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Проф.В,ГОРБАЧЕБОЬКИЙ 

З гі.цкрИ'l''ІЯМ Америки, Евр()nа з находит-ь но:г:і д·~ер~ Jie. 3.? ·~уттr СПf с

уцни,з також новиn рин8R для збуту crc~x rn~обіr.РозЕиr?єт~с~ зг&ор-• .;. . 
о·~ І< з. торгівля, а, значи1'Ь, ро оте торгоЕ~ л"Ьпиfі к~.nітз.л. ~оЕи:' рине.!<" з сs~-т~· 

був у ст<?.ні .абс~рбуш'~.ТИ · оrаку кіл"Ькість Ш!р9біL, яксї не r сп.11:1 '5у 10 
rаnредукув.?.'l'И сере дн'Ь~:r:.ічне ре ме ело. ДоІ: є ле с·ь под~'М['ТИ про і::т;· Е.сu

фікацію LИрОб.і.~ицтЕз .• Пермим кроко:v. у ц:ьОІvJУ Н['І.грпм-<у б;,-л.., орrс:іJ<:""с.

ціл м~.001 ого гиробницт1·а в МІ3Нуф:'ктурз.х,тобто Е м xoтep!fJ'!X, ~~:· щ:-~.

Цlt~лли ремісники сnочз.т1іу r:леоним реманентом Т"'· НЕ< rл.~.сніf с!Іроrи

ні,аобоr'.язgЕmио'Ь л:rme про,це.юн~и rci оz;.ої r.ироби орrсніз~.то:Jоrі м~.

а~·фв.:ктури,ЕІ.яе f"•Є ЗГОДОМ реМіQНИКИ IJeJ)Q:XOДИJIИ НІ?. СТ8.·0FИЩЄ робісr

:!!!:КіD,бО р·-е nрацююали реwв.нентом орr::>.нізР.тора. м~.ну~<~.!l.Т ри 'l'? н" 

f.~ого ~nровині ,s. за те .ціс'l~.вg.JІИ умовлену зе.робі'rну nJJ.q_тн:o.З F!~Е'.

ходом nepotore двигуна та дина~с- ·аmини,мануф~ктура ~·~·т;о)иєт~ея 
І 

HR ф~брику. Користуаакня машинами д~взло велич~зні вигоди,бо n)n

скорюБЕ'.JІО темn nре.ці,е. тому кіл'Ькіст'Ь rироблечих nро.цукт1r усе 

з рост.~.~~. • FІ. n.~:'и '!ому ціни вир Фбів усе з ни~·у:u:t.лш~-.. Отже, 'l'Op.roreJІь-
"~ 

ни~ x~.n1or&.JI ,цаr, nоч~.жки nромислоDому каnіт!:!.лоr-1. 

КориО'fуЕЕІ.ННІІ мrmииrо.tи .це.~;г.JІО nереш~.гу ф8.брик~.м '-іР.д м~"сте?:zями 

peмit!HIIR-1E: NЄІ.ШИКИ БИрОбJІЯЛИ ШВИ ,ЦШе ., біJІ 'ЬШе, ,ЦЄ'ПЕ'ІJ~ t' • Ф:"'брШ<И CT"JI Н 

дІlІ'~жи юи сох1 зиски, 21. оrому капі тFІ..JІі ~ти цочfІ.JІИ а по~ в1:~ьr-:1 "-9.n1 !'а
ли охоче rклa;Jte.'.fи ие. побудову нових ф9.брик. Почин'1t!'1tо.с;: 11~,:.УС'lр1н

J11зз.ц1я F.aix .U.tІІиох rot~no.Цвp ськоrо життя, тобто ф/:\бричне rироб
нац!fЕО _cx~nJП>~ noe ног.і ~а но1:і г~.лузі nроми?ловости.А.ле Rа.дwір

не форсуrш.иня виробниц'fва nриводить скоро .цо nерею .... сиqення ринvу 
'lOrЗ.pG:UU 1 ?. Г ·наалідо.J< 'l'_ОГО 1 ЕС8 біЛ'ЬІ;ОїQ мір_Оtе уоrрудНІОЄТ'ЬОF' 3(J~r~ 

~сr.з.р!п.()т~е~сІ<оро мине.ют'Ь зо . .Лоті ч.з.си щ~,слиrої хон'юн:ктурп 1 
nсчи~~.стася вою~. ,цобе,: добs. зз.rо~'l'ре~юї борот'Ьби 39. іои~·v"::І.ння, 

боро'l-.би всіх nроти roix. Першою жертв-ою з;~.гс.отреної бор~ьби б;

.nи ремесла: ремесJІа ке Еитрима.Ли :конк.уренді~ з фп.брии~~w:-1 т-:t. поч--
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.пи sіJtмире.'Іа,~об2С фабрика nосіли р.омінуюче ст9.ноr.ище .Легко подолв.r.

mи ремесла,фаСSрихи nоqз . .аи .JСонкуренціt!:юІ~ бі~ між -е::~ бСJю.Е бор()т-ьбі nе

реможця:мJІ ЕСе ІЗІІ;ХС.ци.ии п1ДІІривмства каnіта.пово сил-ьніші, та.к що хг.рв.к

теристичниw лDищем ціеt .!tоби е tсQнцентре.ція к~.пітг.ліг ,тобт~; зменшен

JіЯ чи ела п1.цприемс'1'Е nри одноч~.соnому збіл-ьшенні їхніх роЗІ\!ірі r. Зн!?.

ч'ит'Ь, nом~ . .пу rv.:ну'Іь реме ела., за ними гинуть дрібні R9.niт з.лоьі підnр:п

е:мст:.з. ,1 на ttoл1 бО» лиmгJОт'ЬСЯ nер&мо:жnяма підnриє:.ист !3!:1.-гіга.нти:, під

n:риємотD ~, ЩСІ дИ сп ОНУ'І'7Ь r:е.пиче3ними ко.nі'1'м~ми ,що м~ІОТ'Ь Н?.~модернів:rе 

техь.ічне уст~.тКуЕз.иия т~. мг.»ть мажлиnість наЕіть :ro.:кrr;:::-.т~f ринRогі 

а,Род.:J.Х".Ні ціни. 

Р~.зом із пр оцееом хоицен'l'р?..ції• KD-ni!'~.Jii :r, rідбуr.е.єтьс.я. ~ 

л:ет:lриз~.ції М'='.о: . вииихе.J)Т'~» нові промиеJІоЕі ІіеJ:ІТРИ, що CRJ.~Ь біля 4 

себе сотки· тисяч робі'lНИІfіЕ. Поміж ін'Іере.сами іс~піт 9.лі стіr: те. із тере ~ 
·сами робітників nерманентне існує ант~.гонізм: що .t.шжче. З<;'.робіт_не.. ,.. . 

. . nлатня робітників, тим І?ищі зиски кг.n1тз.JІ1сті г •. 

. К~рЛ М~.рІ<-с,, ПО,ЦЗJОЧИ }(ОНЦ~ПЦіJl KJIЯCOL СЇ С'1' ру_~тури сусnільст:r::г., I<"Z"·! ДС> Є 

r -р"обітнйчі "'маоа Га ол· о 'КЛЯ:·ё tJt!"bї j"б't:tс.ц·~м·с~т й l't.r~ •'·ЮГ1!'~"3ІІ.) ї. §срс.Тtь1ои., бе' 
' -

моr.ля:Е;, стоїт-ь перед тодс'!':вом, із. з є.лі з ною не об хі,:. ні стю, персrт е:кти:: ?. 

СОЦіЯJ1"ЬНОЇ ре~ОJПDЦ1~, ~ СОЦіЯJІЬИа реDОJІЮЦіЯ МаЄ ПрІ!Т ести ДС. З ?..Мі БИ 

існ.уючсrо к:rrіта.лістичноrо суспільно:r.с лє.ду,Р.:!< лc;.l!J• несnр~.:гедлиr•J-

·; го·,лз.дом н:·l·ИМ - соці.я:.-'Іістичним,лtдом <:Шр8::С.е.:;лrrпrм,дє не бу::,е eYcn.o. 
~ ) 

:пуат з.Ц1ї nрсч:.хюючих, бо, моDдлr:, не буде еRсплуе:тf:".Т Jpir;, де, з Б:['.чит·ь, за-. . 

rr-aн~~8 Г9.pMoRi·r. іптересіr;.. ~ 

У' бло.rодt~ну міоію соціял13му nоЕ1рилс;, не .•rиr:.e ро5 іт R?ІЦТІ: :-, -:.~. тг.

кож 1 іt~тел1rенділ. іJ~·ти соцt·яліотом - ст з . .по сзІ-:ЕІкою постjrnо::Jсти 

\ 'f ~- інтелігентвост и. Одно.R, соці.яліст и, cnpи~R.fiТ: r.и с ,..: ціг:лізм, н.к сціf. 

)!І'.МТТ е: r иt! ідеа.л, з оr:сім не зз.думуr:ались np о те, ЕІ<И,У., : . .пІ?.сяе, уг..;r~.д ~--ит

'!Л' принесе з собою соція:л1зм.Соц1я.іІ1сти легко П':JL'ipил:r,ir: J с::ці;.:.'!ізм 
~ 

м~.є nринее-ти ще.отя н~. земJІЮ,ЕІ. тому с-тг.р<:1.Ннс- r1дг~Ея:ли гсяF"і Сj'1t.:Еі-

ви, щоб ·не а·~хит~:~и аDсє ї r,1ри .Toro, хт·о · .м?.r L_ід13.е.г:,r r:и ст ~7ІІ:?.ТИ nроти 

З:ахоnJІення соціRлізмом, с·:щі.ялісти зrірдлиrс н.:-.зш:.r' . .ПИ не:п<с:м:,_ре~.к

ціс.не·р.)М ТС'. н.,.r іть Ю.за.ноrр.опсм, бо,мс::: ля.r.,іенує н~.укс:. и~ ссц~.я:ліз.м, 

::;: nідГОДИ'І'Ь H9.yKoDi ІІ1Дl'3JІИИИ nід KQHЦ€t!Цi.Jo 'соці,r;:лістіг •. 

Сnр:.б~. ре~.JІізз.ціі: зs.са.д соціялізму комуніСТ.:'..t\Н~ _nриr·еле. ~: несnо-. 

діr.9;нст·~ ~,ислідJrs Зt'.міС!ЦЬ Q~~цяио_rо ре.ю не: землі, nриf~ли · с1р,1 суво-
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-Якраз за соці.я.пізму не може бути й мови npo скорочення час~ пра-. 
ці,бо ро~1твицтво иуQ1"tиме :випраЦІDвати стіJІьки вартосте~,1;об C'rS:JIO 

rx 1 на заробі~иу nла~ню роб1тникам,1 на гонорар численному керів
ному аnе.рато:ві,і на а.иорnза.цШ обігового капітм~r,і на зиски ;з;.пя 

творення иов~х капіталів. 

Отже,і за соція.п1зму nролетар і наАалі захиmиться nролетарем,~об-
. . \ . 

. то иайwитом, ЩО буде працюв~ти за rо.подну зв.робітну І!JІВ.ТНЮ. Вихо,ци-rь, 
що нема чого сnодіватись від соціялізму ,.В.еликих щед~от; бо м~.теріJ'!JІ),-

• ' І • • ' 

не ~а правне ста:-:овище робітника не ті.п_ьки -н~ nрJІіnmиться, е. навіт-ь 1 

nогі1-~п:зться. Значит}), нема uoro ввау..ати соціялізм ~а кр о.к ynepe д до 

ліпШого майбутнього. 

J СоціяJІіз.м - це .міраж,що здале~а зде.е:ться nри.вв.б.пивим,в. збJІпз:ька 
виявляється самообмаком. 

Значить,не ~реба себе обманювати,не треба безnідо%авао сnодіва-
.... . 

тись ,.що. соціялізм nринесе ще.стя аа земJІЮ, бо якре.з· цього він не Б си-
. . 

Jti :еиконати.Отже;треба шукати нових ШJІJJХів,треба т:еоритя нові коя-... .- ... " ·~-·. ·-- -.... ·--~ ....... -- ".. . 

цеnції~ 

Треба ·Бідкину;'!'и 1 засади каnіта.лізму,що с~н;ікціоиув8.JІИ np~.!!o сnn
нішоrо,що з nрава вJІасности робили недоторкв.нqго- -;етиmе.,треба ві~к;!

Нути 1 за~ади соціялізму,щs заnереЧуt~а.nи nре.во .одиниці на :еняrJІе)J&Я ... - . . . 
влв.сЕої 1.ніці.я~иви,що знов же робили Фетиmе. з rtОлектяву.~еба Ei.J!:Mt?-

1 ВИ'l'ИС'Ь і· Бід 'іНДИВідуалізму, Що iHTf]~ec!: О~ЕRИці с-rав·:іТЬ ПОНа.Ц усе, 
! 1 від коJІективізму., що ці.n~овит~ ігнорує ін1'ереєи · -од:-rн~rці ~ 

Треба '!ворити иов·у ·,концепцію, яке. в сzлі буJІа . б nри~ирь--r~r інтере-

си <'диниці з ·інтересами гро~ади.Такою концеnцією є с;.. • .о.~.-~ _.Ц=~ .. 
р и з м. СоJІі.царизм рішуче відкидає теорію про :клясо~у С1"руктуру . -- ·----- ------

,. сусnі.nьс1'ва та n:po перманентвий антагонізм інтере.сів ьороr3-"16чих 'fS.-
t ~-.___ • 

1 боріr: ~-а з_~.місць- того ка~еrорично nро_голоmув, що cy~ni.n~teтБc - це т.7~-

вий організм, який мав з нач ну кіл-ькість сnеціяльннх орге.нів, з ко~р:rх 
..... -. ,. 

кожен виконує nриділену йому сnецифічну _фунІ<ціJD,-·бо тіл ьІо~ -r ак з а-
'· 

безnечуєтьс~ ЖИ'!т-єзде.тність орГ'е.нізму .Кожн21 . .одr--::qиця є ли!!!е '<літп-

ною котрог.осі. opraнJ-·, е. '!Ому n_ри диференціяції: функці~ лo:ui''llt орr~.иа
ми не.став диференціяція функціf1 nоміж одиницями .• Знг.чить, у до~ре роз. 

вииекій та добре .організованій грома,zсt. не може б~rтf! ріЕЕости noJd.~ 

одиниЩІми, бо nри розnоділі функцій кожній одиниці приз н~че.~т11ся: neE• 
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рі будні,Іце oipimi ~а оуворіmі,ніж бу.n:и за че.сіn каnіталізму. О'!'ож, 

мимохіть зародl~уєт-ьсsr nитанн.я:: чи н~. цеfі р~з л:zr.:;e cnpnб?.. ,раз.JІіза. 

