 

(З французько! мови перев:азаа 

перемав С. Г.) 

РобіТJІИ1Іа кпаса :вrде ва щось в о в о r о. А.пе це нове, що мусить бути до
бутик зі старих соцІапіС'І'НЧВJІХ ідей- це ІІИ'І'ВВІІR дУХОВОі везалеzностк, 

мужиостt і 't&cy. (І'аАдев.) 
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ПРОЖЕКТОРОМ ПО КУТАХ. 

ЬmерUшІсmІчвІ csp...m-•. 
Озерський здобув собі славу •теоретика• своїми статтлюr проги уер~е

пївськоі скарксожидокомуни• покіщеИИІІИ в сУкраївсьвій Трибуні». Тут 

хочемо звернути уваrу ва .цві ивші rеніяпьиі статті тоrо автора помі

щені в бандерівському офіціозі ева Сторожі•. (число 7). Ті cтaorri мають 
заrоповки: сДоtки вашоі ревопюціі• та сЗа запізні коrо~·· Ціхаві вони 

ТИІІ, ЩО 3ІІСОВуІОТЬ с&ай-проrресивніші• ідеі бандеріВСЬКИХ . екіrрантів. 
Тоді, копи ми, і всі вазаrап пересічво розукиї та чесні пюди називають 

проrрес:иавістю стремліввR пюдства до справедливоrо соціяльно та на

ціонально ла,цу, стрекліНИІІ звищити всякоrо роді імперіяпізми, які в 

першій мірі зумовпяють поневопеввя вародів (в тік і українського!) та 

економічне рабство і нужду людей - тоді Озерський просто заявляє: 

«Ми стоімо на діяметрально протипежнім становищі. сОргавічні про

цеси йдуть в якраз протилежному напрямі.» сНе по лінії іитернаціона

лькоrо соціяпізму а по лінії націоналізму• •Імnеріялізм не вмер і довго 

не вмре». «Є імперіялізми і є війни. Не має даних твердити, що буде 

інакше•. 41На майбутнє не дУмаємо, щоби були які вmці понаддержавні 

чи понаднаціонапьні консирукції (А що тобі буде з АБНІ ! !) . . . бо ікпе
ріялізми по нашому ніколи не відомруть•. Ось з таких заложевь вихо

дить спроrрес• ик:оrо є носіями «Закордонні Частиви ОУН>• (ст 13) сВони 
( «ЗаJІізні коrорти•) - . . . будуть спасителями nрогресу та людства від 
теииоі ночі тоталітарноrо гнету та реакції•. Не однІ вже •залізні коrо

рти)І) поломали собі в історіі зуби та навесли своїм власним народам лише 

нещастя. сЗалізна tвардія'" Аитонесв:у. •Чорні Сорочки Мусоліиі,• шту
рмові когорти сГітлєра - ці всі коrорти, що теж були •залізними• -
показалися баньками з мила, JІИІПе тому, що іх спроrресивні• Ідеі бупи

,доrми імnеріялізм:у та воєн. Але справді весело робиться, копи n. друr 
Озерський заиВJІяє, шо йоrо к:оrорти мусять бути такими людьми, ІІКИКи 

були неофіти Ісуса з Назареї (сік) Перші христіяви, RJ[Ї rинули на rо

ріючих ~вnах за свою віру за свою nравдУ• (ст 13) Що за фантазія! 
Адже всім відомо, що христіяни rииуJtИ ва воrвищах ве за проповіду

вання імnеріялізків. воєн, сзапізвих коrорт., але за безмежню любов до 

бпижньоrо, до людей, ІUta випливала з r либок:оrо заnеречеНВJІ всякого 
насильства та імперіялізму. За те вам вже всім відомо, де і на чому 

заставляє rинути сучасна справедливість проповІдувачів імперіялізмів 

та воєн. Чи не краще булоб Ваш nанове зняти з Ваших рептильок Мі

тринrове rасло •Свобода вародам - свобода тодииі• - та виnисати на 
них Ваше старе: еСтреміти кеш до поmиревва слави, простору та боrацтва 

украІнськ:оrо наро.цу ШJUІХОІІ nовевопев:вя .цруrих народів•. Воно біпьше 

відnовідає Вашикдушам і вашим ПИС8ІІНЯJІ. (Фепікс.) 
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«Українська Трибуна• раз реферуючи даиі з житrи провідника індо

