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Борис Юрієвич Івавиqький 

2 березна 1.878 

4-ro квітня 1953, в місті Дітройті, США перестало 
битися серце nроф. дР. г. к. Бориса Іваницького. 
Нестало між нами нашого дорогого Бориса Юрієви
ча основоположника нашої національної Високої 
П~літехнічної Школи УГА-УТГІ, довголітнІ>ого її 
ректора та почесного ректора. 

Борис Юрієвич Іваницький народився 2. березня 
1878 року в м. С~, Харківщина. Реальну Гімназію 
закінчив в місті Суми у 1896 році і тоді поступив 
до Лісового Інституту в Петербурзі, який закінчив 
у 1902 р. з титулом «вченого лісівника•. Вже за 
студентських часів брав активну участь у громадсь
ко-політичнім життю за що підпадав під поліцийний 
догляд та був нераз арештований. 
По закінченні студій почав практикувати в укра

їнських лісах на посадах лісничого, а згодом над
лісничого. У 1917 році з настанням революції Борис 
Юрієвич повний запалу починає відразу активно 
працювати в розбудові у~аїнського державного 
апарату, організує при І'енеральнім Секретаряті 
України Лісовий Департамент України і очолює його 
в році 1918. Український Камя.нецьподільський Уні
верситет запрошує його у році 1919 на JІектора лі
сівництва при сільсько-господарськім факультеті. З 
того часу стає Борис Юрієвич на науково-педагогіч
ний шлях. По відході за Збруч в місті Тарнові голо
вує в комісії для розроблення програми навчання 
для Київської Сільсько-Господарської Академії. Як 
голова «Спілки Техніків Сільського Господарства» 
·опрацьовує плян-проrрами для майбутньої Україн
ської Господарської Академії в Чехословаччині, які 
чеське міністерство Хліборобства затверджує, а 
перша Професорська Рада дня 1922 року надає Бо
рису Юрієвичу Іваницькому звання nрофесора лі
сівництва і тоді ж вибирає Йоrо першим проректо
ром УГА. З того часу Б. Ю. й до останіх днів життя 
активно працює в нашій школі. Проректором був в 
рр. 1922-19Q4, Ректором 1925-1926, Деканом АІ1р0но
мічного-Лісового Факультету в рр. 1926-1927, Рек
тором 1928-193:5, в р. 1932 стає першим директором 
повсталого позаочного Інституту УТГІ, як рівнож 

першим головою Спілки Професорів УГА. В тому 
часі розробляє пляни для створення сільського го
спода·рського ліцею в Західній Україні в Черниці 
біля Стрия. Наукові праці присвячені українському 
лісові започатковуються видаванням у 1907 р. това
риством «Просвіта» в Києві брошури під наголовком 
«Як збутися ярів та пісків». Основна його праця це 
«Ліси і лісове господарство України», два томи, стор. 

t 
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320, Вид. Українського Інституту у Варшаві. Ця 
праця с першою, що поставила проблему українсь

кого лісу у всій повноті та широчині. В ній є по
даний історичний перетляд життя українського лісу 
і висвітлення його всебічного значення. Написав 
високошкільні підручники як Курс ЛІСІвництва, 
Дендрольогія. Переклав з німецької мови «курс :rnpo 
лісові займища». У 1946-1947 очолював Науковий 
Сектор УТГІ і зредаГував «Наукові Записки УТГІ» 
І (IV) том, що вийшли друком в 1948 році. Співпра
цював в «Українській Загальній Енцикльопедії» та 
в «Енцикльоледії Українознавства». Праць друко
ваних має 32. Деякі з Його праць були поміщені в 
чужомовних виданнях: 

Zeй6chrift fі.іт Flcmst tmd Jagdwesen, «Ceskoslovensky 
Les» <<Ves~:mдlk: Ceskoslovenske, AkOOemie Zeшledelsk:e». 

1947 рок:.у в травні в часі св'яткувань 25 літніх 
роковин УГА-УТГІ Проф. Рада, визнаючи в·еличезні 
заслуги Бориса Юрієвича в галузі лісових знань 
України та його віддану працю для УГА-УТГІ, на
дала йому гідність доктора «гоноріс кавза» лісових 
наук. Наукове товариство ім. Т. Шевченка обрало 
його дійсним членом. Стає дійсним членом УВАН. 
В листопаді 1947 року Проф. Рада вибрала знова 
Б. Ю. ректором УТГІ. У 1948 році Українська Націо
нальна Рада вибрала його своїм головою. Об'єднання 
Українських Лісових Інженерів і Техніків іменує 
його почесним членом. У 1951 році Товариство Ук
раїнських Інженерів і Техніків в Німеччині іменує 
Його почесним rоловою Товариства, у 1952 році То
вариство Українських Інженерів в Америці робить 
його своїм почесним членом. 

В 1952 році святкував наш дорогий Борис Юрісвич 
Свій золотий Ювілей 50 ліття фахової та громад
сько-суспільної діяльности. Через тяжку хворість Б. 
Ю. не було змоги відзначити цього великого свята 
так як бажалось, щоб зложити заслужену подяку 
Сеніарові української лісової науки за його невси
ПУІЦУ жертвенну працю, як на науковім так і полі

тичнім полі. Йому пощастило створити свою Ш!Колу 
українських лісовиків, яку репрезентують 118 його 
виховників інженерів лісівників, розкинених по 
всему світу. Достоїнство Ректора мав до 10 січня 
1953 року, де на черговій Проф. Раді зрікся цього 
посту з причини тяжкої хороби. Професорська Рада 
вибрала Бориса Юрієвача Почесним Ректором. Світ
ла Постать Бориса Юрієвича Іваницького буде взір
цем для прийдешніх поколінь, а пам'ять про Нього 
залипшться на довгі довгі віки. Вічна йому пам'нть! 
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ПРОФ. ДР. Г. К. БОРИС Ю. ІВАНИЦЬКИП 

І. НАУКОВІ ПРАЦІ (ДРУКОВАНІ): 

І. Лісова господарка України. Економічний Збірник, 
т. І. Київ-Тарнів 1922. Ст. 30. 

2. Основні типи лісових займищ та лісових форма
цій на території заселеній українським народом. 
Записки Української Господарської Академії 
(УГА) в ЧСР т. І, Подебра\ди 1927. Ст. 14. 

3. До питання про вплив смітистих трав на лісові 
культури. Записки УГ Академії в ЧСР т. ІІ, Поде
бради 1929. Ст. 44. 

4. Глибинне саджении сіянців сосни, ялини й дуба. 
Заіписки УГАкадемії в ЧСР, т. ІІІ, Подебради 
1931. Ст. 32. 

5. Вплив часу саджении чи погоди ·на розвиток лі
сових культур. Український Агрономічний Віс

ник, Львів 1934. Ст. 14. 
6. Ліси й лісове господарство на Украіні 1-11 том. 

Український Науковий Інститут, Варшава 1936 і 

1939. Ст. 320. 
7. Колонізаційна і господарська роли лісу на Право

·бережжі і Подніпров'ю в І6-17 вв. Наукові за

писки Українського Технічно-Господарського Ін

ституту (УТГІ) т. І (IV), Реrенсбурr 1948. Ст. 11. 

11. НАУКОВІ сfАТІ'І (ДРУКОВАНІ): 

І. Lesy а Iesni hospodarstvi v Ukrajine. Ceskosloven
srky Les IV rocn., P!rШla. Ст. 16. 

2. Обезліснении Украіни. Тризуб чч. 20-21, Париж 
1926. Ст. 7. 

3. Руйнація лісової господарки на УкраІні. Тризуб 
чч. 46-47, Париж 1927. ·Ст. 11. 

4. По лісах чехо-Словацької Республіки. «Сільсь
ко-Госп~арський Збірник», Подебради 1927. Ст. 
33. 

5. Die Entwaldung der Ukraine. «rZiei!tsclшift. ftir Forts't 
und Jrmgdwesen», ВеІгlіn 1928. Ст. 7. 

6. ОсновнІ завдавни при оброблеІПІі лісового грун
ту. «Український Інженер» ч. 1, Подебради 1931. 
Ст. 12. 

'7. Zvlastnostt а dnesni stav lesniho hospodarstvi na 
Ukrajine. «Vesrtmdk Ceskos1ovenske Akadernie Ze
medelske». Pmiha, Вrezen 1932. Ст. 4 

8. Питирічка і ліси УкраІни. «Тризуб» ч. 7 (385), 
Париж 1·938. Ст. 8 

9. Загальні І льохальні завдаІПІв сучасвого лІсовв
рошеннв. «Український Агрономічний ВіснИІК», 
Львів 1934. Ст. 9 

ІО. Головні стадІІ розвитку лісового господарства ва 
Украіні. «Український Агрономічний Вісник», 
Львів 1934. 

11. Лісове Господарство Украіни. «Енциклопедія 
Українознавства». 

ЦИКЛ О СТИЛЬ: 

12. Українське лісівництво. «Науковий Бюлетень 
УТГІ». ч. ч. III-IV. Регенсбурr. Травень 1949 р. 
Ст. 15. 

І3. Ліс у житті й історії Украінськоrо Народу. «На
уковий Бюлетень УТГІ». ч. ч. XIII-XIV, Ульм 
1950. Ст. 12. 

І4. Проблема захісних лісів та захісвого залісевив 
в ГаnИЧ1ИНі до І939 р. «Науковий Бюлетень УТГІ». 
ч. ч. XVIII-XIX, Авrсбурt 1951 р. 

ІІІ. БРОШУРИ Й ПІДРУЧНИКИ: 

а) Брошури (друк.) 

1. .Як збутися ирІв й пІскІв. «ПросвІта)t, Киів І907. 
б) Підручники (циклостиль). 

1. Ліс і бІологІчнІ типи деревних пород, Подебради 
1922, Ст. 17. 

2. Таблиці що визначення деревности рослин по 
листах, Подєбради 1922. Ст. 40. 

З. Таблиці до визначении важнійших дерев та ча
гарників у безлісному стані. Подебради 1922. Ст. 
15. 

rt-6. Курс лІсівнr~цтва ч. І. Вступ. Подебради 1922. 
Ст. 60. 
ч. IL Головніші лІсовІ поради. Подебради 1922. 
Ст. 75. 
ч. ІП. Лісовирощевни. Подебради 1923. Ст. 387. 
Малюнків 72. 

7. Дендрологів. ч. 11. (Спеціальна). Випуск І. Голо
насінньові. Подебради 1924. Ст. 117. Малюнків 37. 

8. Дендрологів. І. Будова й житrи дерева. 11. Лис
тані породи (Систематика). Реrенсбурr 1947. Ст. 
5 - 134, Альбом малюнків. 

9. Девдролоrіи ч. 11. (ПІпилькові породи). Друге ви
дании з додатком атласу малюнків. Реrенсбурr 
1947. Ст. 100. 
Реrенсбурr 1948. Ст. 140. 

ІО. Лісова полі"mІКа й статистика. Курс викладів. 

lV. ПЕРЕКЛАДИ: 
І. Др. Бюлер Антон. Наука про лісовІ займища. 

(перек:лад з німецької мови) Подебради 1925. Ст. 

480. 

Borys Iwanyckyj 
(t 4. April 1953) 

Am 4. April 195~ hat das Herz des Prof. Dr. Iwanyckyj, 
in der amerikanismen Stadt Detroit, ftir immer ZU smlagen 
aufgehort. Fiir jmmer verlie13 Ш1S \Шser homgeehrte В. 1., 
der Griinder \Шserer nationalen teclшismen Homsmule 
UНA-UTHI, ihr langjiihriger Rektor Ш1d Ehrendoktor. 
\Вотуs Iwanyckyj wurde am 2. Marz 1878 in Sumy, einer 

St~dt im Charkauer Kreis geЬoren, wo Er das Realgymna
si im J. 1886 beendete Ш1d namher das Forstinstitut in 
Р tersЬurg im Jahre 1902 mit dem Titel eines "gelehrten 

orstmannes" absolvierte. Smon zu seiner Studienzeit inter
essierte Er sim an offentlimen und politismen Fragen, wo

/ durm Er die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich lenkte 
// Ш1d deshalb oft arretiert wurde. 

Als Forstmann praktizierte Er in ukrainismen Waldem 
Ш1d wurde Forster, nachher bald Oberforster. Im J. 1917, 
wahrend der Revolution, begann Borys lwanyckyj seine 

Tatigkeit beim Ausbau des ukтainismen Staatsapparates, 
organisierte im Staatsministerium der Ukraine ein Forst
departement, welmes Er smon im Jahre 1918 leitete. Im 
jahre 1919 ladt Ihn die Ukrainisme Universitat in Kame
netz-Podilskyj als Lektor ftir das Forstwesen an die land
wirtsmaftlime Fakultat ein. Seit dieser Zeit besmaftigt Er 
sim mit wissensmaftlimen Ш1d padagogismen Fragen. Nam 
dem Riickzuge in die Westukraine leitet Er in Tamiw die 
Kommission ftir die Ausarbeitung eines Studienplanes filr 
die Kyjiwer landwirtsmaftlime Akademie. Als Vorsitzender 
der "Genossensmaft landwirtsmaftlimer Tehniker" hat Er 
die Pliine Ш1d Programme fiir eine Ukrainisme Landwirt
smaftlime Akademie in der Tsmemoslowakei ausgearbeitet, 
die vom tsmemoslowakismen Ministerium bestatigt \\·urden. 
Der erste Professorenrat dieser Anst:alt erteilt Borys lwa
nytzkyj die Professur filr das Forstwesen Ш1d wahlt Ihn 
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zurn ersten Prorektor. Seit dieser Zeit wirkte Er bis zu Sei
nern Ende aktiv an unserer Homsmule. Prorektor war Er in 
den Jahren 1922-24, Rektor 1925-26 und 1928-1935, im 
Jahre 1932 wird Er zurn Obrnann der Professorengenossen
smaft UHA gewahlt. 

Seine wissenschaftlime Tatigkeit be,:~;ann Er irn .Т ahre 1907 
rnit der Herausgabe der Brosmiire .,Bekarnpfung der Schluch
ten und des Sandbodens". Seine wesentlichste Arbeit ist: 
"Forst und Forstwirtsmaft in der Ukraine", zwei Bande die 
irn Verlage des ukrainischen wissensd1aftlimen Institutes in 
Warsmau erschienen sind. Es ist das erste grof3ere Werk, 
das diesen Gegenstand grilndlich und vollendet bearbeitet, 
die Gesmichte und vielseitige Bedeutung des ukrainischen 
Forstes herYorhebt. Weiter gab Er Lehrbiicher ftir Hom
schulen, Vorlesungen tiber die Forstkunde, iiber Dendro
logie heraus, iibersetzte aus dern Deutschen ,, V orlesungen 
iiber die Forstbebauung". lm Jahre 1946/47 leitete Er die 
v.·issenschaftlidte Abteilung UTHI und redagierte die "Wis
senschaftlid1en Mitteilungen UTHI", die im Jahre 1948 ge
drпckt wurden. Er war Mitarbeiter der "Ukrainischen En
zyklopadie" und Seine Arbeiten erschienen auch in frernden 
Zeitsdtriften, wie in der "Zeitsduift fti.r Forst und .Т agd
wesen", "Ceskoslovensky Les" und "Vestnik Ceskoslo,,en
ske Akadernie Zernledelske". 

Wahrend des 25jahrigen JubШiurns der UHA-UTHI im 
.Тahre 1947 wurde vom Professorenkollegium Borys Iwanyc
kyj ftir Seine grof3en Verdienste um das ukrainisclte Forst
wesen und Seine wertvolle Arbeit an der Hochsclш1e, die 

Професор Д-р Іван Розrін і Д-р Василь Розrін 

Wiirde eines Doktors "honoris causa" der Forstwissenschaf
ten erteilt. Die ukrainisme Akadernri.e der Wissensdtaften 
emennt Ihn zu seinem \virklimen Mitgliede. Der irn J ahre 
1948 wiedergegriindete "Ukrainisdte Nationalrat" wahlt Ihn 
einstimrnig zu seinem Vorsitzenden. Die vereinigten ukrai
nischen Forstingenieure und Tehniker wahlen Пш zu ihrern 
Ehгenmitgliede. 

Im .Т ahre 1951 v.·ahlt der "Verein Ukrainischer lnge
nieure" in Deutsdtland zu 111einern Ehrenvorsitzenden und 
irn J ahre 1952 der Verein "Ukrainismer lngenieure" in 
Amerika zu seinem Ehrenmitgliede. Unser hodtgegeehrte 
Borys lwanyckyj feierte im Jahre 1952 das 50jahrige Ju
bilaurn seiner famwissenschaftlichen und offentlichen Tatig
keit, das Seiner smweren Krankheit wegen nimt ent
sprechend gefeiert we1·den konnte, um Ihn gebtihrend fiir 
Seine aufopferungsvolle Arbeit auf wissensdtaftlimern und 
politischem Gebiete zu danken. Es war Ihrn vergonnt Seine 
Sclшle ukrainiscl1er Forstwirte zu begriinden und 118 Forst
inцenieure zu erziehen, die heute auf der ganzen Welt zer
streut sind. Krankheitshalber legte Ет die Rektorwti.rde arn 
10. 1. 1953 аЬ, die Er bis dahin ununterbrodten trug: das 
Professorenkol1e~urn wahlte Ihn nunrnehr zum Ehren
rektor. 

Seine erhabene Gestalt wird ein leш:htendes Beispiel fiir 
komrnende Gencrationen scin und die Erinnerung an Ihn 
vcrbleibt fiir lange Zeiten. 

Ewige11 Angedenkenl 

Мівлавість ба:ктерій під впливом біопоrічввх 
• 

ЧВВВВКІВ 

А. Історичний перегляд 

Мікроорганізм, як живі істоти з різноманіт
ними функціями в природі, мають низку осо
бливостей, що ними різняться від багатоклі
тинних організмів-тварин і рослин. 

