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ВСТУПНИЙ НОМЕН·rАР: "- ПРИll:,РА~ЛЯйіr_Е МИР дОБРОЮ ПІ.ЦГО ·!:ОВКОЮ 

-~-Ь?ОЙН1'1Х НАЦІОНАЛ~fuj,Х СИЛ". 

Зв'язок між темою . попе-
~ньою і наступноюо .. 

ми вже зазначили в зошиті " Страта ~·люз:і:й ", що 
ця: тема матиме логічний .зв' язо-к з настуnною ,й це остільки, hскільки здо
ровий національний організм, в якому інтереси батьківщини п~кривають 
всі останні, є завжди приготований відстояти своє місце · поміж іншими 

народами світа, головиа сусідами. 

Між іншим, в своїй вст-уnній статті: '' Мораль нації, як джерало 
міці армі~ '' ми підкреслили, що минулу казуїстичну базу (здібність ком.
складу, доцільність бойови~ розnо~ядх:ень · і інш.) під військову · сцраву _. 
має при сучасних масо.вих арміях замінити ширша база, кожда nісля: хаJ2§_~

терист И"g.!fИХ рис націL_J~еал і ь, щg _її ц,~-~-ентую~.ь~ 
До НС:І.ступно ї теми: ., Ма_йб;утlіі віьЦносини між народами ~· що мали би 

реrулЕ~атисл · міжнароднім правом, ми подаємо вступкий коментар під заго

ловкRм:1Ч~~правлюймо мир ~обRОЮ підготовкQШ своїх збройних . націон~~~ 
,, .~и.L· ; я:ка · без сумні :оу~(:} покІ>иває повнісtrю с'гаро-римське " Si viS :P.e.cem

·para bellum " (Коли хочеш мир~ - готу~сь до війни ) , бо nри с;учасниі 
віfl:нах здається немає галузі D .лmдській творчости, яку І{ероnники r,ій~и 

не амушені були б виужити. . ~~ 

Але цим заголовком ми лише підкреслюємо, · як голоr;ни~ момент Е 
ділі nідготоьки до війни :- аnарат боротьби .. . який так часто нех ·rувться; 
згадають npo нього звича~но тоді, коли небдзлека вже на nopoai ••• звід

ци й нездорове часто відношення громадськоУ оnініі до актиюних nіІсько

nих ( 1' officier de metier ) • Ми доз r~ олимо собі тут навести кілька ря.д
кіr: з одної нашої технічно1 праці, що стосуsться до цього nито.ння: 

· "Історія - ця· книга буття народів - hаже нп.м також, що іде.я, 
щоби пробити собі шляхи до широкого світу, заuжди виме:гала 

співробітництnа меча; так було за великої французьІсої .револ:ю• 

ції, а наше nокоління ~ наочний свідок тоr~, що медоюим міся

цем комунізму була доба nойовн~чого І<омунізму. Так було, так 

буде ! І нема ·ріжниці, чи тут ідею несуть баrнети французьких 
rренадерів, чи n_ершни~:и Буденного, чи, зрештою, тач&нки бать

ка Махна ( стеnоnи~ ан~рхізм ). 
Зr.артає нашу увагу позиція F цій делік~тній cnpaDi філо-

софа-гуманіста, теnерішнього голо ви народа, який ще так недаn

но буп сам у ярмі. Маю на уnазі nроф. т.r.масарика. Длн нас 
цікаЕа його ~-~леміка з л. ·rолстим,- n;Рихильник ом, як відомо, 
теорії неnротиплення 3Лу. Проф4 Маса~к із н-им не з:tогодgуєть-

. ся і проти·стаr~ить його теорії своє п1реконання: К ІНІНИй має · 

npa.no боронити сьоє . життя та здобуткJл. с nо їх тяжких зус-иль.Зnі.ц
си-й його задиРлення не. r~ o єнне діло .' те. на армію: tt Я не люблю 
Dі~ни, але дуже люблю Dоякі_: ". І ц~м сказано все І 

Як 9лизьк · ) це до тих думок, якjі сказаr: один французь-

киа академік nри с~яточн uму принятті маршала Петана де числа 

" безсмертних ''; пін } . оя ка npиpi r~ня.tR до пеr.них чинникі) у люд
ськім vрГЄ.Нізмі, ЯRі nр о б;у г.аю чи ДО \1е nн а г \ .. Ч Б. СУ . у СПОRіtlному 
стані,Dраз р :; зпочинають сво ю г ~j :ряч'к ~ву чинність, лнщ •) орго.ніз
МJІ загрGжує г.кась небезпека та іс ·~уnають .... іlорстоку й беек ом-
nроміс о nу борнm з інфекцією.(лейн~ц1ти ). · 

І лr~ це далекu ь ід тvг ~J прим:ітивног ') · дуМ\аннп, на жаль, тако

го nоширен~г ,; між сла.Dянсь кими на;р~) дами, що. г о 1к:--це трутень, nа-

разит у соції::л ьнім :і рганізмі ". · · \ 
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Немає сумніву, що і справу порядку коньюнктурального (дипломати
чного) може провадити . ~а відповідного талану та ст~у, але старши
на-офіцер повинен мати я~ну уяву про істоту справи й в цІй-ділянці~о
му ми не обмежилися лише першою темою т•страта ілю~1йі' з циклу Др.Ле
бона "Перші висл.і;;хи війни ", а реферуємо й п'яту: ''МайбУ!!Іі в~дносини 
між народами ", яка дає, на нашу думку, лені перспективи коли не на 
століття, то на найближчі десятки літ.ооо 

Трактуючи головні думки автора в своrй nередмові, ми навертаємося 

тако Jr до них і в наших справах ~ про які ми доповідаємо в нашім кінце

вім g,JIC1Bi під наввою: " Нри~~--~~J312.§_ві!_~о 
Своїми двом.а вступними і\Оментарами до творів Лебона, ·що, на нашу 

думку, мають ~війти до реветру підручної бібліотеки ревервевого стар

шини· , ми перес л і А~ є мо з ~в да Нt!.L:. .. .А~~..т.и_g_!Jlршині_- оф_tцеро в t_rн~ихол о г і чи у_ 
~.т.aiJ.Y_IliA.li....Q.I:~9.-A.~~~<и... яке nотрібуватим·е без сумніву напруження вс іх 
його інтелектуальних сил - а це можливо лише тоді, коли є у нас цілком 

ТDерде переконання - щ·о може niй~t~-.§.~Jt_.rtJi::!fO { ТО_!Ц_ЄLJ.lИТ~Н~_§_ле .JL!!.~:: 
Y.AQQx.-~HИKitY.:~.:И ЙОГО T.ft~iL~9..i. ре.з так' r.го потрібним є й КдїЛ ьт r:i йсько
DОСТИ, Dідпо~ідций дУхоDі ч~су. 

Голоvні УDаги~ Перечитуючи розділ ІІ книги У., ми дійсно nерекон~ємося 

г. прапдивості · думок аuтора ·npo '' дідсутиїсть моралі Е міжнародf!іХ n..!.J!.=.._ 
.!:!.Q.Q.ИHaX н і то Че:Qе3 браІі_С-~.ШПіі..~.~--

У. взаємоDідносинах міі н~родами завжди пануnало npano сильно~о, і 
ці uзсіємоDідно.сини , що оnисані 2400 літ том~ назад Thycyd-oм, захоD3.ли 
r.cm cDom с~іжість ах до наших дніr. 