ції соціялізму не Е.ЦаJІась, бо була зе.поче.ткоLс.на не"!!ідrотоr .ТІеними 

.nю,цьми, чи :т: зг.га.лі реаJrізація соціялізму, хоч б:r ким Е оне. була зг.ttе>-' 

че.ткоЬ9.ю?.,м:=о.є зо.D>..ди nривести до мізерних Dислідіr:? Якре.з осте .. нне 

nрипущення ~ипливає з ~аких міркуrан»: 1) nісля соціяльно~ .реЕолю
ції на місце каnіталіст ичнсго (буржуе.зного) має прийти соці.я.nістичо:

нн~ (колектиr:істичний) лад; 2) за соціялізму бJ'де сRасvн~.но nринциn· 

nриrатно~·· вJІ'з .. сности та бу;~е Dиголоmено с сція:ліз~.цію ( не.ціоналіза.ці:ю) 
. . 

Dcix М='.єт:кі~; 3) з а содіялізації ~аєтки будутL nрсгс:'ІЛ..)І!!ені. r .. :!е.сиіс.:.. · 
' ' 

тю нг.роду,лк носія всіх npз . .r; 4) тому,щс- .:r·-.р~д С?):! :.:::е може безпосе-

редньо дисnонуш1ти мав!fкз..ми, буде передано np[?.J:u дпспонуг:~~ня мг.втF!'.- ' 

ми легальному реnрезентвнтові народу - дерп~~~і~ ьладі; 5) отже,со

ціялізм в ніщо інmе,л~ дер~аDниІ каnіталізм~ 

Зе. дер~:::..І!ного кз.пітг.лізму ма;е бути з ~::зеде но П;J2НУ цєнт:р::ліз aцiJD 

керіrництг.~:~.: r:лада буде не· тільки опрацr,опуr.з.ти :::rляни гссп~дарюD?.Н

н.я:, е.ле також буде і контролювати з_дійснення цих обС'::' язуючих nля:иіD .. 
Д.;:л ~ zроблення пляніD та. для контролю здійснення їх nо"rрібні бJ~дТf'Ь 

численні кадри державних функціонаріг.,тобто 6юрокраоrів.Отже,соц1а-

лізм - це значить дер,.::аг.ниf! каnіте.лізм, це знг..чить r:сеохопJПDЮчий 
'.~":"'!' 

централізм,це знз.чить - бюрократизм та фарм~лізм. 
--- ·------- - . -- ___ .--=--

З з. соціялізму ·не буде ике І<аnіталісті!J, з.ле к;шіте.ли будут"Ь ісиу~е.-

ти і да.лі. Держа.Ена. :;~.п:9.да.,rrеребрз.Lmи на вебе Rеріr:н~цтr: rc·cn;;д,,p_. 

ським жиrтям,nеребере Еа себе.,Функцію nі;rr.nриємцЕ.як rідомо,nід

приємець старається досягти як'ИйDищоrо зиску,с. цього r.:ін дсс.::rне 
лише з :J. ~тмови, що робітник виnрацюе з нз.чно вищу варті сть, ніж ora 
nлатня, .яку він зе. свою працю ·одержиttь. Отже·, д~ере.лом зисків nідnри

ємця є визиск nрацюючих.Якра.з і за соціялізму ~ит:,~~.ція не З!lіНН'r'Ь• 

ся: робітчик муоітиме випрац'Ьовувати дал<?ко біл-ьше, :в:і~·~ за. свою nра

цю одерж:ить.~начить, і з а соці.я.n:ізму буде прs.кт:zкувг.т::с-ь визис:{ пре.

цюючих,і то ·ще навіт• бі.льmою мір~ю,ніЖ зв. вг.піте.лізмjт.Зв. капітаJІіз ... 

МУ робіТНИЦТВО, В обороні себе nрОТИ надмірНОГО БИ'ЗИСІ<:у, КОрИСТУВВ.JІ()

СЯ правом страйку.~е за соціялізму nраво страйку буде від робітИИ• 

ЦТБа Бідібр9.Не, бо ОТрSЙІС nрОТИ ВЛВ.ДИ -:- Це ~а6Оtа~,,'Це з.r:аде.,, Це НіК.

чемне ::·кJ"Рництво ( оебетобо'!во). 
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ка ~Cai.пt>Ua рQхл, зиачи'fо - ставиться одтrицrо .па :відпав"і.цо1о/ ~a.б.JJ1 

сусп1я-ьи:nї .цра.ба::аи .. Виходить, що рівність одинИ"Ць ~." ,грома,ці 1107:Пива в

ше в початк01Jій ~ розвитку,бо вже на вищому ща.бJd ро_звит!<у обов'

яз ко :в о починає т ь.оя: дифе"решtj..А--ція, тоб т-о- рі З'Щ{Ч:К овг.ння • З на чит Ьrр1з'mrчк о-
. - . 

вання одинидь виклика.ється nотреб.ами успіmног~ розвитку ГіJОма.ци,тобто 

ріЗНИЧКОВанШІ Є ез.иаr<О:О _!!_2.Q._~m;і~Н8-Л:е~Я:1!8.Віт~ f СВ.МЗ. ±!рирО,ЦВ. під 
---....---~· 

'!'римує ріЗНИЧІ(.0ВаRНВ: JIJD.ДИ р_ОДН~- p:i._~_Jio+ фіЗ~Q.Ї._К~С.т-руt<и;іl.,різ-
- . 

ного 'fемnере.мент·у, різкоrо характеру, різного стуtеня дуmеІНіоrо потен-

цінлу. Кс~ь моражісти вЕажали різничкоЕання ~керелом соці~~ьвої не-
' 

СПРЕ\ВедJІИ"БОС'l'и,бо,мовJІяв,нерівніс_ть людей веде до нас:!JІ'ЬС'!Е9. си.ttьві-
' 

ших над с.пе.біm:Ими,веде до :визиску,до кр!-п::,"";И 7 тобто в причиною з.ла на. 
І 

земJІі,е. тому зак.пикаJІи до_-і)і.Е~,g в ім'~ ідеї о~ра:sе;:,ливост:r. AJie 
. . т 

зе . .клихати до рівности - це значит-ь закликати людстго вератие-ь наза,Jt, 

до примітивr-их форм ~усnіл-ьного життя. 
{ 

Розумієт-ься, що шкода було .S відмов.пятись Рід циЕілізсщіt!них оенгів 

JDDДC'1'Ba,aлe зн<?в же шкода було 6 :еідмовити~ь від і,r;еї соціяльвої спра

Бе/:,лпDостй. О'І'же, доводи'fься nодумати, чи не ~._.ожне. часом ~осягти ~оці

Яо!1>Н·ої щ:rраВЕ!,8JІИво~и 1 за соці&льноЗ: нерівнасти л-:а.;_g~. І ст оь:іЯ циві

.пізаці.ї яхраз підтверджує, що роз винєна людська. громаде. з 8.:: -~·д:а має 

три сусnільні !парИ: 1) верхівку - то є ведучі, що да .. :оть нa.nl:'.F.l>!Hi роз
Dи~ку; 2) середину - то є кер~уючі, що Е:Казівки ьерхізки переРО.V-'1'1. у 

ЖИ'f~я та 3) nідложжя- то є nре.цюючі,Що,власне,тгорято сrоє» пр~'.'~еиа 

пові па~. Ці три шари конче nотрібні,бо без Еерхівкz ниЗи C'fazu 

би безформеНОЮ ХаО~ИЧНОЮ юрбою, беЗ ГОJІQВИМ НВ.~О:-·ПОМ, В. ЗНОЕ Р:е без ІІИ-
' . 

зів Lерхівка noEи6Jia б у nовітрі,не мала би onepтk. Звечеt»,КО7Ва 

одиниЦfІ має бути. r,членена до тієї чи інп:ої cycnj_Jio?Oї верстІ•И.S:краз 

соціяJІьвг. спраtедлиЕість иfмагає, щоб таке ЕЧлЕ:нення роби.посп сn:рз.t-е

:-:,JІиво: 1) не не. nідставі родови~сти, тобто noxo~:.;.eнF".ir ЧІ! .зз.слуr бг.

'lЬків; 2) не на nідотаві про7екції,тобто r.и~.ягуr.І-'.ння: нагору вnлиrзо

вими nротекторами, в.зrе З) ги~.mочно· власними з аСJГ.{Гами самої одиниці • 

ІіИСО'.!Оі) наnружеННЯ ї1: дymeDHOrO петенці.алу.Це З~ІаЧИТ'Ь,ЇцО КОЖНі~ ·о,ци--._ 

киці треба nриДілити такий суспільний щабель, нг. якому ~отичиа оди-· 
ниця ~ай.піnmе зможе ~иконуnати nрИділен~ їй функціЇ;,тобто бyorn: наl!

біль'сr ко·рисисm rрома.ді. 

Знз.чить, :ко~у о.:;иВИЦІ) треба mа.н:у:ват~ не залежно r:і.ц '!'ОГО, н~ . .ЯІ\0-
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му оусn1лоиоиу щаб.d nона .стоїть, а зе.JІежно ri~· того ,як добре· r,оне. 

1 иконує nри~і.ІІену їй фуикцію.Зио:в же треб~. ПВJ,4'.F.:тати,що _соціяJІ"Ь~а 

сnреt.Dедли:z:іС1''Ь J&()же r, трШ!;атись Jiиme r: добре дисциnЛ1нои~.:ні~ · гро!.н~.

д11~~-~ о~иницА,і поодинокі сусnільні L~~ств~ 6у~~~ь заnжди nе~'я

тати -і про QI:t)]: npa.Da., і ПрО СDОЇ ОбОВ' ЯЗКИ • Уріr:НОLІажеННЯ npe.r: із 
1 обоL'язІ<ами як ;;;ІЯ одиниці,'fак і для сусnіл~них me.piz:,~ .r;pyroю riимo

rOJO соціяльно і: сnрг.r::е;~JІиr:.ости, бо хто б:?.гетс бере, тср';l мусить баге.то і 

дs.ти,е. X'JO меJІс бере,той мuо мусить і ,z:;ати.З!н~чить,::.ерхіrt.·е.,іllо з~::..

~ди нористз.rтьс.я DеJІиJСими приDі.uелми, му~ш:ть за. те : ;;уонуве.ти: cycni ль
ст:іу і r.e.zmкi nocJiyrи .Якраз у дисциnліноr.а.иій гром:?.,r;і ме.е ·б~rт~: r;з .r:то 

під ·сусц1льиий контроль - чи до;с;е'ржуєт.ься :J :. сіх конкретних П!Шlдках 

3е.сади уріпноLа.ження nрг.;. із обоu 'язка..ми.Якраз <:олі;,?.ризм ~·~:rмг.ге.є,. 

щоби т орrа.ні з ованій rpo~-13.)-.'i D-ерхіька ;1. не.;_·. алі корzсту:·є.л?.Сі.і: np:-:. ом 

;:.::.:- ;::>.т:>:t н~.к е.з и низе.м, з.JІе щоб одночасно бул~ з обоr~ 'п:з ::".~:: ·. і,:,по:-і;.::~.ти 
~.(. низами за доцільність дСІ.них не.казі:,::. зно::. же щоб Е:'!.З;ї :.r~~.ли 

· Ве JІИШе ОбО!' ЯЗОК КОрИ!ИС'Ь Н8.К8.З8.М ! ерХіЬКИt ~..ле МС.ЛИ np:?.:.O "Тf:і:ГТИ' 

:- ерхіьку до 1 ідnоrідальности зе. не.::.оці-"ІёНі Н8.:-: :::.зп. Тз.~<п~ чином· rихо

АИЖ'Ь,-що пере,Q"мо: о:ю соці.fіл~ноr сnра:;:;едли:.,ости є сусnільне. дисцrш-

\ ліна.-;~- пере думоr;~ сусnільноj:· .цисциnJІіни в щі'ІЬН":І. ~'Саі;;дреЦЯ · ~ сіх су
сnільних шарі~:. :серхіr.ке. не сміє J:ідrоро.цжуDе.тr:сь r ис OR ою стіною 
;.:i,r:; ю~зіr•, ~- зноL же низи не о.міють загруз ~ти :с. бо.'! оті ін~и~ерентІ~З..: 

.м:.у.Зне.чиt-ь, су.сnільне жп'!тЛ тре,;е. базуnати на з?.сг :-:;ах дем:о:Rрг.тиз.му ~ . --- -~ .. -~ . 
тобто. ·g;.: з::>.саде.х служення о,z:;иниці rром&.,;::;і тз. слуУ.rення г::;-оz~!~;,и о.~·~~ни-
ці.Тому то лиmб ;, ,t;еМО!(ре.~ичній респjтбліці зс.r~.р?.ЕТОі'~Р-і nepe,r;;y:r.ro::и 

по:- ноrо т~. ~rcniшиoro розr:иоrку гр"мади .• 
В цг.рин:і. еконрміки солідаризм ст?.::ить :rрянц:rn nрнr·з.т:ної ~ л~сБос

ти осноr:ним· Фак'!ором,що має формуr:ати с~rсnіль:но-еІІоно~•ічні :::іт;н:>синк. 

Отже, не до п;ролетаризаці:L мас прямує сол~~аризм, ?- на:-пакп - .-: Q..._o.dлL~ 
ж~~внsr мво, бо хоче .J<о.жну .::.ІОдину зробити ::ласник.ом, госпо.:;е.рем нЗ. : 
.~· -. . ._...._ .... 
1-.J!Р..сному ;;~ор і, з. не наймитом ~:- чу~.их хоромах. Тому то солі,r;аризм no-

;:;ae: та1tі.-нs.nрям:ні е~<:он:омічної noJii!fиxк: 1) розпо~іл землі l:oz·!:i::-: ее-... 
ля?.сfr.ом нз. ооноuі трудоnої нерми, з зе.бороно.ю роздрібr-:енg.: зе1;:ел'Ьних 

' . . 

маєт:кіr:. нижче норми,е.бо,зноп же,скуnчуDе.ння .земJІі ::: рукі?.х о~и:н~ці :и·-

:це .:с стг.нс.І JІеної норми. Земля це. є ст з.т и l'ерстато.м пр еді ;..~Л'fl селян ет: з.., 

е. нікоJІи не of' є ктом сnеку.п;;:ціЗ: кєші те.лістіr·. 2) Бу.~инки те. nромиало-
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D1 nі~приємо~ра ~~ без обмеження щодо Ух роздр1б~еНИА чи скуп

чеиил б~и об'єктом ~nівлі-nрода.жу-; .. 3) !оргівля має ~а~и 
доменою npИJ3.a2'!1'C>ro І<е..nіт S.ЛJ'T та вреноІ) ві.nьної .конкуренції; ~) .хіс!!, 

підземні nоклади руд 2а ~уrілля,джере~а нафти,озера та ріки ніFоли 

ае можуть на.пежз.ти р:рУ!ватним капітаЛістам, бо були б джереJІом неспра.