У же саме положення мікробів в природі, на 
межі тваринного і рослинного світів, на межі 
ВИДИМОГО і Не ВИДИМОГО, а КОЛИ ВЗІЯТИ ДО ува
ГИ також і фільтруючі віруси, то на межі жи
вого і неживого - обумовлює їх поліморфізІМ, 
поліпластичність, універсальний фізіалогізм 
і надзвичайну стійкість до чинників зовНіш
нього оточення. 

З комплексу особливостей, які мають мік
роорганізми, найбільш важливе значіння має 
так дJJя теорії, як і для практики, властивість 
їх змінюватися, відповідно до потреб свого 
життя, або відповідно до умов зовнішнього 
оточення. Ця властивість має назву мінливос
ти мікроорганізмів, як біологічний засіб при
стосовуватися до зовніІІІНього оточення. Лиш:е 
тим можна пояснити розповсюдженність мік
роорганізмів, у всіх rеоrрафічних широтах 
земної кулі і здатність їх в тих різноманітних 
умовах виконувати свої функції. А сучасна 
мікробіологія, вивчивши такі природні вла

стивості мікробів, використовує їх для по

треб повсякденної практики, людської і вете

ринарної м~дицини, сільського господарства, 

промисловости. 

Цікаво, що ще на світанку зародження і 
розвитку мікробіології, як науки, існувало 

два напрямки, чи школи, що стояли на ціл-

ком протилежних засадах, що до розуміння і 
трактування процесів мінливости. 

Мономорфісти, з Коном (34) на чолі, твер
дили, що у мікробі існують сталі види, і кож
ний з них має, відповідні лише йому, морфо
логічні, біохемічні чи фізіологічні ознаки. Ті 
ознаки незмінні у всіх rенераціях і при вся
ких умовах. Зміни, чи відхилення від "нор
ми", що часто спостерігають в процесі жит
тєдіяльнасти мікробів, мають лише тим:часо
вий характер. При інших, більш сприятливих 
умовах, тимчасово набуті ознаки зникають, і 
вид знову набуває лише йому властивих при

кмет. 

Плеоморфісти: на чолі з НЕГЕЛІ (Negelii 
1879) твердили цілком протилежне, а саме, що 
окремі ознаки у мікробів не є стабільними, і, 
в залежності від зовнішніх умов, легко змі
нюються,-одні втрачають, а інші набувають. 

Такі зміни можуть бути так далекойдучі, 
що мікроорганізм в решті стає іншим видом, 
бо одночасно зі зміною морфолігчних прик
мет, змінюються також культуральні, біохе
мічні, патогенні та інші функції. Негелі твер
див, що "Один і той же вид в зміні генерацій 
набуває періодично різні морфологічні і не
однакові фізіологічні форми, а на протязі де
сятилітнього періоду, стає причиною сквашу

вання молока, капусти, утворення масляної 
кислоти, псування ( ослизнювання) вина за
гнивання білкових речовин, ферментації се
човини, почервоніння крохмалистих продук-
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Б. Спрямованість і межі варівцій мікроорганізмів. 

Сучасна мікробіологія намагається процеси 
мінливости мікроорганізмів вкласти в закони 
генетики. Тому для кращого порівняння, чи 
уніфікації - процеси мінливости ще назива
ють "варіяційними процесами". Розрізняють 
такі форми варіяцій: 

1. Модифікації, або властиві варіяції. Не 
спадкові зміни, що виникають під впливом 
неглибокої дії зовнішнього оточення, головно 
умов існування. Через те, що в реакцію ВТ'ЯГ
нута лише цитоплазма, а не спадкова суб
станція- зміни не стійкі. Як тільки перестає 
діяти несприятливе довкілля (як варіяційний 
подразник), набуті нові ознаки швидко чи по
вільно зникають. 

2. Флюктуації - спадкові зміни видоної 
ознаки, що виникають у окремих індивідів 
під впливом інтенсивного діяння середовища. 
Це е сnадкові зміни в межах виду. Вони мо
жуть бути реrресивні (перетворення ознак в 
латентний стан) і проrресивні (активування 
латентного стану спадкових ознак). 

3. Мутації, чи сальтації зміни, що виника
ють під впливом зовнішнього середовища, або 
"спонтанно", як вияв внутрішньої потенції і 
лише у нащадків чистої лінії. Зміни спадкові, 
але при певних умовах може статися зворот

ній процес, до вихідного типу. Мутації-саль
тації виникають, як наслідок активної дії 
"варіяційного подразника", при чому, крайні 
мутанти утворюються не безпосередньо з ти
пових форм, а поступово, через багато rене
рацій і· в масових культурах. 

4. Цикльогенія (за старою термінологією
дисоціяція), зміна форм мікробів в процесі 
циклів розвитку. Мінливість мікробів е не що 
інше, як різні стадії розвитку, чи життьового 
циклю кожного виду мікробів. Всі форми 
змін, що ми їх спостерігаємо, е лише перехі~ 
від одної стадії в іншу, в процесі циклічного 
розвитку мікроорганізмів. 
Як ми уже згадували, Аркрайт встановив, 

що вихідна ку ль тура під впливом різноманіт
них чинників, а часто спонтанно, "розщеплю
сться", варіюе (за старою термінологією дисо
ціює) на такі форми колоній: 

"S" форму, від англійського слова Smooth, 
ніжна, гладенька, 

"R" форму від англійського слова Rou§h, 
груба, ширшава. 

Процес відбувається від S до R і лише в 
виключних випадках від R до s, себто, зво
ротній. У тих видів мікроорганізмів, що ма
ють вихідну форму R, як наприклад у В. anth
I'Ia1Cils, цю схему треба переставити, себто, nро
цес відбивається від R до S. Між тими край
німи формами виділяють перехідну форму, 
яку обозначають "0". Варіяційними подраз
никами мо:жуть бути найрізноманітніші чин
ники зовнішнього середовища, як також 
внутрішня потенція мікроба. Для наочности 
подаємо перегляд найбільш відомих варіяці:й
них подразників: 

1. Голодування, або надмірне харчування 
мікробів, 

2. Фізичний стан або обсяг середовища, 
З. Самоотруєння продуктами обміну, 
4. Ненормальний nроцес газообміну (відсут

ність кисню для аеробів і наявність кисню 
для анеробів), 

5. Зовнішні отрути (хемічні дезинфікуючі 
речовини), 

6. Тепло або холод, 
7. Домішки фарб, 
8. Світло, 
9. Проміння рентгена, преnарати еманації 

радія, струми високого наnружеШІЯ. 
З біологічних чинників мають варіяційний 

вплив: 

1. Перебування в організмі тварин і під 
впливом тканевих рідин, особливо в організ
мі, не властивому для даного мікроба, або 
імунізованої тварини, _ 

2. Імунні сироватки і тканини імунізованих 
тварин (печінка, шкіра), або тварин, що пере
хворіли на відповідну хворобу, 

З. Співжиття з іншими мікроорганізмами. 

Крім згаданих тут біологічних чишrnків, 
ще існує один, а саме, бактеріофаг, що уже 
віддавна відомий як могутній біологічний ва
ріяційний чинник, але досі не бу ло спеціяль
них досліджень і порівнянь з іншими загаль
но відомими стиму ляторами. Ми і nоставили 
собі завданням докладніше вивчити вплив 
бактеріофага на процеси мінливости мікробів 
і порівняти з іншими активними фізичними і 
біологічними варіяційними стимуляторами -
(промінням рентгена, імунною сирваткою і 
тканинами імунних тварин). 

В. Біолоrічна суть мінливости мікробів. 

Кожна окрема жива істота, чи їх згромад
ження - "суспільства", біоценози, - знахо
диться в певному взаемовідношенні до свого 
середовища. собливо складна взаємозалеж
ність між живими істотами. Наслідком сmів
життя живих істот як біосистем і процесів, 
що вони їх спричиняють, чи обумовлюють, 
витворилися своерідні нові біологічні якості: 
метабіози, мутуалізми, симбіози, паразитизми, 
а ще згодом - еnідемії у людей і епізоотії у 
тварин вже як явища, що навіть мають соці
яльне значення. Також вірусоносійство, реак-

ції імунітета і алергії е наслідком с:к:ладноrо 
взаемозв 'язку і залежности живих істот між 
собою. Кожний вид мікробів, особливо в ла
бораторних умовах, являє собою не однород
ний і не стійкий матеріял, збірноту живих 
істот, що мають різноманітні біологічні особ
ливості: життєздатність, вірулентність, тер
мостабільність тощо. Відносна рівновага, 
складність і нестабільність е одною з ознак 
мікробів, а практично, це виявляється у змі
нюванні розміру, форми, конфігурації, рухо
мости, сnоротворення, культуральних і біохе-
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мічних особливостей тощо. Цей процес тісно 
пов'язаний законами спадкування ознак жи
вими істотами. В процесі розмноження, з ма
терної, з певними властивостями живої істоти 
- виплоджуються нащадки, що при тих чи ін
ших умовах уже мають інші властивості, -
втратили попередні, або набули нові ознаки. 
Це е пристосування живої істоти до несприят
ливих умов зовнішнього середовища, яке діє 
лише як сти:мулятор внутрішніх nотенцій, що 
знаходяться в самому організмові, в його nри
роді, як живій істоті. Варіяційний подразник, 
що. діє в даному випадку, лише підвищує ча
стоту варіяцій, але не вnливає на їх якість. 
Мутації виникають або спонтанно, як наслі
док вияву внутрішніх потенцій, або під впли
вом активнодіючих чинників середовища. 
Меллер твердить, що мутації не можуть бу
ти ні спонтанні в дослівному розумінню цього 
слова і не можуть не залежати від зовніш
нього оточення, бо виникають· в наслідок "во
левого творчого акта гена". Причини мутацій 
залежать від хемічної зміни молекул тіла 
бактерії, тому з підвищенням тепла збільшу
ється і частота мутацій. Спорадичні мутації 
залежать від інвивідуальної зміни молекулів 
і атомів спадкової субстанції і речовини, що 
безпосередньо Гі (субстанцію) оточує. Коли 
зовнішнє оточення діє в той спосіб, що моле
кулярні рухи середовища набувають специ
фічного характеру і коли кількість енергії 
цих рухів перевищує крайню критичну ме
жу, сталість гена ЯІ< спадкової субстанції 
зрушується і відбувається складна фізико
хемічна перетурбація його. Спонтанні мута
ції, як процеси мінливости, ніякого цілеспря
мовання не мають: з численних випадків змін, 
що відбуваються в живій істоті, природа са
ма відбирає організми з більш досконалими 
змінами, засуджуючи на загибель істоти, у 
яких відповідні функції менш пристосовані, 
менш досконалі. Але штучно спричинювані 
мутації і наступний відбір нащадків за nев
ними бажаними ознаками - е могутнім засо
бом для селекції мікробів. Раптова мінливість 
живих істот е наслідком впливу внутрішніх 
факторів, а еволюція тих же живих істот е 

наслідком впливу зовнішнього оточення. Від
бір лише сортуе ознаки, що виникають зав
дяки внутрішнім факторам. Більшість гене
тиків і біологів так розуміють і пояснюють 
процеси мінливости мікробів. Проте, низка 
дослідників-генетиків з Т. Лисенком на чолі, 
твердять, що ніякої спадкової субстанції в 
організмі немае, тим більше немае ніяких 
спадкових речовин, що не бу ли б залежні від 
умов життя. Кожна часточка живого тіла має 
властивість передаватися нащадкам. Проце
сами спадкування можна І<ерувати в залеж

ності від потреб і волі людини. Ми вва:жаемо, 
що мають рацію і перші і другі, бо в природі 
існують зміни живих істот в залежності від 
внутрішніх і зовнішніх чинників. 

Щодо механізму впливу варіяційних по
дразників існують різні теорії, що більrn
менш пояснюють процес. Наhриклад, щодо 
таких активних факторів, як проміння рент
гена або радіо, вважають, що під їх впливом 
відбувається роСІПад ліпоїдо-протеїнового 
комплекса біосистеми на два компоненти -
білковий і ліпоїдний. В процесі nоділу баІ{
теріяльної клітини відбуваються закономірні 
зміни в протоплазмі, деякі з них можуть бу
ти закріплені, як спадкові, тому можуть і 
спричинюватися до утворення нових рас і ви
дів. Проміння рентгена і радія не лише ді
ють, як активатори і стимулятори життьо

вих процесів, а й спричинюють деnресії, де
Генерації і навіть смерть живої субстанції. Це 
призводить до невідповідного (нерівномірно
го) поділу живої матерії в процесі розмно
ження. Бактеріяльна клітина ділиться на не
повноцінні частини, з яких виникають мікро
організми з неоднаковими якостями, або від
бувається розмноження в трьох точках, себто 
тіло бактерії розгалужується, і клітина nочи
нає рости в трьох напрямках. В такому ви
падку, ніколи не буває однакових нащадків 
(дочерних клітин). 

Такі теоретичні підстави і літературно-іс
торичні дані для розуміння цього, справді 
найцікавішого і найважливішого, процесу 

мінливости мікробів. 

ВЛАСНІ ДОСВІДИ 

А. Досвіди для порівняння біолоrічних і фjзичних с,.-иму ляторів. 

Для своїх досвідів ми взяли за об'єкт збуд- ків ми головну увагу звертали на бактеріо
ника телію В. anrth,r.acis і його дві (І і 11) вакци- фаг, як чинник не лише внутрішній, а й ра
ни Пастера-Цинковського. Цю культуру ми зом з тим і зовнішній, а крім того, він відо
обрали з тієї причини, що вона дуже добре на_ мий як варіяційний стимулятор з часу винай
дається до подібного рода спостережень, - дення чи відкриття його д'Ерелем. Цю особ
має різко виявлену морфологічну і культу- ливїсть бактеріофага, як слід, з'ясували Іст
ральну характеристику і споротворення, і вуд (Eastwood) і Брейнль зі співробітниками 
добре вивчені Гі фізіологічні і антигенні вла- Фішером і Годером (F·~scher u. Hoder), Борде і 
стивості. З біологічних чинників, як варіяцій- Рено в роках 1923-1928, і остаточно еконсолі
них стимуляторів, ми взяли: бактеріофаг, дуваві узагальнив свої і попередників дані
синоротку і тканину (шкіру) імунних тварин. Гедлі в монографії "Про феномен Творт
Для парівнання ми також взяли ренттенів- д'Ереля як фактор дисоціяції" (19). 
ське проміння в дозі 135 кv. 4 мА. 2 AL., 20 см Досвіди ставили за нижче поданою схемою: 
N. (за методом. Гілар~і-Го_льбе:рштетера), як 1. Для спостережень взято 5 досвідних груп; 
стимулятор ф1зичнии. З бюлоnчних чинни- 2. Кожна група складалась з 3-х іІІробірок з 
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м'ясопентоновим бульйоном, в які були всіяні 
в кожну зокрема: 1) вірулентна культура ан
тракса (В. an·t.raci~s), 2) І-ша вакцина його (В. 
an·t.racts), З) 2-га вакцина (В. atnlt.ooc:iJS); З. стіму

лятори: В першій групі додавали імунної си
роватки, в кількости 1:10, в другій - кусни
ки шкіри імунізованого крілика, третю групу 
піддавали дії рентгенівського проміння, а в 
четверту і п'яту - додавали специфічного 
фага- 0,5 СМ8 • 4) До кожної з досвідних груп 
ставили контролЮ в такій же кількості пробі
рок з тими ж ку ль турами і в такому ж бу ль
йоні, лише без додавання стимуляторів. 5) Всі 
пробірки (15 досвідних і 15 контрольних) ста
вили в термостат при З 7°С на 48 годин для 

інкубації і культивування. 6) Через 48 годин 
пересівали на скошений агар-агар в таку }l{ 

кількість пробірок для закріплення процесу 
варіяції (дисоціяції). При чому в першій і че
твертій групі добавляли імунної сироватки 
1:5, а в другій - кусник шкіри імунної тва
рини. 7) Через 24 години ку ль тивування в 
термостаті при тій же температурі всі куль
тури пересівали на звичайний агар-агар в ча
шках Петрідля підрахунку. Після культиву
вання 48 годин в тих же умовах враховували 
наслідки прямим підрахунком окремих коло
ній і з трьох пробирок виводили середні чи
сла в процентах "R", "0", і "S" форм. Під
сумки подані в таблиці ч. І. 

ТА В ЛИЦ Я Ч. 1. 

ПорІвняльнІ наслІдки впливу варІяцІйних стимуляторІв. 

ч. Інкубація Висіванни і 
Наслідки в про- І 

Варівційний Закріnлення центах 
до-

Культура і 
вирощуванни 

св іди. 
стимулятор. 24 год., t-370 для пі:драхун 

І І груп вирощуванни ку R о s 

1. Вірул. куль. Бульйон + 48 годин Агар-агар+ 48 годин 10 70 20 І 
1 вакцина імунна с:иров. при З7°С. імун. сироват термостаті 5 70 25 І 2 вакцина 1:10. 1:5 при З7°С. 10 70 20 

~- ----

2. Вірул. куль. Бульйон+ Агар-агар+ 10 65 25 
1 вакцина lІ.П{Їра іму- те саме шкіра імуніз. те саме 5 75 20 
2 вакцина нізов. твар. тварини. 5 75 20 

-- ----
3. Вірул. куль. Бульйон+ Звичайний 15 60 25 

1 вакцина проміння те саме агар-агар те саме 10 70 20 
2 вакцина рентгена 10 75 15 

--·------ ·------

І 4. Вірул. куль. Бульйон·+ Агар-агар+ 5 30 65 
1 вакцина 0,5 фага. те саме імун. сироват. те саме 8 42 50 
2 вакцина 1:5 10 60 зо 

--- - ·--------
5. Вірул. куль. Бульйон + 

І 
Звичайний зо 40 зо 

1 вакцина 0,5 фага. те саме 
агар-агар те саме 60 20 20 

2 вакцина І 70 5 15 І 
11 і· 

КонтролІ ДО всІх досвІдІв: 'І 
6. 

