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І

Нація, як правна ідея, й інтернаціонал.
:Многос~-;.шдною в про6ієма нації та доступною д.11.я до
с.lї_\ів з ріжних точ?І' ПОІ'.ІІ.яду. Хто та~-;, я~-; Uтто Б ауер

в_ ~вої~І кнш1ї "Н:.щюна.ІІ.f,не. llитаннв й СОІ~Їjмьна демокра
ТІЯ" l'оавиван про6.ІІ.вІІІ.У нацІї в І~Ї.ІІ.ости, той муснть · п о~nі
'І'.ІІ.ІІТІІ :-1і становища nсїх наук, я1шх предмето:~І ІІІОЖе стати

НаЦіЯ. Н.ас ЗаЙ::ІШЄ тепер нація ТЇ.ІІ.ЬКИ ЮС предІІ~ет праВНОГО
;устрою

1

ми 6удемо розгАядати її викАючно .ннuе з сеї од

ної ТОЧК\1 ПОГ.ІІ.ЯД У.

Всеж таки ~усимо ми, а6и улере 1~ти .евентуаJІьні за

киди, перш усьо1·о уста.шти, nід чого ми сЙ~І разом а6стра-.
г_ує:\Н>, які точки пог.,1яду 111И сим разом умисно по.ІІ.иmаємоі

на 6оцї і зане,\nунмо.

Нація в пред!іІетом

ФіаіоJІьоrічних і'

антропо.н.оr'ічних ,J,ОСJІЇДЇВ; 1\.ІІ.Я ЦЇ.ІІ.ИЙ таких дос.lї,,ів рmІу
)ІЇє.ть ся її як спіJІьність одно:о ti того самого походження;
пое.ІІ.їджу~:•·ь

ся

питання, о

сю.ІІ.ьки вона є 1·епер .J.Це расою,

ко.'\Іf й через що вона видї.ІІ.и.,а ся а расової сnіJІьности

та

прийняJІа JШПЮ расового зJ.иі~ання ВАасні окремішні nри~
::ІІети. ДАя антроnоJІьоr'а И r'eor'paФa є знова нація спі.ІІ.ьнї
стю осІдку, яка заниnшв

якусь

частину

земної поверхнї й

через те прпіІмав один ОЗІ;Jачений тип nодібно як Ф.ІІ.ьо
р:!. Й ФЦВН:.\ ЯКОЇСЬ ВЇ.ДГранnЧf:'НОЇ ЗеМНОЇ ПОJІОСИ.
СоціяJІьоr', який 6удув на основі, даній ііо~ІУ nовис-·
шиІІш науками, і опрацьовує резу.11.ьтати, бачить в ющії
окрf:'мий випадок nшсового співжиття та дос.11.їджує той про
це(', n я І' ім творить ся СИJІОЮ спіJІ:ьности й осїдку та їх
історичних переnон, СИ.ІІ.ОІQ історії сих спіJІьностий окремі
шве, ріжне ni 1' иньших ФРРІІІ (н. н. ре.11.їr'ії, економічних
:шя:щів і т. п.) суспіJІьне життє, яке ФОрl\Іує "націонаJІьну
окреміші-Іість". д~я нього в Іtація nісJІп дос.1їдіu Отто
Бауера сnі.ІІ.ьні~тю характеру И доА.ї, а ва посередницт
вом .мови, ПІТ)'КІІ й Аїтератури стає вона сnі.tьністю куJІьтлшою.

.

.

1\ож,,а в отсих Форм сnі.ІІ.ьности, які можна nідріжпити
понятах,

витискав

на

прина.11.ежних

до

неї

оди1шчих

з~tінні nриянаки, яких сума й- творить шасне т_v

не

окреміт

ю сть.

Н а у ко в а n о JІ ї ти ка, опираючи ся зі сnойого 6о
К)' на по.nередно згаданих науках, бачить в націях :в'орr'а
J-t!'аовані або принайменше мож.шві до з'орrанїаування чин-

t915)

t.

_ники си.ш, я~>і, піднимають ся з за га.~ у ~Ю,\СЬкої _сусnі~ь
ности, ЗІ\tагають поруч себе й проти се6е ~о· в.ласти, а
дійшовши до неї, її виконують і таким спосо6ом вистуnають
як є~ности (о~йницї), що

вияв~яють

свою

во.'І.ю та розви

вають твою ДЇЯ~ьність. Нація 'підня~а ся тепер y)f•e зі
:сФери -чисто Фізичного Факту ( сnі~ьність крови И осї,,у) та
:~асивного nочування спі~ьної п'рина.,ежности АО о,,ної цї
JІосТІІ (націона.~ьне почуваннн) в сФеру' сві,,омого ce6t> рі
шення (націона~ьюt саnюсві,!J,омість). Вона вистуnав на еві:
-тоnу трибуну як активний чинник і міряв свої си~и з
:перекаваниl\ІИ історично акторами, перш усього з державою
й церквою.

Сей по.йтичний пог.~яА на націю , повстає доперва в

----

'тім історичні111 моментї,
-~їтику,

'а~е

ко.ш

ко~и вони стають,

все

таки- вже

нації починають

хоч

окремим

поІш-що

пре,'\метом

вести

по

ще не nі,!J,метом,

історичних

подїй.

:Б своїй ~истій, тупій тї~есности ( Фізично('ти) і етнують на
·ції в~е ні,, Ауже Аавна, одначе 5і свідомістю се6е ш~ таких
·виступають вони активно доперва від не дуже Ааnного часу.

~І ~~~перва D~A
ЯаЦІЇ

D

сього часу істнують п о~ ї т и ч ні

ІШаЧІННЮ

~ЇТИЧНа

_ідея

ПО~ЇТИЧ!-JОЇ науки,

нації

стоїть

іІ

~ш

5

н а ці ї,

ОГJІЯ,'\J на Те, Що DО

найтїснїйшім

5Вявкv

з

нашою темою, се6-то праnною' і,J,еєю нації, ми зад_ерЖимо
,-~.я при нїй трохи довше.

3і <:пі~ьностий крови і 1\юви при кінцї старинних віків
виростають в пові~ьнім процесї тпореннн на протяві ці~их
середнїх _віків сучасні- нації. (Французи, Нї;нцї, Іт:мїйцї

і т. А.) Вони не творять іще історії, анї .як піЛмет, анї як
пре 1,мет; історія творить ('І;оперва їх. ДїяJІьні спі~ьности ти.х
-віків ее церква, потім "x·egn_a" і civitates" (коро~їnства й
держави), як навиваво ті лержавні спі~ьности, 1) які 6у~и з
_5.tучені в "imperium Romanum", еви тій. рІшсьІ•ій імперії, вре
_штї

поза

111ежами

єретш•ін і поган.

правовірного христіянетва держави
"Regna" і "civitates" роадї.!Іяють- о6~асти

осї,;1,ку поодиноких націй, І~ерІюn-же і цїсарстnа о6'є,,нують
нації 11 о,,ну цїАість.

3овнїшне

jстиованнє

·ности :характерш1уєть 'ся
партику~ярнзмом,

про , конечність

5

з другої

вахідно- еnропейсьвої

-

же

є,, ности -цї~ого

сторони

чинник

не_відігр~є

при

представленнвм_

христіянетва та двояким

унїверз~і·аnюм,
церкоnним в
~ицї
ІСИ!ІІ в .шцї рпмсьІ\ого
цісарства.

ний

суспі~ь

одної сторони як найпевнїйmим

папства
Якийсь

творевю

й світсь·
націона.JІь

держави

·р~ї.

_1) Див. Jellinek- Das -Recht des modernen Staates, т._ І.

нїяІtої

б

R · отсН1 nтмосФері шtро.стаюп, нації, яростаюп, як
я·зн.-ові й К)'.ІІ.І•Турні спі.ІІ.ьtюсти, ·,,оn го· ее б~ сnІІШХ я" <rа
ких несnідомі, аж на ·реmтї про6нш\6ТЬ ся n наро,\нїіt ліснї
і поеаії почуваtІІІ6 спі.11.ьної принn.,ежностн.
Донерва по'1nnюп ві,\ ~>іtІця {'ере,,нїх niкiu r·таютr. на
ції активюtІІш, н::tеамnере,\ ІспаІщї і1 Фрnнцу.ш, n вn ІІІШІІ
Аш· .tїИцї, Іта..ййцї та Нїмцї .

. Їх дїя.tьність nровадить їх N) дІЗоякпго

ІІJ>О'І'Ішенствn.

3

f},\НОГО боку HOpOXOU.II.flTh СЯ ВОІШ вгору ІІJJОТІІ ,УІІЇІІ\'r;Іа
..1Їа1ІІJ церкви if світового фсарс:тва та вЇ,\'ОКJН'М.tюКІть ея
духово й по.tїтично віл з6ірного nоняття :хрнстіннствn : ре·
Форl'Іtація й ·uороть6а проти Га6с6урсt.кої світової 1ІJОІІ3рхії.
3 Д}>)"ГОГО-Ж 6оку nі,'!,Н\11\_ІЦЮТЬ СЯ ВОШІ DH\13 ПОІ\3,\ П:1рТІІ
К}'.1ЯрИШ\ІОl\11 понад провінціямИ, nі.tьнШІІІІ міr~там11 іі nерхо1Ю,\ЯЧІІМИ ставами.
А сей процее пЇ,\ІШ~tанІш тpimtf: анона
череа цї.tі сто.лїттЯ.
Цї.tКОВІІТе зірвnІІІІf; а сере,,нові•шюІ
JІІЇІІерзаJІЇ31\ІОМ і ПU 1\Ї6не НіДІІОССІІІІ6 ІІОІІа,\ СТ:l!ІОІШІ\1 J>Оі!

;\роО.ІІ.f'ННЯІ\1 аанершу6 1110,\~'РНУ

шщіона.tьну ;\epжnny.

Отее

й
6
пр01~ее
творення
по.tїтичІюї
нації.
Прп
ііого
КіНЦЇ ІІаЦЇЯ
('е ЗОВСЇ;'ІІ
ЩОСІ>
ІІІІЬШОГО, .НК на
ію
ГО почат~-:у.
~Іюїнеке (:Мeinecke) І) прР,\СТ:JН.tяr' сю ріжни
Цю тnк:

,;0{\JІЗЧІ.' ЩО ВІ,\НОСІІТЬ СЯ ДО К)".1ЬТJрІІ0Ї ІНЩІЇ СІІХ ;\:lDНЇЇІІІJИХ часів, то її nеІ'етатишшіІ характер прпяn.1Яf;тІ. ся
в.ласне вже в тім, що вона не nnочува6 в coui ca~tiii нїя'І\о

го стрем.ІІ.їНІІЯ статп "1,ержашюю н:;t~ію тn сотворити coui
націона.ІІ.ЬІ!У
мог.ла

на

· ;\ержану,

ііадоnоJІитп

нація

яка-6

ся

ШВИ,\Ше

о6ннма.ш

·своїм

ЯК:

ТЇ

її

Jстноtшннf;м

часи,

Л~Q

цї.11у.
ЯІ'

IIIYK::tJIII

аа

Вона

ку.tьтур

1\ІОЖ.НІВО

uаtїси~ьнїіrшпми ФОрІІtами _:іі споео6:нш ,\·їя.tьІюети нації."
Наііріакіііш!'. сФОрму.,юваннє,

яt•е В<І3ГаJІї анаіінма но

біда 'шмїтнчної Їо\('Ї наІ~ії, усувnєть ся апі,, уваги нї~tецькоrо
вченого snn,\fliOІ ~юнархістнчннм ·оку.•прам 6она.tІшоспІ, нкі
НОСИТЬ КОЖДІІіі НЇ!ІІеІ~Т,КІІіі ПpOФt't"OiJ;._ 'ГріЮМФ)'Ю'І:t Фр:ш
цуш,ІШ реnо.ІІ.юцін

в кон<·тит:уції а

nнаіІІu.,:t ('Ю ФОр~tу.н;у та пporo.Iocu.ta її

1789: .

Сунеренніс·J,, ..

6

о,\tюцї.\ЬІШ

е у в е р е н н і с т ь ·ІІ а

·' е ж

11

,·, .

т І·

ІІеnо,\Ї.ІЬІШ,

по

1111

а

с н н а ц і ї.

Се sшtчить ·ІШЬШШІІИ с.\ОВ:Іl\111 : НаІ(ін. і ті.1ь1ш ІЮІІа
О,.\11:1 1 l'\1:16 право ї n.•асть nист.уnатн n світї :штшню J в.tае
ної ·інїІ\інтиnи .. He])ta нїяІюї иньшої в.tасти ІІОІІа,\ неї, анї

,,уховної nнї теж
нею,

світси;о}'.

.А

все

що

анахо,\ІІТІ, сп

JІН16 свою в.ласть ті.1ьки с1мою її на,,ї.lеtІІІн

ропання.

1) WeltbUrgertпm tшd :NationaMaat, стор. 7.

nuo

пі,\

то.\6·

6
І n І>ОІН~РІmеІщії сеї основної ідеї ррого.•ошу~: Манчінї
:ко.1о Ію.tоІшни 19. ето.лїття прінці.п націошмьности t1 ііого
по,,нііІНІІ:ІІ ,l,О!ІІапшш:~І : І\ о ж да нац і я О,\Н:1 дсржаІЗ:І 1
цї.tа н:щія ті.tІ>ЮІ од н а дер<~>ава.
Отся нова Фор~tу.ша переnо,,ить. ея в теорії,

нїИше nраІ:п!'ІІІО

на

по(ю6вищах середної

по ~воїі1 натУрі :-sон('ЇМ

JІІі.•о

ся

,l,t>}Jжaвy

реnо.люці1'1на.

];о-ж

а

ПІ<І

Европи.