ведzивоrо збаrачення одиниць; вони м~ь бути лише об'октв~ nуб

лічної власности, бо доходи 3 вих мв.ють нале:Есати громаді; 5) тяжка 

мета.пюргія,~зниці,банки wa асекурівві також не можуть бути Е nри

Вl:1.тних рук~.х, CSo меіоть служи~w nубJІічним інтересам. 

Зе.хищаючи nринциn n.риве.твоІ в~асности, солідаризм тz~" хоче з~.без

nечити вхасникові овобо~r виsвлеинr- власної ініціятиrи,.об тим с~ри

яти ро~..ж.ьор:ч..оr.Q __ потен~іялу людини.Влаони:х, ь.1нє r:ра.во вільно 
. ·~. - ••••• .. :J< 

ДИСnонувати СВОЇМ МВ.SТКОМ 3 меf'tm···о·,!t'ержВ.ННЯ ПОЗИТИВНОГО БВ~JІіду, ТОб'l'О 

приросту маєтRу чи зиску, однак зв.вж~и мусить nам~ .сrта.ти про до~ержан

ня трьох. передумов: 1) ьи:корио7оВувати мавток можне. л::-т.е слос()ба:ьm, 

доз:еоленими зе.коном ~а wopa.лmo (не.nр., не можна нИІдИ'ІИ чг.стrпп: Е~t\

;r.а.ю,щоб тим nідняти цІви ва збіжжsr); 2) треба старатrrсь,щоб від ви

Rористанн.я мв.єт:ку мав користь не лише в.па.оник, а й ціле cycniJI'ЬC'l'BO 

(напр., зе.місц-ь nв.рків, розводити овочеві сади при привз.тнах о~rд!!ик~.х) 

та 3) завлди nе.м'ятати,що дЛ~ висоти з~рібку чи з~сFу іс~тє nе~на ке

жа,nоза я~ою починається вже сnекулятивне зба.гг.чення. 
І 

~-:І• додержанням· з з. з нe.tte н:ах пере думо в має . nн::r-ьно o't ежити дер т.авнг. 
в.пада,а це вона може зроt5иоrи nотрійним способm,l: 1) л.'Іянув~и~-шw,'fоб-, . 
то ветановленник наnрямних rосnодарсь:коrо ро-звитку; 2) реrуJ!ЮВ!?.ИНЯК 

' цін на ринку та З~ нормуваннsrм. взагалі ьс.яких ~сходів (з~робітної 

nлатні,різиих гонорарів та реиж). 

:Взе.галі жреба старатись, щоби ко~:сна одиниця. ме.л9. високи~ ::~~t.с~т'fєви~ 

стандарт,.як.ий би вистача.~ на задЬв~лення н~рмальнRх фізичю~х те. ду

хо:еих nо~реб.О~же,державна, EJJ.aдa має не доn;)rскг.т:! srк зн:иженю: З.::'.р::>бі'f

НОЇ rтла~ні до рівня:, коли :еже робітникові не вис~е.рч~є не. nрох?.рчуьаи

ня, те.R і звищення зе.робітків вищих функціон: .. ріЕ ( гс;нер8.JІ'ЬНИХ д:.rpei-:'fO• 

рів фабр~ та бг.вків) до фантастичних розмірів. 

BзaraJii со~ідаризм мав старатись npo оздоровлекВі1 rocno~2;c~кoro 

та. суспільного життя. Для того мусить дбзси : 1) щоб :ае б~·ло з.r.і ":-ті.ц• 

п.цеf!" (пар1У:в),,.ав.і "над.шодеfі" - nівбоrів, бо всі люди· ме..ю'lЬ бути .иише 
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людьми,хоч 1 неодне.І<оr:оХ r~.ртосоrи; 2) щоб за диференціяції фунІ<ціf!. 

не зроджуDалось nе.ра.ЗИ'!'ариих професі~,які нічого прсдуктиr:нсгс не 

тrорять,а лише роблять неnо'rр1бну метушню (не~рна кількість посе

редникіu між пр одуцентом те. сnожи:rачем)_, '!'а. З) щоб 1re б~-rлс е:ні тира.-

. нії repx1r, а.иі cr::s.r:iльC'l'DD. охлократ-ії, бо треб~ nриr:е·сти до гар!,4онії 

інтереси ~сіх суспільних mapir.. Отже, Г[.!.СJІом ноЕ ої доби ма. є бути: роз-vм· 
. ' ~-...~--·~-·,~·--1'-4 -- " 

на cr об одt~. з е . . розумної дисциnrіни. · · 
.' ~ І 

Кожне. одиниця одинцем кr.о.па, а.ле в громаді стає, титаН"см. Тому т~ .. ебз. 
к ·. ~; ~· .. ·:.r,y старатись стати ста.JІ.Им ч.пеном rроме.,ци""щоб спільними зусилJ!RМ~-І 

nереборюве.ти не.йбільmі nереmкоди.Цементом,що тр:Има:є ncix членіJJ гро
мади r:кyni, є соція:n:ьна сnрагедлиіість. А ~оціяльна спр~.т едлиr і сть r:и

яР.Ляється r: 3-х фе.зах: 1) r; спра.rедлиuсму рсзп(;~ілі функціf n:.;>між чле

нами rроме.ди (за спроможностями),2) .1:. спре.rедлигому розnоділі сnіль

ного доробку поміж члена.ми (з е. з ~.слугами), і' а 3) r спр?.:- ед'лиrоцу розnо

ді.лі громFІ.длнських nочестей · (за моральними г "ртостями). 

.. От-же, солід"1.ризм має пивести .людстпо із суч~.сного .лабіринту nроти-

річ 'l'a Rонтрагерз не. прямий шлях праrдипого рсзгитку, а це станет1:ся 

тоДі, коли люди бу:zуть Сі'а.ра:тися стати лицD.рями лю~ської гідности. 

1·E~~';n~n;};i(·;.··· духё·r-ість, І!! ляхом епоЛЮЦії, зродИ.Л8.сн -~-і ст оричнсї синтеЗи·-~ 
дr:ох· джере.л,що їх сим~о.лє.ми є Сократ 1 Христос.Сократ є симт-о.д0м с~:мні-j 
nJ, з. тому й rті.зrениям е.налітичио-критичн:::;го розуму; це дух досліднике. 1 

й інтелектуА . .зrіста-скептиІ<а, стимул вічнсгс філософічного mуке.ннл і 1 
nре.rненн.я до nізнання не.йбіл-ьm об'єктt!Dного,як до мети.nошз.н-:.~ :::,о людсь-1 
кого умогного зажону і СDобідна пра.ця думки,що із ф?Rті.r:: збира.є мед : 

.. знг.ння, є зз.~ерL"енням. .. . 1 · І 
Христос - це Eip9.J це nризгілля чіІстосердечвого б:;ЕІ.терстDа .любоrи, j 

с:б'е:ктипне сприймання партостей тодської дупrі,nеритет у тр~жту:оанні 1 
.кожної жиrої іс~О'!'И без Dинятку. 1 
і( Синтеза· в cnpanoю підходу, та. є теоретично обгрунт'J:r.9.нз. і! життєздз.т- І 

1 ·на .• Сскре.т 1 Хрисі'ОС П~..Р~-~8-ТЬ соб_і._t..9J·~?Іt.е ___ д9!1Р~~~~ься;_DЗ~~-~-!!2..• LИГ·:.~оrую- j 
' чи · пr-.::,г;;nж баге.тьох сторіч е!!ропейських r:иxonз.нrr1-r: сr:~·ч9.Ми с:-.:-.н:1. духо- 1 

:г-е; сти. І Н8.ще.дки доnопюогг.ли 1:х, комбінупз.ли t! міняли, nос.лугс.~;,.'10чись ни- t! 
ми, .гк. м:3теріялом для СІ oro нема'fеріяльнсго існуDз.ннs::. 

І nрияr:ність сокре.тіr:сьRо-християнського мислення. є рі: ночз.сно х~р~.к 
терисоrикою того,що ми розуміємо nід nоняттям "Еr;ропа". 

Хто зрікається його, зрікається і сутиости е:::-:ропейсьRог.J "я" ,яR іст о-' 
, рич1,\о-психслоrічноr, НІ3.Т"l'ра.ди41ї розбудоD?..ної, ціласти. Поr:!9.Н~ ~о людини з j 
/одного і с~об~да думання з друг~гс в фак'l'ичними гимог~н ціє~ оинтетнч-' 
не~ м~терикоrо-окреміmноУ концеrіціХ~ 

~ Вільно за С~.льt~ад::;ром де Мз.~в.рісr'? .. '-......... _ •. _ .. ___ ,. ____ ···-· ......•.. .. -·--·------·-- -·--··"-···---···-···--···· .... -................ -----···""---·-··-·· .. ·-·-· --·-····- ·-··------'-----··-··-.... --· -··· . ·-
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МИРОС.П.А.В І1РУ!ИЧ 

В ІОРС!'ЬИІ ЗА ОБ' ЄКТИВll І СТЬ 

Hatr иаrоJ[ОВО8,на uерmий n:оr.ия,х,uе~же 'lрохп бомбе.стични~,сJІі~ 

розrJІя:,цв.~и,ах nе.рафра3у CJtHie~ 3 осt>е.нніх ~атте~ ;~-ра П.трЕ'. МірІІ 

чука,~ нкій ав'lор заторкуt пробжеuатику ивmоrо Бисокоmкільноrо 

житт.t~ н:е. чу1·иа1. Маємо ва 115&31 С'!аТТІО, що nоявилася в "УІ<ра.їн

ській Трибуні'' ч.20 3 8 rру~я 1946 р. n.н."В борот-ьбі за Зі-іан-

ня~'. 

A.trr()p ціt~ ста'!'ті,ві,nомий еере,~; нe.moro стjr,цеитсь:rс:оrо за.rе..иу, 

як о,ции із тих JIJ),Jtet~, що без огляду на оsої хr~иJІеБі чи С'!Мі не

в.-ачі на сту.цевttс'Ькому '1'8реи1, не JІRme nри кожні~ наго ,ці ~'l'E!.pa· 

J)'f'ЬCJІ :е npeci зайняти о~аиовище до різних е.кту~л'Ьиих студентсJ.

ких питан~,е~е впеР9а ra nсс.иі,цо~яо яамаrе~т1tся в то~ чи інти' 
сnосіб уnJІИНУ'lИ наs1т~t н& poз~t'язy~UJU[ :tx. 

Що цейвn~•• ие за~•АИ ~~е на хорист~ укр~їнському сту~еит

С'!ВУ, не бу,цеuо ва Ц1tOIQ' ad сц1. особливо nі~Fреслю:ве.ти. ІІз. томі ст1t 
'l'YT хочемо на:вес:в жеІd.w~ке, nрmс.падів о,~;ностороннього або й 
тен,JІ;еиційноrо осsі.,жеин~ каmсХ студентської ~іr.сности на сторін

кв~ деяких укра~исрких п~есо:вих орrанів. 

'l'в.х,нs.пр. ,із c-re•rт1 20ro ж anope. n.н."С'!'орінка. з ;'иттп ~·R

раїнсахого ~y.xeнtC'l':!e." Схив."У.Т.",ч.13 з 1.11.1:6 р.) ,~toF1дyє

мocJt між інmим npc .,е,що "1жеолоr1чииА яаnрямок,що зна~~о~ сиu

пе.ті., у 80 - 9~ мyжeнttcJtxoro заrе . .11у, ~ия:ви:вся ц1.п~ом зр1зr им, :ви
І<"е.зуІОЧІІ .а.ия поrJІІІдіа pem~• по:вне ~вроауміння". 

Не одноrе а ЧИ'!ач1• ціе~ Ot'EJ.f._i заскочила иаї:вні сть, з sRoJD e.r .. 
тор cnpou1rcж иа і"ахе nержжения. 'l'а,ие з:вг.JЕ.zчи :в:vе назіт-ь на 

,цеmе:ве оперуааниа фіХ7И8ИИМИ 8іАсотко:вими даними,за добре відо

мим рецептом, об' sхтн:вном:у ЧИ'tе.чеиі :веа ко позбутись Ере.;;7еннн, ~о 

.-еІІкі факти,яІС1 заісиу:вали !! наmому студентському житrt,с.,~влn .. 

nід звг.х запиоrу ие JІИІІІе "по:вио~у" Еихазаиого БИрозуміння ,цзrл г.о

ГJІІІ,ІІ;і:е реmти,uе й "ціJІхо:виоrу" аріл1~'1'1t ,цаяоrо ідеологічного яа
nрвмку. 
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За'!'"оркуючи відрадне nита.нн.я: двох студентс-ьких центреJІ'Ь, автор, 

ще :в знв.чній мірі носить гідnовіде..лі>Н.ість за цеn нев:ор:м:ел~ни~ 
\ . 

сте.н річай,пиmе в т1й же статті ось що: 

"Трохи шуму викликала була.· на ']T~iASHT с-ьк ому терені - "оnра

ва" - двох ЦЕСУС-ів, яr<у ЦЕСУС вирі~г.ив ·зrtквідуБе.ти'' ••• 

Не будемо на цьому місці осnорювати ін·.rенсив~і С'l'Ь "F:VМY", вик.пи

каного цією спре.вою,бо вве.же.t::мо,що і9Lжливість деяких питань не 

38В:И.ЦИ С~ОЇТ'Ь В nр.Я:.Мf)му гід ·:оmенн~ ДО БИКЛИК8НОГО НИМИ "mу.му" • 
Не будемо говорити тут ні ттро Еід:-:мий "ре.:r-сЬkий" с.п.овник, що 

не.м чомусь мимоволі пригедують такі терміпи, .як "злік:еі,ц~r:вати" .• 

~,цнак елементарне nочуття об 7 єктивност и зобов' язу-є нас ствердиІJ:' 

'l'И фs.кт, що "ліквідаЦія" вище з гr;~,даН•\Ї сп ре ви не за.пеже . .пе. й. не за

JІежить .пише від ЦЕQУС-а, та що порозумію·rя дЕ ох Цесусів ( дzв.Кому
н1:ке.!' з 3 .10. ±б р.) стало мо: ливим лише в І-rе,слідок доброї вo.tri 

проводі13 о б о х Союзівsтобто ЦЕСУС-·е, й ЦеСУС-г.,е; не в нас.пі

док ~дносжороннього рішення одного з них,як це ба~ав би нsсвіт

лити в сБоїй сте.тті д-р п.м. 

Не.во,цимб ці факти не для того,щоби знову Кf1 . .ПВ.М;у'1'И'l'И з трJт.цом 

засnоІ<:оєнJ-· во.цу,а просто дJІЯ того,щоби в ясІq>8.:еиV спосіб nі,цкрес

лити nот ре б у при м·а ту о б' є к тин в ности над 

усякою груnово-nроnаГандивною доцільністю в nраці :кожного жур

не.ліста. 
+ + 

+ 

У:країнсь:ке високе тг.:кільницоrво не. чу::ині сnоFнsrє,нере.з Е lf:Y'/t.Є 

важких y~roвs.x, незвичайно ва.жли:ве зе.:вдF.І.нн.п: ви:хову:ванн.s: нових ке.;ц

рів інте~ектуг.льної елі':t'и серед тієї частини иe.moro не.роду,що оnи

налася'на еміграції. 