Таков і на питання: " чому прапителі й .г.:иnломати, які спрв.nедлиnо 
вважаються за людей чесних, постійно DИЯБЛRЮТЬ брак, найnримітиrніmої · 
моралі у с~оУх поглядах на міжнародні відносини ?;''артор DідnоDідає те
зою - б р і к с а н к ц і й і щ~ так буде ще до~го, хоч мо~е ~е за
.2-DШ-. але нсеж·1'f1КИ не після ТБерд~§НЬ гуманіс:о,rів _!.@._альтруїстів. ( Роз.ц. 
ІІ. Відсутність моралі в міжнародніх ~іднс•синах - с'тор •. 279-286). 

Друга пслоn~на ХІі n., .як DідомJ, зробила певні кроки наnеред у 
но.nрямі упраr:ненн.я міжнародніх :r: іднu син, признаnши голо в ні принципи Щf)

до ушляхетнення ~ійни, реrулюючи стосунки між тими, що nоюють і тими, 

що неРоюmть, щ·J_.цо застосуDання до _dирного населення і т. до 

М.іднарсднє про.Dо стапило собі метиm стати логічним nродvьженням 

nра1:ю. nублічного ( Ро.Р• 1854,1856, 1910). Гуманісти й nацифісти мо.ли то
;:;і Д()бру аnди-т..чрію, а проте їх чекало ~Jірке ризчаруDанн.я, ·бо СТJЯЛИ во~ 
НИ пь. ·~иr.~tl 'базі - нenpn.DдиD :J роз~уміючи р:Jлю розумової логіки в іс
Т •Jрії лmдстr;а; забуDD..лося, що людь~~ікіD керують чуття, містика.!
гр·::>мадськіQ.Тh 

, І 

Результати nідомі. Кінець ХІ~-гu ст оліття наносить псім мацінаціям 
nацифістіn значні nr:рА.зки; а C)JiTvDLl, nitiнa , що велася D рамц.ях міжнар~ 
нь~г~ пра~а. руйн~ео ( Диnо СТо 288о § 2о- 3ане~банн.я н~р~ Міжнарnдньо- · 
ГО ЛpD..Da !о 

Німці пеfші г хnилп смертельної небезпеки не захотіли абмеgувати 

сг с бсди сnоїх рухів вис ~ кими принципами, признаними заступництвом ncix 
нарuдів. 

~arearcькitl конференції браRує примусуо У с п і х, а L нь о г о не мо~ 
гла не nірити кожна з стзрін, мап пізніше в се п о крити, затулити прести-

. жuм перемо~ця. Спітоnа о п і н і й, на яку п ~ кладалося так багато надій, 

(u даному разі маЮться на уnо.зі не ь тральні _т ержаDи) не ~иправдала сподіва- · 
н с к; nона легко змінювела сDої позиції ~ з&юше була з тим, на бuці кого 
буu успіх. ~ ст. 294о § 4 u Як с n іт u ь а опінія nриймала надужиття міжнарод
ньuгu npana). 
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Нг.слі .~ки ць о г :, були ще траrічніші, QQ_t11Q_J!..fL~-<l~__.Ц.cи~iк~?.~-J1.QЛИШ~-

ШЯ .. ~.ll.-~~ _-iЧ.!'.C.:..I:->~ :,:J?aMI1_.~~r..Y_Q~:Н.~J7.1?.IlЧJ ф'.;рмули tt -~~ :iJ.I)?JiJ4.J. __ Q.QJtiЛЬJtИ.._'_'_o _( І о ро
зділо ІІІ книгао ; r Безсилля змагань міжнар е: днь~~го nрє. .ва "}о 

i..д.~-Jf. ...P.Q.~ в ~яз auнR..пj;_JJi§..Q.§JI..ИЖ .. Jlit.т o :g rJ м__д~танн•_:_l Чому л:ю~ст Б9_ . .д...Jlз~_:м_G_-: 
.D~Ali9 Q1.1 .. tL~~x_ мiж__gJ~·J2 .. ' -l..ll~.!v.i.И-J&~f;iжe .. JH~_!!_uc т~п(:._f:і __ ~_§J1еред_l ·rут_ треба D ер нути 
д r.~ поче"тку книги, ... .J.O ро зділу І-г о , філос ифськоrо трактату агт-Jра: "Ла.:_ 
1J'I.J:LC.JlJi~.Y.-.tl.iмeyьfta. концеnціlr __ пра~ а т~_g_ил_Іі.-~- ·трактату, який, можливе, 
що ~дби1ає П& Е н~ ,передженність, &ле який хоЕає D собі для нзс глибоки' 
пр~ктичний інтерес; с~ть ~ог о така: 

- 1) л~дське недосконалість ~итгорила різні концепціr п~аюа, але 3 

них л;;.тинська ~ німецьк~ D ділянці вз аємvr, ід носин між народами не.йхаре..:к
терис'"ичніші; 

2) л а т и н с ь к е п~~во ьихсдить з містичної основи, лоно спс
лучає праLо й спраLедлиtість, і тоді праРо _ро~ить силуа Цю свош · філосо-

~ію латинське пр~ во перен о сить і на мі~народ~і відносини. . 
3) н і м е ц ь к : а концепція відок?емлює пра~о Dід · справедливости~ 

Дя теорія права в ділянці міянар ;:,дніх стосу-нк і r;. є прапо сильного·. Лебон 

ще нє.зиr,є~е праr; ом біuЛ{}Гі_чним. ІІіеля up r.;фecopa Patmat. ••- · як ре.са. fjtщa, 
німці по пинні між собою доr~имуватися лояльности й гуманности, але це не 

поDИНН') nереноситисп на стосунки 3_ерхні,- tt істоти нерівні -~ силі не 
зуміли б vтати рівними й в nраьі tt. 

Отже, існування праЕа німецького, е з другого боку факт ширення сво

Ух к~льт~рт9еtерських намірів (калонінльна nолітика) народами латянqь~ими
з б р о й н о, зрештою й nривів до поРного з~недбання моралі D міжнарод-

~іх стосунках, та n о nиого банк~утс~; міжнарсднього nрава. Брак примусу r 

маштr~б;у~ міжнг..р о днього є резд'·льтат подібного стан~у рі чeft. Але ·іІін · існує 1:

міжнародніх торгоЕсльних стосунках - тому там .заходи- моралі, ч·инні D се

редині кожної ·н ·ації, чинні й H8.3JDHio (Кн. І. розд~ ІІІо §І. r.rр;удність 
nізнання народньоr ~уші ). 

Але мимо · Людських n?имх заи;:,н еволюції все роби:rь своє діло й в 
ці ля нці ре r'ул:ю вання міsна:р~дніх ст- ос унк і D. 

Лише. є t>ін л:юдеft бути г ее людьми ( Держе:..r:;ино '' .Я царь 1 я рао, я 
~ерrь 1 л Бог"), а п,обл0му війни й миру вирішає так, як і на громадсь
кому фрон ·rі - . шляхом Dпро Еадж ення ~ тут ел ементу nрим~·су, а саме(~?&..:::_. 

~.Q..t~R.Ш!L.д..Q.._Di_tlни nGpeш~_g_d!_aт~e cniд ·:;мicr.JL ма.цаr ~О~tІ-.. ..Є.!А nійни ~~ 
;;_~J: .... J!:L:-_c ~._,.r c) .~~B,- це · пг1;mе; др~ ге - nоg_~~~ll!У....§..~лежност и н~ролj_~ __ r царині 
;ліб.оро(ст:rза, іНдJІстрії, фінансів. о • • 

. ~,т~кий епосі~ твориться n~ироднл співп~ацл народів, свогu ~оду 

"Societe des ttA .s ••,що ·проnопідуєтьс.я вже І~і.лька віків ;у нигах: Suor·Є:s 
et de grotius_. П~и такій ситу :::~.Ції втягу:з ::j. ННfі до війни - це значило ру
бати су~ на якому сидимо саміо Але автор nизнає~ що це є пе~спектири да
леког;J мє..й~!J:!Е_ого ,-погодимося з ним. 