1 Вірул. культ. і Звичайний І 
7. 1 вакцина . бульйон. те саме 

8. 2. вакцина 

І 
9. 

10. 

Як ба чим о з наслідків досвіду, ва ріяція 
(рощеплення, дисоціяція) наших культур від
булася не з одинакавою інтенсивністю. В пер
шому досвіді з імунною сироваткою вірулент
на культура і вакцини дали 20-25°/о крайньо
го варіянта "S", 70°/о перехідної форми "0" 
і вихідної "R" форми залишилося 5-10°/о. 
В другому досвіді з тканиною імунної тва

рини так само крайнього варіянта- "S" фор
ми· виявилося 20-25°/о, перехідної "0" форми 

І 100 о 
І 

о І 
Звичайний І те саме 100 о о 

агар-агар 100 о о 

І 
І 

і 

65-75°/о і вихідної або "R" форми 5-10°/о. З то
го можна зробити висновок, що цей фактор 
біологічний (сироватка і тканина імунної тва
рини) діяли з одимаковими наслідками, або з 
одипаковою інтенсивністю. Рентгенівське 
проміння діяло з меншою інтенсивністю в по
рівнанню з першими, бо вихідної форми · 
культури залишилося 10-15°/о. 

Найінтинсивніше в наших досвідах виявил.з.

ся дія бактеріофага, в досвіді 4 і 5. Особливо 
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у досвіді 4, при наступному закріплею Імун
ною сироваткою, ми мали 30-65°/о крайнього 
варіянта форми "S", і лише 5-10°/о вихідної 
форми "R". Навіть в досвіді 5, при умові 
культивування на звичайному агарі ми мали 
"S" форми 15-30°/о. Цим ми встановили, що 
бактеріофаг, як і інші стимулятори, впливає 
на вірулентну культуру В. aJ!llthracis і Гі вакци
ни, рощеnлюючи їх на дві і більше форми. 
При чому фаг діє найсильніше, себто є най
ативнішим стимулятором. 
Теоретично ми припустили, що бактеріофаг 

мусить діяти більш радикально, себто, що "S" 
форми, одержані під впливом бактеріофага, 
мусять бути флюктуантами, або мутантами 
( сальтантами). 

Для парівнання інтенсивности і ступіння 
рощеплення наших мікроорганізмів під вnли
вом бактеріофага і виниклого спонтанно, в 
старих музейних культурах, ми поставили 
досвід за тією же схемою, лише в півлітрових 
колбах Ерленмеєра, з 200см3 бульону. В пер
ших 9 колбах висіяли віру лентну ку ль туру і 
І та 11 вакцини і поставили при 43°С, а в дру
гі 9 колб висіяли ту ж культуру і додали 5,0 
см3 фага і поставили при 37°С для культиву
вання. На протязі одного місяця через кож
ний день робили висіви на скошений агар
агар з імушюю сироваткою для підрахаву
вання наслідків процесів спонтаююго і під 
впливом фага рощеплення. Середні з трьох 
колб в 0/о0/о подані в таблиці ч. 2. 

ТАБЛИЦЯ Ч. 2. 

Досвіди для: парівнання спонтанної варіяції В. Wl1thraciJS і під впливом бактеріофага. 

Об'єкт до~ --------::--К---"у_л_ь_т_и_вування на агарі з імунною сирваткою 1:5, 24 год. 
ч. --------метод 23/VIII І 25/VIII І 27 /VIII І 29/VIII І 1/ІХ І 5/ІХ -г 10/ІХ І 23/10 

стимуляції. дата R І о І s І R І О І S І R J О І S І R І О І S І R І О І S І R І О 1~sГ~ І() І_s_І R _I_9_U_ 
---------

1. Віру.пеитна культура 
В. anthracis в :м:'ясо
аептонному бульйоні, 
при 4ЗОС, в 0,5 Лі'J1Р. 
колбах. 

1 І І І І 
95 3 2 95 2 2 95 5 о 90 110 о 90 5 5 90 2 8 90 о 1 о 90 о 1 о 
08 1 2 98 1 1 95 3 2 90 8 2 90 5 5 88 7 5 85 о 15 85 о 15 

2. 1. вакцина при тих 
же У1\ІОВах. 

з. 2. вакцина при тих 
:же умовах. 

Вірутентна культура 

99 о 1 99 о 1 98 1 2 95 3 2 90 5 5 оо 2 8 90 о 1 о 90 о 10 

4. 
В. an~cls в тих 
же умовах при 370+ 
бактеріофаг. 5 20 75 10 15 75 20 10 70 25 5 70 30 о 70 30 о 70 30 о 70 30 о ·70 

5. 1. ваІЩИИа при тих 10 10 80 10 15 75 15 10 75 25 5 70 30 О 70 30 О 70 30 О 70 30 О 70 
же умовах. 

же умовах. 15 20 65 15 15 70 20 10 '70 25 6.12. вакцина при тих І І І І 5170 30 о 70 30 о 17U 30 І о 70 30 о 170 

Наслідки цих дослідів з усією очевидністю 
доводя:т, що процеси спонтаююго розщеплен

ня В. 31111thmciJS і його вакцин і розщеплення 

під ВІПЛивом бактеріофага, відбуваються кіль
кісно й якісно різно. 
В дослідах зі спонтанним розщепленням на 

третій і четвертий день ми мали лише сліди, 
вірулентної культури "R" форми всього 2°/о, 
І вакцини 1 °/о і другої вакцини 0°/о. 
В дослідах з фагом на третій день :ми мали 

у вірулентної культури "S" форми 57°/о, пер
шої вакцини 80°/о і другої 65°/о. Вихідної "R" 
форми на третій день у тих же культурах 
мали 5-15°/о і перехідної 10-20°/о. 
Таким чином, з того видно, що на третій 

день ми мали в наПІИх дослідах спонтанного 
розщеплення JП1Ше початки, першу стадію, а 
в дослідах, з бактеріофагом - різко виявле
ний процес роз·щеплення. 

В кінці досліду ми мали з спонтаНЮ1м роз

щеплеШІям 85-90°/о вихідної "R" форми, 10-
150/о "S" форми, а в дослідах з бактеріофагом 

варіянта чи "S" форми - 70°/о і "R" форми 
- ЛИШе 30°/о. 3 ТОГО МИ робимо ВИСНОВОК, DJ;O: 

1. РозщеплеІ:П:Ія, чи варіяції (дисоціяції) В. 
anФhгacis і його вакцин відбувається спонтанно 
з певною інтенсивністю, очевидно під впли
вом продуктів житrєдіяльности мікробів, ви
снаження середовища. 

2. Розщеnлення під впливом бактеріофага 
відбувається значно інтенсивніше і більше 
прискорено. 

В. Досліди для перевірки стійкости і віру
леитиости нових форм. Для випробування 
стійкости набутих ознак наших варіянтів, ми 
поставили досвіди для виявлення зворотньо
го процесу, варіяції від "S" до "R" форми. 
Для цього в колби Ерленмеєра місткістю 250 
см3, з 150 см3 м'ясопелтонного бульону засі
вали вірулентну культуру, 1 і 2 вакцини з 
"S!' формами. В дев'ять колб культури, одер
ну від спонтанного розщеплення, і в дев'ять 
колб - від розщеплення під впливом бакте
:rzіофага. Через кожних два дні вирослу куль-



ч. 33-35. Науковий Бюлетень УТГІ Стор. 11 

туру пересівали в нове середовище і одночас- нові ку ль туральні властивості, решта повер
Ію висівали на агар для підрахунку наслідків. нулися до вихідної форми; 
Цей досвід ми продовжували на протязі 2-х 2. Варіянти, одержані від впливу бактеріо
місяців. В цих дослідах ми виявили, що варі- фага виявилися стійкішими, бо на кінець до
янти, одержані спонтанно, почали розщеплю- свіду зберегли свої властивості "S" форми -
ватися на 8-10 день культивування. У пяти 40°/о вірулентна культура, 60°/о перша вакци
варіянтів одер:жаних під впливом бактеріо- на і 50°/о друга. 
фага, процес зворотного розщепл~ння конста- Для вирішення питання чи супроводжу

тували лише на 14-16 день. Кінцеві наслідки ються морфологічні (культуральні) зміни та
цих експеріментів доводять, що: ко:ж: біологічними змінами, ми поставили до-

свід на тваринах, білих мишах, для перевірки 
1. Варіянти, одержані спонтанно, менш вірулентности наших варіянтів. в досвіді у 

стійкі, і тільки 20°/о вірулентвої культури, нас було 15 мишок, в тому числі три конт-
300/о першої вакцини і 50°/о другої зберігли рольних. Наслідки подані в таблиці ч. 3. 

ТА Б ЛИЦЯ Ч. З. 

Досвід перевірки вірулентности "R" і ;,s" форм одержаних в наслідок впливу фага і 
спонтанного розщеплення. 

ч. І &<д тварин І Да~ І Форма культури: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

І Віла мишка 
'Біла мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Бі.nа мишка 

Біла мишка 

Біла мишка 

Білі мишки 

І 

5/х~І 
І 

5/ХІ 1 

5/ХІ 

5/ХІ І 
І 

5/ХІ І 
5/ХІ 

5/ХІ 

5/ХІ 

5/ХІ 

5/ХІ 

5/Xl 

5/ХІ 

«R» форма вірулентної культури 
одержаної спонтанно. 

«R» форма 1. вакцини теж одер
жаної спонтанно. 

«R» форма 2. вакцини теж одер
жаної спонтанно. 

«R» форма вірулентної культури 
одержаної під впливом фага. 

«R» форма 1. вакцини о~ержаної 
під впливом бактеріофага. 

«R» форма 2. вакцини одержаної 
під впливом бактеріофага. 

«S» форма вірулентної культури 
одержаної спонтанно. 

«S» форма 1. вакцини одержаної 
спонтанно. 

«S» форма 2. вакцини одержаної 
спонтанно. 

«S» форма вірулентної культури 
одержаної під впливом фага. 

«S» форма 1. вакцини одержаної 
під вnливом бактеріофага. 

'<S» форма 2. вакцини одержаної 
під вnливом бактеріофага. 

5/ХІ Вірулентна культура В. wn:thifiaCiІS 
для контролю. 

Наслідок досвіду 

Загинула 5/ХІ. з трупа виділена чи
ста «R» форма. 
Загинула 9/ХІ. з трупа виділена чи
ста форма «R». 
Загинула 8/ХІ. з трупа виділена чи
ста форма «R». 
Загинула 7 /ХІ. з Ц>уnа виділена чи
ста форма «R». 
Загинула 10/ХІ. виділена чиста «R» 
форма культури. 

Загинула 8/ХІ. з трупа виділена чи
ста «R» форма. 

жива. 

жива. 

Загинула 10/ХІ, виділено з трупа 
40% «R» форми і 60% «S». 

жива. 

жива. 

Загинула 10/ХІ, виділено з трупа 
100% форми «S». 

Загинули 6 і 7/ХІ. з трупів виділено 
чисту форму «R». В. wthiracis 

Як видно з цього досвіду, наші варіянти в 
основному зберегли свої властивості і при 
переведенні ченез організм тварини. При чо
му, як і треба було сподіватися, "S" форма 
була не вірулентна, бо мишки залишилися 
живі, лише 9 і 12, що були заражені "S" фор
мою 2 вакцини, загинули. При чому від миш
ки 9 виділено "R" і "S" форми, а від мишки 
12 лише "S" форму. Ці два випадки не впли
вають на загальний висновок. Очевидно, що 
ми мали стійкі мутанти, що зберегли свої 
властивості у всіх досвідах. 

ланцюжки по 3-4 і більше члеників, утворю
вала спори на 4-5 день, нерухома; 

Досліджуючи мікроскопічно наші культури 
ми констатували певні формологічні зміни, 
які коротко можна резюмувати так: 

"R" форма мала, як правило, довгі палички, 

"S" форма - палички короткі, поодинокі, 
рідко 2-3 членики. Споротворення на 6 день, 
або зовсім відсутне, теж нерухома; 

"0" форма являє собою суміш або в біль
шості випадків інволюційні форми, довгі по
ліморфні клітини, веретеноподібні або у ви
гляді барабанних палок, зігнуті, інколи на
віть в кількох місцях, роздуті, нерухомі. 
З того ми робимо висновок, що В. an!thгacLs, 

як мікроорганізм, має велику потенцію до 
варіяцій. При тому, зі зміною культуральних 
прикмет, змінюються також па то генні і стр у
ктуральні особливості. Ці зміни найбільш Ш-'і
являються в крайних і перехідних варіянтах, 
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. 
як форми пристосовання, які можна зформу
лювати так: диференціяція хроматинової суб
станції у великі конгломерати в формі круг
лих і овальних тілець розміром 0,8-1,5 мікро-

нів. Ці тільця дають позитивну тимонуклеї
r-юву реакцію Фейльгена і Росенбека, а та
кож фарбуються за Гімза в малиновий, або 
червоний колір. 

Заrальнівисновки 

Мікроорганізми, як живі істоти, мають та
кож прикмету мінливости, в залежності від 
умов середовища, яке сприяє виявленню 

внутріІ.І.llіьої пот·енції мікроорганізмів до при
стосовання. 

В. anlt!hDacLs і його вакцини, теж мають по

дібні властивості, але ще в найбільшій мірі 
виявлені, в зв'язку з морфологічними куль
туральними і фізіологічними особливостями. 

В. ,aJn,thracis і його вакцини розщеплюються 

(варіюють, дисоціюють) на дві і більше фор
ми, спонтанно, під впливом фізичних і біоло-

гічних Чинників. Найбільш глибокі і інтен
сивні процеси мінливости (варіяції, дисоція
ції) відбуваються під впливом бактеріофага. 
Одержані нами культури мали всі ознаки 

сталих мутантів і не змінили своїх властиво
стей навіть при переведенні через організм 

тварини. Вплив варіяційних подразників, чи 

стимуляторів відбувається в процесі утворен

ня спор, і в процесі їх проростання. 

.Проф. Д-р Іван Розrін 
Д-р ВасиJІЬ Розrіи 
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itbersetzung aus dem Ukrainischen · 

Verёinderlichkeit· der Bakterien unter der 
Einwirkung biologischer Faktoren 

Das biologische Wesen der Xnderungsfahigkeit der Mikroben 

Jedes lebendige Wesen, оЬ es allein, оЬ es Ін 
"Gemeinschaften" - Biozenosen - vereint lebt, 
steht in bestimmten Wechselbeziehungen zu sei
nem Milieu. Diese wechselseitige Verbundenheit 
ist Ьеі dem Lebewesen besonders kompliziert. Wie 
die Lebensweise solcher in Biosysteme vereirl'.< r 
Wesen, so auch die Entwicklungsvorgange, welclн~ 
diese oder jene Lebensweise verursacht oder be
dingt, rufen ganz eigenartige Erscheinungen her
vor: Metabiosen, Mutualismen, Symbiosen, Para
sitentum und weiterhin: Epidemien unter den 
Menschen, Seuchen unter den Tieren, d. h. E!'
scheinungen, die bereits soziale Bedeutung haben. 
Ebenso auch das Virustragertum, die Reaktionen 
der Immunitat und Allergie sind Ergebnisse jeпer 
wechselseitigen Verkniipfung und der Abhangig
keit der Lebewesen von einander. 

Keine Mikrobenart- insbesondere unte1· J. ... abor
bedingungen - ist stabiles, unveranderli.c},es, ein
heitliches Material, sondern eine Ansamшittng von 
Lebewesen, die die mannigfaltigsten b;.ologi.~chca 
Eigenarten besitzen, wie: LebensfahigY.eit, Viru
lenz, Thermostabilitat u. а. Labil, komplizier:.;, re
lativ in ihrem Gleichgewicht, - alles di~s gt.!'\ot·t 
zu den Merkmalen der Mikroben. Praktisch 
auBert sich dies in der Veranderung der GrбBe. 
Form, Konfiguration, der Beweglichkeit, der A1·t 
der Sporenerzeugung und anderer biochemischen 
Eigenschaften. Dieser Entwicklungsgang ist mit 
den Gesetzen der Merkmal_vererbung des L~be
wesens eng verbunden. So geschieht es Ьеі der 
Vermehrung, daB das mit allen der gegebenen Art 
zustehenden Merkmalen und Eigenschaften a .. ls
gestattete Mutterwesen eine Nachkommenscha~t 
hervorbringt, die unter diesen oder anderen Be
dingungen schon andere Eigenschaften aufwe:ist, 
d. h. die friiheren Merkmale verliert, oder neue er
ha.It. Auf diese Art wirkt sich die Anpassungs
fahigkeit des Lebewesens an die ungiinstig~n ВЄ:-

dingungen des umgehenden Milieus aus, das bloB 
die im Organismus geborgenen inneren Potenzen 
wachruft und stimuliert. Der im gegebenen FaHe 
wirkende Variierungsreizfaktor erhбht nur dte 
Haufigkeit der Veranderungen, wirkt aber nicht 
auf deren Qualitat. 

Die Mutationen treten entweder spontan auf, als 
Auswirkungen innerer Potenzen, oder sie sind Er
gebnisse aktiver Wirkungskrafte der auBeren Um
gebung, des Milieus. 