Вона

дотепер

роі!~·

цї.»W~І іна~::ше; ·от xn'Itщ як посї;1 анне
одної р,uнаетії на no,\OU.)' sеnн~.1ьної n.tасности (Га.мвр) я6о
як анаря,\ до аахоІЗnнн христіянського світового дорЯдку рішає не Я3\ІІ>ОІJа сnі.tьність; Ті.ЛЬЮІ ре.lїІ'іuна 3UO ЯК
3ДЇЙСІН'ІІ~: t'ТІІЧІІОЇ і,\І.'Ї (Геr'е.ль) СЯ не І:і аnя<Jана НЇЯІШМН
ЯНllКОІНШІІ а(ю ре.йІ'ііІшвm грапиця~ш або ще в який
иньшиі1 епосі(..
Всї ~ї ЧІшннки й Ї,ІJ,t>Ї аістають теп:р аде
;ронїаов:ші,
а н а цІ я
с т :1 є
п р о с то.:.- в с е с n 1 тн о
І ст ор 11 ч ною
о е о 6 о. n і ст ю, дер ж а в :1 н е 6 н ї

ч п :\І

Gі

.1 J,

о с о б .1 и

ш Р, я

uо

с т

_ті .л х. кн

1'

3

н ар я д о

:11

n .'І а <· т

с еї

11

11

Ниешість н:щії на,'!, ,l,ера.;авою, 5Ш в тrорії та~> і істо
рично, ,\ОІ>оІІіІ.tа ен :ІІРІІІІІе або 6j.1ьше в протягу 19 сто
.лїтн.
Дрр;~:аnІІ, m>i <.:тавв.tи їіІ опір, Ht:' хотї.нt ІІl'ре~ нею
JГІІ_УТІІ r·п, 6_У.ІІІ ПРJН')ІО;.І.;еві ору:.тюю еи.~ою та втї.1ені до
наІ\іона.lІ.ІІої ,\<·р:.І:авн (І та.лїн, Нї~ІеччІша). · а r;:ато.нtцька
цер1:ов, а ~-:а не анахо, \ІІ.tа. в сїй снсте:мі нїякого l•Іісцн ,\.ЛЯ
Сl'(н·, (,y.la ПІІЧРрІ:нена а r'еоr'раФічної картп.
Нація лрого
.ннпу~; гор,\о: i3:11m ще істну6 ,\ержаnа й церІ>оu, істную
нерІІІ

_Y<·J,OI"O

Н.

В пі,\}J,У'ІІІІlІ::ІХ ,\''!J<І-::1ВНОГО nрава u.l_YI>aiOTЬ Щl' ;\:І.ІІ.Ше
псї.шІ:і Фі.tІ.оео·І·ічні і1 історнчні теореми про ,\ер;юшу. ч·е·
орР~ІІІ, ш:і ІІ:І:\І:tІ':ІЮТІ, ся пошІаатп її теорl'ПІ'ІІІО а БоІ'О:ІІ
В пр:ІІ-:тІщї ;.І.;lІ'ГТ!Ї
а :\ІОІІархо)J. ;-: 3юр:І.н.ні<.:тю. а nршю~І.

наро,1ів r·: ,\Рр:·І:ава ті.ІЬІ-:ІІ простпм анаІіН,\О~І, а і3Іі.'ІJНО ана
JІН,\О~І в.~астн. нІmіІ ;нІахо,\ІІТЬ rя в ру1:ах нації:.
Ті.1Ью'І
0,\ІІ:t ІІ:ЩІН 3І:Н-; IJl'Ї 1\!JІІТерії ir·TOJ>li'IНOЇ OC'OUOBOCTII ll ЦЇ.\ЇІ1
11 пош1ї:
"Оео(юві<,п. т:начае Hf' ~.11.1>11 ~юж.ншо наіt
шнршу автоІЮ)Іію. а.н· т:шож і 111mкпшо наіІ6і ..1ьше .сюю
В.l:І,\l'ТВо іІ 1':\j>.\ІОІІЇЇІІІ_У ІіNІЇСТЬ Та р03ШІ'І'ОІ> )'СЇХ llH)'TpiruHllX
еІІ.1 і а,,іі'.н<н·теіІ."
(:\laiiH!:'I\C). І li.Jiacнe 1'оnроваднтн до

CJ,Ol'O

l';І)НJІ!.l:І,\С:ТІЗа

;.~;;ша ~: І')Н',\І'ТІШ)І.
вст:нюв.н·не

ll
А

,\Рр;t:авою

гармОІІЇЇ 1

,;оІ-:о!Іа ІІІІ3І

ОСЬ ЦЇ.lЬ

сього

11,~Я ЯКОЇ. 1 \ер
rpe,\CTШl 6 да.льше_

nраво.

Oтr•t•it III'j>l'IIOJ>OT в усїх
пра І.;пщї

-

сре 1ІСТВОі'ІІ

ФаJ>ТО3І,

ПОШІТЯХ є тепrр ll по.йтпчнііІ
о,1наче

шн

1,a.tei>o

1

ІЦе

НІ:'· є

вар;-t·;етроваІІІІіІ в на_УІ\Ї, яка не хоче іІото rрш:нати та ва
га~:тІ. ен ОТІ:Р)JТ() ВІІсІ;азnти те, ІЦО ,ІїіІсво 6.
Вона оnи

раєп, <·н та 1' не ті.н.І\и то~І.)', що череа

те

роавія.ш-uп

ся

6l'<J('.lЇ,\IIO l(Ї.l:l Вli('O'It'~Ha nipal\li,p ІШ3аІІТіІ'ІС'J,J{ИХ і Фі.ЛЇСТер-

7
ських пересудш, вона стаnить опір l\ЮЖе в nієтнвl\tу, бо та

.RИЙ пог.ляд

(на

ро.~ь

держави)

був-би

nросто

yдapol\t в

.ЛИЦе Д.ЛЯ ЦЇ.ЛОЇ К.ЛЯСl!ЧНОЇ Фі.ЛЬОСОФії НЇl\Н~ЦЬКОЇ нації, На ВСЯ•
щп1 випа,,ок вона дот,епер не з,,обу.ла ся на відвагу заііняти
тео:J?етично 1 \О сього пог.ля,\у в.ласне станошІще та пі 1\ ним
підписати ся або 1/ого осудити.

Нація пос.лугувть ся отже

1\е}>жавним

меха_нїаl\ЮМ

на

а6и по перше держати оі,, своїм в и к .l ю ч н и l\1 па
нованнєм певний О}>остір вемної. поверхнї та живучих на
ВЇІІІ .люлей, · себ-то fundus instructus 1) nона бере отже
якусь частину сuіта іІ якусь '1аст1шу .tю,,скос-ти на свою
неограничену окре:-.tу шаеність а но ,\руге, аби ОПІІ
раючи ся на сї сре,,стші В.lасти, ,\іііти по l\tоа:_ностн до
в.~асти й ІJОАодїн.ня над ІШЬШІІJ\111 1 а н:шітJ> ш~,\ самою
.людскістю.
Вгад:ша пош'ре,,но окрема n.,асні<·тJ, et> І::Іt' тІ.tьки
певного рода автоноі\ІЇя, ·вона в чимсь 6і.н,шt>, вон:\ в суве
ренністю, яка не допусш1є пона,\· собою ІІїнІ-югп во..tо,рря,

•re,

вїякого судАі 'l'a

НЇfШОГо

А

O]Jana.

з!юва-ж

ее

а111аганнє

до в.ластн, ее не саі\юв..tа,,стnо, не са~юшtстарчан~tість
у· ВА3СНИХ
l\teжax, ТЇАЬКІІ
nраво ,\0 СІН'lІ:lН<ІЇЇ Й OUOUЯ
BOK ,,о Ркеnанції, nраво й обовяаок. ІІі,,6нвати других.
Отсеіі ІІОГАН,\ став протягом ХІХ. сто.,їття пануючою
ідео..tьоrією часу, ее ан~чить ідео..tьоr'ією с.гшсних пануючих
к.лис; він Формує світ ідеіі націона.лїз:\t_\", а в. найновійших
часах націона.льного імnерін.лїзму. 2)

В отсеї п о А ї т и ч н о ї ідеї хочемо ми тепер оосу
нути ся ло н n п.і ї я к п р а в н о ї і д е ї.
Без сумнїnу
також і по.лїтична ідея містить в собі nравні оонятя 1'1. до-.
l\tагання як

нае.tї,,ки,

D\O

вип..tивають з

еа~шх О('нов,

1

як

СреДСТВа ДО ЦЇАИ. 0,\НаЧе ВЖе зі СВОЙОГО ЦЇ.10ГО НаJІОЖеНЯ
стоїть нація са;~ш, отся с~·nсренна осо6овісп,, не під пра
вом, ті..tьки ~ер Р ,\· і. понад fl и 111.
Анї нnція, анї її
держава

пс

Істн~·!і

от хочбн

д.лн

ВДЇін·нення

6ожеського

світового лорн,,І>.'", або ш;оїсь етичноr і,\еї, а6о nра ва.
"Дбати вро сІJою с 11 .л у; -ось ""7 найниеший стпчюІЙ обо

вююк ;\ержави,"

каже Бернга.рді,

3)

якого

можна

вважати

t) ІІоІІЯТТІі а ри.ІІсІ,коrо рі•ІСRОІ'О -права, ІІІіС n.ша•аа6 <ШІ':ІJІ tІі.tьшої
СІ>іJІJ,КОСТІІ ПСрІІІІХ:.ІІрЄ,\\ІеТіR 1 СТRІІОО.ШЧІІХ ГОСІІО.\ЗрСІ•Іі}' І~Ї.,ЇСТІ, і ВИ·
СТУПаІО'ІІ\Х черЄd То! 1 .\ІІІЇІО СВО6Ї ВІІутрЇШІІЬОЇ ріа;ІІО(ІfJДІІUСТІІ 1 НІ\ ОДІІІІ
П[І:ІВІІНЇі ПрЕ'ЛІІІ'Т 1 11. пр. Ф:Іі}рІІІ;а· В усЇ!ІІН ІіудІІІІІі:\~111, Щ\UІІІІІ:\.\ІН 1 а:ШІ\СО.\1
П)Т.,я і т •. д., at.u рі.tІ.ІІІІ'ІЄ господарство іІ інвсІІтарсм, ЗІІарндаІІи, за-

nасО.\І шІші і т. д.
Пр. ред.
2_1 ДЄ\ІОІО[І:ІТНЧІІІІЇІ ЇІІТСрІІ:ЩЇОІІ:І.\ЇіІ.\1 ІІ:lіЦ:ІВІІЇЇІUІІІХ ЧR!'ЇО 1 ЯІіНЇІ
хотїn своІіоди n сї х u:tt\ii'І пору•• себе, а 11е ІІ:нюваІІІІН ОNІОЇ з них н~д
АР)'ГІІ!ІІИ 1 треr.а доІіре nідріЖІшти від
щщіоІrа.н,но•·о іщІерія.1Ї3!11у.
ГJІ. Отто Б~tуер, Cl'. 4J З.
3) "Нї.\ІЄ'ІЧИІІІІ ЇІ ШІJ'ІІі,\ИЗUJ:І DЇЇіІ\а" 1 СТ. 20.

8
провідFІ;оІ нї:ш~цьким JІшс.ште.Н':і\1
на.йз~Іу.

Д.ш

націопn.йrта

В картині світа, ЯІ'У

імперія.лїстичного

си.1а,

перемога

нацю~
ее

все.

ni<I собі ~-:онструув, .лежить нація бі.111

нації неnоnнзано і\ 6еа нїнкоrо спо.лу•ши~-:а ІІІЇЖ собою, отже
анархічно пору<r cr6c т<ш:, як хнжі авірі на пустинї.
По
між ними істнув 6езуш.нно на віки вічні Го66еса bellwn
omnium contra omnes (віііна всїх а усїми), обовявок самоаа
хаnання й самороашнрrння накааує кождій 3 них, чатувати
На СЮ ХІ.ІИАЮ, 1\О.Щ ІЮН:l стане СИАЬНЇЙШОЮ 1 а ТОДЇ

КИНJТИ

ся на иньшу націю та її по.лїтично понево.лити, а що най
менше еконо:о.Іічно вшшскати.
"Ві{і~а ее етична ко
нечність," а не от хоч би ті.льки сумне SJІO! "Се по.лї
~и'1ний ідеа.йа:-.1 ,\омагавть ся війни. міжтим ко.ли матерія

.лїзм її принаЙІІІf'нше в теорії відкидав" (Бернгарді тамже).t)
31\Jаганя, аби nійну :~овсїм знести, "мусять вважати ся
просто неІІІораJІЬНІІМИ й їх треба наnятнувати, як

негідних

.людини," говорить той сам автор.

Піс ..tя сих ,\ОІ'матичних (ре;їr'ійних) і мора.льнІfх :ш
еа,,

6у.ли

ПJІятон,

Ісус,

:Кант і То.~стой

ве.нікими

єре

тиками.

3важІІІО добре, ЩО СЇ

заса,\И

- ЯВАНЮТЬ СЯ ЦЇАКОВИТИМ

sапереченвм, що біАьше просто переверненє:ІІ на виворІт
цї.лої нїмецької ФіJІьосоФії, що вони дюшгають ся спа.лення
на вогнї !{анта. Фі хто го й Геr' JІЯ, звернїм увагу на· сЮ

основну ревоАюцію, ЯІ\а докона.ла

ся в нїмецькім

_часів кАпсичної епо~и.