~.Т~_ові :х· ва_rи.~ · · Чи матиме мілі-гаризм D ,1_орuзі до . св ~ їх персnектиl3 ще 
свою добу 7- Н&. це питання дебои одnоЕідає n розд. УІ: " Чи змо1<уть наро-. 
ди уникнути мілітаl_)изму 'Р' С1:і•гова війна,nише тут апто·р, гит в оуила nсихі- . 
ky недоnірря .цо r:cix т-оактf:' .. тів: ;r Нації колись на~більш пацифістичні -
lliDe~и, Голандці, llівайц~рці поспішають збіл~шити своє озброеннл. Всі перей
НБлис.я nереконанням, що ресІ!Q..ііт_~)Dаним буJе лише те пpaDQ_, .F.rKe б~де nil!.:: ..... 
П~Рте га1:мата~к_( сторо 314) о Ос~ ві.,поL:ідь коннретн~ до ~чеLІиднсстио 

Аnтер бачить nочаток нових пvтря:сень Е орієнтаці~У німці Ії на nраво f: 
силу, але ~ін не nиключа~ ft · т~го, щ~ ті наслідки, лкі п~и~& ~ла німцям 
остсиня війна, змус~ть Ух Бідкласти :иконанни croYx аамір~п на довшиtl час. 
~ На П) ;:: ібн~'Іft ст~.н piчett, пише .:...r~ ·;:p, - н;;;.. ж&.ль~-~.М.?,._є інщLї~оьg:r1, пrt .... 
04rи cah!Q._~ oзб"OOfJJH'l~~-~ en prevgyant ее q_u' il en coutera lt tсто 319) • 



- 4 -

~J останнім уступі цього :р.сзділу (cт.J2it "A ... ~.~-~~ .. --.Q.~_9_g_~_C? ___ п_Q~Q9БA 
1!~1L~~~ ~-9...Г..JJ.'!...би __ l3J,.ц_rrвг_~.~~~-Jз_j.JiІ:LY - ~-~, ав -г ор з нова с=гвердж~ є, що єди~им дій .. 
сним засобом, .який відкидає віf:!ну, є nостд'· п взаемо ;:;а.ле.жности { 1 i:ater
dependance ) народів один від одного в багатьох ділянках їх Ді.h-льност.и. 
:_ц_Е? __ ці .. _н_а.ц~_ї_ .1LE?_~_§_·-~Л..2..i1.~. oAt_им.,i _ __ ,.ItQ_ ,._д_Q..Ч.И--.JtiJi_fi.~<LAYlJL~.П.~нo :ь_ _ _t;; тему наше 
покоління повинно подба~и про найближчий час. 

І тут ми nод і ля емо твердження ~ .. вто ра, що єдиним мотивом цього - може 

буги те, що почуття заво~овника стане під контрJль роз~му - це страшні 

ресурси моДерного озброєння, які робл.н-г ь ві йн;у так небезnечною, що завой
овник буде змушени~ д~ре псдумати nеред тим аніж оголити свій меч. А в 

сЕоіх кінцевих рядках Лебон дає ще й таку ориrінальн~у персnективу~ ''Від 
нині озброєння с ·греми·r-ь зg,мінити бойовникіn, й людство· побачить мент,хо

ли вбивча машина ( la machine de tuєr ) замінить Еояка,- подібне до того, 
як вугіль :колись заміни? paбj. :r.;. В цей день . .Q~Ч~tсні __ ~~лQ ·за.л.]>_ні армії зaмi

_I;I_Я.'tP.rQ . .f1. Ji_~..P.§_1EL!tQ..:!Q.~crU~'.llQ..Lcц_~_цi ял і с т.і~СL_ с~'·т ь з~_і_б ни_м.и_м_~н~п~лю вати цим1!!__ 
JiY.J..)tlMJ1 __ Q ?.' .J2.~~.tl!tf.МY1 При ~Q.:ff~vf.~---~.Й.R ц_ц_і,__ї_~ 

·r акИМ ЧИНОМ JI.§..Y~.J-JilR- _з_p_O...QJt.JlS.. _~i~H~ ТD.:К Ж СJ ОСТОКОЮ,- l~ OH[l ~іt~ОЖЛИDО, 
Л]kHt~X.f-tИTИc !L_AQ.__!_O_~ __ !Ц.Q...~AYT .ЬJtl.~fi.lfteJi~ . . .].~_9..xQ..G..?LW.~ J_~.[_li~ і, ще- Ь і йна бу
~е неvохідністю, а не епосибом услаьлення та захоnлення маєтку зле захи
щеногоо 

У своему_ з&.хлюченню Д(J ьсієї праці: а Перші висліди D.ійни а Левон 

nідІtреслює ро лrо ідеї r. історії на:9 :: діD. Він пиmеt '' д с.: слідА(уючи ни:зІtу при
чин, які Dизначають біг сDіту, · спостерігаємо чинність різ:v.их фактQрів,ян 
то: расоnих, оточення, економічних, наук оnих нинаходіп і т. д. Але ЦИLілі

зація ~ее орієнтується на м~л~ кільхість ідей, з~ідки . виплиLають певні 

життеDі концеnції з їх інотит~уціями, літерс.т~рою, мистецтnсм " (ст. 324). 
'' Історія лmдстrjа, наnисана я:к наростання та с;уперництr~о ідей, була би ду-
4<t; кuроrка "о А Паскаль одночасно ГОЕО2.JИБ ., щ ·J _icтopiя __ t. . .Ai.tlC~....f:.Q.'t.~_!_ .. ~~Q 
н~_чи~ _і .дщуrм:'* ___ Ji.ll.JtQ..tlФ_лi к~_Qi~JШ.2LЛ9. rЛf1d.~n~Q..-1U . .:?...Н.L-_нapcди М!!:!QТЬ на їх npa~o. 
Це Qстаннє под:r·.ійно підкреслюємо, числимо це фь.:ктом, якого не можна вими
нути. Коли б цього не було, с:кежемо ми,- люди nерастали б 6~ти таRими, 
яки~и є; отже mуRаємо nередоDсім нашого nразао До цьuго додамо, що ідеї 
не знають ~ордоні:r:, . а 11еликі капітали несли та закріплювали їх ьістрієм 

с~~їх мечів. Лише nрос~ори до двЕкого стуnня стuяли на nе~ешкоді їх nля
ніn, але ~ їх Еага значно зменшилас5 завдяки сучасній техніці. Темn жит
тя нaб:Qr1D зоІІсім іншого хs.ра:ктеру. Між внутрішнім змістом народів Тй. їх 

оточенням настуnило LІ ідмінне станоЕище (дисrаомонія). Не в силі Dідмеауnа
тисл Dід стану річей s Західніft: E!!poni ЕDропеttськи~ Схід, я~ і наDnаки.Танс. 
наша nовиці~ про яку більш nодрібно ми вислnnимося г сDоІ~му заключеннm, 

а теnер предлr .. ж-имо уЕа.з і читача кн о У D х~онсnокт ивн ому DИ гляд і о 

~исноnкиа _ _, ____ · Стремління nацшq.~істі~, щ ·j 1·иглядали можл~ІЗостей для з.ці~снення 

тези: '' :зі~на віf!:ні н лище ~: рс.;з~моrзіtt сфері, но ~JИпраr.1 дf1лИ себе, бо побу.ц
никами до чинности народіР r їх міжнар (J дИі1t cтocj!HRax н ее були --чуття, 

.МіСДИJt~ _ _і ГРОМ~:1Q1>_Кі ~r_.:fu.. _ 

_ Пра .. ~Q має свQї епохи. Кожниfі нарід жиr:е після сDогс npana. та 
розуміннБ 1·3 аєм(. чинности між пра п 1М і силою о В середині коgног() народу на 
OXOJ? ІJH~y п_рава по ста пл енс силу · ~ n р и м у с. 