несийськоrо руху, не без алюзій, звернула уваrу, що ось така скромна і 

зовиішньо незакітва особа стала провідником визвольного руху. «УТ~ 

забула одначе подати, що провідник індонесійців, це людина, що найва

жвіше, з академічною освітою, автор розумних статей, людина, що свое 

становише здобула не шептами або театральним позеротвом - але за

в.дики своїм особистим лкостим. Ми теж уважаємо, шо ваші вожді мо

жуть бути зовнішньо зовсім скромного виrлRДу. Навіть, коли вони низькі 

і мають криві зуби, це панове, не wи:одить щоби вони були політичними 

провідниками. Умовива і то тверда умовина, є лише одна: щоби вони 

мали ті прик:мети икі с УТ• чомусь пропустила, а саме мали відповідну 

освіту, прочитали привайкевше один добрий підручник економії, соціо

льогіІ, щось дещо філософії, звали добре ·нашу і наших ворогів історію. 

Отже, nри тій укоtиві згода: ЗоввіwвІй іх вигляд тут при нічому. 

Made Wilкha Со Pereto - 'ІІІ •••• вІпе І'УТ фер.штеrев доІтш? 

В сУкраївських Вістях• ч. 71. поааипаси стаття Я. Більш п. з. «Ревізіи 
соціялізму•. Має це бути зреферуваинл статті поміщевої в німецькому 

журналі cVolk und Zeit•. В статrі вільши читаємо між иншим: , 
«ГОJІОІІІІИМ критихом (марксизму) є Перето. Вів винайшов методУ, ика 

відкриває взаєкву заJІежвість між господарсьв:о-соціJЬ1Іьним та і духово

репіrІйвиІІ життям ... » і. т. д. 

ТИкчасом в вім:ецькім оригіналі ЧИ'1'8ЄІІО: 

"Im allgemeinen folgt man einer Bewertung, die als erstt>r Pareto iiber Marx 
abgegeЬen hat; sein V erdienst bleiЬt die Erfindung einer sociologischen Methode, 
die gegenseitige AЬhingiвkeit ozwischen" ... 

Отже не Перето але Парето і не Парето винайшов методУ але Маркс, 

чого Парето йому не заперечує, противво за що йоrо хвалить, а за те инші 

його поrлиди заперечує і підАає в сумнів. Стаття в німецькому орrивалі 

цікава, так зреферована, в украінськіА газеті шо треба з жалем стве

рдити, що я. ВІ.пьш береrьея до справи до якої ве має двох перед-уковии: 

знання nробJІЄІІа'І'ИІDr сучас:воrо соціІІJІізuу і дРУІ'е: реферує статтю з 

ніІІецькоІ 110811 '!'Оді, КОJІИ вів сІІіхс tут фершетеrев ДОЙ'І"ІІІ» . • • 

'ІІІ • еа. Вмо~ • 1ІМ poQI 1n .. eJП-RWid._.• І .. попао88ІІК 
Ме.u.вІІк. 1118 pold 1711DDO'I'II ................ , 

Дуже часто •· вацlоВІUdС'І'ів ВИКJІ~ про •ідеоJІоrіІо• О. У. Н. почииа
еться менш більш від такоі фра:DІ: свzе св. Во.nодимир . . .•, КRRI'RIIII 

O.n•ra, Мономах і. '1'. д 0J.RИ ваціовааіс:тами. сШвчеао, Леси УкраІика 
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та Іван Франко ваціовапісти . . .• •Хвильовий націоналіст . . . » «Такі, 

до речі, смішні і наївні свикпади• ваціовапістичноі ідео.поrії, не .пише 

сьоrодні не занехані, а.пе процвітають дУЖе буйно серед сме.пьниківсь

ких• видань. Справа остільКи робиться веселою, що останньо п. Бо

ярський ці поr.пяди ще більше •модернізує•. З йоrо праць можна nрикірок 

довідатися, що св. Во.подикир, Моноках І. т. д. це предтечі . . . со.піда
ризму і. т. п. З дpyroro боку, в історії наших змаrань в 1919 р. був такий 
випадок, копи по.пк. Ме.пьник разок з по.пв:. Конова.пьцек форма.пьно 

зажада.пи від Директорії розвязання справоrо• (отже за Боярським: •со

да.піристично-націона.пістичн:оrо•) уряду Остапенка, та по.пк. Ме.пьник: 

nисьмом зажадав покликання неrайно до уряду соція.пістичвих nартій. 