дусї• від

·

Чи ся націона.,йстичнn. ідеоіьоr'ія може вважати с.я
~~~~юсь правною іN'6Ю ? Очеш1дно нї, .очеnидно ставить.
вq1ta на місце JІюдпкої nравної сш.льности анархічне
іс.т'нованв поруч себе та боротJ,6у, на місце прn.nної душш
- пешюго ро,\а ФіАJ,осоФію хижих авірят. Вона хоче по
крити

аемАю

САЇДІ<j·ючи

касnрнющ И

консеюнш'і'ІІО

3rt

арсенаАаІІШ

Бернгардім,

тn.

6~tчить в них,

етичні

3аве,,еня,

вона nрогоАошув ре:.Іес.,ю в6ивnни першою підоймою циві
JІЇ3аJ~ії та аа6.~уку~;тІ. ся TaJ( да~еко· nід природних ~p~tтepiit
вартостеіі, що nі;\ноеить І'Я до ЮlСИАьства, вбіИства, ни-.
ЩеНя, ДО вііши; ЯІ~а Ще nОІШЩО Є ·ТіАЬ"И сумнІІ:ІІ 3А~М, -ЯК ДО еТИЧНОЇ (І,ЇЯАЬНОСТИ

!

3 і,\е~;ю прав~t й г_vманности не ІІЩЄ все . те нїчпгі
Ai.ta воно nоходип. очеви,,но 3 тої· сФери, ,J,O
ідея n р~tnного устрою ще не ,,і[ішАа тn. в як ііІ JІI?,\ll

сїнько до

якої
sнахо,\ять

ея

ще

під

нанованв:ІІ

закона

дпких

6РстіІі.

І

можна sроі!у~Іітп. КОАІt ( ріАьnарЦер nри nояві сІ,ого на-

1) ТаІаІ.\І СІІосо6rнІ ст"';-Г.и щ:Іс.tиnо Кант проnідни,;ом матерія·
.tїа.\ІУ! L>ернар,\Ї ШІіІІІІНІ6 автора "Bi•111oro ~ІІІра" старіюЧИ\І КантО\1.

-nримку

дущш

почув

ся.

9
пр1ІНС;1:).1ени:u

до

жаАібноrо

ок.11ику:

Від гуманности через націонаJІьніст·ь до 6ес
тіяJІьстна!

А ся ідео.11ьоrш роврос.1а ея бу~но до тако{ аухваJІої,
Просто попівської нетерпи.мости, · що . вона осмі.люf;ть са
осу,\жувати всякий иньший спосіб іJ,умання про націю як
ненаціона.льниИ та вдра,,ницький супроти нації! t).

Дїйсно сумно С'РОЯ_JІа-би справа в націями, ко.11и-би ее
ма.Ао бути їх останньою_ всесвітне-історичною до.11ею, щоби
вони вічно чатулаАи. й чига.11и одна на другу неначе хижі
звірята, безнастаннQ час ві,\ часу напада.ш на себе та себе
взаїмно шмат_ува.Аи, аж· локи врештї одна ва друГою не ста

JІа-6и АО6ичею того нароАу, ~кий ІІЖе тепер мав найбіJІьше
чисJІо рук, а незабаром. буде ~1ати й набі.11ьще чи~о баrне

·тів, а в.11асне І~итайцїв: Адже-ж уже Япанцї док~~а.11и; що
8 усїх 1\Обут!\ЇВ 3ахо,,у Н:НJШВИДШе 1\3ІU1'Ь Cfl ВИІ!'ІИТИ ВПfаВИ
карабінами!

Проти націонаJІ'істичної ідео.Льоrії, сеї духової Фани од
ного стоJІїття, підня.11а ся. двояка опозиція, одна серед са-·
:мих пануючИх . ~.ляс; а друга в. nоRевоJІенім світ-ї про.ІІвтарів.
_ _
· Вже через те саме, D\O він 6ореть ся в .11онї самих
праn.11ячих КJІяс nроти nануючої_ 11ауки, при,,бав собі ве.11ику
sас.лугу міщанський мир оn и й рух, який отсе вже_ від
десяток JІЇТ ві брав довкруги ·себе ;-1 усїх · країв всїх при
:s:иJІьникін правного устрою в співжиттю народів.

6 Се ПО найбіJІЬШЇЙ ЧаСТИ Їдео.льоrічні e.16l\leHTИ 1 ЩО
вводять до куnи його nрихиJІьників. І так от відгуки реJІї
І'ійни:s: nонять про церкорний унїверсаJІїзм, відгоІ\юни гу:ма
нївму й ФЇJІьосоФічного космопоJІЇТИВМJ, традиції кінсичної
Фі~ЬОСОФЇЇ, а.ІІе DOTil\І Ще ТеЖ і традиції Шl\ОJІИ ВіJІЬІ-ІОЇ тор
І'ОІМЇ та· старої 1\Ііщанської демократії.

До сього прихоДять ще економічні інтереси; як істну
ють оружні

про!ІJИСJІ,ові

підnриємства,

сторони мав багато ·проl\ІИСJІових
га.11увий рішу.чо nереважаючі

.

б~ІJІЬШІСТЬ

учених

так

ваводів

внова а_ другої

та торгuве.11ьних

ІІІИрні інтереси,

·а

так

само

занять.

Міщанський мировий рух· маf}·..~тепер свою широку,

no

части навіть дуже основну JІїтературу. При а.11ученню так
ріжноро,J,них ~мвменrів ·не можна сподУвати ся сnіJІьности
всїх пог.11ядів, тому ,те_ж поодинокі обосновании й домаганна

1) К.11яеичним врі1дком еьоt•о типу ,.патріотів" явАя6ть ся так
-до~ре нам виаіtа партія "в шех ntмиків" в Га.UІчині, яка вважав
"прав,,ивиіі" патріотІІВМ сnоїм вик.11ючним монопо.ІІем. Не менше моноnоАічнІім s патріотнам "істи ин о-руеекиха .1\Юдеіі.
ІІрим. ред.

Нація як иравиа іАеи іі ·інтернаціонu. (915)

2

10:віл6ігають від себе ·в .)'сїх напря-ІІш~~-·. Не вважnючrt на ее.
:міщанський МИ}ЮВИІ1 pJX в всеж таки згідний 1 що до cJtY·
дуючих то'Іuк, важних д.11я Ііаших телеріпших лос.11їдів.
Він nризнав істнуючим тепер державам nовну міжна
родну-правну особовість, ,0 1 \Наче ся не є неоr·раничева, отже.
не в суверенні<:тю ц ,,анні.3t правно-д~ржавнім ннnчінню. Дер
~1\nВІІ n1ають творити rtоІІІіЖ .собою одну правну сnіJІьність.
по,,і6но. яІС одпющі· в 1\Іежах Аержави: вови пі,\-'іЯгають

ному

од

ІІІіжнароlJ,ному· nраву, ...<·аlІюпоміч в ·їм sаборонена або

·принайменше обмежена ,,о випалків JсІаіJ$раіінїіішої rrоне'І
ности; вони nнІють ставатц перел міжнаро,!J,НИІІІ Трп6уна.юnr

ДJІЯ лорішення <'DОЇХ СІЮрів і Пі,'\;\!ІВЗТИ СЯ 1\ІіЖнародніЙ
еІ~В!'Куції. І\онсеквентно оосуnають ся 1'еякі, радика.~ьні

прrш~онншш мира да.н.ше аж до домагання світоІюУ союв

ної держави або бо,,ай "СПО-'іJЧ<'них Держав Европи", ·між
тим КО-"И р('а"й<~ти вrіо:иіж них хотять на6Jtижати ся nовоJІи
до тоУ

<~амої lJ,НJІекої

І\ї.tи

1\орогою

постt'nЕ'нноrо

розшир;ю

вання І•У,\ОВИ Га:н'ського розємного су,\у.

На" пеj))UІІЙ ноJ'•lЯД віанаєть си тут ві;'\}>аау ,\ухове

противеветво ло наІ~іоналїа:.ІJу, хоча прик.~онники мира не
511\ІШшноть ся безпосеvсдне нацією я1~ таІ~ою. Держава сто\·ть
н·е пона,\, ті.~ ,,юr під праuом, N.>ржnва в п і,,,, ан ою ІІІЇж
державного

пр а

u но

го

у стр ою, Фетиш

є тут поваленниИ з І_ІрестоАа!
1\о.ш й істнуf: яка сувЕ'ренність,

ті.1ьки uага.11ови веїх N'Р:І.;ав,
скости

с у вс ре н но ст н

то

ее sшtчвть

вона прис.ч,.Гує

''J•li·Ty'pнiii

,\іt•,\

.

.А 1 рівночаено шІаначуєть ся напрямок Аїн її історичного
роввит~У:

Право

пі,\чиниJІо

со6і спершу одиниці в 111ежах

держцЬJ,r, усунуло так зване право

пястука

та

ва6орониJІо

його SIK каригідну самоnоміч. АА<і ще істнув право ПЯСТ)'Ка
помі'1~ держnuа11ш, ян: о,,иющяшІ міжнародного прnва. Прав
і-іий устрій 6уде ar~: то,\Ї завершений, ко.ш він 11:-tстуnвть
право шІ<:ТJІ'а поlІІіж ,\ержаuамп цравиАьним процесом
,міжнародногQ су 1,іnництnа та еквекуції.

Il раізда, істнує тю,ож і. тепер Щось, ':, що навиваєть ся
ІІІіm~арр"'ним нранюr, істнують завю~ки такого інтернаціu
н:мьного нрашюго устрою. ·АJІе жо самп міжнаро~не право
ВИХОjІ,ИТІ>

З

сувереННОСТИ

ПООДИНОІ;ІІХ

держав

ЯК

ВЇ

СВОЄЇ

вИхідної точrш, а тим сами111 вик,ІІІvчає пілпорядкоuанне їх
під одну о6овпвуючу норму, то воно є lucus а non lucendo
( світАо:ІІ, що не світить), в cotradictio in adjecto ( суnереч
ністю СІ\;\ІОЮ n со6і).
Міжнародне право вичпсJІяє о6пвяву
ючі нраnні звичаї й умоли, аJІе 6'і.,ьше нічого. 0 1 \Ir:tчe ,\УЙ
сний прnшшіі устрій вшшгає стисАого пілпоря,,І-:оuання під
ІІІЇЖІІародні норми, су,,сіісІ,J:ОГО рішення та (:'1\і!СІ..:уІ\ЇЮ. 0,\НЗЧt'
до cLnгo ІІЕ',~nстав ще вілпові~них _ орrапів.

11
Ко..1и допусти:110 ті,ІІЬІШ на О,\НУ :хни.ншу,. що eeit пран
ний устрій істн_ує, ТО,\Ї теперішпа і\ерж:ша 3~tіІІЯЄ ВЇ,\раа)·
свою Фушщію: 3 позаправного внарнлу в.~аетп нації став
вона співпануючим і спіnс..1ужачим Ч,ІІеtюм ;;орr'анїнованої
..1юдскости та УІ інструментом, а ТИІ\І самим як такий

~нарядом ДJІЯ переве-'~ШІЯ в життє міжнаро,\ного нравного

:устрою.

3ВJЧИТЬ ее О ЦЇJІ.е НС6О ЇНЮІІЄ ЯІ~ наушt націон:мїстін,
в ії цїJІ.ковитим переверненнєl\І на nшюріт, є вивисюшнвм
ідеї ·держави як правної ідеї! l\:Іенї видавть с~, що ·найрів
кійше викавав cet'i рішаючий момент Давил И. ГіJІ.ь (Hill)
в своїй працї "Орr'анївація народів і модерна ,1,ержава". Він
говорить там: "І\о..1и ,1,ержава в а6соJІютна, не l\136 нїкого
пона,, со6ою та не підJІягає нїякому ваконови, то,,ї в· не:~ю
ЖАиве ворr'анївувати наро,,и в правничім аначіншо, і ·тодї
1\ІJСИТЬ

ОСТаТИ

СИ

.

на

ВІКИ

. . .

ВІЧНІ

-

СТМЬКО

.

ЧИСТО

С:ІМОШJІЬНИХ

·одиниць, які анї не nід..1ягають нїякій ~·праві, анї не ,,ають
ся со6ою упраВJІ.яти, скіJІьки в суверенних ,\ержав, через
що

в о6JІ.асти

інтернаціонаJІьних

вносин

6уJІа-бu

на

вікі

вічні запевнена анархія".
І в СЩ\tій річи є націонаJІїзм ідентичний 3 міжнnродно
uравним анархізмом, в самій річи в ПО!іяттв суверенности

Qсновою й Фетишем сього анархію\Іу!

·

Битворевив доr'ми сувере1шости сходить ся історично
разом з тріюмФОІ\І позитивного права в науцї права.
ПісJІЯ наук позитивістів право- ее не що иньше, ~к тіАьІm
те, що держава встановиJІа а6о привнnJІ.а. Держава істнув
пер ед прnвом, вона
ше

зрештою,

випJІодом

ського

що

спеку.1яції

коденсу

одинокий творець .права, а

-

хоче

ее

права

видавати

натури І

на

право,

в

3аса,,а

1)

"princeps legibuв sol11tuв"

nce

иш.

Фантома,.'\!,

Юстинїян

пануючий·

(=

зві.>~ьненй nід законів), яку часто ВJІ.е розумі..1и, розширавть
ся тут до нормн : Держnва ее не твір, тіJІьrш ·творець
права, "і 1'И не маєш вірити в иньшого творr~я, крім
1\Іене". Держава ес той .Левіятан Го66еса, що пожер
цї.1у правну матерію й тепер видав її себе по параr'раФам.
0 1\ИНОКе ЗаВДаНИ Є науки ПрО, праВО- Се З6ираНІІ6 Й ННаJІЇЗа
сих екскрементів, ванятп~, ш:е овначав тшйг..1и6шиИ упадок
науки

права.

І) ШкоJІ:t пр а в :t 11 ат у р 11 виводи.ш право в 11евних ста.1их,
иез.ІІінttих, пр:tвиих з:tсад, нкі мn;кн:t півнати самим розумом, піс.1я ЯІіИХ
nоnИІІІІО кермувати гн пnаитивне, обовяауюче право. !Ji становив.;& тих
абсо.1ютних неаміІ!ннх "натура.н.них" васад, які очевидно uу.,и в дїіі·
f' 1 !1'f'TII гу(,f>І:ТПІ!ІІІІ~Ш ~ІЇJ1КОР.:ІІІІІJІ~ІІІ Д!ІТІІ'!ІІОГО ;штора, 1111:0.111 СІ! Bllf'-··.
_І .. t.Іа 11роти іст11ую•шх: аакntІЇІІ і нроти істную•tого ,\ср;кавного .\::.с,у.

Ії octюnaтe.te\1 Ііув Гn.шн,\81\h Гюrо т'роціюс
чиІ'дюють сн

ПуФЄІІ.\ОрФ.

теж Фі.н.осоФн

І'оМес,

(XVII ст.), :t ло неї п;щ·

Cnmot~a

і

Руссо,

в

Нї\Іеччинї

ІІрнм. JH~,\.

;2•

12
Се1У пог.-tяд ,\опоuшн: в чу;\ОГ.ІІІ<І спосіб шіуІсу, що лср
жава 6 ті.п,Іш зшtрпдо~І н:н~ії: Бо чРрез ТР
nр:шепю, наеи.ІІЬСПJО, ВІІ~ІУІШ'НІ-Ні, рабунок
в.ючинамн, КО.\Н ті.ІІІ.ІШ j'x лоnустить ся
нrщії,
а так . аванін'І
м:шіяв~.>.ІІїзl\І,
ЯІШИ

інФамією, ко.ш ШІі\1
націон:мьвою

ЮІ

він

пос:,угу6ТЬ

чt>снотою