Ана.пізуючи рОЗЕИТОR укре.ЇНСЬКИХ БИСОkИХ ШRіJІ На .ЧУЖПJ~і,,Ц-р П.n~. 

у вже згв.,цаній статті nід не,гсі:по:sком "В боротьбі за знв.:ння"· nри

ходить до висновку,що на шляху цього розви~ку є дві nова~ні небез- . 

ttexи, а се.ме: 

1) загроза nониження наукового ріЕн~ та 

2) nолітикування де.я::ких nрофесор{в. 

Якщо з хrерmим твердженням та з ~ого ар.r.vментування.м .Е зе.rг..пь

нсму можна б nого.дитис'ь, то а.жніяк не вдаст:r)ся пього зроби.ти, ко.пи 

.. , 
'· , 
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приО'1J"ПИ!4о ~о арrументувв.нн.я другого твер.цже:нн.я. 

Тут в.Б'l'СР уже :не ебмежує-т-ься .пи~е. не. заrа.пьиих мір_R~нх, а.ие 

11 без~оронньо" намаrа'Є'"lьс.я конхр.е..і"Н"ИМИ · "прЮtJІа..Цами" -?іоказ~.ти, що 

вистуnи ~еяких професорів можуть пере~~ти профеоорську ~атедру 

в "мітинrову бочку" ,а це було б nохороном не.уки. "Прик.ие.ди", що ~х 

з цьоrо приводу ю:н~одить ав~ор .. це статті проф.Феден:ка та "rо.пос

ний виско~ е~ноrо з наших професорів психо.поr1~ • 

.МИ не ме.ємо наміру обороняти. !rYT nогляди,що їх у сво~х cтaт'fsrX 
:еис.повmє nроф,.Фе,це:н:Rо,однв.1Іе qтверджуt;"мо,ща не.nаст.nиви~ тон,Е 

якіw автор rt:~вори?ь про '11 С'rатті, не тільки не не.ге .. дує інтел€ ~t'!y

a..n-ьнoro. ni'JS·E!мy JІЮдини з зажінченою Fисокою освітою,в.ле кидав !'е.хож 

д;лже nоrв.ну ~і н-ь І! а "безе'!' орСІнність" усіх nоn.ередніх тз. НР..етупних 

тверджень д-ра п.м. 

Трохи глибше варто.; иа нашу дум«у, зуnинитись не.д "го.nосвим ви

sкокомJ' професера лсихо.поrії,.який для іJІЮС'l'ре.ції nеtного nсихіq

ногn С'!'ану дозвеJІиt со~і зау1ае.зt.ити,що "те.RИХ вдей з хворо::о .асиrі

Rою є д;у'"Же бв.rа'l'А в едній нв.шій nартії". AP'l'Op д'-'~чає не без nеку :в 

-rому,що сту.цент,обра.zений у сЕоїх nоглядах і лочув~.ннях -re.Rиw "без

відповіда.nаиим виетуnо.м't npoфecQpa., сте.виться оnісля горо,_.о й ие,Jtо

вір.пиво де RoІtНero викле.,Dу даног& прnфесоре., е. нt-віть втр~.чає охоту 

й за.ці!tавлеиня до предмету, що його той БИ~1Jе..r;з.є. Про"rе, nристуnиІS1!"И 

fяИЖ1Іе до т. зв. ''виеttоку" професора nсихології, МОУНВ. ст верди'tи .пиmе 

ДВі МОJСJІИБО С'1' і. 

nерше. можJІивіот-ь: наведений професором приклв.д не ·~tдnов1:ц~н: 

д1Исності,а є тільки nродуктом його злобности та о~носторонвости. 

В цьому виnе.д:ку жодни~ і~ слухачів не може почуЕе.ти себе обр~

женим,тим менmе,що дану nоJІітичну nартіІО не не.ЗР9.НО nоімеина,2. r; 

нао є Хх по саогодніmній стан не·менmе,як деF'ять. 

Друrа. мoutrnicт ь: не.ЕедеІJИЙ приклад, нв. же..л-ь, Еідпоr·ід.f'.Ё: ді~сне

сті. Б такому разі даному професорові ніяк не можна заперечити на.

уко:еf>~ об'вктивиосrи,а тому кожний логічно думе.rочи~ сJІухе.ч,заміст'Ь 

nочуватис• обрз.женим у свої?С поrлядв.х, nогинен :ех грунтовно nереві

рити, е. nрофесорогі ~':И вднчнйм за '!е, що допоміг йому !!c~-Y1tOFO збеr. 

нути оут'Ь тіє1: чи 1иmсї nсnтичної пв.ртії. 

Можемо cn од1в8.тио-ь, що студенти, які дійсно зе.с.пугоFуют ь н~. ЦtD, -
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не. жа..JІЬ,тепер че;С'?О зловживану назьу,нl .в rrертпому,ні;в·другому 

вицадку не будуzь з не-ох~.ю C'l'aBJї~~1IQ:r, до np-e:~~М.e-'l""J" даногQ nрофе

сора, а нв.впаки, вnерТ'ою працею над собою буJІуть с.т8.ра'1'1ісь усунути 

всі мінуси 1 що могли 6 виnливати з т:Іdх ч~ інших не:rоліків .деЯ'ЮІх 

nрофе Аорів. " 
+ + .,. . 

+ 

Ремає сумніву в тому,що nрофесори повинні дли gауки зректися 

активної участи в·· nслітиці,а в про~ивному в:~гтадку зректисн катед

ри для nолітики. Б сучасних умове.х нвшо): емігре.ції це,однек,ще не . 

. буде зап о рук ою відтягнення:· наш-ого' студент ст вР. від 11 nриr!т·рf'.сте~ по--
. . . 

літячного бу,цм'',а то . .'тому,що .де.я:R;і одиниці ~~ких із студентством 
. ' 

В' НЖе Хіба те, ЩО f-1 ВОНИ ·:К<;>ЛИСЬ були qт)тдента .. '>Нl (нераз Е:іДСJ71::!і f: На-

ВіТЬ ЦеЙ Момент)·~,~- отже, такі ItienoКЛ~l~~НJ.. ОДЙНйЦі ВСіМа ЄИJІамz Н~.-· 
:ме.г~тJ,ся в біл1-Ш tzи менш фатІ?JІЬний. сп о~ і б уі:ли:ва ти не. студент ст во, 
вт.яге.ю~и Че.с~и·ну· ·й.·Jro в .густе nавутиння .. сЕоЁ:ї' ·иг.ртій!ІО-;rруnової 

. ~ . . . . . . 
сітки~ 

. ' . . . . ,. . ... 
ПрИ цій не.годі fpe ба,. однак, стверд;Ети, що ~/кре.їн~ке ·ст:"дент стро 

~. . .. . . . . 

частинно ЕЖН зв:і.л'!:!ниJrос-ь ві~ цих не($а:Іf{В.них 7 ~· то t7 ворФvих fіому 
. ·-. '... . 

вnливіD; та що nевні факти· вказують на г~ослг.бJ.rення делких1• НЕ: здо-

рових течій тако:к ·серед реnтти JЧ3.moгu ст ;у де:н·.r~т вн ~ 

+ + 

+ 
.. 

Власні сnостереження та розмови з. багат·ьома. студентами різних 
. . 

українських високих шкіл дають вам не лише· пре.:во, але· й· НR.:кла.де.ютJ. 
на нас обов'язок ствер.ди!І.'и,що наші про~еаорсьІd. катедри зне.ходятL-

. . . 
ся щ~ дjт:'іІ:е далекq в.ід· ст ану, в НRОму. вони заслу~оr.~;·::: али б не. вул'Ь-

. rе.рну назву 11 Мі'7ИНГ.ОБОЇ бОЧКИ" .НатоМ~СТ_Ь ЦЯ НВ.ЗБР .. Н8.ГадуЄ ~8-М З ОР
СіМ мимовоJJі деякі т.зв."воестудентс-ькі"з'.їзди,щ.о їх ·не. пр_отя:зі 

минjrлого ·nівrораріччя улаr:rтовували, для виrrробув8нн.F- своїх де маго-. . 

гічних можлив_с.Jтей,різні: непокликані до· цього. особи. Та про це тут 

зайво говорити. Важливим Є факт, що українське. професура., в своїй 
1-.... , . 

абс.;;;.шстній більшості,до т.зв."політики'' -nід цією.не.звою СR'ри:FІе.є-

т~ся дуже час~о найnримітивнішого роду політиканетво - ставитьсй 

не лище з великим тактом,але й з nодиву гідР.ою тераеливістю. 
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І хс.nм .--р n.м.nиmе,що ••професорИ nовинні бре.ти.участь у ку.и~

у,ри111реtіrійй1й,харитативн1й лраці,але ріrоуче не сміют~ аиrе~

аауися ІS поJІітихе,нство", то ми дозволимо собі nоставити одне nит8.И• 

нн.: 

Чи не KJ'S.щe виглядало б нині·наmе nолітичне У."И'!'ТЯ,І(О.ЛИ б хо111 би 

не~е.иичка час7ина наших знаних,досвідчених професорів (серед яких 

чиuа.ао аорисrуют"Іtся сnравжнім s,вт оритет ом не лише сере ,ц україясJ.

коrо rромамнства, а.ле й серед чуІ<инець:ко го еві ту) застуnи.па б не, 

нашій nо.п1т ичні й арент1 деяких т. з.в. "політ и:ків" ,-з а.л ї-І:ТТИЕ::!И цю.!, РК 

поле nопиоу для їхньої енергії,nвБні культурні,ре.піrі~ні,а пере~о

Есім харитативи 1 завда.ння? 

Щоби не вик.лихати непорозуміннл,дозволи~~о ообі не. за.кінчення 

заявИ'l'и,що ми цілком згідні з автором с-rе.ттеr. г ''Укре.їнськ1~ Три

буні",хоzи ~.ц-еться про те,щоби наука не була., ":еикривw-:::ована nг.pn~

HJUШ концеnціями". Одначе, нау~і ми не МОУ'емо зв.:г.еречити nрева. І 

об' єхтивно насвіт JІІ)Вати існуючі "викривлені кон-цеnції'' тз. своїм 

lСРИ!'JІЧННМ .І;:і.цходом допомагати не.nре.вленню· :Lx. 

- ;r ;; іії'іїr іі rr rr іі -
u.u.u.u.u.u.u. 

Гriiffffff 

-11-

-·· .. _ .. ____ .. ' .... _____ ...................... --... ---·-" ----- ---·--·, 
І 

І 
І 

ПОЛІТИКА НАЛЕЖИТЬ ДО ~nІВЕРСИТЕТУ 

НЕ ЯК БОРОТ~БА,А ЯК ПР~МЕТ ДОСЛІДУ. 

Проф.КАРЛО ЯСПЕРС. 

~~с:--~-::..~~ :;~ ~.-::-.-:.-.·~~:-::.7. ;:_~~-:-:-:~~";:11""'0':.,_ --... --------------···---·-···-·"- -----···-··.,.._·--·· -~-·----' 
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~rot.Dt~loys Wenzl: "Geist u. Zeitgeist zweisr Generationen" 
.. Ge1st1ges М«nehen, 3. :Нett 

ttЩo JJJІJІ·сненнв сr_ча.ои-оЗ: _.JtY!OBO~. сит:уаді~. є конечна необхі.цніст"ІІ 

11.11.• JJиоеі!'JІенвя ,Jto~orи в майбу"r"ність,дпіІ висві~леннл.духовихзав

,цань на завтріmн.іtl день.,· - це не викликає жо.цн6го оу~.щіву 11 • 

Те.к nочинав сво)) бр~ПJ':ру.- 11 Дух і liYX чаоу 'двох· .генерацій~~ відо

мий мюнхен.ський фі.поооф А .п о і с В е н ц JI ь;· Де· він дає ст!tо
дий огля~ -духової сц~уа.ціt оста.нн~ог.о чаоу (суЧаоноt ~олод~і гене
радії) ,пrшодячп їЗ:: в cвi'l'Jl~ духового ЖИ'l'ТЯ ост-анніх десятиріч ( nе-
ріоду старшої генерації). ' · 

A.ne ..rг.ке виясненна,'!'обт·о,вияснення. су~е.с~ ї духеБої с~~туаці:З:, вr-r

.мв.rає, оче-видно, огляду назад, обмірковуDання про~деЕо-го р.ц~3r Dчора. 

f Бо ";.r;yx 1 дух часу знаходяться між собою у взае:1-rодії. Д~хове життн, 

діІІНН.fІ 1 ТВОрення В фіЛОСОфіЇ fi Науці,мистеЦтЇ>і f:.· техні~і D!ІЗН9.Ча.S 
образ сюіт-у й світогляд ~а обумовлює духове настаr.лення:, - дух. чз.су. 

А це~ дух ~.су,nануючий не.отріft,наставлення,,rr,уnrеr;юІ~ О'l'а.н робить, 

споїм nорs:::дком, знову. вплrtв на творче духо:sе життя"·.· 

іlереход.нчц, ttаким чином, сnершу до СТП(}JІ,ОЇ хг.рактеристики: ~!·w.улого 

часу,в.і;тор_ заsп::.ля;є,що :Ioro о~uд·в oщio:r.:нor:ry стосу.ється німецJRО"·го 

жи:тжп,хоч,одначе,духоLі т.еч1~ при сnлетенпссті,якз. пs.~уе: тепер у еші

ті ,ме»тJ., здебіл-ьntого, загальний характер. А тому 'NК.йі1 огляд мусит'Ь 

oчeL:!~HJ цікаvити й вас, бо: nonepme - духо:са ситуація, ще n?.ну!:.а.ла :r.: 

останні деолтирічча в НімеччІmі (як ми nобачимо дг.лі), мала зага.n0 -

. ний характер того часу,nодруге - з огляду іст,:::,;рії духст:аго ж:·:ття nи

nлz.а~а..ють nевні nроблеми-завда,ння, що та.кож М8.ІІТЬ з 9.ГадьF.е з t-:з.чеzня., 1 

nот1-стє - ми живемо тепер у Німеччині,а т.ому ціr<г.:::о баз!Іосере.::.ньо 

ближче; nознаnоми1иоя з ціє·ю країною, що nнеслЕІ. гел:п<у частку r:. іст о.:. 

piiD JIIOдcrr.>a,a '!акож і ~еnер,не зІJажа:rочи на обст9.~ин~,зsrлІ-r:::!?.є за. со

бош,з ку.n-ьтурноrо погJІЯду,маf.?же цілком сr:.ою C'fE'-:PY pc.JI!O. 