Отже за терміно.поrією Боярськ:оrо в 1919 році по.пк:. Ме.пьнив: був проти 
сме.пьник:Івців•. Таких одначе несінітвиць ве ,дукаємо твердити, бо фак:т 

є фактом, що не .пише в 1000 році за часів св. Во.подикира ane теж в 1919 
році не бу.по, сме.пьниківців» ані снаціона.пістів•, бо це все витвір доперва 

останніх десятиріч нaworo по.пітичноrо життя. Поважній орrаиізаціі, 

якою є ОУН (м) ве випадає так просто виисиювати ідео.поrІю та історію 

своєІ партіі. -

3uQa. 
Є дві руІр- рІ:ІІІІІХ поrпцІв ва СССР. 

І. 

Черчі.п: сСумніваюсь, чи є щось 

спільного між сьоrодні.щнім 

СССР та гуманізмом творців со

ціІІ.пізму• 

В.пюм~ сСовєтськ:а система стоїть на 

с.пужбі інтересів російської де

жави і справу боіютьби за со

цІя.пІзм роз.пядає І міняє за.пежно 

від тоrо.» 

Шумахер: сВ Росі[ не має соціяnі

зму. Система СССР це система 

державноrо капіта.пізму». 

Кардина.п Се.пєжіє: сВірю в май

бутнє верств робітничих а.пе це 

все не має нічоrо спі.пьноrо з 

СССР». 

11. 
Ста.пів: сеСССР-є соціяnіС'І'JАВОІО 

батьк:івщи:вою nролЄ'І'арІяту•. 

Мо.потов: сТрИЦJІТЬ років СССР -
це 'fРИЦІІТЬ ров:іа боротьОи за 

соцІ.я.пІзм•. 

Хрущов: •Радя:вська Украtва-
краіва соцІ.я.пізму, держава ро 

боч:их та ceJUDІ•. 

Патріярх О.пек:сій: cJiиme в краіві 

соція.пізму мож.пивий і забезnе

чений розвиток: нашої церкви•. 

Де треба запхати так:і зо.потІ .цукк:и одноrо еміrравтськоrо •теоре

тика•: Совєтська система - соція.п{зм у практиці. Хрущов - соція.піст. 
СССР - це таки соція.пізм. (Ів. Коmе.півець). 

(·vmo11 o.toqфn~ o'r/ и.twxmrє oJtЛg •oad.I. :vьv'П"8Jt» 8]1gnn:Od) 
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Весь світ довідався з rазети «Українська Трибуна» за 28. 9. 1947 р., 

що таки, наш, український coцiOJJor С. ДомаЗар відкрив в о в у суспільно 

- економічну систему. Вона ае є, комуи:істичвою, вона не є ані капіта

піетичною ані теж соціялістичною. Вона теж не є переходовою поміж 

капіталістичвою та соціялістичною системами. Одвик сповом ревепиція 

і сензаціІІІ Всі передові держави везвичайво заціхавпені у винаході і 

-.дУТь нетеропаче П повноrо проrопоwення. Ми також . . . 

* І 

Юр. ДИввий - 881'0р ріЗІІИХ C'l'a'l'"l'd: ва всі мо:аtтПІі у нас теми, почина
ючи від філософії, coцiOJJorii, через попітику і такі питаввя як примі

ром: пробпєма rетьманціа, УНР, УГВР, статті пробпєкаmчвіяк: •Чи буде 

чи ве буде щось з УР ДІІ, та иншІ праці з усіх ділІІИОк нaworo життя 

винайшов в зoonorii нову методУ nоділу звірят. За цією методою звІрі 

діпІІТЬСІІ ве ва коров, львів, мало, коней, биків І. т. д.- ane викmочно • 
залежности від свойоrо територІ.Rпьиоrо похоД8еRІUІ звірята одержують 