При міжнародніх стосунках тако го ПІJимусд'· не П !Jі~ стало-би; тому 
F>Ci сnроби мсдерн:;г .J лmдстІЗа L,итz.: орити міжнароднє праuо ( Гааrа) іІ остан
ніх неликих кинфлікт~х збанирутували. 
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C2Jiтona Ditiнa nоказала, що гартість догоr.:•)ріn Lизнс..ч&.ється лише 

остільки ,~і.ЦМ!L !}О ни рідтрим~уют ~ся гарматами. Д-р Лоб он бачить nричи

ни цьог о ! т Gму, що тr ~ рці дoгuncpf~ є т о г о nереконання, що n~ano ототож
нюється 8 СИЛОЮо 

Сnраведливітим буде шукати nричини конфліктів в лю~ськіtl недоско

налості, ЩО ТВОJ?ИТЬ l!1!f1 КОЖНОЇ нації СВОЮ nJ2aBдY~. Ця правда ПОГЛИблена,Мі_:
~~ЦИЗОВ~Ц~- стає лобудником для визначення і сЕоєї національної міці. 

Однак останнє слово скаяе _фактична прав.ца, яка nіщнаєтьс.п: народа
ми, на жаль, лише n і еля tеликих потрлсень: кожен нарід має свій '' чорниft 
день "о 

Щаслиrsиtt тotl нирід, .F.iKИft через спою провідну верстDу ~!L]3_?Я- _ 
!.kL..ЧXT_'r.Я:~_piJL Контролю ХОЛО:ЮіО ГО роз~му fi ТИМ НР,бЛИ?.ИТИ С D..Q_~ npanдy ДО ЇЇ 

;з .Ці ~.CJi~F.I:!Я~ 

Надії на поліпшеннБ мівнародніх ~заємин не хаnаються ні · в поступі, 

ні Е плеканню міжнародньої солі~~~ности nрацюючих(?!) мас (наDіть скраtlня 
демаr'оrія тепер визнає " аnто];)итетних проuідникіn "), а n тому .жа~.~uі, з 
яким сполучена сучасна ві ~rна та L самому llQ.CT уп і взаємин наt?о'.ці в в ne~ ни~ 
ділянках їх тпорчости, а саме: u nромислі, D економіці, 3окрема ь фінансах 

та n сільському госnода ре тпі. 

Ці nерсnектиDи, одначе, не є перспектиuами заnтрашньего ~ня; лише 

машинізація засобів боротьби диє нам кращі сподіnанки на блиnче майбутнє; 

техніка прислужитьсн до того, що оберне сучасні численні армії D нерелИкі 
зі страшн_ими знаряд .1}hМИ деструкції; nерсnектива. одерjltаних ., nipo вих пере
МQL_" nплиrJатиме на прИН.FІТТR рішень nрсводиріr; народіn, що nнесут ь до сnо
їх політичних комбінацій D і й н У; як з а с і б. 

Раз життя nиnраDдує Ditlнy,- тим самим Lипраnдується й гідність офі
цера-старшини, одначе а деDізом: малою .кровію-до перемоги. 

М а л а к р о D 6 наслі~ок глибокого розуміння старшинським 

корnусом rіfсьноnого діла, яке цілий час еtолюціонує, час~м більше, часом 

менше,і лише на око стабілізується. 

Бути добрим тактиком є перше запдання кожного старшини, дл.н якого . 
ьійна є §асіб, а не самоціль. 

М. ОмоЛЕНuDИЧ-П~uлецкоо 
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!:.Q . J_!- _Л е б о На 

N1Af.LЬY·~нi ВІДНО СИНИ МІЖ НАРОДАМИ. 

Еволюція міжнароднього права. 

(Книга ~-аз праці: ttllepmi вислі.ди війниt'). 

f.._ о_ з ;Ц і л ____ J_!_ __ 

§ 1 о_ JI 12 а в Q та с 11 л!!.:_ 
- Часте nротиставлення мі~ п~авом і силою випливає з то

го, що слово право є термін із не точно означеним змістом і викликає 

у людей різні уявлення nісля розуміння тих, що його у~ивають: одні -
nраво й силу ідентифікують, другі - Еnажають право явищем, nищим за 
силу, й нормам якого підпорядковуються без дискусій. 

- Предки не знали цих делікатних ріжниць між праnом і силоm.Пра
DО й міць були п їх очах сИноніми. На думиу Ле~она, такого n~гляду но. 
nраво тримаютьс~ німці невіть і теnер. 

- Але коли сила без праDа ~ сЕіті була дуже часто sаконом, то 

історія дуае добре доnодить, що npaDo без nідтримки сили не мож~ ні 

nіднестися, ні довше тригати, хоч інколи й спричинюється д~ зраджен
ня сили. 

- Претензія на підоF.ремлення праБа r.ід сили, що її nіддержує, є 

ріпназначна бажанню ізолюпати д1 .. а елементи, що мають цінність лише 

nри умоnі, коли rони діють разома 

§ 2. дв.~~.JjE:.:Q СJ.._Ц.~ ~ •. • ~ 
-МJ.Ж.ti.Q.:Q.9. .. a1:L~ 

УмоТИ D ОDUННЯ ДИLо ст. 26~. 

- ГсDорячи np~ npa~o, необхідНQ добре підрізияти npa~o ~ 

середині громади М npaLo поза нею. 
- ~ серет1ні ~~сіх лю;ських об' єJJнань, .F.iKa би не була їх органі

зз.ція, пра1:. о~.nоред силою_. У rзаємина.х кількох різних лю :~с:ьких 

' об єднань- на~nаки, сила tистуnає nеред np~nr м. 

- П]2а }:ні,_ Н.9..QМ..И~ ~ким nідП\; р.ядкоt_хц_~лись · сусnільстг.о. і\ЛЯ тог о ,щс.-:
би па агал і МОЖІ!.~_Q_хло люьям cn.i L жити) не є - .иqді .~_qм лю.;сь к~ ї ПР.!Іімхи. 

а є необхідність • Соціhльні кодекси мус~ть опіратись на силу держаn

н~ги аnарату, себто на nандарміn. 

- Для ко де кс і :.:.. міжнароди іх· не існує ltандармі D і це є n:ричинt: .. то
ге, що їх nриписи, хоч і ду'ІJ.с поІажні, рідко росnектуються. 

§ З. Латинська кон
_у_еnuі.я npaDa. 

Уматип о I! rLHHЯ диD. ст. 271. 

- Латинські на,о~и складаDть честину тих націй, у кот

рих nраьо предстаDляє vищ_у містичну іqт.> тність за силу. 

- Цю ілюзіlJ не можна розум ~ .. ьс зг,хищели, ,:;о казуDати, але но :м n j!tнs. 

не узнати її сил~у. МіQтичні__ф:LQм~ли за~~жgи були про nі;никами людстпа~ 

треба їх оціню!>ати не nісля о.бс ; лютн о ї r:арт .J сти, але nісля їх вnлиnу. 

- Латинський ідеОJІ, ще підН :J сить np.:.r: <. n о ни.д силу, nvсідг .. є но.сь с;, 

г о дня міць д G сить . n елику, щ~б родити силу матеріяльну. Мсжна так ~~ 
протистаnити npaD o силі та L r аж~ти іх, ~к продукти~ні пеличими . 

тих самих наслідкіD. 