прикриєть

ся

й

перрстаютІ. іІєа
і вбЇЙСТFО nути
Аержава імРІІ(•М
огоJІуmуєтІ. ('Я

сЯ N'СПОТ, стае. раптпм

етичним

оuошин:ом,

•:о.нІ

ті.н.

ФіІ'овиl\І іисТІ-;о:~І, націона.н.ного іІі

тРресу.

Не
мічних
стnах і
одинока

т~·т lІІісце, виnроnаджуnатп Ф~·шщії nр:нза в е~-;()ІІО·
ві,\ІІОСІІН, шукати їх починів n 1\.ІІ.яеоnих. протинен
нш-;аа~їШТІІ, і що право, хоч 1Їого тепер J:ояца nо
,\ера-;ана по н:н16і.tьшій чаетп встанов.шє й 1\І!ІІ':Jже

все Гарантує, істІІуt> а ІІ)НІН:1 іІщ•нше nитворю6ТЬ ся п !:'рад
державою і пі,\.1ЛІ'а6 н:~Іінп:u неапАежно nід ·усїх конкретних
деря-;ап;

воно

-

С!:'

не

я~-::-~сь

ростина

n

горш.ку

дер,І:аnп,

ТіJІЬІ\11 АЇС, В НІШІ! 1\ОЩ\:t держава nідмірює ('OUi ПІJЧІІО
якиіІсJ, ревір, кожла дt-р;юша, яка сама є витворо:.u і срС',\·
ство111 права.
'І'ут виетарчає, ко.11и 1\Ш ('е!Ї ФаІ\т JІUШ УН:t
г.tяднІпю.

ее засАугою И 3,\обутком ·!ІІИровогп руху, чим

6

n.l:J.C-

TІШO ПOJШHH:l-UII бу.11а ПОВЕо.ІІИЧ8ТП (·Я Н:І)'І-::t права, ЩО від3ИСК:t.НО нааад і,\f'Ю г\Рржанп як ідrю права й. що втї.~rно
3НОІJа

лержав_у

ДОрОГОЮ

,\О

JНЇ&рн:му

рr.ІІЇ!'іІЇНИХ

ПОШІТЬ

і

На<:.lЇДКОlІ_І П]JаКТІІ'ІНОЇ ПОТрf:'бИ

.1\ЮР,СЬКОСТИ,

CIIJ\1 ]J830M

ФЇАЬОСОФіЧНИХ

наук,

вже

ТЇ.~ЬКИ

3:tГ8.1ЬНО·АЮ,,СЬКОГО праВНОГО

устрпю.

Ідея світової ,\ерж:-~вп й. світовоrо мира є то.іІІ~ по
своїіі нат_урі супроти теперішної практшш рево.ІІЮЦІІІН:t,
хо•І-uІІ всесвітно-історпчніІї іронїї ч;н•юш іі по,\о(І:J..tо ся

0,\НГНJТИ ЇЇ В Ц:tрСЬІШ:ІІ :І!а~і"іФ('СТ або В rp,\"t)i КНІІГ\1 царс·ЬКИХ:
n шт:tтсьІшх с:шятнїків", а6о роапо<Jатн і('торичні перевороти
з:шо,\ОІЮ- лпп.н.оlІtатичншІІи кою'рещ_І~ІИ.
Таким еп~о6ом
стає чорт бt:>а нїякої містики внаря,\ОМ Бога або, ЯІ\ що хто
та І~ во.йє, lІІіща ІІ{'J,J\Ї а.нге.tи lІІира. стають пісJшнця:~ш чорта.

Бу.,о-бп нероау:~шо. ще і\<1.ІІьше .11еконажити собі мироnий
рух. Він 111а6 i:l:t еоuою сей гЇ,\НІІЙ унаІ'И успіх. що сотво
рІІв перші u:шя:-нш міжнаро,,них нор:", су,,івництва Jt е:к3е
куції. Оетаншш ШІКQнавn;Е>м Иого ,,о!\Іаt':шь 6у,\е вже ІІНІІІа
СІ'І.ІІІ\.

Дрjта
вс.тн.lа
ІІІирn.ю

в

опоіJІЩІЯ
І".1ІІОІІtІах

нїІ.;о.lп

вдніеть та

проти 1\Ііжнаро,\ІІО-правної анархії по
наро,,n,

nраст:.-~ре

co.li",p рністL

t'i

в про.lf:таріптї.
то;ІІу

.ІІЮ,l,сІ.І\ОсТІІ.

<·шІтР

не

ааn

пЕ>реконаннє

'Га:..1

про

І;~·.ю ее т:-~ке

calllf'

6!·а

dе:іс:~н·ртне пере~.;онашю, як те, що о{•шшJІо ся в прахристі
лнtтві. я!\ віра н Tt:> саме божееJ,~-:е похо,\Жf:'НІІЄ. всїх СІІІРрт

НІ!Х .lЮ,\еІІ,

n еРрС,\ІІІІХ вік:1х як вірне нрнnяа:J.ІІН6 ,,о хоисті·

янсЬІ~ої імпері~, ,,о одноrо Бога й одноі-о цї<!ар·я ва світУ, а
в ,,о6і нових Часів як ·віддане гуманЖстичному ідеа.лови. про
рівність всегО:. того, що ті.'Іьки носить ~юд_ське о6.ш~че.
Отсе переІ(Онnннв, яке 6уАо передтим ті.u,ки почуваннем
СПі.\ЬНОСТИ,

СТЗ.,10

В

.\ИЦЇ

Пр

0.\ Є ТарСЬКОГО

іНТер·.

Нац іон аА у активною свідомістю, півнаннвм і во.11ею чину.
3нова 1\іусимо ми .обмежувати · се6е. Матерія.ІІьІrих,
еконоl\ІЇчних основ сього. інтер~аціона.~~у ми не можемо тут
розвивати. Як вагuьно відомі й признані річи допускnвмо
ми відраау: · повсемісну рівнородність економічних відносин
в усїх капіта.!І.Їстичних державах усього сnіта; цїАКОВИ1'У
тоЖсамість (схожість) тїАе.сного, духового й етичного поАо
ження, яка споАучає ві со6Qю ро6учі 11:.\ЯС}И понад

всякшин

'державнИі\ІИ границя~ш, що 6і.11ьше через 6евнестанні
мяндрівки Ух ві со6ою перемішу є; що рав ·то да.11ьше посту
паюче вирівнуваннв матері~мьного й ідеuьного ку.ІІьтур
ного життя, почавши від о 1,ягу й J\Іешкання, аж до Аїтера
тури й штуки, нас.11Удком чо1·о як усяка мода так теж
і всяІШІЇ поважний твір штуки став ві,,разу унївервuьни:u;
ЦЇАКОDlІТе переп.11етеннє народів 3і собою при по~ючи ко~іу

uїкаційної системи, яка тепер · п'ри6.11ижи.~а Ню-Йорк до
Га1\І6урr'а на 6.11изшу від,,а.ІІь 1 . як та, що істнуна.'І.а перед
сто о~Ітами поміж Гам6урr'ом і Віднем; по"иву гідна спіJІь
ність до.1ї всїх народів, си·JІою якої я"ась війна в Східній Азії

підrюсить ДАЯ всїх в Европі цїну
ПЮТЬ ранІ>О~І на

СНЇf\ЗННЄ,

а

СІ-:АЯНІШ

КОЖДе

давть ся відчувати на грошевих

•1аю,

6аАК:tНСЬКР.

ринках в

яку

вони

ВаІ\ЮТЗНН6

північній

Аме

риці'. ;}'.ее .те 1\ІУСИі\10 1\ІИ тепер по.11ишиm на 6оцї, 6о тут
маєі\10 :ми Їші\о6ути на яву тіАь~и одну одиноку основну
думку сеї унївер3nJІьности, а і:~1енно П правничу основу,
правн.\· ідt'ю інтернаІ\Їона._:tу!
Вона юмяєть ся тїсно споріднена в міщанською ідеєю
ІІшр:-~, вона може просто перейняти ·Бід Канта с.11ово про
в n га .11 ь ну , .11 ю д с ь ~ у с у' с п і .11 ь н і ст J, , що п р а в и т ь
ся горо~І-:анськІІl\1 правоJІ. Також і вона 3:'\І:ІІ'ає до
вагаАьного

8

правного

й

ІІшрового

уетрою

ВИКJІЮЧеІШЄМ ОрJЖНОЇ Саl\ЮІІОМОЧИ, ЯК ,,о

цї.ш. Ті.lьки. що вона наступав

в

понад

наро,,ами

С!Ю6Ї

ОКОНеЧНОЇ

6і.11ьшою ясністю та рі

шучістю. 3несеннв ,,ер.я.;ави- чи ~е мав оаначати усунение
всякої правноУ орr'анїзаціі?
Анї трохи.
ААе-ж держава
вважає себе n пануючій практпцї не sa витвір гірава, ті.ІІькн
ва сиАу. що стоїть понад право:'ІІ! А право с.11ужить їй за
средство nАасти, В:\1\Іість того, щоби вона са:шt, держава,
С.ІІJЖИ.!Іа праву. І держава ставить .JLЮf\ИHY проти .ІІЮ,.\Ини,
не привнав понад собою .~юдс1юсти, а нnвіть виступnє проти
неr в оруже111 в p)·:nax. На скіАьки правдивою в ся суnе
рІ:'нність як харастерпетична привна~>а міщ~нської держави,

·

14
ее

значить

в

тенерішних

ч:н~ах

Р,(·р~r:аuІІ

-

взагаJІї,

на

етіJІьки nравдиво відкилав П nр;м.єтаріят, і;зза ображеного
npana И ізза загрожевої .ІІюдсrсости Се знесеннє - ее нІщо
6і.tьше, як тіс~~ьки нідкиш•rшє абсу рного nредстав.н:>ння, не
.наче 6и ее, що якась дсржаг.а зарялить на основі nипrахро•
ваної а6о · ШІ:\Іушеної rшр.мІмснтарної ухuа.11и (nо,,умаіімо
ті.ІІьtш· про ІІештенськиіІ nар.!ІЯМРНТ !), СТІІІІа.~о вже черРа
те ca:\rc "правом" і наАfІГа.ІІо на ~ебе ііого маєстат! Воно
нїщо бі.11ьше, як ті.ІІІ.ІШ віf\І"ШІН·ннє ще а бе у днїіtшqrо пре,\
став.ІІеннн,

неначе-би

пРрше-.йn ше

як от чорногорського

JІі'JІїпутне

.Микити, бу.ю

віча.ІІЬІІ11ІІІ перРд JІ.Юдскістю, ма.11о отже
розк.ІІ:Іі\:ІНня світової воєнної пожежі.

Пі<'JІЯ паціона.ІІі'стичної ідеоJІьоr'ії чою

-

в держава

суверrнною

1-іоро ..rївстnо,

суверені-ІИJІІ і
пр:шо

неnід

довіJІІ,ноrо

а nона

є

паную

1\ерж:.~вою ;наси.\ьетва,

а JІ.юдскости робить свою добичу

а

8

права

свою

яка

на.лож

ницю. Не дасть ся 8аперРчити, що така держава знахо,J,ить
ся ста.ю 'R стnнї повстанtrя проти JІ.Ю"СІ\ости й yaypnar~it
супроти права і ТОІІІУ відкидають її про.ІІєтnрсь~-:і :\І:JСИ;
ТОМ)' нааивають вони кожду завоИовницьку _війну з.ІІочиноІІІ
- ІІІіжтим КОJІИ націонІІ..йсти 6ачать в нїй ('ТИчниіі о(юuязок.

П ро.11єтарський осу л держави в поняттю шщіона.tїсти•і

..ної ідеоJІhоr'ії вілріжняєт~ ся, як 6ачи~tо, від о<·ноn думю-1
1\шровоru руху не прінціяпія.ІІьно, ті.1ьки Що ло cno'ix кон
секв"нціИ. Що в 6унтом і 8.1\ОЧИНОІІІ супроти JІюдскости, ее
вважає тако•1~ і сей рух за таке., та готошtть всїх. що від
сього терп.11.ять, до боротьби ва найвисші і~!тереси JІЮ,\СКОС1'И.

Тому зовсїм

вілміннШІш

нас:tІІІrіеред ті методИ,. 'trpи

f\

помочи щшх КОЖ,\ИЙ з обох напряІ\ІЇІІ хоче ді1'1rи

Прик.11онники

мира

nоr;JІалають

якою вони хочуть nереконати

.й

си на

сІf.ІІ.У

приєднати

до

мети.

арr'у;~н•нтіn,

ДJІН·

еrюїх

по

ГJІядів тих, що тепер внаходять СЯ' ПІJІі пJІастн;
от:-І>е вони ;зnертяють ся ,,о вверхникіn держаn, ,.1,0 ,\ІІП.Іhо1\нtтіn, мінїстрів, пар.ІІюtентаристів, а н:шітr, і ло вir'н•J,r<nrшx,
аби їх перейняти ноuим духо~r. Своїми методами нnга,,ують

вошr

n точr~у утопійних сОІ~ія.tїстів і спошшюп,
ПЕ'}JНО T:tr;-y саму не ,\0 .lеГІ\ОВ:І":І-'ІШЯ ро.ІІЬ.
як та!ІІті що ,\О пит;шшr · соr~ія.tьного. СоцінJІhна N'~юr;ратія,
В

то•1ка

ПИ'(ЗІІІІЮ

ІІІира

я~а зводІІтr, шщіона.н,rшіі імпсрія.йам ло
та.ІІїстичrюІ·о епосо6у nродукції й виJІrішr

ашt:~І~·шшfіа

каrrі

6ачІПh

отсїіІ

1),

n

практrіф і1 ЇN'о.н.оІ'Її ю)нечниіі витвір капіта.ІІЇЗ::ІІ,)'", а н ІІtі
JІїтар~Івмі та маріІІї<Імі ііого прnвесну j)ідню. Як еувере~
ність ·пі,\nриє:~щя n Ф:16р1щї в nричиною й перnовзором дерІ) Kap.t Каптсьt>nіі "Дopnra ,\а п.1асти".
на.н.не ІІІІТ:\ІІtНі і coцiRJІhH:t дечnкратііі".
"ФінаІІсовиіt капіта.'"·

-

Uтто lla)'ep "Ню~іо·
Рудо.ІьФ Гі.ІІhФІ'рдіи~
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жавної всеси.льности, так теж і
товаровім і вак.лар,овіl\І ринку .в

конкурею\іЯ на. світовім
причиною

й

перновзором

світового зброєння. Ті.льІ>И пов:~..леннв іствуючої еІ;ономічноі

систеl\ІИ І!dоже спричинип1 й таки

справді

спричинить

по-

. ва'!tеннв . пануючої двржавцої системи наси.льств~ й між
народно-правної анархії. Се пона.~еннв означаЄ та1юж в нутрі
держани ріnночасно упаАо~> ДІіп..льоматичІюІ·о І~еху й ОФЇ
цирської

касти

в

·наіівисших

nершин

ст~ія.льної

в.ласти

іі поnажания (ю Нt·ІІш в історії ніякого нрик.лnду на те,
щоби такі касти уступи.ли ся ті.\ьки пі,, nп..ливом самого
перещтання. Д.\я АОnершення так n.:>.шкого 'дї.ла sак.ликав

соція.лrзм на історичну арену про.лєтnріят, подав.ляючу
6і.льшість JІЮДСЬКОГО !JОД,У, ВИХUІІув іІОІ"О 1111 З,\OOJlli~Я n.о.лї
ТИЧНОЇ IIJ\IlCTИ

та СПО,\Ївтr,

СЯ,

ЩО

ДИІ>Т:tтура

про.tвтарІЯту

цокJІалав підnа.\ини міжнаро.J,ного устрою, поJІожить кінець
анархії та наневнить евітоnи мир.
БуJІо-6и ее ol\pe~tc ааn,,аннє, ко.нІ-611 ми

г.лянути доІ~ї.~ьність Сl'Ї а6о тої ,\о роги;
до нашоr теми, яюt нілносить ся

ті.лh1>И

схотї.ні

воно не
ло

рщs

наJІежить

натури

пред

<;тав.леного правного устрою.
11 ро.н~т•tрсьюtіі інтернаціона.л
вголжувть ся <І ідеєю світоної N~ржа.ш nрихи.tьникін 111ира.
тіJІІ,І>и що до прінціпу "правниіі устрій", аJІе не що до

l

практичного Иоt·о по6улованя.

нааа,\

тепер отсе повертаємо ми