в зоопоrіІ відповідве ІІісце. Ця теорія ВИКJІИІ[ВJІ& серед частини звірят 

Фантастичне захоппеRІІJІ. Зокрема оспи та свиві (RІDІХ ваше пихоnі'М'ІІ 

капподипо ва всіх територі.я:х С'І'ільки!) незвичайно вдовопенt тим вина

ходок, ІІКИЙ ціпкоІІИ'І'О Щцдержує іхвІ суспіпьні позиціІ. Теорія та 
появилася в сам час, бо подібні nоrJІJІДИ rрупи наших землячків що СФО
рмували свойоrо часу потужній рух - rапічкевfяда - :sістапи останньо 

рішуче пt.цдані в суквів та вискіяві. ОДВИІІ сповок: r р а т у n ю є м о ! ! І 

Сьоrодні вперше за двісті років історія дає нак шаве виступити не кон
серва'І"Ораки й хуторя::ваки - а :s вайпередовійшою і вайпуступовішою 
ідеао звіпьвенвя від :sмертвілоrо тотапіризку ововпеиоі ревопюftіією на
ції, з ідеєю ІІІtа ае заперечує ні національної суверенвости, ні іитерна
ціонапьиоі єдности, ідеєю, якій вперше за двісті рокІв Моеква не спро
можна протиставити иічоrо- крім забріханости та ronoi с:ипи. Ми бупиб 
неrідиики своrо народУ, копиб t ва цей pa:s завепи вашу ви:sвопьну 
справу на манівці хуторянщини та провінціІшізму! 

З передовиці з 'І'реТОrо чиепа сНашої боротьби»: 

ВИ380nьни:А Рух новоt УкраІни 
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з листm до РЕЛАКШЇ. 

ЧоІІУ uб;у.вм аро а-.чевка? 

Я хотівби цією дорогою nору

ІШfТИ одно, турбуюче не пише мене 

а і велику кількість нашої колоді, 

пит&ІІІІ: чому забули Володикира 

ВиШІиченка ·! Иде саме мова про 

одну чільну в нашій Визвольвій 

Революції nостать. В 1917 р. Вин

ниченко обіймає nост r енерапьноrо 
Секретаря першого УРядУ Украі

нсьв:ої Держави-Центральної Ради 

і ва тому становищі перебуває а.: 

11.0 розгону п німцями в 1918 р. m
знlше етоіть ва чOJJ1 ДиреJtТОрії 

УНР. В 191g р. відходить на декі

сію не nоділяючи політики тоді

шнього уряду. Але не нак судить 

тут nопітичних покипок Виввичен

ка. Ми найвmце дозволимо собі сло

ваки професора МазеІІИ приrадати 

ситуацію тодіпппо на Україні: сНа

строї мас, що були на nочатку 1918 
р. ворожі до большевиків зкіни

лися. Також частина ув:раінсьв:их 

провідників схилялася на біх бо

льшевиків з їхніми nривабпивики 
радикальними гаслами. Сам голова 

Центральної Ради М. Грушевсь

кий, а nотік голова Директорії В. 

ВИІПІИченко nробують, ЩобИ У р

Я ·'r у в а т и ситуацію, творити свої 
•радянські• теорії, щобиудер • а

ти маси nід украІнеьи:им 

націона.пьв•м прапором.• 

(Підстави вашоrо ві.цроджеННІІ ст. 

18g.) Це Винииченкові ве вдається 
і він відходить на еміграцію. Звідси 

ще pa:s іде р.о СССР, щоби догово
ритися про сnівпрацю поІІіж РСФСР 

та Україною як рівного з рівник. 

Скоро ае~аеея иа:~ад, перекона-
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ВШИСІІ, ЩО це ве МО:zJІИВе, бо ... 
•Москва розnочала одтвертий систе

каТИ'ЩИЙ наступ на українську ва

ціоВВJІьвість. Яскравою ілюстраці

єю цього є т. :d. Союз СРР. Воль
шевизм, вив:ошочи ропю сс:обіра

тепя зе:мпі руссв:ой• мусить утво

рити мертвий звязок:, сильніший :sa 
баrвети і обдур•. 