- Констатуючи, що праьо р:~ить силу, ве треба забуD&ТИ, як це 
ар~~или лац~фісти. що np~vG без сили є химер~. 
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-·'Право і\1 ає: с ьої епохи·', говор .,zв Паскаль. Icrгopi.r; в ді~сності не 
часто б~уває rtонф.лікто:r.,.L ї.ліж іде.n:;,'..іи, ;:;к'і кожниt'; нарі-4 ьитьvр~є: після 

сього права. Оrже, коли ми оголошуємо, що б'ємос5 аа nраво і сn ~ав ед
ли І:J ість, ми хоче.v10 лише за.r;ви ти, що боJ2е14.QС.~--.аа ._~~:а§~енн.я наmогQ _ ._!~ 

алу ~JIJ2~na_й __ CilJ2.?-Beдли~Q_CT!'!~ респев:ту догово.l)ів, мі1.-:наро~ньої лолльно
сти, свободи, зафіксоr. аних ь наших душах Еїіками цивілізації. 

4 • .Jij. м еш.~..К.9J!.:. 

цепція права. Німецька концепціfі права чудоьо резюмо вана l · тверд~енню 
одного реt!н СЬ КО ГО n,офе СО ра: '1 НіМЦі, ~.t.I'JJq~- - :Qaq_~ПOБИHiii_ ._AOTJ2J1M;'iDQ._т_~q_п 
.n..оміж со 6 оп лояльнQс ти f. ЛIOJ.!ЛHOC 't!i.L.~_clлe не ~_ц_~Сl.....Q_обити у L iдl!..Q..:: 
ш.~ннD до ра9 ~.шж.зиж~ а саме ро..1:анських, яких необхідно вигнати з Ет;роnин. 

- Німецькі а втори повторяли сотки разів, що іст оти нер~вні щодо си
ли не зуміли б стати рівними ~ в правахо Людські npaDa, усталені для 

них,- це є фікція. 

- Слабші народи мусять підл.rІгати сильним народам, а єдинJ1t1 нарід 

діrсно сильниr є, буцім то, нарід німецькиf. 

- 3 яким цинізмом найзнаменитіші німецькі історики не nереставали 
n~~попіду~ати заьоt~ваннл сусідніх країн просто ради захоnленнп їх те

риторії та скарбіL. 

-Він (Бернгарді -один із історикі~ ) тпердив (тлум~чиR), що на
роди nовин~і зtелич~Dатисп (nі~носитися) за р~хунск сrоїх сусідіп,коли 
Lони там зна~одять корист5, і що нація (держава) не може бути n'лзана 
дого~орами, хіба лише Е т~кі~ мірі, L якіt ці договори · с~ть корисні, 
дл.н. неї. 

- Підчас r..іfіни використогуDалось цо єдине nрапило німецького nра
ва (знищення Бельгії ). 

- Теорія права, як~ застосоLугали німці лідчас ~іnни, буде мати 
мимо Lо.лі і.Іавні ьnли1jи на морr.t.Ль еuропеtlських народі : . Тепер 1 ' же не nи
татимуть більше чи річ є дозr.олена, але nросто, чи t:она є корисна ,чи ні. 

- Цілком npar:.ди :u o, що nереможець, яний не має милосердя до nере

моженога, ааnопіда.є останньом~у мало не цілкоr . .ите знищення; D.л~· Tfij:cкo 

nере1~ одити експеримен ·rи нє.д мільйонами лmдеtі, nереб~паючи з ними J; nо

стіf.ні~ боnот~бі. 

- Мож~.Q._ . .r..~д.ат11 _ LІІ..РМЛУС кат_и) , що H§..P.~'t!eн_~_AQQJ:!J~4Q.~ _l!.~.М.Чі.t.. .J1.QЗL1.ii€Ч{T.~_ 
J2.~;:ttl .. iТ..~....t.-i!.~Lli§~ЗJ2;yчнiaть містить IJ со б і їх кон~п_ц~.Sї . ..!!.Q?J.L.Q: - бо то ни 
nрисr;лчують теnер ць ~1му nитанню r- елику кільІtість публіtсз.ціt'~, : . .пких на
магє..ютьс.r.r r:иnраJ:дЄ.1'И сгоє nocтynorІ aHНF.i r. Бел!>гії на nочати~ j.і~ни. 

&Х§ТRИ (МоО~-П~ 
.- .йодібн·е р о зуміння німец:!'.>коrо · пра ьа, хоч і бу ло на час 

чит~ннБ книги пану~чим, але Е оно не може гь~жатися з агально nриfн ят им 

і Dідп~піАаDчим філосо~ії німецьког) народа, культурні заслуги nер~д 
лпдстtом якого лед~и чи хто буде заперечу:-ати. 

- В тіж самі сло~а можн& .кладати n інший зміст, інше намічення 

цілі; наnриклад - бD.жання озброїти c:..it'I и&.рід суnроти 1.: сіляких епенту
альностеtt, для опор;у тим перешкодам, які лежать Н9. t'lu гo шл;;ху до нЄ:.мі

чених ціле~. ХтQ знає, чи латинське npaDo , npo гідність яксги не може 

бути суnеречок, на rрунті німецько·сти не д~ло би не rатИР Ні результати. 
Кожна філософія ьимагає с~огu праLа. Чи з u: ини L Наnолеон пер&~ лпдст~ом 
тим , щ -:; пeper. i L. стіл::,ки крі~аіИХ r ійн 't Чи не хоті::: і ї.. ін шл.пхом сили 

~ ~ итDс рити конrломерат держа: настіл;,ки а~тСJритетни~, щоб міг ·:иь:о ну • а

ти ; с n іті ролю ІJ ерхо sн о г о трибуналу ? Чи ~ - чс.си Нсuполеоно, мо~хли: о бу

ло б собі ст ar ити проблему пр о б еак ори с ність :;: і t'.:ни '? чи можнf~ було б 

стати за " l'inclvp t.-. ndє.nc c s: т.1 багатьох ді.л.rJнко.х л:uд ськ о ї Тіuрчости? 
- Ясн~, що ніІ О Т3е - ~ cn?a Dax міжнар одніх гарм&ти б~ли останнім вр rу
:мент:;м імn .::ратuрао Але Нє.полеон, rені ~· J спрг. І.Іах політичних, r:шor.: дс...ці. 

Він прегну r спр~~едли~им мирvм L ідібр ~ти (знищити) rрунт длп плекання 
J.J n ::>б ідж е них іцеї .І?еJ ::.ншу. 
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-~_g __ _Q__з_;:~ _! .. _J! __ J- :·: .. • .... 

. _j.J ід.QХТН i_Q.Т_L~Q.Jl~д! .. 1? __ ~J]i..t!g.P.2dtl іх ьJАН.о си ~§.;_ ~ _ 

§ 1._і\{J.-.~.!f~родня мо-

.12.~-~-Ь.ІJ.~_а5арх~я..:: 
- Вивчення морал~них Езаємовідносин між нар одами має се

лике значінняо Стvдіr ці по ~азую ~ь, на яких ілюзіях базуь~лася надія 
заклас ·rи мораль, nозбавл ену сг.нкці r. 

- 3а винБтком відносин . комерційних, які не змогли би иідбуватися 
без респекту взаємних зобов'язань, можна констатувати, що ніколи не іс
ну:еало у відносинах між наці.я.ли навіть наtlмен~· о r ознаки морс.t.лі. Право 

найсильнішого зевжци б~де єдиним пр~вом. 