Цілком зрозуміло, цо вис1:ітленнs:: такої mироксї ~ ;: ~:~r.JIИE ої. теми r: 

рямках брошури вимагає ,.,нупої лакщ1ічнос.ти·. 

В~оь стислиft orJlяд іс!'орі:і духоr-ого життя, ;;.J поАає 9.! тар,мщltНа бу

.по ~ ПОДіJІИТИ НВ. Дпі ООНQІJН:1, .. Ч8-СТИНИ:. nерша - ~yX~:De ЖИТТЯ ОС'tZ'.!іИЬОГО 
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часу аж ~с о~аоиос~и.1 друга - духова ситуація ·суч~снос~и,з визна~ 

ченнлм основних проблем:іроз:в 'я::зааня яr<их ьиме.гає духова кРИЗа. сіоrох

нітиіх ~ів.3но:ву ж,nepmy ча~иву можна розділнтк на такі_ чо~ири ~е

рі~ди: друга по.иовина, иинул,rо столі~тя.,ІЮча.2ок н.urtшнього - до пер

шої світовоЗ: :sійни, nеріод після ці є!, вій нм (20-ті роки), nе~іод "30-х 

років {rіт~еризм). 

Підемо,отже,за ав!зром. 

Свій с~и~й оrля::д Венцль nочина~ лаконічною характеристикою дру

гої nоловини минулого с:rо.,•іт~я. Цей час "бу~ оnанованv.~ .Е~.n2ки.м ,р-оз

витком г.риродознавства 11 техніки, розв-иткnм, з яким ВНУ'fрі!!:ньо-,цуt:евне 

життя не мprJio ~римати сnільного кроку". Роз.Еиток nриродничй;х неук. 

зокреwа,приніс із собою ~акож nоширення матері~лістичного СЕіторсау-

'міння,хоч nри цьому треба відзначит.И,що великі дослідника-часто бу.1rи, 

Н9.вhаки - глибоко релігійні люди (Максвел, Роберт Nаєр, Ом). 11 Але фіJІо

софічн.и~ дилеаrантиЗlі,якому імnонували усnіхи nриродознавства, і srкий · 
буЕ оnаноLаний анаrихристиянською тенденц~єю,вірив,що за доnомого~ ма

теріsr.пьних зак~н1в і боротьби за існування можна nаясни~и ~акож ду

ше~не жи~~я".Про'rи цієї силької ~ечії маrеріалізму,цо він,лк здавалQ

сл,ці.п:ІС~вито опану:вав rpE)H nриродознавства і тим відіграв значну po
JI» .У 13'1'paari християнотвои сDоєї nоnередньої СЕ:j!и, Е філософії вкс~у

nив новокантіянізм (Коrен, Наторn, Віндельбsшд та інnі),а.ле зін був 

дуже формальний і нічого nозитивного на.місце ь осноРному теоретzч

но nізнаБе.льно переможеної матеріялістичної ме'!'афізики не ~ir '.цати. 

3 ~ілософів,що ввійшли n течію часу,бу.11и А.Шоnенrауер,Е.фол Г~ртмаи. 

Два ве.пикі німецькі мислитеді - Фехнер і Ло'І'Це - як христzннські ми-· ---·--CJIИ'feJii - не відповідали духnві часу. Ніцше був ще тоді мало ;зі.цом~. 

Де~~ ~ОДОJ)'' був ~ого часу са~онн:иfі nес,~мізм. При кінці треба відзна

чити, що хоч у народі .і в ширших колах мала зне.чення ще т р ::. ~ и -
ці а (яка в~е більше ~ра~ила свою силу);загальноm nрикметою тоrо 

часу, ОІ'Же, треба не.зве.ти: поширення ма:і'еріr.дізм3r, r.ідхід г.ід режіr11: 1 J 
песимізм. 

Так, скупо хе.р~теризуючи цю enoxy, аDтор І:еt"Рі:!Ходить далі ,цо nеріо

ду початку 20-ra саrо.nіття. 

Поруч із оnтимізмоw,що nрийшов на зміну nесимізму,~rх часу Еизиа-
~-.......--~---·· 

чається arenep лі..;~ер~'Ьно-революційним настаr•леЕню.::. :.rac :1очатr:у 20-

го C'roлi'rTSI був r::oдDttlнoro характеру, д~ часу м?.::.. обличчя Януса. О.цне 
~-·----~--- ··- -~---~-------.. 
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ОбЛ.І-ІЧЧЯ M~.JIO рИСИ СИJІЬИОЇ DірИ D npoppec U.ЦС~Ва. 11 !Jд ОЛТИ}.~1С~ИЧН~. 

r:ipa· і rор.цість ц-ьО..rо часу основувались, nередусім, на ~"с:n1хг-..х на.ухи 

й техніки" • Це бу:в че.с nеликих вии&.ходіD і І<ідкрить, час, яког.о не б:r• 

ло біnьmе I!iCJISI ,цоби Ге.лілея. Автор юн: .-,дить, д.JІЯ прикд9.ду, рл;ц ne.цs. 

l.>ИХ підкрить у Г!І.луз і не.уки: 1895 ок~r Рен~rеи :rі.цкрив нer.iдOJt.i ще llf
~и ••Х..промені", щ~ ~аJІи ~аке Dиріщаnьие зиг.че ННБ в да.11ьmn успіхах иа. 

ухи; 1896-98 р. подру~~ Кирі LідкриАи радіо~жткриість,д~Dmи тим nc
mж~~x модернему деоліджен~ атома; 1900 р. велики~ сучасний фізик 
~:.П.и:анк JiiC!fВ.R8EJII)Є ~еорію ква•~"lв,щь ~ма теорс'l'ичною ocнor.om д.Ія 

сучео.снеr фізиt<и; 1904 року Айнmrа~н уперше·.· :~ истуnав з бe.re.1"oиamy
w1~0D recpie» репл~ивиQоtи; 1913 року д~иець Ні.JІьз БОр уперше робкт~ 

наукеву модетD аtома. 

Те.кож дJtя біо.nегіr це - особливи~ чао. :Відомі спроби Дріmе. Rе.д 

з~о,:;;tt~вим резпnком,.я:кі п1аа1пrе дроr;адив П!пем~.и,підіrре.JІи Ее.пхrчез-1!1 
. . ' 

рОЦІ .ЦJІЯ ~еореТИЧКОЇ біОJІОrі!. Подібне Підкеоения Пр()ХО,Ц:-!JІО Т~.КОЖ 

1 r: nсихології.. 

fвким чииом,nі rри оснопні наукиs фtзик~,біоnоrія,nспхо~~rіs 

назбир~Аи ~е.nику к~JІьк1с~ь ново~ ма~еріяJtу,що стояn ~enep до дис. 

nозиції ФіJІО9СІФ1чноrо еброб.и:ени.JІ. До Фі.иооt>фії зиоцу nоїернулась 

до:ір'я.Одн~че,при цьому ~реба за3иачиwи,що Dci ці,радmе теоретич. 

ні, LідкрИ'J'Я oбyмovJIODaJiи иопе духоrзє н~:~.с1'~.nJІеюtя l'ерхн-ьої е.піти 

і .:nи.пs!сл D заrаJІ'ЬНИЙ дух чй.су· Jiиme п"ісм першої еnітоnої Lf~н •• 
Харt:~.к•ер JtYXODoro жи~тл шьидmе naзиs.чancs:r нечуr·ани.м проrресом тех

ніки. "Тре'я ді.u:енеі.с:r булЕІ. on?.HUI:·aR~ .• Mpiя графа Цеnеліна npo керо

r:авий ПОDі'fряниr. КОрз.беJІЬ .C'f~.Jia ді~еніс"nО, 1 тому 13ільrе.и:ьм П ТРОХИ 
. . . . 

nоспішно иазDаr t:ore наf!бі.пьmоu тодикои nолі~~я~~. "Бn>ию:е і1 баrа

те ЖИ8СН П9.ИУІ:аJІD D МИО'ІеЦТr.і n 3 йо:rо МОJІОД8ЧИМ ідеаJІізмо;-.., СІІра:-,ж-. . ~ 

нім мис'fе~ьким mукг.нням 1 боро"J;ьбею, r· ч~.ето m1':~рмуzочих С3УП>1рзчнос-

'!h:Х,імпрес1онізмом і ежсnресіонізмом". 

Одначе,це буJІО .nише одне обличчя дух~. ч~су. "ОnоrимізJ.( лроrрнс~r, 

який L1p2r,щo зможе нзукоLо й ~ехнічно,раціоЕ~льн~ Ё орr~ніа~~но. 
лібер~лоно·fі репелюційно,rеніяльне tl іде3ліс'fично розв'нз~ти ~сі 

nрс6.nеми,який rо1риг,що Dін зне.хедитьоя. Б~. шляху розr'sзмн.r .. Р.е JІИ• 

me сrітоrлядоDtа,а також rосподарськ~ і соцілльних nроблем, • ц~~ 
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оп,пміам проrрееу визкачав одне об~иччи духового zи~~л того чаоу. 

Друге об.t:аччл: цього·чаау мало г.nибокі риси в :ну т р і ш н-ь о -
г о р о з к JІ а Jt у. Це був час не .лииrе роз:кле.дв.ння зв'язуючої. си

ли традиції ••• Це був ~акож чао ~всіння всіх- до~еnер аьнщекиих

абео.mотних !3S.рт.,стей •. нnроцес в1.цхр:истияніза.ції. ·досяг свого найви

щого nункту. О.пова Ніцпrе "антихрист" 1 "бог ·-е мер'!'виf:" бу.п.и сnрийня

ті,як визво~ения. Та~ож Є'l'ИЧН1 вкмоги,що ••• завжди слу~или нелор~~:а
ми, буJІи рt)ЗВ 'язані ~ уневажнев1. Слова Ніцше "nереоціненн.fі всіх :зар

тосте~" і "no той 1ік добра і, з.иа" стuи "sohlagwortenc ... Необмеже
ний оптимізм nрогреау nоєднався в nоnу.пяризації Ні!Р"е з ~'or.o ідеа

.ием "надJф,цики",З заJІиmеннлм усіх основ і форм· абсоJІІОтноrо. Риси Ц'ЬО

го другого об.u:иччя Януса бу.n:и: без.мірніС'l''Ь,нез,цержаність,t-рубіст'Ь. 

Час,що зовні мав бJІиск прогресу техніки, носив у собі nриховг.ні за

род:юr ,цуmеЕної хвороби ••• 
Цією характери~икою nеріоду nочажку 20-ro столі~тя аrтор заRіR

чує огляд ,цухов~Х ситуаціr,що nанува.n:а nеред nертою с~ітоЕою· Еі~на». 

Аналізуючи да.паше духове жит~я nic~ nертої сві~ової віfни,автор 

rоБорита,щО nоразка в війні мусі.иа була б nринести з собо~ крит~ие 
. ..",.__..__._ .. 

з!становJІен;:_я щодо д~~~рі~~~!~-~Е._~~~-~ме.~, Одначе, ,ttyXOвe 
відноЕлення в такій мірі,як це бул~ по~рібно,не nрийmло.Під вnливом 

пора.зки оптимізм ви.пився в глибокий за.иеnадницький песиміз!Іі. :•занепа.А 

Заходу11 rnne·нrJiepa ста.nа nану1і}чОІ) книжко10, щf:,І в ній а.втор старався ,~tо

казатп прибли~еннп смерти західньо-европейс-ької культури: сnравжн~ої 

. реJІіrіt,миоrецтьа,фі.n:~софі~; науки.. "Лише орrа.нізація, техніка., цеза.

ри3N мусіли ще мати значения. І цезарИзм nрийmов,якщо тзжож інакше, 

як ЙОN) пророк собі думав - прийшов неронізм" • Духf'\ве життя, однго.че, 

ще trJii.лo - з· о всім nore.meнe вои.., не бу ло .. 
ОсобJІиво небезnечною 3аrрозоІО дJІя ,цухоього жит'1'я 6уле. кризЕІ. не.цо~. • 

вір'я про'!и lJYXa (Кпаrес,Лесінr),що виливаJІася в форму екстремn.При

·йm.па нова течія - течія nсев,цор~!·Н~,Н'ІИЧНоrо ірраціоне..лізму,як nрпн-. '}·•''" ·-~- . . . ---·--~____.,. 

цип~r f! ідеа.иу. ВиОТJ'nаzочи rоСТро npo-rи "не~ївноrо" р~ціоне.лізму з !!oro 
впеr,неністю :s .цостуnніст-ь .mо,цсЬкому розумові цілкови'l'ОГО пізваБа.!ІВА 

ьсіх лвищ і peчen~aB'l'OP кри'!'икуs ~ех~nсеь.цоромантичнмt ірраціона

лізм цьоr~ часу з йоr~ зниженням 1 недсоціненнпм ~дсьхої свідомо
ета• ЦеР. "ірраціоне.лізм з одноrо боку й куJІ'ЬТ мо:ра.~1.новіJІ'ЬЯОrо ~рем

JІіння до БJІади ( 1.: оnира.нні на НіцШе) - з другого боку ••• - твори.пи 
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Третій райх, що прайшов у :цей чs.о, cкJia;taвeJr »И'I<.nv.JИO з неr~.ТаJ;них 
• 

-r>Ушіf:·них сил .. Духове ЖИ'7't.я: зиахсдиJІосл: майже JJ. каоrg,Rомбах; :uci а.бсоJ-~: 

Jm'fUi вар~ оа ті бу .пи . звеrова:иі., об' ектнвкіОJrІІ кауR• бул~. відхиJХеr.~. Пре.

.!іда,право, віра, етика .набр_а,.nи релятивноrо хз.ра!<те.Р:,, ЗCІ.Jter-нoro ui,t.:; рв.

соБоrо Ечення. Окр~ма .mо.цина,як особис-r іо-rь, ОJ~.па .ніщо, же.ко:::<: людст

во,лк ціліст'Ь, ста . .п~ ніщо, a.Jie народ (. Volk) 1 раса стали Бсім ~ Нови~ 

оиітоrля.ц був побудований не. i.дea.nQr,iї п.сев~о_наукоr;оrо расового r·ч~н-
.. ~. . - .. . 

н.я.Оnисуючи цей nеріод, е.вт ор відводи'!ь кілька сторінок ДJІЯ ~"'в:rІсвітлен-

.. НЯ:, оуто німецького жи'!тя, які ми rr.yт оnускаємо. 
Зе.кінчухічи першу частину (nеріоду до сучз.сІrости) свого огл.r:ду,8:~

тор- rовори'!•t "Течії й про~итечії переп.путувались між собою; наJпrо

вий, госnодарський і '!ехнічний nрогрео 1 внутрішнє зубоження·, sг~ 

Н.Я М0ЖJіИЕОС1:2Й і ЗJІОDЖИВаиНЯ НВМИ, ідеалізм і МЕІ.теріБ.діЗМ, ОПТ:ю.ttзм і 

nе.с:Имізм, ,цух і варожіО'l:'Ь .ца духа". 