(В. Виввичевко: сНова УкраІва• 

ч; 1-2 за 1923 р.) Ву.цучи перев:о

НаиJDІ демохратом ВившrІевко ба

чить, що евеякий прихилЬІІИІt ІІО

сковсьв:оrо •к:омувізму• є '1'101 сакик 

ворог демократії, оборонець реа

ІЩійвої, безвідповідальної влади, 

заснованої на фізичній сиnі, при

хипьиив: диrrатури невеличної rру

пи JООдей вад усіми класами на

родУ• (В. Винниченко: сНова 'Vк:

раіва• ч. 1-2. 1923, ст. 65.) 
Ях писькеввии: Вивииченко ан

явив свій великий стихійвий та

тапант у довгій серії оnовідань по

віС'І'ЄЙ та драк, RJDІКИ занив собі 

одно з найпочеснІших ІІісць у на

шій новітній літературі. його твори 

перекладені ва світові мови, його 

драки ще й зараз можна бачити на 

світових сценах. На УкраІні пере

даJQТЬся з рук до рук йоrо твори, 

хоч за читання Іх ІІОЖІІа одержати 

. Іt.ільха рок:іа каторги. Можна без 

nересади с:казаm, що ва УкраІні 

Вивв:ичеви:о далеи:о попупирв:іший 

ІІК ва екіrраціі. Тут про вьоrо ві

чого сучасна еміrрація не знає. 

його оставвя відозва про створеввя 

кіжнартійвоrо друкованого органу 

n. з. •Парпамевт Вільної Ухраіни» 



.і\РУКОі&ІІ& а с1tкраЇвсwdй tроііідеї.
кій Порі• (Детройт США) з8ЛИІПИJІа

ся чомусь без відповіді. Драми 

Вшmичевха виставляються на свІ

тових сценах, та лиШе ве ва укра-

• . . сОскі.JІь~ iJiтeJdrelщia є ТJІІІ 
суспіпьВІDІ прошарком, що має бути 

восієк специфічних вартостей І 

одною П з озвак ІІІИ ІУ'fИ учаС'І'Ь в 
І 

процесі 'І'ВОреивв тих вартостей -
'1'0 приходк'І'ЬСR І!ВМ з :ааахом С'І'Ве

рдити фаи С'І'р8ШВОІ І mубокоі у 

всіх ппощивах свойоrо засяrу, де

rеиераціІ вашої f.втeJiire!щtf. Цьоrо 

стану ве мо.жва ніяк брати на ра

хунок '1'ЯЖКИХ життьових :умовив. 

fi причини ииm1 та далеко rmlбmi. 
Вови ВИПJІИВ8JО'І'Ь пере.цовdк з п о

стави вашоІ Інте.пІrевцІ! 

д о світа обєктивних вартос rей. Ця 

постава - це постава іrноравтів, 

зарозумІлих всезвайкІв, стеорети

ків•, вождів• та кавди,цатІа ва вих, 

свинахJдвиків• від ІІКИХ саме має 

починатиси вся історія. Ми ве хо

тілиби робити якихсь спеціяльних 

алюзій в сторону преславвих rа

.пицьких •каrістрів• та дирехторів 

бо вони ІІ8JО'І'Ь обИJІЬRо своіх відпо

відників серед івтепіrеиціі зІ схJд

віх теренів. · (Оставвя, приміром, 

дискусія в справі соціІulІзму це тах 

вarJIJIДIIO підтаер.ципа!) Наша пре

са, всі видавва. реферати. статrі

все це страшві обави та д~ за

непаду вашоі івтелІrевціі. Гово

риться npo це JІВВО серед вamoro 
суспі.п~ що .1UW1e оДИВІЩі з по

між каших пис:ькеввикtв вивчають 

або ЗRаІО'1'Ь vжt 1101111 та, іиере

с:уються купьтуриики про6пє11а101 

• 

івських. Диав.). qowy моачr.-.... ві
льне українське слово про своїх 

. великих людей, JІКИХ на жаль у 
нас ве так І боrато. 

Вс. Вf.пьвий. Реrеисбурr. 

С)[118СІВJ!С'І'И. Вра& :s:вuіфіхованих 

ПD.IIi'lxlda ІЩ)&JІізуе ва$UtРащі ва

міри ПОІІОІ'ТИ вашій справі. Це тре

ба собІ ясво с:каза'І!В: з а тр а т а 

звязку вашої івте.піrевціі 

з в а у~ ко ю вівечи"rь вайк:рuці за
дУІІК, ТВJІавти, все деrрадує та ро

ЗJtПДає. 