Meller vertritt die Ansicht, daB Mutationen nicht 
spontan - im vollen Sinne des Wortes - ent
stehen und nicht von den Bedingungeв der Um
welt unabhangig sein kбnnen, denn sie sind da.i 
Ergebnis des "schбpferischen Willensaktes des 
Gens". Die Entstehungsgriinde der Mutationen 
sind in der chemischen Umbildung des Мikroben
korpers zu suchen, je hбher dessen Warme, z. Ю, 
um so haufiger gibt es Mutationen. Die sporndi
schen Mutationen hangen аЬ von der individuei!en 
Anderung der Molekiile und Atome in der Ver
erbungssubstanz urid des Stoffes, der diese St~Ь
stanz unmittelbar umgibt. Wenn die Bedingungen 
des Milieus sich in der Richtung auswirken, і:;В 
die Bewegungen der Molekiile der Grundsubst.an7. 
einen spezifischen Charakter annehmen, und wenn 
die summare Energie dieser Molekiilbewegungen 
die auBerste kritische Grenze iibersteigt, dann 
wird der Gen als Vererbungssubstanz, aus seiner 
stabilen Ruhe gebracht und es vollzieht sich in 
ihm eine komplizierte physisch-chemische Veran
derung. Spontane Mutationen als uпwildungsvor
gange sind nicht als zielstrebig zu bezeichnen, 
denn die Natur selbst wahlt jene Organismen aus, 
deren Veranderungen mehr vollkommen sind, und 
gibt jene dem Untergang preis, deren entsprechen
den Funktionen weniger angepaBt, weniger voll
kommen sind. J edoch sind die kiinstlich hervor
gerufenen Mutationen und die darauf folgene Aus-
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lese der Nachkommenschaft nach gewiinschten be
stimmten Merkmalen ein machtvolles Mittel iiir 
die Mikrobenselektion. 

Die plбtzliche Veranderungsfahigkeit des Lebe
wesens ist eine Auswirkung innerer Faktoren, die 
evolutionere Auswirkung der Umwelt. Die Aнs·
iese sortiert nur nach Merkmalen, die aus innen
wirkenden Faktoren entstehen. So verstehen 111d 

erkНiren die meisten Biologen und Genetiker all~ 
Entwicklungsgange der Mikrobenanderungen. Eine 
Reihe von Genetikforschern mit Т. Lysenko an der 
Spitze, behaupten, daB es im Organismus keinerlci 
Vererbungssubstanz gebe, geschweige denn Ver
erbungsstoffe, die nicht von der Umwelt abhangig 
waren. Jedes Korperteilchen eines Lebewesens 
habe die Eigenschaft sich zu vererben. Alle Ver
erbungsprozesse konnen von den Bediirfnissen 
und dem Willen des Menschen gesteuert werden. 

Wir sind der Ansicht, daB die einen und die an
deren Recht haben, denn in der Natur wirkcn 
beide, die inneren, so wie auch die auBeren Fak
toren an der Formung eines Lebewesens mit. 

Hinsichtlich des mechanischen Vorganges der 
Ausvтirkung der Veranderungserreger gibt es ver
schiedene Theorien, die diesen ProzeB mehr, oder 
weniger erklaren. So meint man, daB Rontgen-

oder Radiostrahlen den Lipoid-Protein-Komplex 
eines Biosystems in zwei den ЕіwеШ- und den 
Lipoid-Komponenten zu spalten vermogen. Веі der 
Spaltung der Bakterienzelle entstehen gesetz
maВige Veranderungen im Protoplasma, von de
nen diese oder jene als vererblich festgehalten 
werden, und zur Entstehung neuer Gattungen und 
Rassen beitragen konnen. Die Rontgen- und Radio
strahlen wirken aber nicht nur aktivierend und 
stimulierend auf die Lebensprozesse, sondern kon
nen auf die lebendige Substanz auch deprimierend, 
degenerierend und sogar totend wirken. Dies fiihrt 
zu einer nicht entsprechenden (ungleichmaВigen) 
Verteilung des Lebensstoffes im Prozesse der Ver
шehrung. Die Bakterienzelle spaltet sich in nicht 
vollwertige Teile, aus denen Mikroorganismen mit 
ungleichwertigen Eigenschaften entstehen, oder es 
kann die Teilung in drei Punkten vor sich genen, 
d. h. die Zelle fangt an in drei Rich tungen zu 
wachsen. Nie haben wir in solchen Fallen eine 
gleichwertige Nachkommenschaft (Tochterzellen). 

So lauten die theoretischen Grundlagen und die 
literarisch-historischen Gegebenheiten, die uns das 
Verstandnis eines der interessantesten und wich
tigsten Lebensvorgange, die Veranderlichkeit der 
Mik'roben, vermitteln sollen. 

EIGENE VERSUCHE 
А. Versuche zum Zwecke des Vergleiches der Ьіо logischen und physischen Stimulatoren. 

Wir nahmen den Erreger des Teliums, В. anthra
cis, und seine zwei (І und ІІ) Vaccine von Pasteur
Cenkowsky. Diese Kultur wahlten wir wegen 
ihrer guten Eignung fiir derartige Beobachtungen 
(ihre morphologischen und kultureigenen Charak
teristika und ihre Sporenbildung sind scharf aus
gepragt) und auch weil ihre physiologischen und 
antigenen Eigenheiten gut erforscht sind. Als bia
logische Veranderungsanreger nahmen wir: den 
Bakteriophagus, die Molke und Gewebe (Haut
stiicke) immuner Tiere. Fiir Vergleichszwecke nah
men wir auch Rontgenstrahlen in der Dosis 135 
kw, 4mA. 2Аі, 20 cmiN (nach der Methode von 
Gilardutschi-Golbersteter) als physischen Stymu
lator. 

Unsere besondere Aufmerksamkeit widmeten 
wir dem Bakteriophagen als einem nicht nur von 
innen heraus, sondern auch von auBen her wir
kenden Faktor, der seit seinem Entdecktwerden 
durch d'Erel als Veranderungsanreger bekannt ist. 
Diese Besonderheit des Bakteriophagen haben 
Eastwood und Breinl (mit ihren Mitarbeitern Fi
scher und Hoder) sowie Borde und Renn in den 
Jahren 1923-1928 auf das Genaueste erforscht. 

Hodley faBte die Erfahrungen dieser Forscher 
mit den seinigen zusammen und verarbeitete sie 
in seiner Monographie "fiber das Phanomen Twort 
d'Erels als Dissoziationsfaktoren" (19). 

Die Versuche wurden nach folgendem Schema 
d urchgefiihrt: 

1) Beobachtet wurden 5 Versuchsgruppen; 
2) Jede Gruppe bestand aus drei Praparaten

rorchen gefiillt mit Peptonbouillon, in jedes 
von welchen ausgesat wurden: 
а) die virulente Art des Anthrax, Ь) ein І. 

Vaccin und с) ein ІІ. Vaccin. 
3) Als Anreger gaben wir: der І. Gruppe im

mune Molke in der Menge 1:10, der ІІ. Grup
pe Hautstiickchen immuner Kaninchen; die 
ІІІ. Gruppe setzten wir der Wirkung der 
Rontgenstrahlen aus; der IV. und V. Gruppe 
gaben wir den Bakteriophagus zu - 0,5 cm3

• 

4) Zu jeder Versuchsgruppe stellten wir ent
sprechend ebensoviele Kontroll-Preparaten
rohrchen mit den gleichen Kulturen in der 
gleichen Bouillon, aber ohne Beigabe der An
reger. 

5) Alle Praparatenrohrchen (15 Versuchsrohr
chen und 15 Kontrollrohrchen) stellten wir in 
der Thermostat - Ьеі 37° С auf 48 Stunden 
- zwecks Inkubation und Kultivierung. 

6) Nach 48 Stunden saten wir die gewonnenen 
Kulturen auf gemahten Agar-Agar aus, und 
zwar in die gleiche Zahl von Praparatenrohr
chen, um den VeranderungsprozeB (Dissozia
tion) zu fi.xieren. Dabei fiigten wir den Grup
pen І. und IV. immune Molke 1: 5, tшd der 
Gruppe ІІ. ein Stiickchen immuner Haut zu. 

7) Nach 24 Stunden der Entwicklung im Ther
mosat Ьеі der gleichen Temperatur saten wir 
alle Kulturen auf gewohnlichen Agar-Agar 
in Petri-Schalen aus, um die Ergebnisse zu 
summieren. Nach 48 Stunden der Entwick
lunfi der Art unter den gleichen Bedingungen 
surr Jnierten wir die Ergebnisse. indem wir 
die Zahl der Lebewesen jeder Kolonie addier·
ten und die Durchschnittszahl aus drei Pra
paratenrohrchen in °/о der "R", "0" und "S"' 
Formen angaben. Die Ergebnisse. sind in der 
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Tabelle 1 angefiihrt. 
Wie wir aus den Versuchen ersehen konnen, ist 

die Veranderung (Spaltung, Dissoziation) unserer 
Kulturen nicht mit der gleichen Intensitat vor sich 
gegangen. Im ersten Versuch, mit der immunen 
Molke, ergaben die virulente Kultur und die Vac
cine 20-250/о extreme "S"-Form, 70(1/о 'Obergangs
form "0" und nur 5-10е/о entfielen auf die Aus
gangsform "R". 

Im zweiten Versuch - mit dem Hautgewebe 
immuner Tiere - erhielten wir ebenso: an extre
mer "S"-Form 20-259/о, an 'Obergangsform 65-
759/о und an Ausgangsform "R" nur 5-10°/о. Hier
aus kann man folgern, daB die biologischen Fakto
ren (die Molke und das Gewebe immuner Tiere) 
mit dem gleichen Ergebnis, d. h. mit der gleichen 
Intensitat gewirkt haben. Die Rontgenstrahlung 
wirkte im Vergleich mit den oben angefiihrten 
geringer Intensitat, den auf die Ausgangsform der 
Kultur entfielen nur 10-1541/о. 

Am intensivsten wirkte in unseren Versuchen 
der Bakteriophagus und zwar in den Versuchen 
IV. und V. Besonders im Versuch IV., Ьеі nachfol
gender Fixierung mit immuner Molke, erhielten 
wir 30-65°/о an extremer Veranderungsform "S" 
und nur 5-100/о an Ausgangsform "R". Selbst im 
Versuche V., Ьеі der Entwicklung der Art auf ge
wohnlichem Agar-Agar, entfielen 15-309/о auf die 
"S"-Form. Damit stellten wir fest, daB der Bakte
riophagus wie auch die iibrigen Anreger auf die 
virulente Kultur der В. anthracis und dessen Vac
cine in der Richtung wirken, daB sie in zwei und 
mehr Formen spalten, wobei die Wirkung des 
Phagen die starkste, d. h. daB er der aktivste Stimu
lator ist. Theoretisch nahmen wir an, daB der Bak
teriophagus radikaler wirken miisse, d. h. daB die 
"S''-Formen, die unter Einwirkung des Bakterio
phagen entstanden, entweder Fluktuanten oder 
Mutanten (Saltanten) sein miiBten. 

Um die Intensitat und den Spaltungsgrad un
serer, der Einwirkung des Bakteriophagus ausge
setzten Mikroorganismen mit den, in alten Mu
seumskulturen spontan entstandenen, zu verglei
chen, fiihrten wir einen Versuch nach dem glei
chen Schema, jedoch in, mit 200 cm3 Fleischbriihe 
gefiillten Halbliterkolben von Erlenmeyer, durch. 
In die ersten 9 Kolben saten wir eine virulente 
Kultur sowie Vaccine І. und ІІ. aus und stellten 

sie unter 43° С; in die anderen 9 Kolben saten wir 
dieselbe Art aus, gaben 5 cm3 des Phagen hinzu 
und stellten sie unter 37° С zur Entwicklung. Einen 
Monat hindurch machten wir jeden Tag eine Aus
saat auf gemahten Agar-Agar mit immuner Molke 
um die Ergebnisse der Spaltung summieren zu 
konnen, die sich einerseits spontan, andererseits 
unter Einwirkung des Phagus bildeten. Die Durch
schnittszahlen des Inhaltes von 3 Kolben fiihren 
wir in °/о0/о in der Tabelle 2 an. 
Die Ergebnisse dieser Versuche zeigen uns mit 
aller Klarheit, daB die Prozesse der spontanen 
Spaltung des В. anthracis und seiner Vaccine sich 
qualitativ und quantitativ von denen der Spal
tung unter der Einwirkung des Bakteriophagen 
unterscheiden. 

In den Versuchen mit der spontanen Spaltung 
hatten wir am dritten und vierten Tage nur fol
gende Ergebnisse: Ьеі der virulenten Kultur von 
der "R"-Form im Ganzen 2°/о, der І. Vaccine 1°/8 
und der ІІ. Vaccine OOfo. 

In den Versuchen mit dem Phagus hatten wir 
am dritten Tage: Ьеі der virulenten Kultur von 
der "S"-Form 570/о, der І. Vaccine 80°/о und der П. 
Vaccine 65°/о. Von der Ausgangsform "R" hatten 
wir Ьеі denselben Kultur~n 5-15°/о und von der 
'Obergangsform 10-20'/о. 

So ist zu ersehen, daB wir am dritten Tage un
serer Versuche mit der spontanen Spaltung nur 
das anfangliche, oder erste Stadium erreichten, in 
den Versuchen mi t dem Phagen hingegen einen 
scharf ausgepragten Entwicklungsvorgang vor uns 
hatten. 

Dem Ende unserer Versuche zu, hatten wir Ьеі 
spontaner Spaltung 85-900/о von der Ausgangs
form "R", 10-15°/о von der Form "S"; die Ver
suche. mit dem Bakteriophagus ergaben 700/о, von 
der "S"-Form-Variante und nur 30'/о von der "R"
Form. Hieraus folgern wir, daB: 

1) Die Spaltung, oder Variierungen (Dissoziatio
nen) des В. anthracis und seiner Vaccine mit einer 
gewissen Intensitat vor sich gehen und zwar offen
sichtlich unter der Einwirkung der P~odukte des 
Lebensprozesses der Mikroben, der Erschopfung 
des Nahrbodens. 

2) Die Spaltung unter Einwirkung des Bakterio
phagen bedeutend intensiver und beschleunigt vor 
sich geht. 

В. Versuche zwecks tJberpriifung der Bestiindigkeit und Virulenz der neuentstandenen Formen. 

Um die Bestandigkeit der neuerworbenen Merk
male unserer Varianten zu iiberpriifen, stellten 
wir Versuche an, die den umgekehrten ProzeB -
von der "S"- zur "R"-Form anschaulich machen 
sollten. Zu diesem Zwecke fiillten wir Erlenmeyer
Kolben von 250 cm3 Fassungsvermogen mit 150 
cm3 Fleischpeptonbriihe und saten darauf eine vi
rulente Kultur und І. П. Vaccine mit den Formen 
"S" aus. In 9 Kolben saten wir durch spontane 
Spaltung erzielte Kulturen aus, und in weitere 9 
Kolben solche, die durch Spaltung unter der Ein
wirkung des Bakteriophagen entstanden waren. 
Jeden zweiten Tag saten wir die, auf diese Art er
haltene, neue Kultur auf einen frischen Nahrboden 

aus und gleichzeitig saten wir sie auf Agar-Agar 
aus, um so die Ergebnisse berechnen zu konnen. 
Diesen Versuch setzten wir zwei Monate hindurch 
fort. Wir stellten fest, daB die Varianten, die wir 
spontan erhalten hatten, sich am 8.-10. Tage der 
Kultivierung zu spalten anfingen. Веі den fiinf 
unter Einwirkung des Bakteriophagen erzielten 
Varianten ging der Spaltungsvorgang erst am 
14.-16. Tage an. Die Ergebцisse dieser Experi-
mente beweisen, daB: 8 

1) Varianten, die spontan entstehen, von gerin
gerer Bestandigkeit sind, und nur 20°/о der viru
lenten Kultur, 30°/о des І. Vaccins und 50°/о des ІІ. 
Vaccins ihre neu erworbenen Merkmale und 
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Eigenschaften bewahten, der Rest, aber, zu seiner 
А usgangsform zuriickkehrt; 

2) Varianten, die unter Einwirkung qes Bakte
riophagen entstanden waren, viel besti:indiger 
sind, denn am Ende unserer Versuche haben ihre 
Eigenschaften beibehalten: die virulente Kultur 
40°/е an "S"Form, das І. Vaccin 60°/о und das ІІ. 
Vaccin 50°/е. 

Um zu erfahren оЬ die morphologischen Ver
anderungen auch von biologischen begleitet we"L·
den, stellten wir Versuche an Tieren - weiВen 
Mausen- an, um an diesen die Virulenz unserer 
Varianten zu erproben. Zu dem Versuch bet1Іltz
ten wir 15 Mause, davon drei als Kontrollmause. 
Unsere Ergebnisse sind in der Tabelle З angege
ben. 

Ergebnisse der Kontrollversuche iiber die Viru
lenz der spontan und unter Einwirkung des Pha
gen entstandenen "R"- und "S"-Formen. 

Wie aus diesen Ergebnissen ersichtlich, haben 
unsere Variaцten ihre Eigenschaften auch nach 
dem Durchfiihren durch den Tierorganismen 
grundsatzlich beibehalten. Dabei erwies sich, "~іе 

auch zu erwarten war, die "S"-Form als nicht vi
rulent, den die Mause blieben am Leben; nur die 
Mause 9 und 12, die mit der "S"-Form des ІІ. Vac
cins infiziert wurden, gingen ein. Von der Maus 9 
wurde die Form "R" und die Form "S" ausgeschie
den, und von der Maus 12 nur die Furm "S". Aber 
die zwei Ausnahmen beeintrachtigen das Gesamt
ergebnis nicht. Anscheinend hatten wir bestandige 
Mutanten, die ihre Eigenschaften in allen Ver
suchen durch beibehalten hatten. 