- Лише завдяки таким первмогам вит Е орилась велич Риму Середні ві
ки й епоха ренесансу не йшли qa іншими принциnами. Макі~веллі ьважав, 

що дерлсава, будучи аморально rJ , повинна мати лише одну ціль - ycnix. 
-В наші дні.ооо щоби І>ИПр<1,вдати заnойоDання,- видумані нові прин

циnи. Висунут·о теорію життєїJого інтересу нації, або теорію необхідно

сти дати змогу переможеним ~о~истатись ~лагами Lищоr циDілізації. 

- Коли ·здавалося вже за.на~то ясним, що застосоr:ует !, ся лише право 
сильного,- тоді починали голосно Rричати, що сила була поставлена на 

службу права. 

- Зрештоt> ві~на та озброєШІя ніколи не nерешкоджали дипломатам ди

с~tутуnати з наf..еищим зепм ом людей їх nроф ес і r про ·пpars o. 

Умотиьов&ння ст. 282~282е 
- Єдине{лише) нарvди сильні можуть бути ~еr:ні L 1'ом;у, Щ.J будуть 

респектоьані. 

-''.Я нахоgу можливим ", ~tаже Лебон, 1
' nовтори ·:ои те, що л nиcaD 15 

.літ тому; 

.,, - Ьідношеннn між но. родами лишаються і ~.:пер ті ж самі, ЛR і 

nри стr.оренню сnітао. о. о Якщо спіткалися нерівні си.л-и,-nра:ао й оп:равед-, 

ливість в~ .. ·мt1tнародніх відносинах ніколи не грали.:ролі. 
- Лиш€ л:а,ро.Дй -власниви більшої кількости гармам маrоть йраво ::~о~-

рахоn~вати~на чесність їх сусідів. 
~ Дипломати, що у cDo~x nисаннях маніфеступть стіл~ки фал~ШИfоі 

добросовісности (порядности), цю чесноту ціл~tо~ито .nідкидають у cror~ 
nоLедінт..:(і і завше схиляються ~уже низько перед авт оритеr-ом сили. 

УмотиDОDання ст. 284-285. 
-Єдині об'єднання, нкі народи можуть творити між собоrо в надії 

nобачити взаємну noD~гy, є об'єднання на rрунті взаемноr користи. 
- Вони су-rь, цілком nриро~ньо, остільки Dитрива..лі, оскіJrьки прино

е ять І< о рис·r ь у час ник ам об' єднє.,н::,. 
- Міз нерівними що~о сили націями союзи суть ли~е односторонніми 

КОНТрактами без 3060-В' язань І•З аЄМНИХ о 
~МОТИDОDаННЯ ДИL. СТо 285. 

- Принциnи, що nизнають r ідношення між народами, можJть пох~али
тись найбільшою старістюо 

- Вже дьадцяrь чотири ліки МИНд'ЛО з того часу, як :тJ они форм~лоьа.

ні rу~tи~ид~м r. Еиразах так ьідnоr.ідаючих сучасності, що не на~шлось 
би там нічого, що треба було б змінити . 

. ,, Ви ст аDите наnеред принциnи сnраьедлиr~ о сти; одначе nони 

нікого не стримали rіц з u еличення себе силою, ко ли для тог о лу

чилася ( :зна~шлас я) наг uда •• о ~ о Є це сь іт о13 е (~дс.ьк.UL_н_а.турі) 
заr:ше ___ _ ТJttснути . .Т.Q.ro_ j_ х_то ___ йому ni длягає. tl тримат ис.fі з J2еЗе")Lою 

.Qil!J.QQ.;rJi._T_Q.rlLt.,.._XT.Q---ЙQ..~. --c T.4И.Tl.Q_Il~L 11 о 
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9 2.~хологі чні рричини ві_.ц_g_~.!Jі~ТІІL 

__м.Q_Qа.J.!.L .~ _м.іжн~ніх ~носин?-Хо _ мораль мl· ж 
ю націями, як то бачимо, 

не зробила жадного постsпу від найдавніших часіь. ;rо

ді, як в рямцях ~ождого народ~, навпаки, соціяльна мо

раль помітно зме ншил ~сь. 

- Але чому правителі й дипломати, я кі справ едливQ вважаються в 

Ух власних краrнах за людей чесних, виявляють ~рак найпримі
тивнішої моралі в відношенні до інших народів ? факт також 
постіftни й і має свою причинуо 

- Ця неморальність, що продовжується й тепер, це стале нехтуван

ня права й зобов'язань, випливає лише з того, що моралЬ,позбав
лена санкці ~ , не могла би існувати ( ілюстр. до теорії надвлад 
Наполеона Мо О о-П.). 

- ·rак без сумні ву, Рl.уде ще довго ,_fh1l~...М.QltЛИB .Q..,_.JiEl..._~~в.шh. Ми ц~ _ 
скоро побачимо ,вичікуючи .щ:;~м під ЕПЛИІ!ОМ нови;_,..1іЕіg.§_хідНQ.Q.!.вй. KQ.~_-:: 

.Ш:1М_Г~ман_ізм, а-!l.Ь....ТJ2Х.Їз~.~_іст.а__т_а вс і інші чеQ.l!.Q...Т~-~-.зов
сім чужі, не зформу:ються між народами певні моральні закони,' 

респектсвані лише тому, що буде очевидний інтерес (вигода),що
би 1х не надуживатио 

_t) о з д і л 

__ Jіемі ч~_і ст !L_QII.)2_oб міжнар~АJі~_о r_g __ ~Ii~

§ 2. Почат_15 и мі жн~.QQJUП& .. !:Q.. по~_:_ 
J3a _та гat;1..Q..P_!ti_..xм..Q].!1.~ 

- -~.-Jш.l?..QT в Lз в іQД_Т панхЕ!м BИKЛIOЧ.!LO_I]_QaB_Q__illl;Л Ь_1!-Q.Г о о 
Ьоно злагідиюється лише де~кими почуттями, а саме: родинною 

любов'ю, громадськом солідарністю і т. до 
- В примітивних людських об'єднаннях на початках ж-иття людства 

Право не мало іншої бази, але, як тільки люд9тво трохи розви

нулося (піднялося духово), індивід~альна воля схилилася пе
ред інтересами громадио 

Всі античні цивілізації посіда ли цілу сітку умоr ~а традицій, 

що були респектсвані в лоні самої громади, аЛе які ніЕоли не 
практикувалися в JЗідношенню до громад чужих -Jus gE;rJ.ti·u..n ста
рих римлян бо .у д1йснос~і лише одним розділом права,який мав 
nрактикуватися супроти чужинціь у рамцях римської держави. 

~реба приблизитир.я до ХУІІ віку, щоби побачити правника, а 

uаме r'peцimc ~-щg__Q_ф_q_J2MYЛ!'Jl€L_~~E..~aвилa міжнароднього_ 
nр~ва, ~fie які так і лишилися без ужи~к.~ 
Лише Е епоху зовсім нову, нарештj, усталилися певні правила 

( в Парижі, в 4Кеневі ). Нарешті делеrати всіх правительс ~в , 
зібрані Е Гаазі, виголосили загальну згоду додержу._, ати певні 

міжнародні nринципи: на випадок війни респекту вати мирне на
селення та nриватне майно, не вживати пеnного род~ зброї і т.д. 