110 нашої го ..ювної те~ш. сt•6-то до нації.

Мировий рух бере за основу пер~uу;\ови істнуючі :\ер
жави так, ЯІ~ вони тепер істнують.
Він не ві,\Ішдав нї
одног(! 11 отсих даних: 6у,\іве.\ЬІШХ камінїn і нриймав кож
дий, Вf;ИІr ті.льки в. 6ез розбору.
Він ві,,носить ся індіФерентно до Форм
панованя,
іствуючих в поодиноюtх держаnах, еnо.лучав а6соJІютнї ·мо

нархії й репу6.лики, віИсьІ\оІtЇ ,\еспотії й держави 6еа ста
~ого війська та вважав ее за м~шве, хоча пе11ед снм пе

~стерігають

многоважні

Іммануі.л 1\ант сумніnав

снідоцтва

ся,

щоби

минувшини.

поміж

Навіть

державами

міг

істнумати треІ:Іа.лиіІ мир, аж довго nсї вони ве будуть мати
репу6.лІІканськоі Форми праu.йння. 1)
ІlоІш-що п,\Ішче на
.лежить припускати, що ті.\hКИ nо.йтично о,,норо,\Ііі, у нутрі
так само сво6ідні ну6.личні орr'анї<~ми зnюжуть 6ути тре
.ва.ло ві со6ою з.лучені.
Про.лєтарінт r~ї~ого світа признав

й sмага~

6ез

винятку ті.tьки

до

одної одиноІ\ої

ФормИ

устрою, себ-то до {\еl\юкратії, та намагаєть ся витворити
сю-пере,,у~юву_ мира ·rакож у цї.лому світї.
Мировин рух ·принимає також Т(·перішні границі дер
жав так; як вони· тепер істну;оть, він переіімає r'еоr'раФі•шу
1) ·K:lHT роауМЇ6 ІІЇА СІІМ ЩОСЬ ин ше, ·яІf теnерішна МЇЩІ\ІІСЬКА
република.

-
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картину світа без нїякої nоправки та конGервув такиІІІ спn-·

собом !ІІИІІЮ евоt>ї во.й ве11к~ сто іі тисич.йтне безправ
ство.
А що ВІН 1\uертавть. 'са nерш усього зі свойо1·о
вихідного

станоnища

ьнро•нм

зо.всїм

слушно

-

до воло

дарів, то він яе добачує сього, що істнуючі Аержа.ви гноб
лять або JЮ3,'\їлюють ннро,,и зга.даИмо тільки про П(МЬ
ську націю, що бі.н.ше, хочуть навіть вичеркf!ути цУ.u
наро,\Іt з книг історії. 1)
А тепер !ІІИ uже Аістали ся до самого ядра ~aiifOI
проблвl\ш.
Соціяльна демократія вихолить тут не ВІ ста
новища істн)·ю•шх держав, ті.льtси живих н~цій.
Н ац і я
я в .~ я fi т ь

ряд 1~ у,

с я

uона

А л я

н е ї

н.о с 'и т е л е м

nре,,став.>Lяв.тr,

·СЯ

-н о н о г о

не як :.:\ержава

11

о

держtfв,

ті.>Lьки як спільність нароАів, як соЮd націй, nона на.зюі~е
себе не світовою держаоою, тільки ІІаЙЯАернїйшш\t оз~tа
ченнвм "і н т е р -на ц і о н а л", а r\iНI\I.'!Ja стрічка. П гимн у
обіцює нам:

"L 'internationale
Se1·a le genre humain!"
(fнтернаціонал обійме
Весь .ІіЮ,),ськш1 ріА)·

Поверхоона

І\рптика

тверди.ш про соція.'І.їзм,

що тн

хоче зрівнати nсї н:щії nic.>Lя о,,ноrо ша6.1ьону, перетІ?ШІТІІ
їх u шс_усь о,\НУ мішtНІИІІJ наро,,ів 'Л\ викорінити вс ї на.
цїі в nо,,ібшІіі сnосіб, як-би ее націона.>Lїст так ра,\О попро6уuав 11 1\ОЖАОЮ сусїдною наІ\ією, алеж ее в.шсне сей
о ст а н н и И не uважав ко:к".ої нації я~ 1·акої ОІ(ре111ОЮ
ДЛЯ ~rue .вартістю, тЇ.lЬЮІ ХОТЇВ-~11 ЇЇ ВІІНИЩИТИ В ~ОТІШХ
примірникіn на те, аби .шше __вбоrатИти один одніський

примірник СІІ06Ї B.l:tCHOЇ нації заrи,біЛJІЮ наці1 ННЬШОЇ.
Соція.ІІ.ьниИ демократ ввюна~ навпаки націю за щось, що
не 1\а<:ть ся ЗІlІіЩИти й що не sас.11.угув на зниr.Цt'ю;. Жо
ре назвав. нації ріжнородню~и скарбницями .ІЮДСЬІ(ОЇ куль
тури, а Отто Бауt>р вnровадив всеевітво історичний
nроцес пробуNкення неісторІіІ'"-rних націИ в науку історії.

Подїї нn Бн.ііканї, персnороти

на

Схо 1\Ї

потверАили

точка

точку тези Отто Бауера.
qимраз 6і.>Lьше ·очеви,,ною
став nрав,,а:
Нації істнуна.ІІ.и давно ·перед теnерішньою
!ІІіщансм;ою іІ''РіІ>авою та 6у дуть і етнувати й по нїй.
~Jі~Ішаро,,~шіі соція.(істичниіі конr'рес перевів у своїй
nракпщї nрюшанн н:щії ЯІ~ окремої історичної інАіВіАу3лЬ
ности, заетупшщтnо виступає .піс.ІІ.а націй, а По.\ЯІШ а

n

І) lJIІi0 1\a, що ша11оnнии нвтор не напровадив тут даАеІіо яскра
яііtшоt·о icтopи•tнt.uro пrикJІаду, як nрю>.t»д по.tьсь~:оі нації, а в.~асне
г.нtііо••у тrаrе,\Їю ~ краївсt.І>оrо н:tрола, ш;о,tу 1~арктj відмоВ.ІІІ6 навіть
np»na ••о·tуІІати сеІі~; тщі~;ю, :1 po~iitL'f,t::t суспіJІьністі. Иде посАуwно
itot·o <'JІЇ),о:~~.
ІІрнм. ре,\.
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РосіУ, АвстріУ 1'1 П ру сії вистуПають Tal\t як одна де.. вr'ація.t)
Тим ~а:\іим переИніі.в соrtія.лїзм те, що s прінціпу націо
па .. ьности мав рацію істновавня, ..та о6няв спадщину цо
щойно ІІІИflувшім роавитку ку.льтури. ДаJІекий від сього,
що6и 6_ути ненаr~іона .. ьни~І а6о протинаціона.льним, ро6ить
він s націІІ основні стовпи д.ля своєї світової 6удовІ!·Ко.ц'І так .&Іавть ся справа, то виринав пекуче пи

таннє, яка в гранична

_.їнїя

між

соція.\!'стичним і r~аціо

на.йстичним cnoco6o:~1 розуІ\Ііння. Чи о6а вони не ІІАИ
вають ся si со6ою.
Піс.ля попередних- досJІїдів :ми <~находимо · ся в сїм по
""оЖенню, що 1\ІОЖеJІю сю JІїнУю провести цУJІКОl\1 рівко:.

Окрема
.лютнn,

націона.\ьна... і_ндівід_уаJІьність
невідвіча.льна,

непоояsана

в

націона.лУста · в а6со
другим~,·

постамена

анархічно nоруч s иньшими, поJІишена саміЙ ·:_со6і й своїй

_си.лr; готова кождоі хви.й доконати n6ійства ~11 най6JІюнh:ій
І:ІНЬШЇЙ інДЇВЇДJRJІЬНОСТИ та КОЖДОЇ ХВИJІЇ В не6евпецУ 1
в6итою якою-не6у,,ь- иньшою.
'

Націона.льна' і1ідівідуа.1~ніеть

соція.лїста -

6ути

ее "ІАен

р.одини
народів,
підпорядкований
цї.лuсти,
огрn.ничен~Й
впрnвдї в t:>r'оістичній еа111ово.лї .sагаJІьно-.людським усто!!м,

аJІе півночасно ним sаr'арантовандй в своїм істнованоЮ й в
своїй nравній о6.ластн.

Поміж тою і СІ:'Ю індівілуа:і.ьністю іс'Інув Поді6на ріж
киця, як поміж троr'.:tьодит6>1\І і горожанином суспіАьности.

:Може 6ути, що. хтось завидув троr'~ьодuтови його а6со.лю~.. ·
НОЇ Нt'ОГраничеНОСТИ, 6n-Ж він Oed сумн(ву 6 суверенОІ\1 1
принайменше так довго, доки нїякий сусІд не вро6ить 3
нього

средства

по)Киви.

Говорячи по нравничоl\Іу, нація як окрt'ІІtа іН,\ІВІдуа.ль
ність в д.\я наr~іона.лїста суnере~ою, а ЛJІЯ соціяJІїста авто
номною. Відnовідно до сього І~ї.л.лю ДJІЯ націошІАІста в
нац іон а .ль на с у верен ні ст _ь, а д·Щ соція.лїста нац і о
н а .1 ь на

авт о н о ІІІ і я.

Автономія припускав вже в гори пілпор-ядковання
одну висшу ·і(і.1ість т:\ С:\іІшзначеннв в її рамках,
нимr~в 1 \Ві роJІї ого6uмстп: _

По nерше право саJІіовн:\чення в

під

вона о6-

нутрі, поnно

Аїтність і шаснові.льність.- 3по~,9к европеИських наІ\іЙ мають
право свойого внутрішнього самоовначення 6евсумнїву Фран
цузи іі Анr'.лїйцї. Нїмцї в Нїмеччинї стоять під опікунчою

_ 1) 3аводові И СІІі.лкові світові конr'реси віетао.JІлють сл, nli днктув
JІьоr'іІі&, пісJІи ісТІІ)'ІОчих правних і еконо:~~ічних о6.•астеіі, аоо~•іж ЛІіИХ
ножда DИІі&іІув одноІ~і.JІьІІість nа••уючої к.ллси И умон npau) та еконо·
мі•Іної дїи.tьностІІ Сих чисто Фахових конr'ресіп не моа;но аміw}ВІLТИ
а. конr'реса"и сОІ\іR.1іст••чни:~~и, які відносnть ся до вага.1ьної світовоr
ПО.JІЇТИІіИ.

......
uастю КІ.ІІ.Ькох родин,
аренУ й не в перед
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яю виступають за них

нїким · відвіча.11.ьні,

хиба

на

світовій

ті.11.ьки

своїм 6ого11: Ще острійшоІ:о в куратеАя Росіян.

перед

3добуттв

~аціонuьного самовначення в першою ваповіддю націона.,ь
иого почування ДАК: ~аціонаАїста одначе останньою, як

що тіАьки ВІІага...У якою-не6удь заповіддю. (Г Анди "истинно-·
русскіе Аюди").
·
Друга сторона націонаАьноr автономії ее пр а в о
співовна~ення що до ц'і.ІІ.о_сти, спtвправАїннв в радУ
народів яtс нагорода ва сnівпідчиненнв. ·_На місце самодер
жа~с-:r:ца суверена :виступав співучасть· у спі.льнім правминю
в -як~й вж~ АрістотеАь добач.vв . привнаку nоАїтичної св'о6оДи. Нї одна нація не мав сАужити другіИ, а.11.е кожда в
них, яtс остаюча в безпосередних відносинах до с.віта, цї
.ІІ.ости, в якій. вона в співпануючим ч.леном.
Хоча й нема дотепер оФіціяАЬного, правничого сФор
lІfJ.ІІ.овання ·основної думки інтернаціонаАJ, то я всеж-таки
думаю, що всУ ііого урндження

й

уст.роєшрІ

на сих висше, роавинених •правних понятих.

опирають ся

А Ух оцїнка в

правничої. точки погаяду пока.аує, що тут по раа перший
rrонято націю як особовість права, а .не яn: 1штвір са~хого
ті.11.ьки -наси.Іьства, що доперва в систе:\tі· інтернаціонаАу
ста6 нація певним свойого істновання ч.tеноІІІ правного

устрою,. ОДЮІІ\1 С.!І.ОВОМ 1 ЩО доперва тут ВВеДеНО В і СТ Ор і ю н а ці ю я к п р а в н у ід е ю.
Одначе череа таке перетвореннв націУ в

r

П р а В f!
О С О 6 О В Ї С 1' Ь О С Я Га 6 Т Ь С Я О Ч е В И Д Н О В НО
ВИЙ іІ.ІJисший ступінь ку.11.ьтури, яка відбігав від
к~.іьт.ури'попере.дн~ої та~ 'да.!І.е"о, як часи ци
в

1 .'1. ь в о го

п р о це с у

в

1д

ч а е

того ще осягавть ся й.ого

трі6ув й. не буде
турний е.ІІ.вІ\rен~,

1в

п р ав а

таІ~,

що

п я с тук а,

а

до

приті111 ·не по

ватрачуватп -сл нї один ку.ІІ.ь
який містить ся в націона.ІІ.ь

.
. 1\ористи.,

ности

які авіден мають нації, в просте' неоцУнені.
У я.віnх со6і тіАьІш ясно, що воно оsначцє: як 1\ОВго селя~ин

непенний ·своєї Правної СФери, ·та~ .довго lІrусить він дер
жати ·в одній руцї .ІІ.опату,. а в другій nreч;

а611

вапевнити

границі своєї прfІвної сФери, і нї одна година не проходить

6еа не6еапеки, що він можt.> стратити 1\ШЙНQ й життв. Як
тіАьки в ааuеденнвм циві.льного права встаномено горо
жансьІ~ий правни1і порядок, :міг він вужнткувати о6і свої
руки; ЦЇА,У свою сд ..\у ЮІ управАеннє своєї рі.11..лУ та черев
те дора6.,яв ся ,,о десятикратних і стократних п.ІІ.одів. Чи-ж
в нацією мавть ся справа іна~-;ше? Тепер мусять uони дер
жати

пщ·тійно

ор)·жні:\І

свої

поготІв.tк.•,

наИкращі

о6ертати

си ..ш,

свої

цвіт свовУ ІІІО.!І.ОДУ,

най.йпші

в

.матерія.ІІ.ьні

.
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вартостн на приготовnння до вбійства.
нї. на

Of'\HY

хни.шну певности житт11;,

а

nроте

не мають

nоносять КОЖ;\~Ї Х!JИ: .

.лини ршшко анищення! Вони nритІм цї.шом nохож1 на ТІ
споганїJІі роди -внірят, я·кі м,усять вужнткувати . найбі..льшу
частину своїх житєвих сиJІ на оборону проти вовнїшних