Мikroskopische U n tersuch ungen unserer К ul ttІ
ren zeigten uns bestimmte morphologiscl1e Ver
anderungen, die sich folgendermaBen kurz zusaш
menfassen lassen: 

Die "R"-Form hatte in der Regel lange S'.ab
chen, Ketten aus 3-4 und mehr Gliedern, Spo.- ~&1-

bildung am 4.-5. Tage, unbeweglich. 
Die "s••-Form kurze Stabchenform, einzeln, ~t.l

ten zu 2-3 Gliedern vereint. Sporenbildung o.m 
6. Tage, oder auch gar keine, gleichfalls unbeweh
lich. 

Die "0"-Form besteht aus einem Gemisch, oder 
zumeist aus Involutionsformen, mit langen poly
morphen Zellen, spindelformig, oder auch ~.-іе 
Tambourstabchen gebogen, manchmal sogar an 
mehreren Stellen gedunsen, unbeweglich. 

Daraus folgern wir, daB das В. anthracis als 
Mikroorganismus eine groBe Veranderungspotenz 
besitzt, wobei sich mit der Veranderung ihrcr 
Kulturmerkmale auch ihre pathogenen und .;;t.r,lk
turellen Eigenschaften verandern. Diese Verande
rungen treten in den Extremen- und 'Obergangs
varianten besonders in Erscheinung. Diese Aus · 
gangsformen lassen sich folgendermaBen formu
lieren: Differenzierung der chromatinen Substaлz 
in groBe Konglomerate in Form von runden uнd 
ovalen Korperchen im AusmaB von 0,8-'-1,5 Mikro
nen. Sie ergeben die positive thymuskleine R~
aktion nach Feilgen und Rosenbeck und farben 
sich auch nach Gimza, himbeerrot und scharlach
rot. 

Allgemeine SchluBfolgerungen. 

Als lebende Wesen haben die Mikroorganismen 
auch die Fahigkeit sich nach den Bedingungen J~s 
Milieus, unter dessen Einwirkung ihre innere An
passungspotenz in Erscheinung tritt, zu verandern. 
В. anthracis und seine Vaccine besitzen auch ahn
liche Eigenschaften, die Ьеі ihnen aber noch schar
fer ausgepragt sind, und zwar im Zusammenlшng 
mit seinen · morphologischen kulturalen und phy
siologischen Merkmalen. 

В. anthracis und seine Vaccine spalten sich (va
riieren, dissozieren sich) in zwei und mehr Formen 
- sowohl spontan, wie auch unter der Einwir
kung physischer und biologischer Anreger. 

Our Own 

Die tiefstgehenden und intensivsten Verande
rungsprozesse aber (Variationen, Dissoziationen) 
wickeln sich unter der Einwirkung des Bakterio
phagen аЬ. 

Die, von uns erzielten Kulturen, hatten alle 
Merkmale stabiler Mutanten und veranderten ihre 
Eigenschaften selbst nach Durchfiihrung durch 
einen Tierorganismus nicht. 

Die Einwirkung der Veranderungsanreger oder 
Stimulatoren geht wahrend der Sporenbildung 
sowie des Keimens der Sporen vor sich. 

Experiments 

Prof. Dr. Iwan Roshin 
Dr. Wasyl Roshin 

А. Experiments for the purpose of comparing biological and physical stimulators. 

For our experiments, we took as an object the X-rays in the dose: 134ky. 4mA. 2Аі, 20cmiN 
exciter of telium, В. anthracis, and its two (І and П) (after the method of Gilarducci-Golberstetter) as 
vaccines of Pasteur-Cenkowskyj. We chose this physical stimulator. As to the biological factors, 
culture because of its high suitability for this kind we paid our greatest attention to the bacterio
of research (its morphological and cultural features phagus as а factor acting not only internally, but, 
and its sporulation are very clearly marked), and at the same time, also externally, besides, it is 
because its physiological and antigenical characte- а var~tional stimulator known as such since its 
ristics have been well studied. Of the biological detection Ьу d'Erel, though its peculiarity of bac
factors - as variational stimulators - we chose: teriophagus has been properly clarified Ьу East
the bacteriophagus, whey, and tissue (skin) of wood and Breinl - together with their co-wor
immune animals. For comparison, we also took kers Fischer and Hoder, Bordet and Renault -
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during the period of 1923-1928. Hadley subтitted 
in his тonography "About the Twort-d'Erel Phe
noтenon as а factor of Dissociation" (19) а final 
synthesis and suттary of the results of his and 
his predecessors' research-work. 

The experiтents were carried out accordine- to 
the following schedule: ~ а 
1. Five experiтental groups were taken for si

тultaneous observation. 

2. Each group consisted of three preparation-tubes 
containing peptonic broth, into each of which 
were sown: 
а) а virulent culture of В. anthracis, 
Ь) vaccine І of В. anthracis, 
с) vaccine 11 of В. anthracis. 

3. Stiтulators: to the fi.rst group was added 
іттиnе whey in the quantity 1:10; to the se
cond, pieces of the skin of an iттunized 
rabbit; the third group was subjected to the 
action of X-rays; the fourth and fifth received 
0,5ст3 each of а specific phagus. 

4. Each experiтental group was controled Ьу the 
тeans of an equal nuтber of preparation-glas
ses containing the identical cultures sown on 
the identical broth, lacking only the stiтula

tors. 

5. All preparation-glasses (15 experiтental and 
15 control glasses) were placed for а period of 
48 hours into а constant-teтperature-control 
apparatus at а teтperature of 37° С, for the 
purpose of incubation and cultivation of the 
genus. 

6. After these 48 hours, we sowed the achieved 
cultures on agar-agar into an equal nuтber of 
preparation-glasses in order to confirт the 
process of variation (dissociation), adding 
іттиnе whey 1:5 to Groups І and lV, and 
pieces of skin of an іттиnе aniтal to Group 11. 

7. After 24 hours of cultivation in the constant
teтperature control at the sате teтperature, 
all cultures were sown into соттоn agar-agar 
in Petri-dishes for the purpose of suттing 
theт up. After а 48 hours' cultivation under the 
sате conditions, the results were figured-out 
Ьу way of siтply suттing-up the separate 
colonies of three preparation-tubes and Ьу 
presenting the average nuтbers in the per
centage of the achieved forтs- "R", "0", "S". 
The results are given in Table No. 1. 

As тау Ье seen froт the results of those experi
тents, the process of variation (cleaving, dissocia
tion) of our cultures has not taken place with 
equal intensity. In the first experiтent with іт
тunе whey, the virulent culture and the vaccines 
gave 20-25°/о of the extreтe variant "S", 700fo of 
the transitory forт "О", which left 5-10°/о for 
the initial forт "R". 

Also in the second experiтent, the one with the 
tissue of іттиnе aniтals, there appeared 20-25°/о 
of the extreтe variant "S", of the transitory 
"0"-farm there were 65-75°/о, and of the initial, 

or "R"-forт, reтained 5-10°/о. Froт this may 
Ье concluded that the biological factors (whey 
and tissue of іттиnе aniтals) acted with equal 
гesults і. е. with equal intensity. The X-rays acted 
vvith less intensity as coтpared with the above 
experiтents, since there remained 10-15°/о of tlle 
initial forт of the culture. 

The тost intense action in the liтits of our 
experiтents was that of the bacteriophagus in the 
experiтents lV and V. Especially ~ experiтent 
lV - with the subsequent fi.xation Ьу тeans of 
іттиnе whey - we got 30-65°/о of the extreme 
variant "S" and тerely 5-10°/о of the initial 
forт "R". Even experiтent V - cultivation on 
соттоn agar-agar - gave 15-30°/о of the "S"
forт. Thus, we established that the bacteriopha
gus, as well as other stiтulators, has an influence 
on the virulent cultures of the anthrax and their 
vaccines Ьу cleaving theт into two and тоrе 
forтs. Thereby, the phagus has the stronges"t 
effect і. е. it is the тost active stiтulator. 

Theoretically, we assuтed that the bacterio
phagus should act тоrе radically, і. е. that the 
"S"-forтs resulting froт the influence of the 
bacteriophagus should Ье fl.uctuants and тutants 
(saltants). In order to сотраrе the intensity and 
the degree of the cleaving of our тicro-organisтs 
under the influence of the bacteriophagus and the 
intensity and degree of spontaneous cleaving in 
old тuseal cultures, we carried out an experiтent 
which followed the sате pattern, with the only 
difference that we took the half-liter Erlenтeyer
fl.asks and filled theт with 200 ст3 of broth. Into 
the first nine fl.asks we sowed а virulent culture 
and vaccines І and 11, and exposed theт to а teт
perature of 43° С. Into the next nine flaks we 
sowed an identical culture, added 5 ст3 of the 
phagi, and exposed theт to а teтperature of 37° С 
for cultivation. Every day, for one тonth, we 
таdе а sowing with іттunе whey on тowed 
agar-agar - for the purpose of suттing-up the 
results of the processes of spontaneous cleaving 
and of cleaving under the influence of the phagus. 
The average results achieved in three flasks are 
shown in percents on Table No. 2. 

The results of these experiтents offer evident 
proof for the fact that the processes of spontaneous 
cleaving of В. anthracis and its vaccines and of 
the cleaving under the influence of the bacterio
phagus differ in quantity as well as in quality. 

In our experiтents with spontaneous cleaving 
we got, on the third and fourth day, only traces 
і. е.: in the virulent culture but 2°/о of the "R"
forт, 16/о of the first vaccine, and 0°/о of the 
second vaccine. 

Experimenting with the phagus, we received on 
the third day: in the virulent culture 57°/о of the 
"S"-forт, 80°/о of the 1st vaccine, and 650fo of the 
2nd vaccine. In the sате cultures, we had on the 
third day 5-15°/о of the initial forт "R", and 
10-20° І о of the transi tory forт. 

Thus, it is obvious that, in our experiments 
with spontaneous cleaving, we received on the 



Стор. 18 Науковий Бюлетень УТГІ ч. 33-35 

third day only the beginning or first stage of а 
process, while in the experiments with the bacte
riophagus the process was definitely advanced. 

At the conclusion of the experiment with spon
taneous cleaving, we received 85-90°/о of the 
initial "R"-form, and 10-15°/о of the "S"-form; 
the experiments with the bacteriophagus resul
ted in 70°/о of the "S"-form variant, and only 
30°/о of the "R"-form. From these facts we con
clude that: 

с 

1. The claving-process or variation (dissociation) 
of в. anthracis and his vaccines takes place spon
taneously with а certain intensity - obviously 
under the infl.uence of the products of the living-
process of the microbes and as а result the ex
haustion of the medium. 

2. The cleaving-process under the infl.uence of 
the bacteriophagus takes place with considerably 
greater intensity and speed. 

В. Experiments for the Purpose of Controlling tl1e Virulence and Stability 
of the Newly Won Forms. 

In order to examine the stability of the acquired 
qualities of our variants, we set up experiments 
which were ·to demonstrate the reverse process of 
variation - from the "S"-form to the the "R"
form. For this purpose - into Erlenmeyer-flasks 
of 250 cm3 capacity, which were filled with 150 сша 
of peptonic meat-broth - we sowed а virulent 
culture and vaccines І and ІІ with the "S"-forms. 
Into nine fl.asks we sowed cultures acquired froп:1 
SpontaneOUS cleaving, and into nine fl.asks SUcll as 
we acquired from cleaving under the infl.uence 
of the bacteriophagus. Every other day we sowed 
the achieved culture into а new medium and also, 
simultaneously, on agar - for the purpose of 
summing-up the results. This experiment we con
tinued for а period of two months. Basing on it, 
we established that the variants acquired spon
taneously started to cleave on the 8th-10th day 
of cultivation. In the case of the five variants 
achieved under the infl.uence of bacteriophagus, 
the process of reverse cleaving was established 

only on the 14th-16th day. The final results of 
these experiments prove that: 

1. The spontaneously achieved varian-ts are less 
stabile; only 20°/о of the virulent culture, 300/о of 
the first vaccine, and 50°/о of the second vaccine 
гetained the newly acquired qualities. The remain
der returned to the initial form. 

2. The variants achieved under the infl.uence of 
the bacteriophagus proved more stabile, since at 
the conclusion of the experiment 40°/о of the "S"
form was retained Ьу the virulent culture, 60°/о Ьу 
the first vaccine, and 50°/о Ьу the second vaccine. 

In order to solve the question of whether or not 
the morphological (cultural) changes are accom
panied also Ьу biological changes, we made an 
experiment on animals - white mice - so as to 
establish the virulence of our variants. In ош· 

experiment we used 15 mice, three of which served 
as control-animals. The results are given in Table 
No. 3. 

Experiments made for the purpose of controlling the virulence of the forms "R" and "S" received as 
а result of the influence of the phagus and from spontaneous cleaving. 

As is obvious from this experiment, our variants 2-3 links. Sporeformation on the 6th day or none 
have, as а whole, retained their qualities even at all; also immobile. 
after passing through the organism of an animal. The "0"-form is а mixture of, in most cases, 
Also, as was to Ье expected; the "S"-form was not involutionary forms: long polymorphous cells -
virulent because the mice remained alive; only fusiform or in the shape of drumsticks sometimes 
the mice No. 9 and 12, which were infected with bent even in several places, swollen, immobile. 
the "S"-form of , the 2nd vaccine, died. From From this, we conclude that В. anthracis, as а 
mouse No. 9 were extracted "R"- and "S"-forms, micro-organism, possesses а great capacity for 
while from mouse No. 12 only "S"-forms were variation, whereby - together with the change 
extracted. These two cases have no bearing on the in the cultural qualities - also the pathogenical 
general conclusion. Of course, we had stabile and structural peculiarities undergo changes. These 
mutants which retained their qualities throughout changes appear mostly in the extreme and tran
all of the experiments. sitory variants as the forms of adaptation. They 

Making а microscopical study of our cultures, can Ье formulated as follows: the differentiation 
we established certain morphological changes of the chromatine substance into big conglomerates 
which may Ье briefly summarized as follows: in the shape of spherical and oval corpuscles 

The "R"-form contained, as а rule, long rods, measuring 0,8-1,5 microns. They yield only the 
little chains consisting of 3-4 links; it formed positive thymonucleic reaction of Feilgen and 
spores on the 4th-5th day; it was immobile. Rosenbeck; also according to, Himza, they · get 

The "S"-form: short rods, separate, rarely raspberry-red or scarlet. 

General Conclusions 

The micro-organisms, as living beings, also have 
the quality of being changeable, depending on the 
conditions of their environment which evokes the 
micro-organisms' innate capacity for adaptation. 

В. anthracis and its vaccines also have similar 
qualities which are even more distinct in conse-

quence of their morphological, cultural and phy
siological peculiarities. 

В. anthracis and its vaccines cleave (vary, dis
sociate) into two and more forms spontaneously 
under the infl.uence of physical and biological 
factors. 
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Зиновій Лев Мельник, А. Б. 

Німецька Грошева Реформа й Політика 
(1945 р. ДО 1951.) 

Оцю ·мою першу працю 

присеячую найдорожчим 

Матері й Батькові. 

І. Заrалr:.но економічні :сідносинп в повоєнній Німеччині(* 

Капітуляція, яку підписали 8. травня 1945 
р. представники аліянтських та німецького 
урядів, принесла кінець націонал-соціяліс
тичному ре}н::имов:і Німеччини. Довголітня 
війна вичерпала сили цієї країни під КО)КНИМ 
о~'лядом. Німеччина - колишний центр ев
ропейського господарства, стояла в руїнах, 
неначе засвідчувала перед світом наслідки й 
сором програноУ війни, немов би була :живим 
прикладом кари за злочини, заподіffНі су
проти людства. 

Військові уряди, перебираючи нагляд і 
адмінісrрацію над Німеччиною, застали всюди 
як н~стерпні й знеохочуючі дезорганізацію 
й безnорядок так і цілковите заламання на
родного господарства. Майже зовсім знище
ні бомбардуванням села й міста, промисл і 
засоби транспорту вимагали негайної акції й 
допомоги, rцоб господарська машина могла 
працювати й продукувати речі першої по
треби, на які попит у той час був майже не
обме)кений. Бодай частинне 21адоволення ве
личезної потреби в спо:живчих товарах на
спіло з різних допомогових фондів; незви
чайна допомога в автах і вагонах, потрібних 
для звезення з;біж із ланів, прийшла з вій
с'hкових осередків: а дальше слідував цілий 
ряд інших заходів, які уможливили оперу
фабрик. 
вання й продукцію б ага тьох підприємств та 
Віра в піднесення господарства без імпульсу 
зі сторони валюти бу ла безпідставною, аб
судною. І якщо б не та віра, якщо б скоріше 
приступлено до грошевої реформи, як деякі 
спостерегачі вперто доводять, не тільки ні
мецька економіка була б уже давно відбудо
вана, але й господарська криза, яка осягнула 
свій вершок в 1948 Р·: була б у великій мірі 
злагіднена й приб.лиз(Но .,нормальні" госпо
дарські відносини були б далеко легше вета-

The deepest and most intense process of change 
(variation, dissociation) takes place under the in
fluence of bacteriophagus. 

The cultures we achieved had all characteristi
cal marks of the stabile mutants and their pecu
liarities did not change even after passing through 
an animal's organism. 

The influence of the variational exciters or 
stimulators takes place in the process of sporu
lation and in the process of the germination of 
spores. 