І ~ак nрийmJІи ми до ау,часиости. 

+ + 

+ 

Обр~з еві'lу (Wel tbild) в останні де слтиріччя нечу.ьг.но з:r.iHJtБC.rr. 

11 І ~оч ця змію~., здається, сnра.ва теоре'!~чиа, вон~. мз.в Lеличеsне nрг.І<

тичн6. значення: фізика "оьеrодні" є технік~ "заІJтро..",теорстични~ об

з;: :?.3 сС·ЬіТу 11 СЬОГОДні 11 .ОбJМОВJІЮЄ nре..К'rИЧНе ИаСТЗ.НОLЛеННЯ 11 З 9.LTpe.:! • 
. . -. 

Перехо,DtЯчи далі до короткого оnису обрг.зу світу, з.2тор ГОІ·орит'Ь~що 

"роз ВИ,ОК ~р'ЬОХ ОСНОІ:>НИХ J:Іаук: фізики, біолоrі):. Й ПСЗ'ХОЛОГіЇ, 1J~.3 or4 
із внутрішнім роз ВІ-!тком філософі~, nеремоr~и матерія:лізм, хоч з оuні 
ділr 1 діє він також іще й даJІ1". Ту'!' ·автор _сnин~~аься: _не. досягнен

нях цих наук та революційному харзжтері світоглядоЕи~ хонсеквенці~, 
\ .. . . 

ЩО ЬИПЛИЕаІО'!Ь із НQБИХ т~ерджен~ ЦИХ Н~ук. 

На.йбіл'Ьmого роз БІ,!тк'у за.~нала ф і·: з и к е.. 3 кінце:.l мину л ого 

століоr'!s вь!:І.жали, що ,Роз вит~к фізи~И· Еже ме.:5же з ~кінчиl.J csr, ьідк:риттн 

Ще ЧОГОО'Ь' ес обливого не залиmе:дОС'Ь чека. ти, бо ЕОі ОСР-О>ОПОЛОЖНі:. до

теnерішні звRонИ t! теорі.J: майжє ці'Лt<ом зtшовню::.:::-ли собою за.ІІ:кяутиіf 

мехз.ні3м LСесвіту (таКС?Ж Шneнr.JJe~ думе.в так). в дійсност.і ж т~хиt: tt 

nогляд. винвю3с.Я дуже аомилков:щt. :ВелйчезноЮ nодією H:J. полі фізики 

була тесріл· ·кDз.нті в ·Планка, що ві)І!<рил8. nочаток нозо го періоду ~ Фі-
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зиці, nep1o,zty о..,<)а0ІіОЇ: фізики. Суарій фізиці (.1.0 1900 ро!<.у) ,r,г..ли те

nep ім • я "кляо.ичне.- фізика", :vиp;u оmчи цим подиr~ і nоІІІ.'?.ну· nє.ре ~ ~ї І(.

.личезииии зао.жуrз.ми - · j одиоrо боку, і шо~значооочи цим и~разом. їі зз.

кіичеJІи~,.зам&ну"rиt! xap9.R'tep - з ;;pyroro бoF~r. Другим npикJii' . .ЦON1 rt,a 

має не менше зн.!'-!.чеиня ,бу.иа !feopis релятюзнооти,и-Іоуну'l~. А"':t-:::т~ .. u:

ном. Т~кож. aeui вчення Г~Азеаберrв.Бора,Шрсдінгер~ f ін. n~ииєсли 

д;·же ~8.rrtтe ціJІк~м нororo ь фізику. 

Гоьорлчи np·e ці Lажливі ві,цкри•1"f.Н Е фізиці, :~.:r·тор Ні.Іо.~о:..:,··уе • 

''дио!(у,сіsr про ОLі~оrллдо:иий зм1от нових І:чен-ь ще н~· зr".кіпчс'-'?., l 

дєu,ких 1ідношеннях дедье ІJідкри'!а,одні?.че Dже -:е,що ~~о·ц-r:.е. ске.з".ТИ з 

• Пе1···і•'l'ІО,М~Є. И8.ДЗВИЧЕ\fіНО І·ЄJШt<е ЗН.':\ЧеННfі Й J'9.ДИК.' 1.дЬНО З.МіРJіЄ :і-?.~і 

~отєnеріrnні улвхенил пр~ фізичнпtі світ: б;удоr;у n с~ ть мг.те_;:.ії, її 

З>."\'.(ІНИ. 11 Тё,що Na.N 3 1 SП.ІJІЯ:ЄТ"ЬСП,SІК МЗ.'!ері.ПJІ'ЬНИ~ Cl'ior.,є і'2різок із . 
ріднорід~ости , що є з з. в жди баге:rша, ніж дif.cnic'l .. • ~о н~м бу.~ьFо..пи 

з'пLллєтьсл,це - л~~ще буттл,ц1ліст~ якоrб персступає на~і здібРо

сті наrля,цнос'!и''. І далі: ''Мз.1еріл є ре?.JІіЗ'\діг.: мптем3.!и:чних .:r,орм, 

ЩО ПІраж~.ІОТЬ 1:~ ЕНу'l'ріШНЮ е'l'Ь 1J:1 Lідоmення. А fi~?. Ц;: zнутріU!НН 

су'!'Ь, ми не знавмо; але роз rл.F~Д['1.ТИ мажерію, як вбсолют н:о мертrJи~ м~

~epiiiJI, МП не сміємо" • 11 До ЦЬОГО ПрИХ8ДИ'f1t, ЩО МИ М?ОИМО рf'І.Ху:::<'І.ТИС.і: 

з '!Им, що тD.кож ~ra мaтepis:r.ntt ому соіуnен1 до сrут1 рее.лізr.щії зд!:І.Є't'"Ь

сsl н:-•JІежи~ь nростір "сr.ободи''. Ми 'fе.кож Hf; мо1еемо :ишеп-;.г.'fи, z;.:o еу- \ 

ч•.сн1 закони Ї: константи ма'!ер:і.З: були Іі1чн1. Сз.ме H9.me yE:ureю·!.ll npo і 
склs.доD;.і б~ ДОDУ мг.тєрі.~, npt) "0~'1'V.HНJ) 11 ех л єщоr.у частин~r ,::.1~ сност JI -

ЕІ.'!ОМ - хорінво змі:нилиеп. Атом не є більше "неподі.n1tнг•• ч~.стин::; . .!tі~

оно~ти,з ду·:.е склади~. сис.,ема.,лк!). не мо.:'1!'е зн(?.і'ти ~.дGУ~ ..... тного :.ід

обр<l.женнл r: 'f ·' -ьохr•имірНС)Му npOO'l'()pi. ОонсІті зr•.кони • ·:!-'УНд.':'J..-:е:нт 

до'tеnеріmи-ьої фізm<и - заRони .капзал'ЬНОС'fИ~ субсте.нціttвос"Jи, кснт.u

нуіоrи~носоrи .. r;>·6л.nт'Ь .сDоє ун1ьереа.пьне зн::~.ченнЕ. "unsioherheitr 

relationsthaorie " ГR"зен.ерrа показвла,що ми діЕ~ли до ме~ л~~
с·ь:{оrо niЗHt;1,I аиня. ·'Тах С!'.ме. ео ,оt:)и~. на.уке. npo ~е.терію - ~Jізиr~:-о.·-

: 1]~.~ єл.·""І. нг.с д:..~ . .1.ко Lід того мнжері.нл1зму,що бt:'.ЧИІ! у мертіj~· !--f~.тер1~ 

і бЄ:;з емІІсденних законах джереле. й nричини Н[І_ьі'f'Ь жиоrт Yf у хп-rт'l"; д..v• 

mer ного" • 
Д~.JІ1 8,І;Т0р nepeXOДИ'fJ, ДО OI"JISIДy c•oroдн1~J!Hj Х р~ЗjТЛЬТD.Т1 L б і О .. 

JI. о r і ч н ~ r • роз 1~и-rку. Т1:1.кож у б і o.noriї" прсщяца Дріm::., ~·:::е~~--
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. 
н.а, Вольтерекв. цiJfROBИ!fO доказан-о~ що жиnий орrг.нізм не можнІ;;!. роз-

rлядати;ніби маmину,що· жиоrтєпий nроцес не М-;)Же .бJ:rти nоясиений,ніби 

процес машини••, що визне.чз.лз дотепер пануючий nідхід у біології. "Тв.х 
' 

ЗDа.иий :механізм переможений, ві:Lа.лізм ~ Dченнsr npo СБО"Єрідну зв .. коио-

мірн1с1"ІІ жит'!н .... в Н9.уково доказане", - rовори~ь проф.Венцль."І зно

ву, матеріялізм перем('жений ~акож і в n с и х о л о г і ї': Пану-юча 

до о.станніх деслтиріч так· звана. ае<>ціятивна nсихологія r;иводи.'ІІ:~ все 

дуmеі:.не жио:тя із змислоLи:х вражінь і зв'язкіr: с.лідіD~що їх З9JІИm~.JІИ 

:ере~женнst в нерЕоr.і~ мозковій субстанції. "В дійсності цілість мисR'ен
ня, ьідноmень і змислов.их сnрийме-нь та д;>тmевних nережиБ'9.НЬ nзa.re.Jii 

:йде nеред т.зr; •. ?.соці.яц:lями,безсмИсленним: п~:з'г:З9.ННRМ е.trементг..рних 

духових з.містіr;!'. "Че.с психології без душі. проминув". Та.кож nробле

ма· підсDідомоrо й нес:Е1і,:т,омого принеслг. собою багато нового r nсихо

логію. 

Таким чином, дJІя філос ~ії назбиралось сьогодні :ьелячезн~. ме.са 

но1: ого поз итиі:.н ого мс.терія:л:у; фі.црсофія ст :Jїть nеІред tелики:м зе;Dдан

ням - nеред С И Н 1' е З О 10 НОDОЇ КЗ.рТІГ'АИ СFіту. Фі~10СОфі;: V-~:?СИ'l'Ь . 
бути свідома, що n8на сама є. шлях від меж 'на~rRи до мех-: релігії". 11 Во-

на не мусить бути лише теоретичним освітлеrш:ям шляху, 8. м~тсить r:ису

нути претенсію, бути nочутою те.К()Ж для nрактичного .життя.", rона .мусить 

} бужи е к с и с т е н .~ і я л ь н о ю філософіено,у спре.ьжгьо.м:у ро
зумінні цього слова,філософією,що дає 'не лише ІІідчит про ексистеяцію 
одиничної .аюдини, а те.кож про симоrr1 людс'ЬКОЇ ексистенції r громаді. 

І, нарешті, осте..наі стфріНRи брошури е.:вт ор nрисщrчує осноІЗним np~ 

блема.м, що питікають із сьогоднішнього становища й м~ть зr;.гг.лсниf1_ 

характер. Таких проблем Венцль нарахоnує чотири: технічна,госпо

дз.рсько-соціяльн!?., полі'J!ично-нз.ціонг.льна й культурна. Всі ці чотири 

nроб~еми nриродньо щільНА nоD'язані. 

Б ЧОМу Ж суть КОЖНОЇ З ЦИХ nроблем? 

Автор коротко Dияснює 'їх ·за nорядком. " Р ·о з r; и т о к т е ~ -

и 1 к и буD довго осноDно:ю nричиною для вже зrа.,!!,:у·rзного оnтимізму 

nрогресу, він був 'rако;:: осноDною причиною r.;орожости nроти духа!' В ос

''ноDі Ц'ЬОГО сnтиміз.му лежала ±дев.лістичне. ІJіре.,що ~е~ніка роз~'JІ:"?"е 

соціяльні пробл&ми. І лише після nершо~ сиітової ві~нм,коли техніка 

особлиІ:о ьисту.пила,як руйнуючий чинник,vиник с;у?мн1Е,['.. згодш.~ і не-
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,це:в1р' я ra · ~..а.а.ч&иwr пре'!и !rех:ніки.Техкічни:й nрс:щее віз ~о npo

Jie~apи3'8Д'iJ:, з її зжІt.ЦН.Юlи й ку.П1t7У.РНИМ з s.нenft~Oм і внутріr:нім зуб;Р

І•:еЕням. Ее з абеt.ром обвинувачува.и:и техніку, що :вона змехан1зува..иа са.кr 

~~ину,зробив~к .пюдину ~воїи рабом і зовніmнье,і :ех~рішиьо.д~сяг

иення оzехніки С1SАИ виrляде.~и, як сумнівна ве.ртіс!''Іt. "Але. те цер при

Й 'ЛОВ иас~рі~: нічоrо не М?ЖRе. зроgи~п, колеса крутити--. не.зе.д не J(OJtнa, 

JІЮ~ина б~·де зе.в::'дИ nримушена. робпи а тоrо вut"ок,з чого вонз. яRрз.з 

може:'. ·iAJxe, - nро.црвжуt a.B'l'OD ~а т.Геккером, - честь JІВ)~ИИИ робкт"JJ 

.ЯК) аЗ \'Є, J:O ~ОКа Н е рСІбИ'І1t yd'ft<y З yoiX .. MO)rJIИБOC'tet!, ЯКі СТОЯТЬ 

їі( до .и.исuозиції. Техкікз. м:уси~ь nо:верну-rися з .:!ОЕУ Р.а.за..=, -:• р:.·ки май

отІ)а "und das 1st der. Gв1st 11 • '"Бо також nрирода. з~.::tкР.ється: зре!!!тоw 

~ехяікою,створюючи в ерганізмі м~mиноnодібні органи; за Дрі~ек ~~де 

ця ме.mинеподібність, звич?.йно, дІ) сtарінн.я: й смерти, якщо ентелехія ~о 

nеаиої міри відходить і з а.JІmпе.є маmинопо.цібну оргt?-.ніз ani!t саму ка 
себе", Таму,та.к се.мо,як на.я:еніст• ен~е.пехі~ є конечна необхід:s1ст~ 

дJtя здо~ового,змістовноrо,цілеоrrрямова!Іоrо оргtнічноr() nроцесу,~а.к 

х~е само, - nродО'!І~у-в 8.Вт~р, - JІJ.)ДСакий JI:YX не мусит1t відхо~ити EiJt 

~-технічного ЖИ'ітя, навпаки - r,;roeoraви't'И техніку не. CJI7.rirбjт rухе.нRим 

'·етичним вар'fОС't'хм,зробиУи лJDдину паном с:еоїх можлиЕосте~ - зав.ц~.ННJІ 

ціsї nроб.Іеми. 