Мені вйдаетьса, що ці речі ваша, 
ревоmоційво-декократична ІІОЛодь 

по8ІDІВ8 сОбі вповнІ усвідомити. 

'Впр'вді II8IIJi СІфОІІС)аВОС'1' є дУЖе 
ма.пl щоби зарадити лихові. Але 

вzе цей фап, що Іd.Dькадес:ять мо

.подrа ваших '1'0118ришів студентів 

не коритьса атмосфері вашоІ ів'l'е

.пІrевціІ, ачатьсs ПИJ1ЬІІО ва ІІІІСОКИХ 

ШКОJІВХ s самостійно працюють, 

вже це, що у всіх наших осередках 

приІІІІВСJІ такий звичай, щоби боку

ва'І'И від тих, що вад собою не пра

ЦІОІD'І'Ь це в:ве ва ваші yбorl відно

~ .цуzе боrато! 'УздороuеииІІ 

кове-аш поrрібве - а.пе ЗІdви не 

можна скорше сподіватися, доки 

цьоrо ве усвt,цомить собі МС?J!Ода 

іите.віrевціа. Ми повивві заасіди, 

~ожвьоrо ДВІІ пам.втащ що кожна 

-- про1ІІІІТ8И& КВЮІ[Ц кожвий 
прос.пухавиА науковий реферат, 

коаu .nes:цill vиоі мови, кожний 

еrзакеи ва універс:Іrrеті - це ппад 

ве JІИUІе а особис:те майбутнє ко

ииьоrо з вас &Jie теж борооrьба :sa 
відродження вашої і.втеJ11.rенціІ за 

її рі8ев:ь та якОС'І'і ... • 
с. з у б. Мюнхен. 
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З rлубоким жалем поаі.цомпиємо товаришів, що дня 18. листопаду 
1947 р. в Мексіко помер нева.ційно вевтоІОІИЙ боєць за краще житти 
народів та людей, революціонер, визначий письменник: та щирий 

nрихильник: ук:раїнськ:оrо революційно-декок:ратичвоrо руху 

VICTOR SERGE 

йоrо житти, з uoro третина пройшла в сталівських тюрмах та 
лаrерах, це одна, ~е романтична, постійна боротьба за побіду 

у світі великиХ ідей справед.пивоС'!'И. 
Народивек 'Серж в 1891 році в ВрюссеJІЬ в родиві Кібаль"DІчів, 

революціонерів ' утікачів з України перед переспідуваниJІми ца

рсьІШї охрани. В молодості спіІІпрацюваа Сера з rуртаки францу

зьких анархістів але розійвновumсь з ники швидк:о звизався з євро

пейським соціялістичним рухом. Ще до першої ікперіялістичної 

війни, вплутаний в один політичвий процес анархістів, nоnадає 

Серж у Франції на nить рок:ів до тюрми. ПереживаІDІІІ з тоrо часу 

оnисує в свойому творі еЛюдина у Вязниці• Шели звільневни пере

їзджає до ЕспаиіІ. З вибухом війви повертаЄТЬСІІ знову до Ф~, 

але тут йQro арештовано і вкинуто до концентраційиоrо табору. 

В 1919 році росlйськ:ий урид обкіияв йоrо, за арештоваиоrо в 

Росії фраицузькоrо reвepana. З вепичезвик запа.пок к:и..цається у 

вир революції в Росії. Стою"ОІ ва ідейних рево.пюційв:их позиціях 

поборює постійно активно протидемократичні стапівськ:.і тенденціІ 

московськоrо большевизку. за те Сер:ва арештують та висипають 

до арктичних районів Сибіру. йоrо арешт вихлихує заворуwенни 

серед поступових фрuщузьюа пиєьмевніоdв та івтеп.пєктуалістів. 
На· іх інтервенцію Сталів прискорив звільвеІІІUІ Сержа з тюрми та 

дозволює йому в 1936 р. переіхати до Фраиціі. В ПapJdti, Серж пише 
своі основні літературні праці~ cДOJUI Рево.шоці.ї•- •Росія через 

двацить років», сПортрет Стапіва• Коли німецькі фашиС'!'И OKynyiO'rJa 

Францію, Серж тікає через полудкеву Францію, Сав-Домінrо, Ма

ртініку до Мексік:о і тут продовжає свою пітературну і поnітичну 

діяльність. В листі до Секретари Ц. К. УРДП, Віктор Серж писав: 

До кіицІІ житти продОВ]U.JО ~rJІJІДНу боротьбу проти всіх тота

ліризмів за побіду декократичвоrо соціяJІізму. В УР ДП відчув він 

ті елєменти сві.жости, та бойовоrо досвіду JDd були йому так близькі 
і тому відразу поставив с:вою особу та своі величезні змзки до 

диспозицІї вашоrо руху. 