Prof. Dr. Ivan Rozhin 
Dr. Vasyl Rozhin 

новлені; а найважніше - при проведенні 
реформи раніше можна б бу ло оминути ба
гато болючих і нищівних наслідків війни. 
У своїх упертих намаганнях оздоровити 

німецьке господарство без переведення гро
шевої реформи Союзні Військові Уряди все 
таки розуміли, що при існуючій кольосаль
но неспівмірній (:=1авеликій) кількості гроnіей 
у обігу, збереження цінових контроль та об
l\1е}кень у торгівлі були основними конечно
стями щонзйменше до осягнення приблизно
го зрівнання пропозиції з попитом. В тій то 
цілі прийнято бу ло структуру цін з дня ка
пітуляції, яка в дійсності була трохи вище 
по-над рівнем і21 19З8 р. 

Як пізніший досвід показав, шанси було 
відва:жно переоцінено. Внаслідок фінансу
вання війни, грошева спадІЦИНа повоєнної 
Німеччини була надзвичайно хиткою. Сама 
валюта в обігу зросла з РМ 5 біль. до РМ 50 
біль., а депозити ЗІ РМ ЗО біль. до РМ 150 
біль. за час між 19З5 - 1945; крім того дер
жавний борг зріс за той же час з РМ 15 біль. 
до РМ 400 біль., а інші кредитові зобов'язан
ня, зв'язані з війною й воєнними шкодами, 
становили РМ ЗОО - 400 біль.; все це разом 
творило міцний перстень інфляційних сил, 
rцо остаточно зіпхнули вартість марки май
же до :?tepa. Для протидіяння тим силам не бу
.тю нічого, - навпаки, народне багатство 
зменrпилося за той самий час з РМ З90 біль. 
на РМ - 250 біль. Додаючи до того всього 
факт зв.старіння капіталових дібр та лостій
но зростаючу дезорганізацію nродукційних 
сил і ресурсів, не тяжко уявити собі, чому 
національний дохід в Німеччині зменшився 
в 1946 р. майже на 50°/о передвоєнного рівня 
- з РМ 60 біль, на РМ 25 - ЗО біль. 1) 
Крім вище наведених депресійних факто

рів, існували ще два інші, за які особливу 
відповідалність поносять Аліянти, а саме: 

1. розмонтування індустрії та 2. збільшен
ня кількости грошей в обігу. 
Немає сумніву, що німецька індустрія є 

незвичайно важливою складовою частиною 

европейського господарства й тому просто 
неможливо уявити собі відбудову Европи 
при насильному вдержанні німецької про
дукції на дуже низькому рівні. Окулаційні 
сили, однак, не розуміли цього й, відповідно, 
дійшли до угоди, яка поставила собі за мету 
скоротити німецьку продукцію на 65°/о Гі nе
редвоенного к.апацитету (в серпні 194 7 р. змі
нено цю провізdю на редукцію тільки на 
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25°/о). І дІисно, німецька продукція стано
вила в 1936 р. 31 - 3511/о, а в 1937 р. 34о/о 
проду.кції з 1936 р. Всі ці заходи були ске
рованІ на ося:гнення Заходом поставленої со
бі мети: - вдержання жит·свого рівня Ні
меччини, НИ}l<ЧИМ від :життєвого рівня ін
ших країн в Европі (крім Англії). Скорочен
ня продукційного потенціялу Німеччини бу
ло основною помилкою господарської полі
тики й заразом головною причиною внутрі
п~ньо-екон?мічного напруження. Тому, що 
н~мецьке СІ.льське господарство не було в си
-?І продукува~и відповідної кількости харчів 
І попит на сІльсько-господарські продукти 
завжди перевищав їх крайову продукцію, 
постачання харчових продуктів для німець
кого населення бу ло завжди сильно залеж
ним від між на родних ринків; проблема не
стачі харчів ще більше загострилася з хви
линою відданя близько 40° І о німецької тери
торії (головно аграрної) під контролю Совст
ського Союзу, а тим самим її виключенням 
з . німецької економіки. Населення зfіхідної 
:Н1~еччини, натомість, улягло постійному 
збІльшенню го~"Іовно в результаті безпере
р~в~~го н~пливу ~тікачів, яких тепер с в за
хщнІи НІмеччинl близько 9 ООО ООО, тобто 
19°/(1 населення. У висліді - політика при
держання промислової продукції на ни7ь
кому рівні стала співвідповідальною за ко
.льосальні дефіцити в німецькому розрахун

ковому білянсі. "В тому часі, коли кожний 
відсталий нарід за всяку ціну намагався ін
дустріялізува ти свое господарство й коли всі 
країни вважали індустріялізацію антидотом 
голоду, Німеччину примушено йти в іншому 
напрямку. Країна, яка навіть при своїй ви
соко розвиненій хліборобській техніці, не 
могла видобути з1і свосї власної землі достат
ньої кількости харчів, потрібних для свого 
густого населення, мусила перевести мільйо
ни своїх високо кваліфікованих робі тників у 
селянство й удержувати їх з плодів хлібо
робства. Це бу ла зворотнл промислова рево
люція'' 2

). 

Не зважаючи на те, що дозволений макси
мум німецької продукції піднесено в 1947 р. 
до 75°/о передвоенного (1936 р.) рівня, дійсна 
продукція за цей рік (1947) залишалася да
.ТJеко· поЗІаду - 34°/о з 1936 р. головною лри
Чfrnою чого був спосіб стягнення репарації 
окупаційними силами; бо :ж розмовтовуван
ням німецького промислу, так як його пере
ведено, підкосило індустріяльний капацитет 
Німеччини, не принісши 'ПРИ тому 
майже жодних користей Заходові. "ЗамісТь 
черпання репарацій через стимулювання ні
мецької продукції, вони - (Аліянти - З. М.) 
- хотіли осягнути їх перенесенням засобів 
продукції. Плянуючи проти достатків, вони 
приготували голодування" 3

). Ліквідація во
воєнного промислу й індустрій, які легко 
примінити до воєнних потреб без одночасо
вого перетворення їх на nідприємства, що 
продукують споживчі чи капіталові дібра, 

потрібні для мирної господарки, становила 
ще одну силу, що здавлювала видобуток ні
мецького :промислу. 

Не. _:зважаючи на. постій.не зtменшення про
дукцІиного потенЦІялу НІмеччини, військові 
уряди, всупереч найосновнішим і найелемен
тарнішим принципам грошевої політики, ки
ну ли на ринок свої власні видання РМ в до
датку до РМ 60 біль., які залишилися з ча
сів нац.-соц. режиму (совсти, напр., видруку

вали на маши;нах, одержаних від США, бли
зько РМ 12 бІЛЬ.). 
При наявному існуванні всіх накреслених 

умов наступило автоматичне самопри стусо

вання господа рства до нових обставин. 
Хоч Німеччина була одинокою перемож

ною країною, в якій величезні додавання до 
на..люти на рИнку не створили надмірної ку
мулятивної інфляції старого тилу4), все таки 
прийшло тут до двоподілу товарового ринку, 
в якому гріш Pl\'1 - був змушений уступи
ти з економічного форуму. "Німецький ри
Н?К був поділений на легальну сферу, в якій 
цІни зросли менше як в небудьякій іішrій 
кра1'ні, і на чорний ринок, в якому ціни. дося
гали стократної величини загальних цін" 11

) 

або підносилися й ще вище. Остаточно, го
сподарство, стративши всякий' засіб обміну, 
роз~~~у ло в свойому змаганні побороти "не
надІинІсть складного розподілу праці"8) 
обміну (мінову) торгівлю. Дещо більше, на
віть на леІ'альному ринку не марка купува
ла, а споживчі картки й купони. 

Як результат мінового господарства і його 
наслідків, розвинулися й інші риси, які nри
вели до загального господарського хаосу. 

- неправильний розподіл національних 
продукційних ресурсів і їхне спрямування в 
виріб дібр, які .легко було виміняти на чор
ному ринку, замість у виріб ді бр лершої по
треби, 

- дезінвестиція існуючих приватних nер
сональних дібр, яка скріпила й без того над
мірний сукупний попит (a1ggregarte demand) на 
в тому часі продуковані добра (cumently pro.. 
d·uced ·goodJs) · 

- зрост~юче безробіТТя, яке виникло як 
наслідок того, що люди стратили стимул і 
мотиви працювати за грошеву винагороду, а 

волі.ли держатися реальних дібр. Це ствер
дження кермувало починами не тільки при
ватних осіб, а й продуцежтів, які, тікаючи 
від грошей так, як і від інших сурогатів за
собу обміну, шукали в своїх трансакціях охо
рони, удосконалення й збільшення свого за
пасу реальних дібр, а не грошевих зисків з 
постачання клієнтів своїми nродуктами т). 

Ро.лю чорного ринку в повоснній німець
кій економіці найкраще зображують числа, 
:rцо репрезентують його абсорбцію торгівлі: 

5°/о імпортованого збіжжя й матерілялів 
та постачань армії, 

10°/о німецьких сільсько-господарських 
продуктів, 
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20° І о ді бр, іМпортованих для персо~алу 
аліянтів, · як їхня приватна власюсть, 

90°/о обороту існуючих люксусових дібр;8) 
як обраховано, ·пересічна 50 - 60°/о всієї 
продукції переходило в 1947 й на початку 
1948 р. через чорний ринок9). Доведено, що 
через знецінення валюти навіть і Працю час-

то шукали Люди тільки для одержання хар

чевих карток або задля самої натуральної 

платні. Спосіб винагороди ЗІа працю в натурі 

все більше й більше поширювався в усіх га

лузях виробництва. 

Постійне збільшення в обігу кількости 
грошей, позбавле:н::и::х ·усякої підстави, чи то 
золотої чи то товарової, крім свого внутрі
шнь~-~~одарського знецінення, а разом з 
тим 1 вІдІбрання населенню стимулів для за
робітку й ·заощадження, витиснула РМ з 
міжнародних ринків, ще більше утруднюючи 
таким чином абсолютно конечне для німець
кого господарства відновлення міжнародної 
торгівлі. 
Такі бу ли обставини, з якими :мусіли бо

ротися нові німецькі банкова й грошева си
сте1\:Іи. 

П. Реорганізація банківиицтва 

Зах·алмш схема. 

Не зважаючи на те, що початкова всі сnро
би піднссеJ:rnя німецького господарства бу ли 
вороже наставлені до ідеї грошевої рефор
ми, банкова система зазнала радикальних 
змін, будучи базованою на зовсім нових 
принципах. Найголовнішою причиною, що 
спонукала переведення реформ, про які го
воритимемо в дальших рядках,була, мені зда
ється, здібність банків у мину лому контро
лювати: німецьке народне господарство за
вдяки їх централізованим операціям. Тому, 
як вірили творці нової cиcтel\rn, щоб запобіг
ти подібні мобілізації господарства ДJ1Я воєн
них цілей і мшкливості тотальІюї контролі 
уряду над господарством у майбутньому, най 
важливішою бу ла справа децентралізації ні
мецького політичного й господарського :ікит
тя. Повоєнна Німеччин:а складається тому з1 
країв (Lаш:Ьеr), .f:ІКЇ в німецькій Федеральній 
Республіці займають становище амери:кан
ських стейтів. Ко>кний край мас окремий ур
яд і ко:ж:ний з них, бувши майже незале:>К·· 
ним принаймні до створеші.я уряду д-р Аде
науера, ще й тепер посідає великі права й 
утішається досить широкою контролею над 
cвoїl\rn внутрішніми справами, хоч для бага
тьох практичних цілей усі вони об'єднані в 
німецькому федеральному уряді. 

. От:zке ·ми не повинні дивуватися, що ідею 
децентралізації застосовано також у рефор
муванні банкової системи. 

Перш за все, три найбільші німецькі банки 
бу ло поділено на кільканадцять не::-алежних 
банкових інституцій з рівночасною заборо
ною їх співпраці. Всі філії "великих трьох" 
- Deut:scher В<шk, Commerzba.nk та Dresdner Battlk 
- стали незалежними банками, одержуючи 
нові назви, які нічим не сміли нагадувати їх
нього давнього споріднення. Розчленування 
"великих трьох", представлене в таблиці ч. 
1., добре ілюструє розмах децентралізації. 
Кожний край, будучи окремою політичною 

одиницею, створив свій окремий центральний 
банк - 1. січня 1947 р. в американській 310ні, 
в березні 1947. у французькій зоні, а 17. жов
тня 1947 р. в англійській зоні. Кожний кра
йовий центральний банк був продуманий як 
банк для банків, не як- конкурент комерцій-

них банків 10
); Центральні Банки Країв, бу

дучи засобом контролі кредитових відносин і 
р~rулювання постачання грошей, безумовно 
пІдлягають наглядові фінансової влади від
повідного краю. Для координації Дій крайо
в!Іх банків Союзна Управа Банків (Allied Ban
kmg Board) створила бу ла Дорадче Конзіліюм 
( Advisory Conncil), який виконував цю функцію 
аж до початку 1948 р. Згадана Рада (конзі
ліюм) складалася з представників централь
них крайових банків (по два від кожного) та 
по одному відпоручникові від крайових міні
стерств фінансів. Обидві ці інституції були 
одинокими чинниками, уповноваженими ви

давати валюту. Негайно після переведеЮ:ІЯ 
цієї реформи Західні сили почали переговори 
в справі створення оДного центрального бан
ку для Німеччини, вважаючи його одинокою 
інституцією, здібною контролювати й вести 
грошеву полі тику й підставою . привернення 
здорового фунІ{ціонуванн.я народного госпо
дарства. Неrоціяції йшли спершу між усіми 
чотирма великодержавами, але пізніше, че
рез постійні перешкоди й непорозуміння зі 
сторони СССР, тільки між трьома західніми 
силами. Плодом цих довгих переговорів була 
угода про створення Банку Німецьких Кра
їв, рада директорів .якого складається тепер 
з президентів кожt-юго крайового цеnтраль
ного банку й вибраних голови й президента 
ради управителів (board of m!З!I1a!g€rs). 

Однак для збереження децентралізацп 
ані БНК ані КЦБанки не сміють мати жод
них . філій (branches and subsidЮI1ies), або бути 

~пор1дненим в {ІКИЙнебудь іІШІИЙ спосіб з 
пІшими банка:ми поза краєм своєї резиденції. 

Картелізація, споріднеШІя банків з небан
ковими інстітуціями й усі інші засоби аrен
ції й контролі, широко вживані в [JОЛередній 
практиці німецького банківництв'а, поставле
но поза ::;аконом, головною метою чого бу ло 
унеможливлення прямої контролі банків над 
комерцією й промислом країни. 

Фукціі. 

1. березня 1948 р. зорганізовано Банк Ні

мецьких Країв - центральний банк захід

ньої Німеччини, капітал якого - РМ 100 
мільйонів - підписали всі КЦБанки пропор-
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ЦJ.ИНО до їхнього посіда:ния депQзитів. Банк 
Нім:ецьхи:х Країв :крім пе~нкх функцій 
Дорадчого Конзіліюм, тобто, 

- реtулюванн:.я мінімальІDІХ ·. резерв, 
- формулювання умов :tf.a реrулямінів 

про банковий кредит, процентову й ди
сконтову рати та 

- ведення біржевої політики (open market 
pollicies) 

дістав також право: 
- держати депозити для КЦБанків, 

редисконтувати для ІDІХ цінні папери, 
- регулювати опіки й охоронення цінних 

паперів і 
- переводити клірінrові операції й пола

годжувати фінансові траксакції на фе-
деральному рівні · 

та став: 

- фінансовою аrенцією урsду, 
-ОДИНОКИМ ЧИННИКОМ 3 Dp8110M установ-

ЛеННЯ грошевої попітиа А реrулюван
ня кількости грошей в обіrу та 

- установою з обов'ІІЗКОІІ нагляду над 
ринком чужої ватоти. 

Для кращого вихокування своїх функцій 
m для збереження прИІЩИІПу. децентраліза
ції німецького банківиицтва ~анк Німецьких 
Країв є банком для центральних банків і йо
го чинність обмежена тільки· до трансакції з 
крайовими центральними Банками та і.ншими 
банками німецьких країв і чужих держав. та 
до трансакції з Двозоновою Економічною Ад
міністрацією. 

Хоч головними завданняІ\т КЦБашdв є 
забеЗІПечення індивідуальних банкіВ віДпо
відною кількістю кредиту (credit :falcliШ.des), 
служіння крайовому урядові як його фіс
кальний аrент та "канал" для роЗІПодіЛу ні-

. мецької валюти, кожний Крайовий Ц. Банк 
має nраво: 

- pery люва ти дисконтову і процентову 
рату й мінімальні резерви, · 

- удаватися в біржеві оnерації, 
- держати в інших банках резерви в 

фopNd депо~~в та 
- нагллядати над кЛірінrовими й фінан-

совими операціями в своїй країні, 
але тільки в межах, визначених Банком Ні
мецьких Країн. 

Коментарі. 

Вище накреслена банкова система в су
часній Німеччині в багатьох відношеннях 
зовсім різниться від давньої - традиційної 
німецької системи. На мою думку, найя
скравішими змінами буJІи - введРння міні
мальних резерв, не знаних даnніш~ німець
ким банкам, децентралізація системи та лвна 
заборона центральному баюшві 11 ім~'І'ІИНИ 
(БНК) переводити комерційні трuнс;.шції ·1 

рівночасним охопленням ваіх міжбанконих 
розрахунків на федеральному рівні. 

Дещо більше; все більше людей вважuс 
децентралізацію "великих трьох" основною 

й до великої міри співвідповідальною при
чиною неефективности й нестачі відповідних 
керівників банкових інституцій і тому роз
членування "великих трьох" до крайового 
рівня nідірвала нормальне ·функціонування 
банків. Незаперечним є факт, що колиumі 
філії, що стали незалежними банками, не 
мали відповідного керівного персоналу і че
рез те вони постійно шукали порад і допо
моги в своїх бувших централь у формі ди
ректив і інструкцій, а коли ті бу ли заборо
нені - у формі інформацій. 