( УМ ОТ И В О В D.H Н .fi С Т о 2 8 8 ) • 
§ :3 ·- Зе~недб Р нн.я міжна

ЯQднього пра~~· ~ - -- Jаг.ал ьне б а.нкрутс Т Е О під час европе ttсь ь: о r ві f'НИ Гааr'-
ських конЕенці~ глибоко вразил о на в іть і nисьменників не в тра

льних сторін; о цин з авторі з 11 Полі т ичного Річника ,. , професор 
БюрУ.гардт констатує, що с~часна ьі f.н~-~~rла А~~~се ста
ре мі~~~~однє пр&ВQ~ 

- Це занедбання заг~льно приfн ~их умоь в ия ~иться, оче видно, ще 

н білиших наслідкахо Першим з них буде зiпcyтт.ff....J'4 Q.Q.D.Лi, яке не 

могло виникнути Е наслідо~ с т ародаD ніх n i rн, L я ких брала 
участь порі Ен ю юче мала част ина людности. 
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С~ часни f в в оuо ~ до часів варварських ви т ворив ~ німців ноьу 
і нг елі!еН!J;і :ю , призначен~у ~ля часів, що насТдіІ! :ІJ. ЛИ після зак

лю ч ення миру. Лю д е, які П ~) отя:гом кількох літ ьі rми бj.ЛJil n ри

а в ичаєві до граб~нкі ~ , поzеж , масакрів і нехт~вання ~сі м тим, 

що ьони навчилися респектуьати , ніколи не б~дуть nоводв ' ися 

так, ; ~ вони бу ли ~ о того П9и в ьичаєн і перед ві tн6ю ~ 

§ J •. І л ю ~. і . ~-- _4 ~-Я: ~< и; ~- . ;[?: T}!tH. Q ЬJt RI:..~-~_l?.ki. G_T і!? . 
_іЦQ_ ~9 . . 1?_~]2-~_Q _G .. Т.И ... М~-~~-~;.аро..ц~ ~-Q.~Q IJ.~~ ~~~ 

Не ди в л яч и сь на яскраві лекції 

д ос r і .~ у, деякі латинсь к і юрлс}И продо вжу вали nід час ві,ни боронити 

вартіс г ь міжнароднього правао Ьоно для них ли~ається бож ес т в ом без

сумнівно непізнаним, але та ким, яке нічого не стратила на с в ої й міці. 

- ЬL:внаючи, що міжнародньої оnінії замало для nід ·-грим ии п.;ава, 
дея к і ав r о?и ваилиrіають на поміч с илу армії, хоч вс е:ж :вони_заnеJ!.!!І!..:!Q Т.~ 

JllQ __ ~ t_IJ.l?l; f· Ц У.і]> ~ Ц~ с t, .JJ.i :3 .~Ц і Я _n_o !(Я~ .~~- _:q ___ 1' QM~ ) . ЩQ б _Q!l ЛД:. __ :pO_Q_ 'J;'~_P!i .:~ l1_ Ha _С _Л::JЖ+. 
бу_ ПJ2а.~-~-' що П)аво, оперт е на. силj, є с тра tсr не і що без неї ьоно 
(n}!аво) є осуджене на ва.гибе.л ь і '• 

- це є фаи т ично я ~раз re, що кажуть під ~ормами MQ no в ідмінними 

й німці о ]? Q.Т1.kf_ .. .LнJ.м.ц~ ) .. _тако.~ .. IJ.QQ ~-~.f!M1l.;ii.~ -~J-ЩQ __ п ІJ a~Q __ н. ~ _мop)I_Q _ _ g . і Q.H2i .. !i~TJ4 
_q_~-~ .. QИЛИ_о DCi міс1'ичні нонцепції праве.., я иі можна ство р:,~-ги, ніко.ли 

не пор~шать цієї оче ~идности. 

§ 4о -~~к_ . ...Q..~і тq~_І!_.QЛ.і.нія ц~vі Р::J1.~ . .Л.~-
-~.11ИЩ.~.!іНЯ_ .. мJ.~ H_Eill._QA.t!J?.Q.r_Q_. П28.-~~ 

- ___ .Кол~ !t.r.t.krn. - _н.e_-llQQJ.t.~ .. н_і_к oл_vr ... и~нидь.-

ідJ.ж ~- .де ~J?a.~~ ж. _ м_і ж ... . п .?..~.fІ.Q .м _i, __ Q..l1ДQ;IQ. ~ 
- Коли nротягом ~і~ни народи не втральні мали n ідсі~кати де саме 

б у ло д обре ПІ.Jав о , рі шення .DJLQ6 л еми.~@1;_ . 1il.1.~ _ е;?.іі_Л_Q.. . ~-~r:_к_~l-4 '? _. l?о):ІИ ... liaXQ_-: 
_.ц.~_JІ!і _ч~~ -~-Q~_ru:~~!l 9_Ji.~ Q..q_ц_~- - н~-~.9-l~P~. !?.t; іч~~- ~-

- Чи є потрібним, зі сказаного перед цим зробити ьиснаьок, що 

народи продоnж~ Б атимуть з малими nерешкодами Езаємно себе нищити ? 
Я числю, що :еони б і = дуть це робити ще до ь:пий час, але що nеріоди А.~.: 

.с Т:Q~.к.ці ~-. б;J&..Т. ь .»G.E! ~б.і..Ц. Р._ЦІ __ ~ бJл ь !Ц .. r:.~-~.vн~~x .Ч~ QQ..l}И.X іит_е~ };і_а.цах. !. 
- dJl~ __Дl?ИЧ.~І-Ш-1- r:и значаю !1 ь, без сумні r:y, ін тер в ми llli ;"!. народніх 

_.4асакр і~: 

- П е р ш а - це nереконання шляхом досьіду, яке nоьолі буде 

ПJищеnлю [ ано rл~дами, що ві~ни нічого не приносять. 

- Д р ~ га - ~иnлиL~тиме зі загального постуnу народіь,який 

в ідзначатиме еLолюцію циnілізації. 

- Ці дD і причини е м aP.-j:te одиноким джерелом для нь.ших сnоді вань 

на до ~ готриЕалий миро Далі ми Ух nростvдіюємоо 

Далі слідує в виn. ІІ. 



С Е М І Н А Р 

РЕЗЕРЬОБОГО CrAPlliИHA В rЕJАХ,ТАЬЛ~~( І CZ~MAX. 

ОЬСЯГ СЕМІНАРУонами взятиf· ь рамцr.;х загальної тактики, що як tі

домо, стоїть аа Вж~ття Е бою комбіно в аних ьіfськових о диниць,зна~нддям 

яких насьргодня,вЛінійна ди r ізія; одначе і ди ь ізія, складаючи cni~ опера

тиnний nлян, поділяється на менші, знов таки комбіноn ані організми,яні,хоч 

і не буду~ь так noDнo та логічно організоrані, як ліні~на диvізія,- rсеж 

будуть складатися з бо є ни х одиниць кількох роді r зброї і тому, сказане за 

дивізію, буде рі І ноч .асно ьа.jjtним і для r: ідділі в менших, а тs.кими r· ідділа.ми 

L' бою буд;у'l'Ь часто-густо кома.ндд- ~J.ти й старшини НВі)Исоки.х ранr'і !:: . 

- Загальне. Т[lктика el" олюціон,у є ~·· міру того, як е в олюціону ьr.тиме .!ff~K~-~

кa e.neJ~_eнтapJ!~; т. т. тактики ,роді~ І! ійськ, що nідлягають амінам стосо .. · но 
до того, як людський rеній т~орить но n і засоби технічні. Слідку ~~ння за 

роз~иг~ом техніки є одним з обоr'лзкі ~ стершини но : ої доби; розум йогом~
сить бути стало спрямоtани~ на nитuння, щ о т а я к моgна ексnлоату

t,ати г інтересах національної обо::>они r: межах удосконалення poдiL:t військ. 

- 3 мотиtіr, зазначен~х ~ище, ~~ажаємо абсолютно необхідним) щоб кож
дорічний семінар розnочине1r с.я оглядом тих змін, що зайшли п:рямцях елемен

тарної тє.ктикио Ь нашій nрогрr-1мі цьому nитанню ми r,iдro,Itl1мo 14 лeRцitt у 
11-vy відділі. 