небеаnек у Формі панцирнього прикриття та скіри в ко
..лючкаl\ш, себ-то на череnах і їжаків. ./1\ивотїнннl\І ч~репах
і .їжаків в ее життє пі" охороною nющирних кораб..лїв і
ШfІШЇВ і ТЇJІЬКИ Н:ІЙС)'МНїИше ВВИрОДІІЇННЄ .ЛЮДСЬКОЇ АJХО
ВОСТИ може таке животїннє вважати щє за ЩО('Ь високе й
етичне.
Як .гJІибоко, 5Ш Ut'ЗfІОНІІО г.шбоко .вnав нїІ\tеІ~ький

духошві вЇ 1\ часів 1\анта й Ші..л.tєра!

1\оJІи

істнованнє,

nр:шна сФера .й сnівпраnJІїннє нації.

уже буде за.га.~ьно-JІЮj'\СЬким правним устроєм зnпев
нене, аж т.одї лоперва 6у 1 ,еІІю ми мати свобо;\у сnрав,,їшньої

pa::J

К)'..Льтурноr роботи, аж то,\Ї ;\Оперва буде скарбниця Жореса
вяашати ся всїми

й

усїІ\ІИ

3боrачувати

ся,

міжтим

КОJІИ

·тепер nода~яючі маси ШІ ро,,а- є· llИК..ЛЮЧені і! ПОМіЖ неї, ЯК
самі тіJІьки "комірники нації" (Отто Биуер}. 3ро<~уміИмо-ж
ті.tьІш, чого хоче соціяJІІ,на демократія.
"І й ронходить
ся не тіJІьки о ро<~виток наці~ аJІе о розвиток
цї.tого наро,,а в націю"І)
І ТОІ\ІУ н11зиnає вона себе
в обох цапрямках, в впвнїйшнім і внутрішнім істнованню

нац~ї, з nовниІІІ . n ра11о11І · освободител:ь:в:ою народів!

3орjвнтовані осередним сnітJІом отсих проnідних .наса 1,,
внайлемо ми .11егко нихі,\ з 6агатьох спірних питань, в яких
ми

тепер

вастрЯІ'JІИ.

:Ми можемо тenl'p

nри;шати ..лt>г~-;о й без занепокоєння

ре..лятиnність

націонаJІь-ної сrrі.1ьнос'J·и.
Н:щіо:..
наJІїст . 6ачить очеnидно тшю;І{ 1 ІЦu шшо~и И КJІяси мають
сп.і.н:.ні інтереси, що нау1юnі й: артистнчІІі напряІ\пш, сеІ('J'И
Й J~еркоnні орr'анїаації ВИТLЮрЮЮТІ•. :\ІЇа; Оі\НОЮ JІЮДИНОЮ j
другою сnіJІІ.ности, від юшх він не ;ноже відсунути <"Я. .А
проте не хо"Іе nІн свого Ф:.~r•ту привнати в о6JІастн поJІїтич-_
ної практики.
ДJІя ю.ого а6с<мютню є ті.н.І{И одна спіJІь
ність, а вJІасне націонаJІІ.на. І\оа;дшї нечJІеІІ на1~ії вважаєть
ся

тим .nросто

чужию~ем,

прос.то

noporo111,

з

яким

входити

в трена.шй сою8 в немора..лІ.но, що 6і ..н.ше, є націона.~~ьною
го.1овною зрадою.
І а лругої сторони овначає ДJІН нього
саJІю тіJІЬІШ пі 1,черкнення, що сере 1 \ чJІеніn одної й тої са
ІІІОї ШЩії ЇСТН)'ЮТЬ Л)'ХОВі, і СОІ~jя.н.ні nротиnенетnа та ЩО
вони

насJІЇДКО:\І свого м_vсятІ. прояn..ляти
само тяжІшй 3.ю•шн. як розірв:ншє н:щіі·.

1)
стороііа

Отто

160.

Бауер

пі!:щіоІ•а.н.І:е

nіІтанвG

;

ся на зверх, так
Також в отсї:>.r є

с,J;;іа.н.на

демОКІІІІ'l'ЇІІ",
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.,

він консекnентюtі1:. бо ся абсо.JІютність спі.11ьности вип.швав

8

~ї суверенности.

·

А проте є nона тРнер 'ГЇ.JІІ.юt штучно 8.tоженою ФіІщією.
Учені й ар:гисти цї.1ого світа творя·~ь уже від давна одну
одиноку

МІЖнаро~ну репу6.JІику духш, хоча кождий в Hlf'1t.
8 окре~tа ~ш-в ТІНІ 6і.tьшу вартіст1., чпм вир:нІНїйше витис-:
нене J;la ~-fЇ:І-1 з_н:шя ІІ.ого ~:щіона.льної ку.11ьтури; і ті.~ьки

уприш.1еІІоваИ1

цехоВІ

маис~ри,

яких

наді.~и.ла. дип.1ьом не

їх В.JІасна вмілість. ті.н.ки · державна .JІасюІ, відки,,аютІ. сю
репу6.шку. У сї стани, заводи й к.лясtt є такса~ю мЇfКШІ-
родшt~ш слі.JІьностяl\ш, а провадити викаsи чис.ла міжнарод
них sї<Ідів і нарад стає чимраз важне. До сього лрихо,,ить·
ще, як правні нас.JІfдки сих Фактичних слі.JІьностей; множе-.

сво :иіжнародних урядів і ваведень, <ІаJІожених самиl'Іш таки
деj>жава:.\ІИ, уряджень о о наддер Ж а в ної ад мін їс тр а
ці ї. І} .Міжнаро,,ні конФеренції творять і ро<Іпшряють між
народне приватне, карне й процесоне право і т. д·

. Цї.JІа густа сїть понаддержавних спі.н.ностей вирівн~·в
й спо.1учав те, що держаnні і язикові грашщї хотят1. ром~·

чити.

3

точки лог.JІяду суnеревиости

не ,,асть

ся консе..:

КВеН'ГНО 1\Ї.J\KOl'\1 ПОД'';Ш(ТИ, ЩОбtt llCЇ СЇ СПt.JІЬНОСТИ ІІІа-'И ЯКУ

неuудь Факти•шу й ~ра~ну підставу!
веренність

111~

теж і шщіона..tьна

Бо-ж дер;Ішвна су

а6со.,ютність

поnинні-6и

в.ластво придержуnатп ся своєї "аа6орони В,!І.JКИ товарисоt·в"

і а ог.JІЯ 1\У на <Іаграницю .. А проте nсї сї орrанїчні спіJІь
ности й сні.,ьні орr'анїз::щії • істнують, Фор:.Іують певно
Девять десятюt 111олерного життя, яn.,яють ся на й сл і Jl ь •
нїйшими Фактаl\ІІІ світа.

Одначе СШІІ Фа к та 111 недос·г:.іє ще тепер рівнова.рnІОІ'О
Пр а В 11 о_го Вир ::1 Ження . .Воно ПОНВІІ.1О·бl! !!Я ·ат
то,\Ї,
ко..tн-би сї орІ'аніаації не стоя.11.и пі;\ <Jш•рхного в.шстю від

окре!ІІНІІХ

лоодшюІшх N~ржав, ті.н.Іm стану.11п nід управою
о,,ної вш·шої нага.н.ної сnі.JІьности.
Анї
ТаЮІХ ЇН<:ТІlНІ\ЇІ'І, а tІЇ Са:.\ЮЇ ВІІСШОЇ аага.Н,ІfОЇ СПЇ.JІЬНОСТИ ДО•
тепер іще не~ш!

'J'a "юрисдикцією

Сей Ф::шт панчає нас. що істнуючш·і тепер лержаuниіі
.JІ:tД не в ·вже 6і.н.ше в <'И.JІЇ роанв<Іатн постав.\ену собі про6.люІу сотвореюш правної ор!'анїаації ПО:.\ІЇЖ живучul\Ш те.:
·nep ,\Ю,\~Ш! Ріжноl\Іанїтні п.ІІя:.ш красок на ІЮJІі"тичній мапі
дають вже ві;\ NІВНа невірну картину світа; картину най·
І) 3а

ПрІІt;.t;ІД

НЄХЯН

ІІОСА)"ЖИТЬ

nl\1іжнарОДНRН

)"рЯД

nрnцї"

Баае.ІЇ, васнов:1ниіt в о.,ної сторони Міжи:Ірn,lнюt товариство~• д.tІІ
ваконної охорони ро6ітниІіів, а в другої еnроnеІ'tськи~Іи держ&ВІ\)tИ.

11

Він устроюв періrцичнn мітнаро,J,ні ІіОнФеренції о справі 'охорони рО·
ІіітtшІііо.
DрВ!\Ї.

Вис.ІІЇД().\t інн·u npat\Ї в _,rіжиародна ваборона жіночої

aiчttoi
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nримітиннїИшого, механїчного, :місцевого відмежовання, як."
J:Іи~-:рив.ноє ко~ьорову _й 6уИну 1'їйс1·ність життя!
Пр:шда, Істную•н держави нn.магають ся відnовісти
вимогам

отсіІх

новпх,

персJІиваючи~

ся

"Іереu їх

гран}tr~ї,

Форм істновання, а nJLacнe 11 той спосіб, що ЗаJ'\JІІ<J'І)"ЮТІ:
беіІчис.Аенні умови та хотять ІііАдера-:ати їх uсяІШ!\ІИ n~p·
варсь1шми средствами, в<Іаїмністю й· реторзією, aJLe 1\НІЖуть
пі,J,,,ержати "іх все-ж та~и тіJІЬІШ в дуже недостаточніі1 мірі.
Свідомо сотворений і творчий lІtіжнародннй правниИ ~·стрій
:мав-би просто признnти міа;народні правні добра я~ такі
тn хоронити їх проти nідмінно"і воJLї олираючих ся N'ржав.
ІЦо тут .наве,ІІ,ено про держави, те са:11е підносип, ся
теж і до націй.
ЦїJІа надбуfl,ова таких самих і спіJІьних
інтерРсів та заведРнь, яка ліднимаєть ся понад націями. ви
творює. щоб оsначити ее одни111 однноки11І виразом, .sахіfl,но
европРЙсьІ\у економічну й ку.н.турну .слі-І''J?Ність
та становить ФаІ\тпчнйй субстрат інтернаціонаJІ~~
Отся
сліJІьність. (•ума,
веїх
мі<'тячих ся у нїй
спііі.ностей,
...

ставить

ме_.;:ю

•

•

~

І

•

І~аІtІонаJІ.ЬВІи_сп~JІ.ьности,

ЯІ\а

не

.

є

н~е

біJІЬШе СЛІ.lЬНІСТЮ ВИКJLЮЧІ·ІОЮ, '!'!.1ЬКИ JІИШ Ofl,HOЮ 3ПЩ\ІІЖ
JІІНОПІХ, одною поруч tl,ругих. Нїхто не 1\ШЄ вже 6іJІьше
}Ю:-ююсти 6_Ути ті.1ьки- Нї,,щеlІІ, тіJІьки- ФранцувоІІІ кож
даіі чо.ловік може бе<~ нараження на ганьбу поввоJІ.итИ собі,
бути також і Фізико:~r, та1юж і неJІиюоІ торговцеl\І, також
і проJІ.втаром і т. д., аJІе n·epru усього також і .йо,,иною,
nросто JІ.Юfl,ИНОЮ й горожанином ,куJІьтурного .~віта. • І так
причисJІяє себе кождий що fl,O своїх <~ага.льно-JІ.юдських, еко
ноіІІічних і со.\їдарних інтересів АО інтернаціониу, а шо до

своіх націонаJLьних інтересів до нації.

Обов вони, як наr~я,

тцк теж і інтернаціонаJІ, є отже ре.1ятивними, а не абсо·
.лютни:~ш сnі.~ьностяl\ш, а nроб.1в:о.rа орrанїsації світа по.1ягав
тепер в тім, щоби ві 1,межити комnетенції інтернаціонn.11у від
на1~ії.
3а наших fl,Hїn стоїть справа ось як: Світ ро<~сипавть
ся у своїх вя<Іаннях; аеиJІ.я. поІПІІштована на ворожі, віА6ари~адовnні nід себе країни, JІ.юдськість роздерта на ~-нбро
єні товпи JІ.юдеИ, Що вагрожують себе sаУмно мор,J,ом, між
нароfl,НИМ nравним стано:~r в анар~ія ! . В ,з,їіісности одначе
краї та народи повяsані si собою 'l'enep тїснїйше, як коJІ.и
небуfl,ь,

та

тужать

АО

ваr:ІJІьного

}!иро

іі

його валоруки

череіІ загаJІ.ьно·JІ.юдський правний устрій! Отся суnеречність
КJІ.Іrче до неба. PosXOfl,ИTЬ ся тут не о :менше й не о біJІ.Ь
mе, як нову орr'анївацію світа. Н о ви й у нУ в ер з а JІ. х о ч е
повстати!
І fl,Ba чинники в поКJІ.икані до того, щоои його сотво
рити.
Нації мають бути тимй стовnами, на яких він
опреть ся ; а.\е nроJІ.єтарінт ц"іJІ.ого світа в насJІ.Їfl,КОМ еконо-

* * *

1\оJІи ми повЕ>рнемо а'·веJІикої світової арени. на якій
виступають націонаJІьні держави, назад дому і приаадумавмо
ся нашою много націонаJІьною державою Австрію, то по

ражає нас відр.а<~у Факт, що вона ~загаJІї істнув.
В пору творення націонаJІьних держав в Середній ·Европі,
в JІїтах 1848 до 1870, 6у.ю право до істнованни Австрії як
многонаціонаJІьної д~рж:ши в пануючій свідомости сучасників
ФактИЧf!О

:КО.tlИ

з:шеречене,

такиЙ

саМИЙ

воно

процес

Сходї Европи. . НаціонаJІїзм,

знов-же

оспорюєть

від6уваЄТЬ

як

що

СЯ

на

ся

тепер,

ПОJІудневіІІ[

тіJІьки він поступаЄ

:консекnентно, не може вести себе інакше 1 він мусить ІІа·
nеречува1·и nраво nшогон:щіона.~ьної держави до істнованни
та, осІtіJІьки JІИ ш .виступає отnерто, оу дува1·и свою поJІїти:ку
на її зруйнованню. 1) У сї всенаціонаJІьні рухи, веJІиконїl\ЩЇ
Й ВСеНЇl\ІЦЇ, ВІПСХ\ІОо~1ЯКlf, 2) ВСJІ.ИКОСер6и, ВСJІИКОрумуни, ВСЇ
ві 1,міни іррц,ентистів мають перед о6JІиччем пануючої ідео
JІЬоr'ії все сJІушність <Іа собою. І\іми-6и н:щіонаJІїзм навіть
і вілступив теоретично від сеї :консеюзенцrї а6о :коJІи-6и він,
в першім nипаДІ'.У своєю неясністю й вамішаннєм, а в дру
гім поJІовинністю іі нещирістю своєї поJІїтиІш, нееж-таки
те саме в практИІ\Ї, а в.1.асн~ винищеІНІ6 й розстрій держа·
ви народів, її пожаJІування гідний упадоrс лісJІя 6е3конечно·
го нужденного животїння.
Адже-ж не є нам не<ІІНtна ся

1) К.1ясиЧІІИіt nршІ.ША <'ьоrо: ншіновііїшиіt соромнніt, проето беа
істори'Іш.пї нналhоrії ганеnниіt наnад Італії НІ\ сnою понад триіїІ~ІІТ·
.'ІЇтню союанИІ~ю, Апстрію.
2) ІJан<'ланістіn RH'IIfC.ІR6Th

славІІІІСІ.кuї ІІаt\Її.

ПІІИМ. ред.

СІІ тут нсс.Іуmно, Ііо не)tа оди ої