Брак центральної фінансової установи, 
яка персводила б вільний кредит з сільсько
госІІuдарсІ)ких областей дu промислових цен

трів, отже факт децентралізації, привів до 
захитаШІя промислового й територіяльноrо 
розподілу кредиту й фондів вільних для ін
вестиції. Слід згадати, що ця неспівмірність 
- неnропорцийність розподілу кредиту та
кож чимало nричинилася до спізнення від
будови німецького господарства. 

Досі, на жаль, не ~г я встановити, чи 
існують ІІІевні передба чешш й nровізії віднос
но змінливости й гнучкости в кількості ак
цій Банку Німецьких Країв, які перебува
ють у nосіданні кожного К. Ц. Банку. Коли 
така гнучкість не дозволена та коли кожний 
К. Ц. Банк мусить зберігати певну пропор
цію депозитів до акції БНК у своєму посі
данні, в Німеччині наСТ)11ІІИЛО автоматичне 
замороження схеми :максимального поши

реШІя кредиту до розподілу між краями в 
день підписання акцій в БНК. 

Мені здається, що при переведенні децен
траліЗІації німецького банківиицтва забагато 
уваги бу ло приділено мотивам полі тичної 
"безпеки", очевидно за рахунок чи щонай
менше при іrнорації елементарних принци
пів грошевої й економічної політики. 

Обмеження цієї реформи в її корисності й 
правильності та її незгідність з розвитком 
грошевих та економічних подій в іІШІИХ кра
їнах, включно з США, примусили п. Ганса 
А. Адлера11 ) подати такі свої висновки: 

,,Децентралізація німецького банківиицтва 
ніяк не стане суворою перешкодою великим 
сучасним зусиллям індустріялізаційного роз
маху. Однак треба сумніватися чи довго змо
же ця система існувати в своїй децентралі
зованій форМі. Вона не знайшла апрабати 
й співпраці багатьох німецьких чинників. 
Вправді, службовці у в1иськовому управлін
ні сподівалися цього, але й надіялися, що 
змо>куть увести її з бігом часу так, що німці 
визнають її практичність та приймуть у себе 
НІ< корисну. Ба:жаннл реалізувати силою цю 
ІІt!рНіСІІУ ІJОJ1Ї1'Ику 11 ІІЛОІЦИІІЇ фіІІаНСЇD ПО
(\ІШ()ЛІ) /tO D«'.'ІИКОЇ МірИ ~~ ЇЇ IIOJ>a'JKOIO у про
:\ІИС./11, ){t•ІІJ,О f»tJII•Uit', І tH p('Opi'U lf і 'НlІ tiH liJ ЮТИ
рl'НІТІ. рtJ.ІІІИДКоНі JІодіИ 8 усіх ІІJ'Н!М.ИСJН.>ЮІХ 

І<р~НІІаХ, ІJІС~'1ІО'ІІЮ 'І (.'JJ.IЛ. Jlt' Tt.'ll•l01 ')1ІІІ"ІІЮ 
'JМІ'ІШІНШ:І<:t.. у<'ІОJtИ tн·~щm·жніст•· 11• •·шцШ 
JJbOKaJІMШ Х lll(wi'И'I'Y ІЩІ І о;tІfО'ІН(.~ІІІ!М І !Щ'~І, 
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ленням контролі центральних установ, але й ньому. ДійснО· ~ник є, чи добре проду
устривання державної влади в фінансові мана спроба ·)(ае·· акісь шанси вдержатисящ:~). 
сnрави нації стали більш прямими й. обшир- Та тепер, "з. &():аJНИМ днем стає все ясні
ними. І реорганізація банківиицтва в Німеч- іпим, що децентратзація "великих трьох" 
чині здається тепер непотрібною й даремною передвоєнних бавк:іа була помилкоюm:s) та
спробою, успіх якої залежить від обставин :коЮ ж, як і розпорошення грошевої контролі 
та умов, які вже довший час не існують і :між одинадцятьма незалежними К. Ц. Ван
правдоподібно не заіснують знов у майбут- ками. 

ІІІ. Грошева реформа 

Зростаючі внутріІШіЬо-економічні напру
ження, хаос і нужда, разом з надзвичайними 
труднощами Німеччини на міжнародному 
ринку - в її розрахунковому балянсі - ви
магали негайної ревізії грошевої політики. 
Ідея реконструкції грошевої системи виросла 
вже була за тих кілька років у добре запля
новану грошеву реформу, яка в силу існую
чих тоді обставин мусіла стати чимсь біль
шим, ніж звичайна грошева реформа. 

За чотирьохгранною ІІрQграмою реформи 
промовляли обставини, в яких животіла тоді 
німецька економіка - марш інфляції й ве
лика надвишка леrально нездібної до вжит
ку валюти; в програму реформи в ходили: 

1. редукція валюти в обігу й ліквідного 
майна (liJguiid resources) приватних осіб й під
приємств до такої кількости, яку могла б 
ефе1сrивно піддер:>кати ІDІзька nродукція 
знищеної країни й таким способом: виробити 
довір'я до грошей, 

2. скеровування економічно неефективної 
й шкідливої мінової торгівлі в грошеві кана
ли, базовані на стійкій валюті, здібній сти
мулювати вищу продукцію, інвестиції й між
народну торгівлю, 

З. осягнення скnілібріюм між пропозицією 
приступних дібр та ефективним попитом на 
них. (Ефективний попит - це місце пересічі 
функцій сукупної пропозиції й сукуnного 
попиту, як каже Джон Майнард Кейнз у 
своїй праці: ,,The Gener:al Thoory of Employment 
Interest and Моrн~у. Rarcourt, Brace 'a!nd Company, 

New York", на ст. 25, чи ввесь дохід, який під
приемці сподіваються одержати з кількости 
винаймленої ними nраці, є 1'0чкою на лінії 
функції сукуіІІного попиту, яка стає ефек
тивною - здійсненою тому, що в зв' язку з 
умовами попиту вона відповідає рівневі за
труднення, який зводить до максимуму пе
редбачення підприємців у відношенні зиску, 
(там }Ке - ст. 55) та 

4. перебудова й скріплення кредитової 
структури з наступним виріnнянням тягарів 
та наслідків війни й самої реформи. 
Крім чотирьохгранного ускладнення ре

форми треба було ще рішити, чи рt-органі
зуnати ріпно'Іасно струt<туру 1~і11 і :шроfііт
ннх IIJ1U1'l'lfl•, U НЮЦО ТаК, ТІ) ДО НІШЇ міри, 'ВІ 
ті.:н.юr :·,р,•дуt<упати кіJJІ,Jсісп. ваJІюпt ;to rm
т;н:r) І<о:о.н·рr\ЇЇ, Іюfіу;щІJаІІоа ІІа ІСІІуІо•аІJ"r сх;,·~Іі 
І\іІІ І 1/.'І:ІТІ'ІІІ., JIIC\ "Іа.'ІІІІІВІ.ТІС'Н 11 СІІЩ~lЦШІі 'І 
•r; І<'ІІІ р. 1 і r х см а pro1·~ < ><··r-; 1 ·r·o•ttІo r 1 ри і і 11 нто о<'

Т:ІІІІІІ•' ІірІІІ/ІІ'ІІІІtіІо'n). КоІІІ'І'ІОІІ'ІІТІІО ї;ІJІІ!-
11/'.·Іf•І (' J';IJHІi"r !ІІІІt'ІІІ· rtilt і ї:І!)ІJ(jіТІІІІХ ІІЛа'!'L'ІІІо 

та зІDІщено надв~у валюти й ліквідного 
майна. . 
Мені здається, що досить великий :вплив 

на таке, а не інше, ріn.ІеІUІя справи мав факт 
переваги на міJКН.ародних ринках, почавши 
від 1. травня 1948 р., валютового курсу: РМ 
1.- =Дол. -.30, або навіть постійне вnровад
жувания й підцержування цього курсу ще 
перед Зtrаданою датою з метою запобіrти со
ціяльноrо напруження і колізій у внутріш
ній німецькій ціновій структурі 17

). 

Дальшим арrументом за цим вирішенням 
справи була, як можна догадуватись, майже 
цілковита· страта у вартості райхсмарки. 

Інше вирішення цього питання мог ло б 
цілковито знищити ~истему цін і заробітних 
платень у Німеччині та здатність уряду 

. "" І . . 
впровадити и удержувати максимальнІ ЦlНИ 

на леrальио:му риНку, розміри якого постій
но зме~сь протягом кількох поперед-
ніх років. '' . 
Реформу з~~ізовано силою трьох спеці

яльних закрніа реформи, виданих у червні 
1948 р. 
Поскільки основним завданням реформи 

було прискорення продукції шляхом віднов
лення цінового механізму18) та недопущення 
до інфляції в майбуm:ьому, перший закон 
забезпечив значне знищення - анулюван
ня - купівельної сили :nоодиноких осіб та 
підприємств. 

Джерелами постачання нової валюти були: 
1. первісне розміщення - (Ers'Ьa!UsstaФttmg) 
2. перетворення банкових сальд та 
З. творення банками нового кредиту. 
Перше й друге джерела, установлені за

коном, дали приблизно ДМ 6. 7 біль.; кожна 
особа одержала Д~ 60.- в заміну 21а РМ 60.
з який ДМ 40.- виплачено негайно, а решту 
- ДМ 20.- два місяці пізніше; nідприємці 
одержали на кожного робітника в цілі ви
плачення заробітних платень по ДМ 60.-; 
решту РМ, як nриватним особам так і під
приємцям, виміняно у відношенні 10:1, 50°/о 
з чого uиплачено готівкою, а другий. 50°/о 
"·Jаморож(•Jю" на неозначений час. Пізніше, 
в жовтні І !НВ р.. 70°/о заморожених фондів 
:шут.ов:.tІІО, 1 0 11 /о зnільнено для цілей інве
стицїі 11 с~·ре;щt.о- й довго-термінових облі
r·;ІІ~інх, а :!0°/о (uщ с·rановили тільки 1°/о пе
Рl"'І·вщн·них сальд) звільнено для довільного 
ІІ>ю1ТІ~у. Хтu М3В банкові депозити - nеред 
їх rн'р~·твоr:х'Ішям віднімалось РМ 540.- -
рі·шицю основної пропорції 10:1 на ДМ 60.-, 
одL'ІJЖ3Ш1Х готівкою в першому розміщешV 
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валюти. В ц1и саме точці анулюва:tmя куnі
вельної сили зустрічалося з проблемою спра
ведливости. У висліді, коефіціент перетво
рення був: 
для тих, що мали РМ 60.- або менше -1:1, 
Для тих, що мали РМ 60.- до 600.- - 1:1 
до 10:1, 
для тих, що мали Pivi 600.- або більше -
10:1 до більше ніж 15:!19

). 

Так само анульовано міжбанкові сальда й 
депозити німецького й військових урядів, а 
для продовження трансакцій банки одержа
ли з першого розподілу ДМ -.6 біль.20). 
З уJн:цем 19'-18 р., коЛи процес перетворен

ня доходив до кінця, Ніl\tеччина одержала з 
двох перших джерел Дl\1: 13.- біль. замість 
передреформових РМ 119.- біль., то~то по
стачання грошей Зр€дуковано на 93°/о21 ): 

ДМ 40 пер капіта розподілення ДМ І. 900 біль. 
ДМ 20 пер капіта розподілення . 900 

підприємства на заробtтю платні . 400 -"-
урядові ЧИННИКИ- КІШЖRОВИЙ ІСреди:т+ 2. 700 "-
три нійсЬІшві уряди 772 -"-

дм 6. 672 -"-
перетворення банкових депозитів . 
у другій по~1:овині 194S р. 4. 900 -"-
зві.'Іьвені 30 ° 0 заморожених фондів+ І. 500 -"-

······-----------·---··----

разом ДМ 13. 072 біль 

Приватне майно j;i оол1гацн підприємств зре
дуковано на 90°/о~ 3), так само як і інші облі
гації; згідно з третім законом реформи банки 
мусlли списати зі своїх активів усі нецінені 
дер:ж:авні облігації~4 ), а власний калітал бан
ків зредуковано до 5°/о їхніх депозитів (що 
дорівнювалось приблизно 1 °/о їхнього РМ 
капіта.тrу(\ а для вирівняння активів і па
сивів банки одер:жали "вирівнювальні вимо
ги" (А u.sgleichsford.eгuщ;;en •gegen die offeпttiche 

Ha:ad) проти дер:;кави, на які краї мусять 
платити 3°/o~r,). · КЦБанки одер:жали кредит у 
БИКраїв у висоті 30°/о їхніх депозмтів і дали 
комерційним банкам 15°/о кредиту на біжучі 
зобов'язання й 7 % 0/о на термінові зобов'язан-

ня комерційних банків27). Таким чином усі 
банки позичали в тому часі до максимуму 
свого каnацитету28). Та в тому, що банки по
зичали тоді до повного свого капацитету, не 
було нічого протирічного грошовій реформі, 
оскіJІЬКИ реформа та бажала залишити тіль
ки достатню кількість кредиту, потрібну для 
вирівняння попиту з пропозицією ·на рівні 
тодішньої продукції й офіційного рівня за
робітних платень і цін29). Грошова реформа, 
прагнучи до відновлення грошового госпо
дарства, вдало зменшила купівельну силу 
поодиноких ·осіб і підприємств з• ціллю ви
тиснення на ринок нагромаджеЮ1х (hoaa-ded) 
запасів дібр, і далі удер~кувала купівельну 
силу на НУІзькому рівні способом утруднення 
кредитової ситуації -'- удержанням процен
тової ра ти на високому рівні - 8 ° І о30). 
Та все таки слід пам'ятати, що ДМ є "гіб

ридом по-між банкнотами й паперовими грі
шми"31); тому, що вони не є підписані емі
сійним банком ані не є базовані на жодному 
економічному процесі чи принципі, дехто 
вважає їх декретними грішмИ (fi-at шоnеу)3~); 
одинокою підставою чи противагою цих гро
шей є ІІІТучно створені законом вище згада
ні "вирівнювальні фонди", тобто облігації 
крайових урядів, з яю1х 60°/о знаходиться в 
посіданні центральних б~нків (КЦБанки та 
БЕК), а 40°/о - у посіданні промислових і 
торговельних банків. 

Хоч описана реформа бу ла добре проду
маною й заплянованою акцією, все таки ре
акція на неї зі сторони господарства й людей 
лишилися невідомими, полишаючи нерозв'я
заними декілька питань: Якою буде майбут
ня продукція й яке буде темпо випливу на 
ринок нагромад:жених запасів товарів? Який 
буде вплив реформи на швидкість обертан
ня валюти? Якою повинна бути грошева по
лі тика ексnансивною, невтральною, чи 
рестрикційною? 
З цими питаннями прийшлося боротися 

новому центральному банкові Німеччини --
Банкові Німецьких Країв. 

IV. Грошева Подітика. 

Зага:tь:но-еІ·шномічні уl\zовипи. 

Дальший процес грошевої реформи після 
скорочення кількости валюти в обігу й бан
кових депозитів до розмірів, диктованих не
гайними nотребами комерції, йшов шляхом 
знесеннл більшости контроль над цінами й 
торгівлею. Всі надіялись, що грошевий ме
ханізм стане стимулом продукції шляхом, 
як вірилось, народження багатства з конку
ренції, а не з контроль 33

); і тому від разу 
було пом'ягшено контролю цін, розподіл за
собів продукції й їх раціонування. І дійсно, 
перший ефект скорочення постачання гро
шей і знесення контролі цін і дистрибуції 
готових виробів був яскраво експансивного 
характеру"•); рівночасно консументи й про
дуценти почали витягати на ринок свої по

передні заощадження, стимулюючи таким 

чином зріст цін та реального доходу (real in
come). Рівень продукції постійно зростав від 
(1936 --- 100°/о) 31-35°/о в 1946 р., 34°/о в 1947 
р. 35), 50°/о в другій половині 1948 р., 75°/о в 
1949 р.36) та 121 °/о в другій половині 1950 р.37). 
Але, приймаючи до уваги 25°/о зріст насе
лення, рівень продукції в 1950 р. на пер ка
піта основі становив тільки 80°/о з 1936 р. в 
порівнянні :.:і 130°/о в інших евролейських 
країнах38). А все таки, зважаючи на факт 
відзискання довір'я до валюти, майже ціл
ковите зникнення чорного ринку й швидкий 
зріст проду:rщії --- треба признати, що в за
гальному проведена грошева реформа ви
правдала себе. 

Не зважаючи на те, що в країні існували 
великі кредитові обмеження, впроваджені 
реформою, в Німеччині прийшло до елабої 
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інфляції, яку з~ержано засобами грошевої 
політики. Правдоподібно внаслідок постійної 
недостачі харчевих продуктів і великої за
лежности Німеччини в їх поста чанні від 
міжнародної торгівлі, хоч загальний ціновий 
індекс також постійно зростав, ціновий ін
д~кс промислових сирівців та виробів· зро
став далеко швидше ніж індекс сільсько
господарських продуктів, що показано в та
блиці ч. 1. 

Місяць 

Травень 
Лиnень 
Вересень 
Листопад 

Таблиця ч. 1. 
Ціновий індекс, l.Q48. 

(1938 = 100) 

Сільсько-господ. 

nродукти 

123.-
127.2 
132.2 
154.4 

Промислові 

сирівці й вироби 

158.7 
179.3 
209.9 
215.3 

Джерело: Klopstock, Fred Н.: Monetary Reform 
in Westem Gennany, The JotшmiS:l of PoliticaJ Econo
my, Au1gust 1949, ст. 287. 