Друга - г о с n о А а р а 1t к о-с о ц і я JI ь н а nроб~е~~ ~o

Jtяraє в ~ому,щоб сучасні rоопо~арські форми ветаткувати так,~об, 

пе знищу~:~чи особнет ОС':tИ, забезnечити госnо~з.рську екс}:стенцію rро

мг.дсь:кости. r___~~де.рст во має свої зв.кон:fІ. AJie ~е>кож це му сита бути 

лише обумовлене. За.коии JІІОдськости є вищоrQ ре.нг~r. :;.оч би як мет о .. · 
.ЦИЧНО рОЗ В' JІЗуВа.JІИСЬ СОЦіЯJІЬНі nрОбJІеМП - ЧИ За ,ЦОnОl~ОГО!О бі.ПаП: ЧП 

менш охоnJПОючоrо осуоnіJІаненн.s: nро.п.уRції, чй: через обме;_уЕ!:1.'%·м:1 за

кони,чи Еілани~ tосnоАаус~хий от~•··· хоч бz нк рез~~~~к ,о3в'я

за.нь соціяJІ-ьнnх nроб.пем nрот іка.~, зе.вжди йтиме про 'l'e, щоб oxor::;r'fи в 

І еан'fезу ве.ртіст-ь оообзс'fост:и 1 інтереси JІІ?дС'ЬFої г:Jома,п;z JO, зг.г~..иу·•. 
~ 

Ге.рм~іл зільности й обов'язку,- "Fre1h91t "..111d B1n-dung '' -є З!'.вдаР--

ня розв'я~ани.я: цієї nроблеми. 

П о л 1 т и ~ н о-н а ц і о к а. .n 'Ь и е. npoб.newa nо.паге-.є Р те!!у, 

що наро,11;и Землі,які nонЕІ.д чотири століття о.цин о,цному дост:nиі,в. nо

тім більше й біл•mе один npo't'и едного не.ста-в.'!Іезі, о.ци:г. в o,1Uioro з ~.I!JI~~-
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'l'rшi ti ·один віА C.JUIOІ"O зз.rрожен1 стали, муся'!'Іі при~·~ти в· raRи7" l10pa• 

док,у яксму·б1ж~пrе немає необмеженої t,f безгал'Ьмовної nолітики ~У·· 

вереюtости, ~ л:tt.ому &1ft~~· ие є б1лапте ul tima ra tio ~•. !І ере д;.,·моLо.ю для 

цьоrо є •nepeмora свіtом того націо~влізму,якиr ~е заР:ди бvв і не 

зг.в~:ди ~~r11,e, і ккий не 1 о.и.нознз.чни~ з nриродньо .цорос.пи~r:: rroч:v~tтяN 

J.ноfови до <Sат&Rівщшнr, а с егоїа мом :t<.олектиЕу, що є ще б1л'Ьm не без nеч• 

ниv, н1w. ін,циві.ЦуаJІьний". "Політи:ка .мусит-ь б~1т и. упрСJ.БJІі нням ·~1 :вимо

rою mensohenwUrd1gep жио:'fJІ в громе . .ці себ~ взаємно ресnект~rючих л!О

~ей''. Чє.о аувере иних ~ерже.в миІtув, - говорить а.втор. Li f"нз. не є біль-
. -- ... -... - ----· .. --·- ' 

me р;уелпю нt~.р~,ців, що воие, б· ла нeJt раніше, в nублічfІі~ оп1!::іЗ: світу 

війна иа6рє.JЕ·~, хар ктсру зJІочин-ст:sа. 

І ооте.ння nроблеме ... nроблем~. к у л 'Ь т j' р и. "Кул~.тура - nє: є 

плек~ння варт~отей овя~ооти.~йбра,nраРдивсгс,прєкр~сного,иле~аЕнн 

Б це.рооr'ві ''об~ єктивноrо AfXa" релігії, стики, прс.вди :.~. мпстецтrР-.''. 

-Для реліrіІ!:н~~ JІІ)ДИНИ, ·- продовжує автор, - Н-3.r-пrщосО r~.ртістю с 

б.пиа-ьк1еть де Бега,зобов'яз~че. внртіоть для всіх лю.цеt' є етичніст1., 

cnp~.B-'l(H.Я: людяиіот-.. Уое .цухоt?е життя мо":е м~.ти вл~.сні зr:>.У.ОН!і лиг е 

тоді,кояи РОНО ~тично індиферентне. МистецтЕО,R8.ук:t.,філосоtjя: (цар .. 

О'!'БО <!eKyJtнpнor куд'Іtrури), ~е з ва:: аю,чи на власну за~ономірність,т~.

ко..-< підJtяГаю'!ё вимозі ~er Bindung ", '~es Seinsollenden "о - ц: ос

новна і,цся,що лежи'' в оснйз1 вимог nлатона,Толстого,Со~ов~оr~,~т1ф

тера. 

"А.Іtе виp1me.Jr~Ra npoбJteм~·. куль-rури Mf.\. 1> бутисети буде! Зt',хі,цньо-с!'. 

роnейоьха кул~-.rура мз.є ,цве. н~»ійні стовnи: хрИстиянство :t1 rума.чізм••. 

Зв.Е~ання nроблеми r<уJІ'Ьтури є "сnектр взЕ!,ємної nomr:1.ни 1 вз?..ємного ро

зуміння між різними формами христіаноttва й гуманізму'! 

І, нa:pem'f1, t<:1нец-ь б)еmури з вучит'Ь·: 

ІtМи nро~шли .цалекиt:t roJi:ir:x,ми маємо 'l'ЯЖRУ дорогу nеред не.wи.АJІе ми 

мусимо йти нем, нез але)!"..ЯІ від невизнr.tченого Хf:1.ро.к.теру мr•!tбутност и. Бо 

r зз.13д~.ю1я nоставлен~ 1 зрозумі .. 'Іі .Якщо ми бо~мося tт?з.тиоrи м~·:-<"sіст-ь, 

ми мусимо приrада-rи ~лова Maritain ,~n цеr ~Еіт с 2rip з вопокои бо

l: е оь:і<еrо похо~ення, кінцевих иедосконг.лостеt' 1 ,це моні ч:Них nрим~.р,і 

що ми ніколи не оміємо ие лобачати,через негативне,боJествеиих рие. 

Заr.цо,ння стартої rенер8.цt~ буде: осFітити молодmіt· щ.л.ях 1 оз~~з . .!-~омитk 
із сnа.и;щинос; заЕ~з.ння молодmо~:· оргннізовув?.ти,будувг.тп,dе - Еіби 

С!:і'! З НеЇ ПQЧИНаЄ'1'1tСЯ, ,<:~Jie - Бід НЄЇ ЗСІ.JІех:ИТ'Ь мгtі6;vтніСТ11 11 • 

·' ,, "'І u" " 11 "" П. ODt~ .. 1IЯH, . 
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• З ініцjятиви малого гуртка студентів,відбулася дня 28 
rрудия 1946 Р• в Мюнхені !r о в а р и с 'Ь к а З у с т р 1 ч 
студентів ... аме.торів літератури і мистецтва. Як ВІ!-ходило з 
самих заnроmекь,такі Літературно-Мистецькі Зустрічі мв~и б 
на м~ті nлеJСати культурно-товариську а'l'мосферу та .цру ... нє сnів
житття між ~удеитами на тлі літературно-мистецьких вечорів, 
а також створити Літературно-Мистецький Клюб,в якому студен
ти митц~ 1 амаrори могли б,при сnівпраці старmих,розвивати 
овій мистецьJ<ий омз.к, nізнаючи основно кращі зразки всіх нел
рямк1в мистецтва. 

Із nрочитаних на цьому :Бечорі творів с.тr1д відмітити пере
JСJІе . .ци з Р.М.Рільке студевтки М.Кали~.rовс-ької,нарис "Голубка." 
сту.ц.О.Раня та nоезії студ.В.Ковтонюка. 

Після nрочитання: творів розвинулас'Ь свобідне. гутірка. Бз.
rато цінних думок щодо цілей та цереведення подібних зуст
річей виоJІовиз,іа nрисутніх rостей,д-р В.Янів. 

• Дня 1 оічня ц.р.відбулооя в Мюниені Н а у к о в е 
З а о 1 д а·н и я богословського факул-ьтету Богословс-ьtсо• 
nедаг-огічно~ АRа.цемі~· nри у. А. п. ц .. 'в якому також БЗЯJІИ у
че.сть пре.цс~авники Ре.цз.кц1~ "Студ. Обріїв". 

Зас1.цв.иия відкрив Рех~ор Академії,проф.П.Ковалів.Проф. 
П.тр1в nрочитав доnовідь nроф.П.Полонспкої-Василенко на ~•· 
му "Церква і культура веJІикокнязівської Укрв.їни-Русі". 

Прсф.П.Коваліз,у своїй доnовіді npo "Церковну освічеи
кісж~ українського народу в часи раннього християнства", 
nі~креслив важливу ралю християнської церкви,лк першого хо. 
с1я осзічености серед українського народу. 

Сту.ц. В. Іваmук виголосив реферат на темJr "Богос.Jtовс-ько
nелагоrічна Аха.цемія в світлі зе.вдань сучасн~го христиr.нсь
к.:го руху",е. проф. д-р І.Розгін nодв.в,на за:кінчення,деІ<іJІ11• 
ка в1.цомосо.rей про сnробу зв.снуве.ння богославоького фв.кул~'l"е~ 
'fy на .Диіnроnетрівс:ькому університеті в час німе~ької ок~!п~
qіХ. 

• В рамцях літературно-мистец~коrо циклю Українс»ких 
лх~.цем1чиих Вечорів у Мюнхені,відбулися Б м1сяц1 січні ~в1 
.цоnов1,ц1а З. 1,1947 р. доnовідь проф. П. Кова.леsа ие. тему "Со
борність укра~нс'!-.кої літера.тур!Qої мови". 1 а 2 !.1.191:7 р. деІІ()• 
~1.ц• .ц-ра Ве.сиJІ.я Ви'l'виц-ького "Про Миколу Лисенка 'l'e. Лоrо не.
ол1.ц.ця". 

3 еrля.цу не. sелике значення заторкнутих nроб~ем,nоде~() 
ам1ст обох доnовідей у не.mому JІІОтневому числі. 
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• Празославне Братство св. Покрови в МюЕхені в.лe.mttJ:Вe.Jio б січ
ня :в nриміщеннях кав ар ні Райн.лянд cni .л·.r,нУ. Св.ят-Еечер:rо. Преосзящен
ніmий Архиrпиокоп Михаї.л,що удостоїв Свя:т-Вечерю-сFоєю участю, 
зі'!'ав братчиків та: гостей греко-ке.то.ликів з Рі з двом Христовим. 

• У н1мец"Ькому Надіональному·Музеї в Мюнхені відкрито 10 с~ч
ня велику м и с т е ц ь к у в и с т а в к у чужинецьких мит

ців (ДП) ,що nеребувають в америквнсьІ<ій,англійськіt1 тв. фре.нц;з'Ь
кій зонах Німеччини .Виставка, в .лаштована Головною Кве.ртироіо І:МКА .
обі#!має тв орчіст'Ь понs.д 70 м'й•.с ці в різних націонв.льносте~, в тому 
чиє.лі 48 укре.їна-ьких,які реnрезентовані на виставці ме.йже 300 тво
рами. 

• Ансамбл"Ь Українс-ьких Акторів1nj_д :r.шстецьІ<им nрово.цм Б.Блв.
зац"Ького, з аrостивmи до Мюнхену, вис :сави :в у те -1.трі на РаVтморmтре.
t:е: 

17.1.1947 р. "Н&.родніt! Малs.хій 1 : - ·rрагеАі:йне на чотири Rарти-
ІРС:-: М Ryлima. 

18.1.1947 р, "3емJіА" -інсценізація :і'ворjв В~Стеф_s.ниRа." 
19.1.1947 р; "Мужчина з минулимн на три дії Арнольде. і Бе.хе .• 

"Ворог" драма. нв. чотири д:і ї :~ ~Коса.чs .. 

~ Білоруське Студентське Об'єднання в Мюн)[ені влаmтувало .ц.ин 
19 СіЧНЯ ц,р, Т 0 В а р И С Ь К у К О ~ Я Д у, В ЯІ<і" РЗЯЛИ у
ЧаСТЬ у ро.пі гостей також nредс~авники УСТ "Січ'' у Nooнxeнi.!g'J!I'. 
Томацик у своrй nромові nідкреслив Білорусь~о-Українську nри-. 
язи-ь,а пре.цставник УСТ "Січ" теnлими словами Рітав БілорусьFе 
от;>тдентст во • .Ш~ре. товариське. атмосфера, в .m<it! nро~ шов цей Ве
Чір, зе.л:иmи.ла .миле враження в усіх присутніх госте11. 

М Ц) Н Х Е К .•.. 

- H·r·J--t-t-t-t-t-·-

ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ВЕЛИКА ІМПРЕЗА УСТ ''СІЧ'' 

Не АИВJІЯЧИОЬ не. 1е, ЩО наmе УСТ "Сі Ч 11 і сну є щоttно O,JtИH WіСЯ:Ц8, 
актив Т-ва вже спр~міrся на орrе.ні зацію ВА ттичСІ . .sоrо Еечоре ... забе.:еи 
8 зуетріч Нового Року по нашому церковному стилю • дня 13.1.1~17. 

До організації ~ого тре.диційноrо "Багатого Вечора", чи ,srR йо
rс ще не.зивають ... Ме.ланчиного Вечора, актив к;у.льтурно-освітньої 
та rосnо~арськоУ референтур пристуnив зазда.леrід"Ь.Підrотов.лено 
.цсб1риий буфет 9 ви друковано ~ роз 1 слs.но nоне.д 800 зе.nрошенІІ, .цба.f'
~иво nідrо~оБлено й по-мистецьІ<ому удеІ<ор6вано величезну залю ! 
УНРРА - Університеті (студентську їдs . .1ьнЮ) 1 т. п. 

Того вечора в гарно освітленій й удекорованій українсокими 
взірця),(и залі УСТ "Січ" гостили· понад nів тисячі· госте~.Добре 
орrанізований актив та nершорядна оркестре. з меrе.фонз.ми триме.ла 
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дуже ~сбрий Н<."1.С'l'рій. Кімнате. буфету бу ла вес-ь час nереnовнена. 

О 12-й годині два січавики вий~ли на nоміст і nід rучни~ туm 
оркестри зірве.JІИ великий nлякат, на лксму був по мистец-ькому зоб
раr.•ений стF.І.рий 1946-й рік. Під рясні оnлески nрисуоrніх,заяскрв.
ви..tись ве селими фарбами два mяке.ти, що І')у ли заховв.ні пі,ц сте.рим. 
Це були два великі наnиси українською ~ німецькою мовв.ми: "УСТ 
•• Січ" вітає Вас з Новим :Роком!" .Два січевики через г~·чномовці 
склали Рсім nрисутнім щирі nоба~аннл з Новим Рок~м Рід імени То
вариства.Негайно nісля них - неочікуDано - nочали Fиходити не. по
міст інші студенти різних націоиал~ностей. Пср~иr ви"~ов nред
ставник російськоrс студентств·а і від його імени с:Ft.иав nобе.У.ання 
та nодяку українцям за rap1o влаштований вечір.Дал1 вистуnив 
nредотавник ~і~орусів 1 лкий також привітав ус1х з Новим Роком тв 
склав щирі слова nодяки за милу забаву.З коротFим,щирим слоЕом 
вистуnив nредставник nольських студентів, ЕИО JIO!IJIJOIOЧИ укра_їнцлм 
сLоє признання.В кінці говорив nредставник балтійських студен
тів,сnерmу овоєю J:іднсю мово:ю,е. згодом- німGц-ь:кою,де rіт,аЕ ·~гfl
раїнціа та заяЕив щиру охоту ще wирmої aniвnpani сrого ~тудент-
ства з ~країно-ьким у новому році. ~ 

Ці вис т~rnи npe .::ставник і в ст~·дентстЕF.І. інших націон<'.JІЬНОсте# 
незЕича~но ми~о ~разили присутніх українців студентів і старших 
громадян. Вони рв.з ом ~ тим :Jнrтr;орили ще біл-ьm nри~мну атмосферу, 
що трима.ла~ь ,цо Fінця забаги. 