(ШаноннІІіІ :штор не ,\оuачув, що т. в11. naнcлania)t

в в сути рі•1и аа\Іа<'кnnннюІ нанруссиа"О)І, якиіt всї инші с.1авянські
и:щії вn~жав ті.Іьки аа рікн, які щ1ють ні.І.Іяти ея в JІОсііїське море).
Прюt. рРд.
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відра_;~~аючі~ть,
партІИ,

яю

не

тн·кудність, нужденність тих нацІона.lьюtх
;~;,ша:ують

ся

nрианявати ся

нї. до держави

нї ,,о нації, а руйнують рівночасно як державу так і нuцію,
які впстав-Анють себе pas перед державою аа патріотів. а
другиіі раа шщіню о,'J,НО'!асно ва радик:t.Аьних противнпків
держави, від першої nриниІІІаІи·ь ордери, а pinH(}_'Jacнo від
другої дврові вінки.
Ко.Аи яка многонаціона.Аьна ,,ержава поnадеть ся під
провід або nринайменше під духовий вімив націона.лїстич
них партіИ, то вони переносять·_ анархію й варарство, які
ті-'1ьки '!ас від часу проривають ся в міжнароднім Праві,
в об-'1асть щоденної адмінїстрації.
І швидко теж достига
ють

П-'10ДИ.

Прав.,,а- н:щії в нутрі якоїсь ,,ержави анаходять ~я
в тім прикрім ПО.ІІО~J>t:'ІІНЮ, що одна державна в.нtсть не
1\JОЖе бутИ .просто низрядом в.ІІасти д.'Lя всїх них одно
часно. 1'ому-то іі шмигає s;чіст ус їх тих 6ороть6 на тім,
щоби нахопити в свої руки якусу, частину сеї в.Аасти, чи-то

через відібраннє її в просторі, чи-то Чt:'реа ВИ;\Ї.Аеннє її по
Функціям, отже чи яку n·роrіінцію, чи якесь :мінїстеретво.
наІІ;ісшщтво або ті.~ькп наuіть я~>усь посаду К:І}Ще.~яріііного
помічника. Пре,,ІІtети ваціона-'1LНИХ s,,обутків ре,\УІ'ують ся
таким· cnoro6oм СР}Н'Д певних обставин ,\О шtйс~Іішнїііишх
дрібничок, боротьба хптаєть ся тому сю,1и ІЇ туди rІrпІіж
НаЙВИСШОЮ ІШ3ВО.АЬНОЮ боротьбою Н Н3ЙНШ!ШОІО НаГЇІН:ОЮ

аа посадаnш, поміж 1\ержавною
поміж. отnертим

зра,J,ою li візаі1тинїзnюм,

бувтом і потайним

nонааннє:u на взавор,и.

ІЦе ·гірше лре,,став.ІІяєть ся сnрава, нід того що тут
боротьба nидвигає цї.шои иньші сре 11ства як там. Боротьба
t}ІоІІІіж державами nри nомочи смертоносної зброї ее ко
ротке 3маганнє, побіда й nрограна, о б і в они можуть J\ІЗПІ
визво.'1ьний та sап.~і),нюючий впJІйв. Отсї средства боротьби
Д.АЯ поаитивної перемоги в д~ржаві народів недопустиlІІі, і
націона.Аьні партії в ооJ\н•жені на те, щоби вимуш~·ватИ
одна на друпtй 1-:онцесії дорогою ст а в.~ е в ня со б і · п е
реп он.

ПереИдїм арсе.на.А <Іорої, яка знахо,J,ить ся у нас в ужи·т
:кованню nід пять,J,есять JІЇТ: абстиненція. резістенція, бой
кот, обструкція!
Отже в s-" о часною -при к 111 ет ою
сьго спору, що його можна пронар,пти ті-Аьки
дорог ою

гою

в а аї ІІІного

с'піJІьного

сп

11 ню в анн я

ку-" ь тур п, дор о

спинювання лержавного жпття.

Він не визnо.Аяє, він ті-'1ьки винищує.
роапуч.шве в HЇl\t ее те, що він не може

А найбі.'1ьше
із с.ебе
дійти до якого-не.будь :кінця! Не що6и черев З.А)"
.ІЮ-'1Ю а6о JІиху до.~ю. а.1е через свою н-Аасну істоту.

cal\t
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.Якраа

rn

обставІІНа 8ас.>~угув на ос·об.шву ува1·у.

І'\ож~ий правний спір як •rеж і кож,,а nовина боротьба
ма6 своє 8акінченнє·. Всякий праоний спір провалить до

вироку й сей віітворюв res indicata (справу порі шену, 1)
кожлий оружний бій кінчить си вдачею побілженого. 3nо
між сих обох ро8ВЯ8ОК нІ одна не мав 8 лравиJІа прtшінен
ня в боротьбі націонаJІьвостей у нутрі N'рживи. Рі!uеннв
на по.й битви в ДJІЯ
ного роаграничення
він

ПО

СВОІЙ

поJІ.їтикою

сути

сиJІ.н

!

неІ недоступне; а 8нова проти nрав
ставить ся націона.1їа~1 опором, бо-ж
в

НЇЩО

оіJІ.ьІПе, ЯК ті.,1ЬКИ· Й ВИКJІЮЧНО

Націона.~ьна

партія.

якої оДинокою ра

цівю істнованни в боротьба о ВJІ.асть, не l\юже 8аперечити
свойо1·о в.~асного істнованни та вахотїти міжнародного прав
ного устрою, бо-ж сей мусїв-би аробити її цї.>~ком 8JІ.ишньою.
І\оJІ.и-6 отже кождий ЧJІ.ен партії був як .>~юдина так 6JІа
городни:о.І і так роаумним, що бажав-6Іі l\ІИра, і так ро;шаж

ним, що аакJІ.ючин-би н якіІ<Ісь дисl.ретній коУісії мир, то
ЯК ТЇJІЬКИ він ПОВерне нааад ДО СВОЄЇ ПОJІ.ЇТИЧНОІ ФУНЮ\іЇ Та
отворить уста, він l\Іусить sараа-же ~иречи ся щой-го 8а
к.lюченого мира.
Ми нже лесять разш 11ерекона.Іш ее про

те·, що всякі

8 трудоl\І ск.•евні угоди ..:... ее пивничні ростини,

які вянуть, ся ті.~ьки покJІ.асти їх: на сонце.

Хто хоче довше ще підлавати себе само
о б ман о ви? Треба сей Факт вровуJІІіти в його цїJІ.ковитіИ
консеквентностп, в цїJІ.ій жорстокости невноJІ.им'ої .JІ.ьоr'іки;
треба його все на-ново гоJІ.осно прого.lоmуБ_а'{и.
Много
націонаJІ.ьна дРржава не :і\tоЖе бути державоЮ :НаціонаJІ.ьних
партій, як що вона не хоче . просто приспішити сномого
ровг.1яду.

Та тут ось виринає гріана -суперечніс~ь:

Теперїшва

деряtава може бути ті.>Іьки міщансUІ~ою а націонаJІ.їм в
тЄ'пер ідео.>~ьоr'івю міщанства.
Rо~ш-ж вона може б ут и
ті JІ ь ки міщанською а знов-же не може рівночасно 6_Ути
мі ща~ с ь ко-наці он а .ль ною- ТОДЇ uона вJІ.асне И не мав
8МОГИ

lСТнувати.

А проте вона всеж-таки істнув!- Мимо трі
юі\ІФа~ьного походу націона.йзму живуть со6і ШваИц<Lрія: й
БеJІ.ьr'ія 2) сnокійно ДаJІ.ЬшР, а Австрія nере6у.>~а-ж дотЕ-пер
щасJІ.иво наИвисmі періuетії націона.>~їстичного духа!

1) Дотнчно тева р1шськоа·о ароцесовоrо права авучнть: "Res in-

іпв facit ioter partes" (Справа аоріmена внтворюв
nоміж обома nроцесовими сторона'Іtи).

dicata

аравинА стаа
Прим. реА.

2) Мова тут про ииутріmпі відноспин Бе.JІьrії, ика стаJІа -жертвою
історичної траrедії не пас.tїдком націона.йстичвих теи,\еицііі в внутр
а~о вовнї, тільки ІІ&СJІЇДКО~І спокого r'еоІ'раФічного по.tожена.
llp-. реА.
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Поясненнв сього Факту вак.Аючавть ся вже в першій
частІJнї наших виводів. Модерний світ в тепер в рівній
мірі інтернаціона.Аьним як націона.Аьним, що бі.{ьше, він
став Фактично в кождим днем тим бі.JІьmе інтернаціона.Аь-·

ним, чим бі.JІьmе він робить ся модерним. І мимо всякоІ,
в д:шій хви.JІї противоричної повірности, в понево.Аені К.Аиси,
також у -свойому способі Ауманни інтернаціона..ьні, а сей
їх спосіб думання sмінявть си разом і вроетом Іх К.Аясово)·
СВіДО:\ІОСТИ.

Ті.JІьки той, хто аровумів ре.JІятивність націона..ьноr
спі.JІьности, sровумів, чому такі державі як Австрія можуть
тодr, ко.ш в свідомости переважав націона..ьна сторона,
ошшяти

ся

над

берегом

rіропастn,

а

навпаки ТОАї,

ко.Аи

візьме верх сторона інтернаціонІІ.Аьна, виступати несподr-
вано :в повні" набt>sпеченої си.Аи.
Ті.1ью1 той врозумів яким
способом Австрія вваж:;єть ся pas за так нлорову й .си.Аьну
що l\ЮГ.1а-би притягнути й прийняти в себе нароАИ на по
.1у днеnіl\І Схолї, а дру1 иі1 раз зараз-же потім знаходить ся
по;~ірно в нсбеsпецї, що її нлобуде й поді'.JІить поміж себе
КОІІ.АЇЦіЯ 1\Іа.!Іl'НЬКИХ сусї 1 ,ЇВ.
І ее не в ті.1ь1ш АВоякого рола по в ір ніс т 1,, ее в
справА-ї_шня а.JІьтернатива, перед якою сю Аер
жаву постави.JІа історія! .JІrпше кажучи~ пер''А якою

вона її

1' е п е р правдоподібно ще ст ави т ь, як що ті.Аьки

на свобо,\у вибору вже не запізно.

Цї.JІ~ ПИТІІННв ПО.!ІЯГаЄ В ОТСЇl\1, ЧИ ті, ЩО. Є ВіДВіЧа.АЬНЇ
ва ,,о.JІЮ держави, буА,УТЬ мати на сті.lьки си.JІИ й відв~ги:
щоби заявити ся отверто, з ясною ЦЇ.А.АЮ 1 без викру·пв 1
без концесій за інтернаціона.JІьністю, ва сим ОАИНоко даним

життєвим прінціпом многонаціона.JІьної держави :ra .піс.Аи
нього й дї.1ати н ве.JІїsною консеквентністю. _3аявити ся ва
інтернаціоюмьністю, ее значить - ваявити ся за 1\Ііжнарод
ним правним устровl\І на оrнові націона.Аьноr аІПОНОl\ІЇї ·та
вакінчити націона.lьні боротьби о nАасть роввмни)І оречен
нем націона.JІьного права. Націона.Аьні партії не <ІГОАЯТЬ ся
на :компроміс націона.tьного nрава бен обовизуючого. судєй
ського оречення :когось третього й бен нього цї.JІа справа
пропа.JІа-би.
Сього третього можна випровадити на арену

АЇИАЬНО<'',І'И тіАьки тодї, ко.JІИ sбереть ся всї інтернаціона..ьні
чинниюt

краю.

Піс.JІя всь01'о

висше наведеного на.JІежить

т_vди перш усього про.JІєтаріят, одначе річ певна не
ті.JІьки він сам; якраа наймоАернї:Иші r'рJПИ буржуавії, про
:і\ІЙС.JІовцr іі аr'рарії, .стоять иайб.JІизше АО ,,уlІtкИ націона.tь
ного 1\tира, наі1,,а..JІьше від неї стоїть лрібне 1\Ііщанство та в
самої вже традиції партику.1ярна ве.JІика <Іеме.JІьна шаеність
отже

верстви,

ЯІ-Шl\І

nер з Аушою 1Ї 'l'Ї.Аом.

Аержавна

·

в.Аасть

ваписа..а

се6е- те-
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Опіс.ля-же треба поставити націон:lJ\ьні napтir nеред
енерr'ічне а6о-або. 3авдяки ре.лятивности націона.льного ІІІО
менту в вони рівночасно в ·rакій самій 111ірі й буржуавнnJІІИ
партіяІІІИ в економічни<\ш й соція.ль.ними потребами яа: nід
привмцr супроти робітників, як аграрії суnроти промис.лової
верстви~ а як такі є вони поміж собою вже тепер в сути
річи s.лучені не вважаючі на ·всякі яаикові й націона.льні
противенства. Як-жеж-6и теnер ров6ур,ити сю ,,ріІІtаючу
інтернаціона.~ьність та підняти її понад поріг сві,и,омосtи?
Беаог.ляр,на ваява р,ержавної власти, що вона, що-би тal\t не

насту.пи.ло, бу де переговорювати ті.льки в інтернаціона.ль
НИlИИ к.лsrеовими Групами, 6еsвір,к.личне васу дженщ; самих
ті.льки націона.льних партій на пар.ляl\tентарну беасильність,
навіть ко.tи-би 1\tус!'.ло ся череа те стягнути небезпеку кон
Ф.лїктів, прого.лошоннв всїх тих, що протІІВ.ІІЯТЬ ся націо
на.ІІьному _правному устроєви, такими, якюш

вони

сnравдr

й є. себ-то ворогами й грабарями сеї держави, все те му
сить в протягу короткого часу потинути в Іюнечністю ва
собою нову орієнтацію міщанської пуб.11ичної оnінІї.

Все те ор,наче бу де мати свій вп.11ив, роарtієть ся само
собою, ті.льки під сею передумовою, щq р,ержавна В.ІІасть
вівметь ся поважно ва сnраву на1\іона.1ьної автономії. та

s

схоче П перевести

·при

поІІючи

всїх

тих

жертв,

яких ся

справдї від неї домагаєть ся. То,'\Ї О 1'І,наче мусить nона у.ІІо·