Току смерть Сержа - це одна з боточиж втрат ве JІИШе дли 

nередОВИХ СИЛ сучасвоrо світа a.ne такО:JК велика В'І'раТВ ДJІИ вашоrо 
молодоrо революційвоrо руху. 

Честь світлій та везабутв:іА п8.)111Ті реІІОJООціовера, письменника 

та інтеллєктуаліста - ВікТора Сера&! 

Редакція сЮвацькоі Борсm.би.• 

' 



ЛИСТУВ-АННЯ РЕДАКЦІІ 

В. Фелікс. Ваша стаття -Відrув: на «критику• М. Шульги п. н. Про' 
молодь HaднinpmiЩИFDf» є під усіми оглядами .цуже добра. Лише з браку 
місця не могли ми ії використати. 

Віктор. Після дисхусіІ, що мала в місце в нашій пресі в. Німеччині --=
стаття стала неактуальною. Рахуємо на дальшу Вашу співпрацю. 

К-юк. М. «Юнацька ~ротьба» засJІугову~ щоби писати до неі трохи 
солідніше. Ви це напевно можете! Ждемо нових матеріялів. 

Черв. БеJІьrія. За матеріали поміщенір І числі сЮБ• сердечно дякує
мо. Не забувайте про нас! 

Стефан Р. Льондон. Ждемо дописів, статей. Якщо не використаємо іх 
в «ІОВ• передамо їх куди СJІід. 

Жук. Непишіть 6ільше віршів. Не лише для сЮБ• - але взаrалі. 

ВолоДВМІІР. Де Ваша обіцяна стаття про молодь Донбасу в часі війни? 

В-с. Париж. За висловлені симпатії дякуємо. Чи не моглИб Ви це 

зробити у фdрмі маленьк:ої співпраці з нами. За дописи, інформації, ви

різки статей будемо Вак вдячні. Все відповідно використаємо. 

Ш.. П. Мюнхен. Страх це справа відповідної педагогіки. Пр. Ви і 

Шаян боїтеся СJІDва «соціялізм• (Його бої~ теж сотні инших людей) 

инші бояться пр. Перунів. Ми, приміром, боїмося лише одноrо щоби ми 
не програл~. боротьбн з большевизмом. І тому все Щ~Ше нам не страшне. 

Р-mок А. Ваша стаття сВолюнтаризм чи раціоналізм• з теоретичного 

боку с.паба. Очевидно ми є «ВОЛЮНТаристи» за вашими дефініціями. Один 

з наuіих товаришів, раз так: очеркнув різницю поміж -нашим сволюнта

ризмом• а бан,ц'ерівсьКЮІ: ми знаємо, що хочемо: а бандерівці не знають • 
що хочуть але мусять. Цей жарт більше плястично ро:;u~сшоє порушену 

в~ nроблему як Баша довrа стаття. 

Кар. Міт. Ваша стаття зовсім правильна.· Одначе ве треба бачити 

вовка там де його не має. сТеоріі•, що украінці діляться не за політичними 

nерекоіtаннями а на ссхі.цwпdв• та сзахf.двя:кі.в» ви.цумують не лише спі

вробітники Берії. Взаrалі, товаришу, ще ве відомо, котрий з наших вороrів 

сильніший: чи московсьв::ий большеаизм чи ... рідна .цурнота. 

З. В. УРДП розпоQR.ЦЖ&є дотепер JІИІПе двома· органами: Наша Бро

.тьба, та Юнацька Боротьба. Не маємо на жаль жодного вnливу, щобk 

аїдиести рівень або визначити політичний ~.пиччя инших газет. Вaud 
проєкти передано до Opr. Відділу до розrпииення. 

,.. М-о. Радикальні ідеольоrічні gереміни в краєвих підпольних орrані-

заціях о. У. Н.- нам відомі. За матеріяли дтtуємо. -
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