-Настуnним j_. ідділом Ill-м. nід заголо І. ком: ··'МЕ 'l'ОДИКА РІШЕЕ.dЯ: rАК'і'ИЧ

НИХ ЗАЬДАНЬ'', ми закінчуємо теоретичний семінар, D якому хочемо познайоми
ти слухачі ь з методами рішення т г..r~тичних аг.vдань без :: ідносно до nростору 

і часу,- r; межах ексnпо атації §§ nсльового J т~ інФ· статутіD. 
- Одначо ми нгажаємо, що без nе~ · них знань і r· цг.рині філософічно-nси

хологічній і· іf-\ськоrої cnpauи та r ділянках наук,' які т· , ор.ять Дл.н ть.ктип& 
net· нy базу, так се,мо об і Мтис.я не мо& на. ·r ом~ са.ме, семі нар ми noчr.ІI!H.tesмo низ-- · .. 
кою тем нижчевазначеаого змісту. Деякі з них ми знайшли можлиь~м ~икласти 
ф формі зреферу Dання 1.: ідпо;; ідних прс.ць а::зт о рі~, що к о ристуютьсіі заслуженою 

репутацію; інші ми вцготоrили самі ( деякі а них частно во n же були nидру-
коІ~с.ні ) , чи особи , яких ми заnросили до сnіг,лраці D семінарі. 

- МЕ·rодУ, що D~иРаєтьс.я D семінарі J..)изначено на обкладинці першого 

зошита. Зрештою, кождий зоіllИТ ( їх передбачається до 40 ) творитиме окре-
му ці л і ст ь та л о г і чн о доп о -~.н JD гатим е од е н одного • · 

- НАТh ДЕВІЗ: Ьід ширшої бази морально-nсихічної через знання тактики 

LciX родіD Dійськ, як теоріі Dійсько~о~ штуки,- до ~у nрактики. 

В СПРАВІ СЕМІНАРУ ЗВЕРТАТИСЯ НА ТАКІ АдРЕСИ: 

1) М. Омелянович- Павленко Старший: Pre.ha ~izkov, 'l'omkova 8.ІУ. 

2) Полк. Дубовий: 2 rue de la Concorde,Asni~res /Seine/Bat.E.5 etag. 

3) Сотн. Барилко: Polsko. ~.Lodz;Ul. Ogтodowa 28.4. 

4) Інж. Рознатовський: Pod~brady, ul. Na Valech. 
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КУРСИ УКРАЇНОЗНАВСТВА 

при Українській Господарській А!tадемії 1.1 ]].Qдєб.1Шд&х._ 

НАВЧАННЯ на курсах ук:раїноЗ"Навства про nадитьсл кореспонденці tно:ю ме.тодою. 

ЗАВДАННЯ KJ'.PCIB дати система тичний комплекс знань про Україну, про суча.с- ; 
не й минуле Українського Народу, про його культурні скарби та підстави fto-1 
го добробуту. . 
ПРОГРАМА ~ypciD Українознаnст~а складається з таких nредметіn: 1. Україн-
ська мова; 2. Історія України; З. Фізична географія Укра.їн·и; 4. Іст орі.я 
українського nисьменстьа; 5. Українська культура; 6. Історія громадських 

рухів н~ Україні в ХХ ст.; 7. Економічна географія України; 8. Націологія. 
Як nедагогічними тік і фінансvво-адміністратиDними сnраnами курсіn 

керує УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАдЕМІЯ В ПОДеБРАДАХ. . • 
ІІІДРУ"Ч.t~шКИ, що надсилатимуться студіюючим, залишатимуться їхньою r:ла- ~ 

сністю і мають стати найнеобхіднішою літературою бібліотеки кожного сDідо- ~ 
мого ук:раrнця. Це будуть ориrінальні nраці, які написані пиключно для кур- і 
cin. Кожен курс буде Dиnущено окремою книгою. Пишуться к~трси легкою nопу- 1 
ллрною моnою, оскільки хс:~рактер ctno г o· nредмету це дозnолить, не пониn~ючи ~ 
йогс науко L ої Dартости. ~ 

І'е:рмін навчання - три семестри · ( піnтора рuк:и). Початок студій терміном~ 
не обмежений. 1 

Умови ВШ1СУ. У студенти · к~рсІп nриймаються 13Сі бажаючі, не молодше 17 ~ 
літ, бее ріжниці освітнь r;го цензу,- але з в~старча:ючим загальним ро3Dиr.по:м; ~ 
ЗаяDи nuo ьnис nодавати до Унраїнськ о ї Госnодарської Академії. (Ukrajinska ~ 

,~ k, Ak • р V т , • ) ' Hospodars а adem~e. odebrady. cbecoslovaqu1e • До заяви треба 40лучати:~ 
1) Власноручний короткий оnис життя; 2)Власноручний nідnис свіАоцтг.а про ~ 
о с D і ту n т і й мо D і , l) л к і ~ D он с D иде. но ; 3 ) три фJ т о граф і ї • ~ 

ПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ. Для студентіD з еDролейських країн nлата за nonниft ~ 

курс складається з 1) nnисовог о n сумі 50 кч. ;2) . Da на r· чанна ло 50 кч. за 
семестр- 150 кч.;З) nлата За лідручники ~ 350 кч. BnиcoDe (50 кч.),nлату 
за навчання 3 І-му семестрі (50 кч.) · та плату за nідрJчники І-г v семестру 
100 КОрО Н чесЬКИХ НD.ЛеZИТ~ ЬИСЛ!J.ТИ Dідразу niCJIЯ одержання nовідОМЛеННЯ Dід 
Секретаріяту npo зачислення в студенти. Після одержання nлати студенто~і 

nисилається офіційна студенська леrіти~ація. Дальші рати можна писилати nе
ред nочатком коаного семестру. На ркремі жадання Сенат Академії може дозDо

лити nлату за nідруЧНИКИ розбиuаТИ на декілька рат. Для уЧИТеЛіD та СТ~ден- ~ 
тіn зниzка. 
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~ 
УКРА!НСЬКИЙ ТЕХ.НІЧНО-ГОСПО,Іl,АРСЬКИЙ IHCT:Vl'rYT } 

І 

(ВИСОКА lliKOЛA ПОЗАОЧНИХ СТУДІh) ~ 

~ nри Українські~ Го сnодарській Академії г. П одєбрадах, зат п ерджений , 
І 

МіністерстDом Хлібарибства ЧехослоІ; аччини,прод оьжує D nиси студен·1'ів ~ 
1 н~рсант iD. ~ 

і 
~ 

Пропадить писокошкільне наDчання к о респонденційною методо ю на ЕКОНО- ~ 
МІЧНО-КООПЕРА'J~ИВНОЮ. ВІДДІЛІ, після закінчення як о г СJ дает ься титуm економіст~ 

Крім того при Інституті функціонують nуачі фахо nі курси: 1)Вухгальтері ~ 
2)Англі~ської м о Dи,З)Німецької моnи,4)Французької м о Dи,5)Пасічництг~,6)0б- 1 
р облення шкіри, 7 )Практичн')Ї фо т о графії, 8) Pf1,2:ii -:> техніки, 9 )МилоDарстLа. } 

Згодом ма.є u ідкритисл наnчо.ннл і на інших r ис ок оmкільних п ідд ілах та ~ 
фахоDИХ курсах. ~ 

Цінники та nросnекти з nрограмами n лраnилами висила єт ь ся БЕЗДЛАТНО. ,j , ,V , у 

Зnе~то.тися на aдpecysUkrajinsky Pechnicko-hospod~rsky Institut,Podebrady , j 
Tchecoslovaquie. ~ 

І 
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