жити теж і .вовсїІІІ иньші проєкти, як ті, що їх щойно не
давно оповіщено 1).
Вони в sр::~аІшвим прик.ІІадоl\t вваїмноr
нещир9сти, всестороньої по.11овинпости й не так то тру дно
виказати, що вони умисно о;о.шнають n.1астиву проб.~вму.

ее

Піс.ля вискаву ~laйнrt>e ядро ющіон::~льної проб.ІІЄl\Ш особовість нації", її вnшганнз ,,о сього, аби бути введе

но.; до держави . .як ОІ\lН'lІШ ін,'І,іві,\уа.1ьність. В усїх ,,оте
перішних проєктах не хшетуп:ноть нї Нїмцї. нї Чехи як
націЯ -'- навіть саме ее <'.tово Оl\ШШІб·ть сп <І,~а.лека та го
ворить ся ті.ІІІ,ки про "r.:onп". Націю впстав.~яєть ся тут не
як сю\tодїя.лью1Й праввиіі підмет, ті.1ь1ш я" преN·Іет дер
жавної оnіки, та й то ще не в її 11орr'анїзоnаній цї.1остп,
ті.11ьки як неrшскаааного виразно в:кивача ріжних заведень.
В такий спосіб в::~к.ла,,аєть ся хиба якийсь ді~І сиріт д.\Я

6езnомічн11х дїтей, в такий

спосіб не <Jасnокоють ся нації.

Так іст':Іую:rь цїс. кор. ~·нїверситети д ·'я. Че.хів, д .~я
Нїмцїв, так 1стнують акаде11пї штук ;;.11.я Чехш 1 Нї:~щїв,
так вімавть ся уря,,и іі інституції, які остають ся і1 на
да.лї ц ї с ар с ь к ИІІІІІ, в с .11 у ж б у Чехів або Іlїnщїв в то·И

•}

Мови тут про про6кт нїмсцько·чеської )"ГОДИ.

Пр. р~д.
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спосіб, що приnисуєть ся ЇІІІ якусь овначен~у урядону ІІІову

Яrсе евідояе .легковnженнє! Народи, які неначР шукnют~
свойого вJІасного говполарства, дістають в nрисnятї начиння
в яких кормить ся Іх ,ря відчіn'ного я~ яких жебраків в

під монастиря, а потім ще nитають їх адиnоваво:
ма~те що· їсти, чого-ж в.:шстиво ще хочете?"

Привнають ся

дорогою приr~ики й все з

,: Ви-ж

вастРржен

:мє:м ві,J,К.lикання nocaN!, ІІtісця при почтї, nри нnІІІісництві,
а навіть і ІІtінїстерія.>~ьні ТРКИ! Одначе нїщо в того не став
ВА,асністю нації, нкою вона мог.ла-би свобідно диспонувати,

вс~

те

-

.лише

"концесія"

до

певного

"стан nос!"да·ння", який може бути завтра
браний.

часу,

хви.>~евий

самові.>~ьно

віді

А ющіона.>~ьним nартіям ее в сам рав на руку:
Се
nринево.1юв їх держати постіИпо на nоготів.лю боєву дру
жину ,з,.ля оборони с·тану посїдання. Якрав отся неnевність
стану nосї,з.ання ее ДJІЯ них
розкриває ІІюж.ливість щоденних

сnравдУРІний рай, бо ее
nересупень . стану nосї

дання, здобутків та втрат, а. одно

й

друге

сеж вна.ме

-

ниті наго,:J,И до поJІїтичн:Ього геройства. І кожда нація мав
сної дnі rpynи героУв, Зnо.між яких одна грав на внижк_у,
друга На ЗНИжку, а обі сnеКУJІЮЮТЬ СВОЇІІІИ методами на
націона.tьні .лаври.

А так само вигідним є такий
яка все нї6и- то дає, а в.ластиво

не

став і д.ля
дає

на

бwрократії,

ста.ло

нїчого,

нІса такиl\І сnособом nіддержує дитячу ФікціЮ одної цї.>~ком
одноцї.1ьної австрійської бюрократії, обntанюючи так і ·себе
й норону, а в дїйсности в в.>~астиво розбита на націо
на.льні воюючі ві собою табори а6о .лїnше кажучи, гнї»да
інтрпrантів.
Дїіісна nран,JІ,а така, що всї, не маючи нї охоти нї
вдібности nродовжати розвязку проб.>~вми, зак.лючи.ли 1\Іовчки
ві собою к о :м n ро мі с н а тим ч а с о в у ан ар хі ю аж
до часу,
доки
яки1Їсь
приnадок або якесь вамішаннв
в ваграrшчних спрцвах не розітне того нуsJІа на двоє.

Отсе в тайнИй устрій наших nуб~ичних справ, а дер
жавні ::~Іужі, які ·Про с.е внають, одначе ва:.\ювчують та прав
.ля·гь да.1ьше

державою

на

таких

основах, вас.>~угують на

шовковий шнурок.

Державна в.ласть не обійдеть ся 6ев конечности nо
тягнути l\t.t'ЖY nоміж націона.льними й інтернаціона.льними
компетенцІЯми та відАати ве.ІІ.икодушно націона.льні комnе
тенцн націям, уконституованим у правно-держаnні· особо
ности, а. ко::~шетенція:ми інтернаціона.льни::~Іи уnрав.ляти евер-
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r'ічно 1'і о,\ІюrЦ.lЬІІО з· ,,t,ржавною ра,1ою са::~ш.
Ко.\п воrш
C<l~l:1 СОUЇ вi,\::ІI:l!J.lfi!~ СІІ.1) ДО СЬОГО, ТО СЮШЖ ІІОІІа 33Пt>ре
чує нр:::во істнованни ІІІІЮІ'ошщіон::~.tьної державп, юм.и вона
не може ЗІнtІ'пи шt те 'Іа!~у, то ,\:lf: суеї,Іа~І час до

дення иньшого ро,,а роюшаю1.
рез Рубікон, бо ін::~кшс треба
через Га.лїс. -

'l'peua
6у,1с

пt>реnе

тепе}J переі:іти че
піанїіrше перехо;,ити

Як часто ще ::~ш~:::~ю ми тю роках 1890, 1897, 1901 і
робити доеві 1,. що дотепершшя доро1·а непрохо
дима, що дотеперішня nхетода Фа~ьшІша? Як часто
ще nхусиnю ІІІИ випробовувати, що навіть і тодї, ко~и на
такііі основі виторгоn::~но (хитро ~nxy;\po) ві,, націона.\ьних
партій щас~иво якийсь компроміс та звеаено сніпок до сто

1914

,до.ш, і тодї вибJхав

за

якийсь

час

анархія з ПОі\Війною

си.лою?

Чи-ж

не

віАмінюва.ли

JІПІ

ВІД

часів

ТааФого

1)

вс'і

:мож~иві Форму~ки- _одно дво
і мішаноr юшчноетИ
урядників та урядів 2), непаче той сві"ю впечений r'іsмна
sист, що все наново бубнить s гори на до.лину всї шість
.\атинських відмінків? І мм все ще таки не знаємо, що всї
ті !'ІОЖ.ливі випадки не Д::ІЮТJ, нї націям анї навіть поодино

КИJІІ ч.л:енам нації нїякоГо суб'єктивного права нї нїякої
ніщіона.~ьної напор,)·ки, а отже ІІхинають ся s ці·~.лю ? А ми
все ще відміняє11ю ирави.ла урядової мови в той час, ко.ли
самі нації хотять· стати орІ'анїчниnш ч.ленами ,J,ерж::~ви?
Через цї.лі ,J,есІtти.лїтя доїть правите~ьство коs.ла, а нації
підстав.ляють решето, от процес, який цї~КОІІІ npиpo,J,HO
кін~аєть ся все наново вsаїмюtJІІ роачарованнєм -і ~айt>ою.

А

в

одного

ве~икого

прик.ладу

в

року

1905

3)

не

вчимо ся нїчого ! Ми не хочемо аравуміти сього, що s
того роsпуч~ивого по~оження ІІІОЖе нас випровадnти ті.льки
О,:\ НО,

.а

ційна
~

в.ласне

ш и р о 1~ о

::1

а к р о є н а,

к о н с т и т у

робота!

1) І'раФ Едвард 1'ааФе, одноАЇТОІі і пріятс.н. 1~їснря ФJІ:lнца

ИосиФ& І, стояв на чоАї кабінету дпа рази: 1868-1870, 11 потім 18791893. В споїіt програмuпііt промові t 779 року прогоАосип він як свою
цї.\t. погоАЖеннв нnціонаАьностен, і стремін АО сеї ЦіАн дорогою
ЧИСАеННИХ ЯіІИКОRИХ .р0300рЯ,\КЇR, ОПИрЯЮЧИ СІІ ПрИТіМ На оІА6JІНКЯ.1ЬНІІ1r

ІІімІ~ях, Чехах, ПоАЯІіRХ і СJІооію~ях. Віднїмченв чеських та САовінських
країн ее rо.яовно ного . засJІуга. Инmі НЇІ\Іецькі партії поборюІІІІАИ
itoro запантю.
Прн~І. ред.

2) І'.JІяди про ее
''ія.tьна демократія".

~юю брошуру:

~Питаннв- урядової

мови

И со·

3) !\Іова тут про переведеннв виборчої реФорми до австрікської
державної ради на основах зага.tьноrо, рів•юго, беt<посередного И тай
ного прапа гоАосовання, причім узгАяднено

(що праода

статочній ~ірі} націонаJІьні потреби насмення.

в дуже нСДQ•

При~І. ред.
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Ве ..lиЧе!Іна конетитуцінна nраця над сотво
реннем націона.>~.ьноІ автономіІ 1\tусить 6ути
нарештІ вже вро6JLена!
По nерше сnрави вже
до неІ доврі.~~:и й міJLїони кJLи-чуть ва роввязкою.

По друге став про~аг час~ якого нам удІJLяе
ще історія, вастрачаючо коротким. І мене кор
мить висJLовити .тут вдруге ту осторогу, якою я вакінчив
nередмоц_у до мовІ працІ "Бороть6а націй": Тепер_ йде о
те, а6и дuат.и~ 6о інакше 6у дуть вавтра иньші кидати
жере6 над ваш~и шатами

!

РОБІТНИЧЕ СЛОВО
»Робітниче Слово« є видаване робітника
ми в ціли ширеня просвіти і правдивої, без

жадних буржуазних закрасок, соціялістичної
науки.

"Робітниче Словос: від
початку
свого·
_істнованя стоїть тверДо в оборон.ї _робітниц.

тва і анї раз не сходило з своеі соціялїстично
інтернаціональної позиції ..

:.РобітниЧе С.1овос: висту1,шє проти вся
ких дурисвітів і ворогів р9бітництва без оrля-·
ду ХТО ОНИ Ті1КЇ.
Робітни.ч.е Слово мktить ріжні кориетні
і цїкаві статі, після найно)Зійших напрямків
соціялїстичної науки, про політИку, про спра

ви робітничі і -хліборобські, подає статі н~у
кові, поучаючі, оповіданя, пое.зиї, новини з
Америки, старого краю та з цілого світа. Всьо

писане в »Робітничім Словіс: дуже зрозуміло і·
приступно дл~ кождого. »Робітниче Слово«
,ІІиходить тижнев~ що суботи.

{lредплата на »Робітниче Слово« виносить:
на цілий рік

$1.50, на пів року 80 центів. За
$1.75; на п~ів року 90 центів.

границею: на .рік

Предплату належить слати на слідуючу адресу·

ROBIТNYCHE
ВОХ 6С·

SLOVO

TORQNTO,, CANADA.

Оказове число висилаємо кождому даром.

Чи Чули Ви?
Чи чупи ви, JІІ9ДИ добрі, ще то за призиаки,
Що прнходвть в гості до вас якісь
»Гайдамаки«?

Та не тіі »Гайдамаки«, що по пісі ходять.

Ane

тіі »Гайдамаки«, що правду говорять.

Та не тіі Гайдамаки, що бють і рубають,
Але тіі »Гайдамаки«, що за бідинх дбають.

ГАІдАМАКІ
поступова робітнича часопись, орган Украін

ської

Поступово-Робітн.ичоі. Орrані..заціі

в

Америці.

ВИХОДИТЬ КОЖДОГО· ТИЖНЯ

КождАй робітник і кожда робітниця повинні
передплачувати часопись
:.ГАйДАМАКИ«,
копи хочуть бороти ся

о попіпшенє

своєї

rяжкоі допї.
Предплата виносить: в Зпучених Держава

75 ·центів на пів року. "
1За границею $1.75 на 'рік, на:пів року 85 цен.
вах

$1.50

на рік,

АДРЕСА:
»Н А У

515 So.

:Вroad

D ;А М А КА«

Str.......•... Тrenton, N.. J.

КОЖДИй РОБІТНИ~ ПОВИНЕН ЧИТА

ТИ ЩQ ДНЯ КРІМ ДРУГИХ. f АЗЕТ.
СВОЮ РОБПНИЧУ fАЗЕП

"РО~ІТНИК''
Пре.аплата:
В Злучених Державах і Канаді.

На рІіс • • . . • . . . • . . • . . . • . . • . . • . . $4..00
н~ Ys року ·.. _._ . . . . . . . . . . • • • • . . . $2.25
На 3 міСtІці . . . . . . . . . • • . • • • • • • • • $1.50
в ІІістІ ЮІівленд

н-. рік

. ..,. . . . . . • • . . . . . • • . . . . • • • sв.so
На % ро~у •.•.•...••••..•••••.• $3.75
На З міси Ці ...........•. ~. • . • . • $2.50
1Uна поодинокого чиСJІа _в КліВ.ІІеJІА І в
инwнх

містах

Злучених Дерwав

та Канади

2

центи.

,,ROBITNYK''
2ЗЗ5

w. 11-th Streвt

•

Clevelan•, Ohlo

І

YKP.UHCJ:>КI

РОБІТНИКИ

ЧИТАйТЕ

"Робочий
Народ"
УКРАУНСЬКОl

OPtAH

СО·

ЦІЯЛ-ДЕМОКРАТИЧНО:t ПАР.

ТІУ В КАНАДІ.

ВИХОДИТЬ

ДВА РАЗИ

В ТИЖДЕНЬ

РІчна nередплата ••••••••••••••••2.50

Адрес:

"Robotchyj Narod"
,J30X3658

·Winnipeg Man~ Can.,