Час-від-часу через гучномовці подаРали ~артів~иrі но~орічиі 
nоз.ц~роD.оення; в залі в.11аmтогува.ли тове.рис-ькі зв.б~.Fи. 

Раннім-ранком закінчували забаFу.Б кінці rr ще раз пі~ходила 
рівні npe ~с'! а в ники та дл.кувв.ли не.mим сі чо~и:кЕІ.м з я. nриєwни~ ~ечір. 
Не бракуве.ло також слів nризнання від бага~ьох про·~есорів у~tрв.ї?.
дів та інmих,що були досить кількісн~ на на~ому Fечорі. 

На nрощання гостям весело ще ni ;-морrувв.ли фігури козарJІ.ІDr, 
танцюючих rуцулів,якими були прикраmf'Ні стjни ЗР.лі. 

Треба визнати щиро, що цим веЧором УСТ "Січ", 1 рім з ве.чноrо wе.-
1'ерівльного дор і б ку, здоб~rJІ о с сб :і ~ ?~.чниtJ Mvf-"-'.J!'ьниV' каnіт ~Jf, nри
знаJJня та nоmану.Цим самим ще біл-ьш закр.іnиJІо добре ім'я уRрв.їн
ськоrо ~удеита взагалі. 

• • • • • • • • • • • Січовик. 

ГРАЦ. 

ПІДСУМКИ ОДНОГО РОКУ 

Укрз.і:нс'Ьке Студє<іl' С''Ь~е Т :->Т3~.риств а "Січ'• у Гр є-цу ма~ за соба» 
рік nраці серед наьих,nовоенни~ обставин.Під кінець го~нних nо
дій Т-во "Січ" nерейшло велику кризу за час овоrо 50-~і~вьоrо іс
нування. То.ц1 орrЕІ.ніз ація ф.?ктично пере стаJІа 1 снувати, ч.іени її 
розnо:роmиJtися по широкому світі,е.рхіви знищено,ц1нн1 м-тер1лJІи, 
проnам' .вtні :книги й інше nponr~.ли серед воєнної хуртоrини, Треба 
було розпочинати роботу від основ. 

На Загальних Sборах,що Еідбудися дня 1.12.1915 р. Fибрано Ynpe-
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Б1 т-ва. й то.ц:і то nо:ее.цено дз.лі працю, продогжуючи цим се.мим 51-t' 
рік :і снуваннл "Сі чі". Мет ою нової· УпрЕ"І.ВИ бу.л о. r держа. ти Ej дцов1.цни~ 
рівень орrе.н:із а.ції, щоб гідно nродов7·уго.тп rЄІ.рну 1 світ л? тради
ц1ю nро~дєного півс'Jоріччя. Хоч треба. бу.ло на пер1rому Іtроці побо• 
рюва~и rєличезнj труднощі,хоч були вел~кі перегкоди з боку Рласт~~ 
та :інших чинниf<'ів,працю розгорнуто не. ІТ'ІІрокі-r плят:::;ормі,че . .це.но їй 
mирокогранност и глибока прод~гма.ної доціл :r·ност и. 

Без зайвого крику й mуму,без розчислення на дешеві ефекти,без 
очікуrання на nризнання і похв~ли від коrо-будь,велося роботу n1д. 
зна.Rом добра для ст~дентської ерганіАації й дл? українського ст~
денте .• 

Девізою праці T•sa було: всебічна ~ глибока п~аця ст~деита н~д 
собою у студійній ланці,здоровий і критичний підхід до сусn1л~них 
nитеяь .На терені оргнні зації злікРідове.но хворобливе по.JІ1 тиt<t-~.н-
ст :ео й nаріійницт во, nрацю !!~де но на. цj. лк овиті й а.політичн1r nлят
формі, і всяні оnреби nолітично не грамотних і криt< ли вих "в.пост олі в" . 
що ств.рв.лиоя nустою фра.зеельогією творити ферме rт, не трt?ктуве.лооя 
зовсім nоважно. 

У р~6оті т-вв. слід відмітити цілий ряд імnрез·, концерті~, ~onoвi
дefJ на літера.т:.'рН:l, суспільні й не.уко:ві теми - вичислюва.ти Це ~ее 
б:' ло 6 з ай вим, бо з абрале б досить бага.т о місця. ' 

У економічній господарці .вив' nз е.лв.с-ь 11 Січ" дУ~'·е добре. У Ф1нв.нсо
вtttм~r звіті оnерувалося поважними С3'Меми ( 20 тисяч). Слід nід:кр~сл~ ... 
ти ,що Т-во не д1сrе.ло жадних заnсмог від б~·дьлкої орг~ н:1 зЄІ.ції чи 
комітету - а гроші ці зібрано таки мі"" ст~·дентами. Бнrатьом тоРе.ри
rrв.м уділено грошеві доnомоги." Січ" далв. приміще ннsт 5а.ге.т ьом cr о їм 
членам,що не мали кімнат,~ студентсьvому б~раRу,яки~ ~лись Ynpt?
Бa "~к,упуве.лt=t." й nостави ле. Міську уnрЕІРУ пе1~є ц доЕер!!еним фа.І<"том. 

Дня еЗ.1і.194б Р• відбулися дР~'Гі 3аге.льнj Збори Т-ва ''Січ".Н.а 
них Рибрано нову Уnраву в такому складі: М.Середович- голова 
(Fдруrе),І.ТурянсІЬкий- містоrолове .• F •. На.гірнлк- сеF<"рете.р/Р.Хомиff
окарбник,М.ВикрикRч т& І.Шорm ~вільні члени. 

Нове. Уnрава дае nовну зелоруку, що еРою· пре.шо пове.де пляново, р 
тирокому обсягу ff інтензивно.Є накреслені вже nллни,присвн~уєтася 
багато .місця видаввичому рухові і є на.дія,що незабе.ром .це.отьсл все 
гарно зреалізувати. 

Наnрикінці слід зауве.жити,що Укр.Студ.Т""ве;, "Січ" зе.вж,ци tJизна
ва.по t! піддер'Рtувал~ ЦеСУС, - у с:вt;їй резолюції до Центре.Jt:f. це n:fд
креслено.Бе.жанням,одне.че,Т•Ва 'Січ" е:,щоб б:{ла т:і.льки одне. Роесту
дентськв орr8ніз!І.ція,що заступе.ла б інтr·реси rсього ;,·кре.~нсЬRоrе 
студентст:ве .• 

Віримо,що це наnевно ~ак ~анетьсл,і то r ~ороткому часі! 
. м - ко. . 

ПРИМ!ТКА РЕД.д.R&І:!. Ціке.во,що не. з'їзді ЦЕСУС-а (21 JIИЛRsr 1946 р.) 
один·із заотупниRів голови цієї уста~ви п.Еоло~имир Білинський за
явив nублично, що в Грацу УСТ "Січ" не існує. Вище nоде.ним доnисом 
член цього ТовариО'fБа і» формує не.mе студентотЕ о про пра.Е~иви~ сте.н 
річеt! у щ.ому студенто1>кому. осередку. 

--&&e&eeeeee-
-~~~u.u.u._ 
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ВІД УІ'ІРАВИ УКРА~НОЬК6ГО О!'УltЕНТО'ЬКОГО ТОБЛРИСІ'ВА " С І Ч " 

й~r~·маrн1ф1цеиц1~ Ре~тороз1 Українс~ноrо Ві~~ного Універен

teт~r n. nроф. ЩЕРБАКІВС'ЬКОМУ, Ви~ох~му Ректора -:з оЕі .УFраїнс1::кої 

Еконоw1.чної JЬ!ooxor ШкоJІи, Предооіавництву Центр~.льнсго Союз~т 

Укра~вс~ко~о ОrудеNтотва в Німеччині, Президії О~ласнсrо Пре~-. 
ставницт~а Україноької Ем1rраці~ в Мюнхен1,всім українським ус-

тановам та Товариств~,що иадіспа~и до нашого УСТ "Січ" nоба~ан

. ия весе~их Різдвяних Свят 1 щао~ивого Нового Року, • вис~овяює 

цією дороГОІІ свою ~иру nоднку 

·YrlPAБA УС'!' 11 СІЧ" У М'"1НХТ~~І. 

+ + 
+ 

.: nодаеоrься ,цо відому чхенам УСТ "Січ" ,що F'ЕІ.нцелярія T-D~. 
nочиаав з дня 1 .иютюt 1947 р. Еиде.nати членські ВИF'А.ЗRУ.. 

Всім чJІене.м необх1ди() ок.паати неrа~но no о.r.ні~ Ф~тозІшмці 
руни оекре~аря Т-ва в уря~ові години Rанцелярії (Е се,е~у та 
ницю від 15 до 17 год.} 

н~. 

n '.ят-

Рівночасно nриrадується,що до tі~бору членс•кої r.икЕзки треба 
сn.па'Jити вnисове (З н.м.) те. ч.nенську вкле.дR~' (З н.м.семестрuFо) 
тим членам,які ще того не зробили. 

Студенти,які ще не е члеиьи УСТ "Січ" ,а хотіли б ними ста-rи, 
nовинні r.иnовиити аИRе'!:у-заяву, ЯRУ можне. од$р~е.ти r· 1 ~.нце.n.r:рі ї 
T-r·a у Lищеза.зне.чеиі урядові rодини. 

Канцелярія УСТ "01 ч" j. Мїонхені. 

= Уnрава У~ "Січ" р1mи.па,до розrорнєння mиршаї .~с.nомQrо:вої 
а:кції,уді.пити найбіJl:ЬШ nотребуючим споїм ЧJlC:Jaм одноразсву гроmс
ьу доnомогу. 

Заяви npo ЦJО ,цоnомоrу тре ба nодаБати на ім' r.. Упре.~и УСТ "Січ" 
~о 15 лютня 1917 р. 

Референт Сусnіл-ьної Оnіки УСТ "Січ". 

··+++++ 

= Тове.риmкам 1 Товариmв.~·,ща ,цоnомоr.nи у влаmту:rанн! Ме.ла.нчи-
ноrо Вечора, складає щиру nодяку · 

К;ухьтурно-Освітній Референт "'"СТ "Січ". 

+++++ 
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.Всім щирим жертводаЕцнм 

на ::Sи.це.вничий Фонд УС! "СІЧ" скJІе.де.вмс 

~іе» ,цороrо10 гарячу сер де чну nодяку~ 

Пресовий Референт УСТ "С1чu 

і FеАе.кц1.я "Студеноьк.ОбріїD". 

-----------··-··~-----:-:--:----·---:т-·--.-

)ІИСТУБАННЯ РЕ,ІТ/й<ЦІ 1 ~
•eeee&&eeee&er1!1e~•:i,;;,e-

Др.!Срій Чорний. Ціииі матеріяли,Вв.ми нв . .цісле.ні,ми од.ер)!'!І.JtИ 
та щиро за вих дякуємо.Частину,їх містимо в цьому числі,частииr 
nодам:) при першому nідібре.нні :відnовідного комnлекту ·стат'lе~. 
ПJООимо не відмовити нам у дальших Ваших матеріллах. 

ьРУ'-е Б.,Ц. Псложення н~.шсго МОJІОДОз;'О т-ва rимага.є п::ЖИЩ') ~,цер
жати~я з друком Вашої річевої ст~.тті.Тому,із зрозумілих Вам при
чи:н.і :в ц1:ому числі її не містимо. Сте.ттю зберігаємо те. в І'і:.nс
rі;.ни~ момент ~J: бе зперечІіо ви користаєм с. 

l!.,tYE ММ. - Е:елянrе.н.. Допас одержми. пе· мі со: им о: tkг;" тіJ'!оRИ то
му,щu nи'саний ••• " не. ко.n:іні 1 '. Зн~.ючи Ваші. сnромо-·нJсті,пр.Jсим .... 
nиса'Іи "солі.хніmе" і npe~. щось асолі.цне''· 

Прихил-.никв.м г Ерлянrені. ~ро бе.:rасмо rисо~ої творчоСІrи JI.JLR 
nіднесення ріЕня Wстуд. ббрі~:в". Споді ве.емось rід Вв.с МР.тер:J яJІ1 Б 
не лише цілими "nаttками",але j:! ннйліпmого "сорту". 

То:ве.риmам Р. Гs.й,цел1.бергу. Чек~.вмо. замоf3лєних м~.теріялі І • -

Ji's dat,gu.i cito dat. ++++++ 

•J О П О В І О Т К И 

УКРАЇНСЬКА ЕRОНОМІЧНА ВИСОКА Іf!}(ОЛА в· М!ОНХЕНІ 

О Г О Л О Ш У Є З А П И С С Л У Х А Ч І Е 

НА І,П,Ш,ІУ і УП 

СЕМЕСТРИ 

ДІЙСНИМИ СЛУХАЧАМИ MOJIWT"Ь БУТИ ЛИІrЕ ОСОБИ З ЗАКІНЧЕ· 

ною СЕРЕдньрю О СГІТОЮ ( ме.о:,-р ою) І 

Для вnи11у не. П,Ш,ІУ і УП семестер требв. nр~.цло~ити, 
крім матурв.л-ьноrо· аtідоцт ~:а, ще П докнзи npo зеJ<'fн .. 
чення відnоLі~них семестрів н~ інших лодjбних рівно-

рядних Биеоких Школв.х. 

вnисовЕ виносить 1О,.А. у-..;:оь.г: "'JO н~:.:с~~а.р.НА СFМЕСТЮ>. 

Проханна про заре.хуья..ннн на той чи jюпиff семестер 
належит• no~в.Da'l'и. на адресу Ре І<'! с;рату Укре.їІ• о•І<ої 
:Виеокої Ек~номічно:С Школи - МICHXEH,S.ФJiypm'l'pace 1,1 
пов.ВИЕЛАдИ ПОЧНУТМЯ ДНЯ 3 БFРЕЗНЯ 1947. 

Квнцелярін УFраїнсь кої Fкон,амі чної Fисоко~ 

m 'Н' n '"'' • 
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