Та більший вплив на розвиток інфляції 
мав факт надмірної експансії грошевих се
редників у відношенні до пропозиції дібр че
рез дисконтування неліквідних одноіменних 
паперів, друкування соток мільйонів нових 
грошевих знаків (ДМ), що доконували алі
янтські аrенції й німецькі публичні установи 
та звільнення заморожених фондів88). 
Дальшою тяжкою проблемою для гроше

вої влади були постійні дефіцити в розра
хунковому балянсі. 

Дальше поступовання аліянтів показало, 
що передреформона криза ні чому їх не нав
чила; нова хвиля розІМоитонування підприєм
ств причинилася до дальшої дезорганізації 
господарства й здавлювала проду~йний 
кападитет та постачання кредиту шляхом 

Інвестицій - капіталовкладень. 

Засоби грошевої політики КЦБанків та 
БИК ра ів. 

БНКраїв, як центральний банк Німеччи
ни, одержав права й засоби грошевої полі
тики: 

видавання валюти до ДМ 10.- біль., 
встановлення максимуму для кількости 
валюти, яку можна видати (це право 
забезпечено другим законом реформи), 
ре гу лювання мінімальних резервів у 
межах 8-20°/о на депозити на вимогу та 
4-10°/о на термінові депозити, 
зміна процентавої рати з правом від
мови редисконту, 

- ведення біржевих операцІи та 
- регулювання й ведення кредитової по-

літики банків. 

КЦБанки, яким дозволено переводити 
трансакції .тіль~ з банками, але приймати 
депозити вІд усІх, в додатку до прав визна

чених у другому розділі цієї розвідки, мо-

жуть уділювати кредит для підприємств 
шляхом: купування векслів та чеків, уді
лювання позик під заставу майна, векслів з 
трьома підписами, паперів державної скарб
ниці, цінних паперів зі стало виплачуваним 
на них процентом, чи під застав "вирівню
вальних вимог". Центральні банки можуть 
купувати вирівнювальні фонди від індивіду
альних банків тільки для збереження їх 
платездатности тому, що ЦК Банки повинні 
дбати про пла тездатність і ліквідність усіх 
кредитових інституцій. БИКраїв може уді
лювати державній владі кредит і готівкові 
аванси до ДМ 1.5 біль., а крайові банки своїм 
краєвим урядам - не більш, як 20° І о своїх 
депозитів•0). 

Мінімальні резерви. 

Мінімальні резерви, як вJке згадано, є в 
німецькій практиці новим середником гро
ПІевої політики. В минулому на резерви ні
мецьких банків складалися: готівка в касі, 
сальда в емісійному та інших банках та тека 
цінних паперів, які згідно з регуляціями 
здатні до редисконтування в найближчому 
райхсбанку. Тому, що потрібні фонди мож
на було легко набути шляхом редискомту
вання придатних паперів, готівкові резерви 
й сальда з іншими банками звичайно були 
дуже низІЬкі. Очевидно, така традиційна си
стема резерв мала дестабілізаційний харак
тер і тому впровадження мінімальних ре
зерв, як квантитативного середника валю

тової політики з тенденцією автоматично 
стабілізувати господарські відносини, було 
здоровим і дуже побажаним явищем, прий
маючи до відома навіть усі недосконалості 
мінімальних резерв. Політика мінімальних 
резерв у Німеччині виправдалася, принаймні 
досі, своїми додатніми впливами на госпо
дарство. Вона здала свій перший іспит у Ні
меччині в листопаді 1948 р., коли в цілі біль
ІІІого ущільнення кредитових відносин та 
здержання нової інфлянції піднесено вимо
ги мінімальних резерв на депозити на вимо
гу з 10 до 15°fo•2

). Зміну цю переведено саме 
в час: люди, які добре ще пам'ятали недавні 
труднощі під час, а особливо, по війні, зараз 
же з появою чорного ринку, стративІІІИ до

вір'я до гроша, nочали знову нагромаджува
ти продукти усякого роду. Як тільки проми
нула небезпека інфляції, вимоги мінімальних 
резерв знову знижено, спершу до 12°/о в го
ловних містах, а 9°/о в усіх іІШІИх містах -
1. червня 1949 р., -а потім до 10°/о в голов
них містах та 8°/о в усіх інших на депозити 
на вимогу та 4°/о на термінові депозити- 1. 
вересня 1949 р.•3). Тут же хочу зазначити, 
rцо коли межі мінімальних резерв залиurать
ся на теперішньому рівні, центральні банки 
ніяк не зможуть ужити їх для полегшення 
кредитової ситуації, оскільки всі вони вже є 
на нижньому ліміті, за винятком тільки ре

зерв на депозити на вимогу в головних міс-

тах. 
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Вирівнювальні фонди й позики іншим бан
каl\І. 

Досі вирівmовальних фондів не вж:Ивано 
широко через законне обмеження їх ужит
ку тільки для збереження платезщатности 
банкових інституцій. Уділювання КЦБанка
ми кредитів іншим банкам може бути доброю 
збоєю в полегшенні чи утрудненні кредито
вої ситуації тому, що вони збільшують і до
повнюють банкові резерви й вільні фонди. 
Отже кожне рішення КЦБанків у цьому на
прямі може мати сильний вплив на внутрі
шньо-крайове постачаШІя кредиту. На жаль, 
не маю даних і не можу довести, як часто 
центральні банки вдавалися до цієї зброї, 
але мояrnа догадуватися, що швидке помно

ження депозитів і надвишок резерв пооди
ноких банків, які (надвишки) доходили пере
січна в одному часі до ДМ 100 міль. місяч
но••), було наслідком експансії таких креди
тів. 30. квітня 1950 р. кредити центральних 
банків іншим банкам становили 3.7 біль. ма
рок4!\). 

Бір:жеві операції. 

На жаль, ця дуже ефективна й наймодер
ніша зброя грошевої полі тики не послужи.ла 
німецькому господарству тому, що Німеччи
на не має довго - чи коротко - термінового 
державного кредиту. І хоч й є тут незначна 
кількість вирівнювальних фондів, на які 
крайові уряди зобов'язані платити 3°/о, тому, 
що вони досі не втілені в форму цimrnx па
перів, їх не можна вільно використовувати 
на біржі. Чомусь доля їх досі ще не виріше
на. 

Дисконтова й банкова рата. 

Від часу грошевої реформи їх змінювано 
декілька ра:::-dв. Але, як мо:жна й сподівати
ся, їх рухи наслідували рухи мінімальних 
резерв. З приходом нової інфляції в 1948 р. 
дисконтову рату збільшено до 5°/о, а з пово
ротом більш нормальних відносин їх знову 
знижено - в травні 1949 р. до 4%, а в липні 
1949 р. до 4°/о. 
Треба зважити теж на особливі обставини 

німецпкого господарства, його :::-алежности 
від міжнародного ринку й нестачІ Інвести
ційних фондів, особливо для сталого капіта
лу. Вибух корейської війни мав великий від
гук серед німецьких підприємців, які побою
ючись занепаду міжнародної торгівлі, поча
ли масово імпортувати сирівці, спричинюю
чи в той спосіб величезні дефіцити в німець
кому розрахунковому балянсі. Стало зовсім 
ясним, що треба було цьому поставити кі
нець і тому спільно з іншими акціями під
несено тоді, в жовтні 1950 р. дисконтову ра.~.. 

ту до 6°/о. Політика ця виявилася ефектив

ною й допомогла не тільки покрити міжна

родний дефіцит - дол. 398.8 міль.46}, але й 

акумулювала надвишку для Німеччини в 

інших держав-членів Европейської Платіж-

ної Унії на суму дол. 81.- міль.47). Але крім 
своєї властивости, як чинника регуляційно
го у внутрішньо-крайових і мія<народних 
фінансових обставинах, дисконтова рата має 
великий вплив на процентову рату48) тому, 
що: 

теперішнІи ринок на довготерміновйй 
капітал є дуже малий і обмежений, 
банки позичали були до повного капа
цитету вже в час реформи й тому в 
дальшому уділюванні кредиту вони ::?~:і
лежали майже виключно від редискон
тавої політики центральних банків та 
від доступности вирівнювальних фон-
дів, та 
нема, - а коли й є, то дуже незначні, 
- щадничі депозити. 

Всі ці фактори удержують процентову ра
ту на ду:же високому рівні. Комерційні бан
кп побирають 1-1 %0 І о плюс 1/8 про мі ля на 
день понад банкову ра ту центрального банку 
- на 1 °/о вищу від дисконтової рати, що в 
цілості дає приблизно 10°/о на рік. Від век
селів комерційні банки беруть 1 % 0 І о плюс 
т<"омісійне: в Баварії 1 проміль на міс.яць, в 
Райнлянд-Вестфалії 1/24 до 118°/о, а в Гам
бургу до 1/2°/о: таким чином nересічна вексе
лева ра та становила 7 J;2°/o річно, а проценто
на рата на акцепти була ще вищою40). 

ДекітtЬІ{а інп1их аспектів. 

З попереднього опису видно, що небагато 
з1.собів грошевої політики залишилося до 
розпарядимости БНКраїв~ при допомоз1і яких 
д<"нтральний банк міг би боротися проти гро
ш~вих трудншців та небажаного розвитку 
подій в економіці країни. 

Але крім вище згаданих квантитативних 
середни~ів контролі, БНК має у випадку по
треби декілька т. зв. се.лективних засобів, до 
яких він у практиці останніх років досить 
часто ·удавався. 

Ліценції й кредит для імпорту - експорту. 
'Умови одержання дозво.лів на імпорт було 
?·аrострено в жовтні 1950 р., коли, як прига
дуємо, піднесено й дисконтову рату та міні
мальні резерви для поборення великих дефі-· 
І~итів у розрахунковому балянсі. Всі вони 
разом дали гарний вислід. 

Та найважнітою справою д.ля підприєм
ців. а через її вплив на гуртовий Національ
пий прибуток і для кожного члена нації є 
проблема довготермінових капіталов.ложень 
в індустрію, торгівлю й транспорт. Але ця 
справа залишиться нерозв'я:::-,аною в Німеч
чині мабуть ще досить довгий час. Хоч між 
реформоЮ й осінню 1949 р. була сnроба ви
пуску нових видань (акцій і облігацій) й роз
продажі їх на капіталовому ринку, то з ви
пущених ДМ 1000 міль. вдалося розмістити 
їх тільки на ДМ 754 міль., не зважаючи на 
те, що вони приносили 5%-6112°/о. Для nобуд
ження інвестицій уживано також такі сти
мули, як: 

' 
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з,вільнення згаданих уже 10°/о заморо
}Кених реформою фондів для інвести
ційних цілей, 
купівля центральними банками Дlvi 
1000 міль. вирівнювальних фондів від 
фінансових установ з обов' яз ком цих 
ус·rанов викупити ці фонди з майбут
ніх приходів. Викупонування цих фон
дів розділено на: 

ДМ 800 міль. для фінансування великих 
експортових замовлень та 

ДМ 200 міль. для уділювання інвестицій
Ю1Х кредитів. 

Та в той же час ліквідність банків бу ла 
досить л ослаблена намаганнями фінанс ув а
ти довготермінові каnіталовкладення з ко
роткотермінових кредитів. Послаблення лік
відности банків бу ло основною причиною 
неуспіху купівлі вирівнювальних фондів, 
бо, як виказІУЄ статистика, тільки ДМ 60 міль. 
бу ло використано для інвестиційних цілей, а 
ДМ 5 міль. на фінансування експорті~0). 

Останні числа, вказують на величе3ну по
требу довготермtі.нових інвестицій. Але мо
жемо сумніватися чи можна спонукати до 
інвестування тих, хто двічі в житті стратив 
усе, чия купівельна сила незвичайно низька, 
хто ще довгий час відчуватиме нестачу спо
живчих товарів. Тому й зродилася думка, що 
поки німецьке населення почне інвестувати, 
великі порції інвестиційного капіталу муси
тимуть прийти з-з~а кордону та з "доповня
ючих фондів" (counif;e[" port f'\.ШКls), які німці все 

більше й більше вважають чародійною збро
єюб1). Введення чужого капіталу ззовні не 
тільки допоможе піднести гуртовий націо
нальний прибуток, але й покаже сили й сла
бості німецького капі талового ринку. Ост а
точно, згідно з угодою мі}!{ німецькими й алі
янтськими чинниками, всі, хто посідав ба
жану чужу валюту, міг купувати для інве
стиційних цілей ДМарки в БНКраї-в, а тоді 
імпортувати фабрики й ЗІНаряддя для про
дукції капі талових ді бр б2); пригадуючи уго
ду з 1949 р., яка дозволяла чужинцям вкла
дати свої звільнені фонди тільки в 5 1/2°/о 
державні облігації, нова угода бу ла дійс:ним 

поступом вперед53). А все таки дозвіл чужин

цям інвестувати свої фонди в Німеччині не 

упростив справи, а скомnлікував її ще біль-

ше, бо вир·ину ли нові проблеми - питання 
ста ро го довгу нацистінського райх у, сrюсі.б 
ведення та трактування нових чужинецьких 

капіталів та способи виплати доходу чи осно
вного капіталу, які чекають ще своєї розв'я
зки. 

Директиви вживано досить часто, але тіль
ки як доповнюючий середник, напр.: інструк
ція обмежити уділювання кредитів до розмі
ру з 31. жовтня 1948 р., яку видано з ціллю 
лоборення інфляції; для наладнання розра
хункового білянсу шляхом скорочення купі
вельної сили заряджено в 1951 р. зменшити 
коротко-термінові кредити в протязі настул
них двох чи трьох місяців на цілих ДМ 1 ООО 
міль.54), відраджувати й зІНеохочувати про
довження терміну платности на тримісячні 
папері з рівночасною забороною уділювати 
нові кредити, хіба при вигасненні старих 
(жовтень 1948)бб) 

Девалюяція німецької валюти з 19 вересня 
1949 р., хоч за інших обставин повинна була 
бути позитивною, через відносно меншу де
валюацію ДМа рки від девалюації інших евро
лейських валют (див. додаток, таблиця ч. 7), 
nона мала неrативний вплив на німецьке го
сподарство або просто --- збільшивПІИ доля
рову ,,прогалину" на дол. 250 міл., або посе
редньо - через тиск на кошти ім портів, за
робітні платні, ціни й податки 56

). 

На кінець декілька слів про податкову си
стему й фіскальну політику Федеральної Ні
меччини. Незвичайно великою помилкою бу
ло примушення німецьких урядів покривати 
всі свої видатки з біжучих приходів 57

), бо ж 
усім уже добре знаШ1МИ є дефекти щорічно 
баллисованого державного бюдж:ету й немо
}1\:Ливість його введення за умов, що існували 
в повоєнній Німеччині. Дещо більше, стримка 
структура податків позбавляє людей можли
вости заощаджень; і не зважаючи на так 
руйнуючі-шкідливі накладання податків, як 
оце в Німеччині, приходи для держави є за
малими, щоб забезпечити ефективне функці
онування влади, частинно Через високі кошти 
окупації (6.3°/о гуртового національного по
д~тку)5\) (та 30-40°/о провінційних бюджетів 
в бритійській і американській зонах та 60°/о 
у французькій зоні60) й через високі ДQІПОМО
гові виплати- для майже 20°/о всього насе
лення. 

V. Підсумки 

1. Тому, що нова банкова система є нездіб
на швидко й точно переводи'І'И капітал і кре
дит з одного району в інший, як цього вима
гає німецька господарська структура, тобто 
не може вирівнювати диспропорції в країні, 
децентралізація банківиицтва утруднює опти
мальне використання існуючих фондів 61), як 
і противорічить затальному розвиткові подій 
в іІПШ1х країнах. 

2. Вправді, хоч досі ще не було труднощів 
у винесенні рішень у грошевій політиці для 
однозгідности опінії між найбільш впливови-

ми лідерами, розділ опінії може загрожувати 
труднощами62) й розбиттям кредитової систе
ми й постачання кредиту. 

3. В загальному, полі тика дорогого гроша в 
Німеччині виявилася досить ефектИвною63) 
й її досвід підказує, що вона може стати 
чимсь більшим, ні}К допомоговою зброєю в 
поборюванні інфляції 64

), не зважаючи на те, 
що до здержання інфляції в 1948 р. причи
нилися до великої міри, крім політики цент
рального банку, так само й досить велиІС'l 
падвишка в державному бюд1ксті (public sur-
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plus) та факт покінчення перетворювання де
позитів. 

4. До великої міри труднощі в веденні гро
шевої політики виникають з причин дезорга
нізації банківиицтва й його незщатиости пере-

водити біржеві операції через брак каnітало

вого ринку і коротко-термінових зобов'язань 

державної скарбниці; особливо брак коротко

термінових облігацій державного скарбу 

спричинює сезонові коливання державного 

бюджету (сезон ові дефіцити й надвишки) й 
сезонові неспівмірності у постачанні кредиту. 

5. Тому, що кількість грошей по скінченні 
депозитових перераховувань (перетворення) 
зростала майже виключно шляхом уділюван
ня кредитів, зріст її ніколи не був надмірним 
(Гляди таблиця з німецької грошевої стати
стики). 

6. Для піднесення заощаджень та інвести
цій необхідними є зниження податків та ко
штів державної адміністрації. 

ТАБЛИЦЯ Ч. 2 

НасліднИІИІ «Велихих Трьох• з пода ними осідками їх головних урадів 

Край 

N orth Rheine 
Westphalia 

Hamburg 

Lower Saxony 

Schleswig-Holstein 

Bavaria 

Bremen 

Hessen 

Wtirttemeberg-Baden 

Baden 

Wiirttemberg
Hohenzollern 

Deu tscher Bank 

Rheinisch
Westphalische Bank 
(Diisseldorf) 

N orddeu tsche Bank 
in Hamburg 
(Hamburg) 

Nordwest Bank 
(Hanover) 

Bayerische Credi t 
Bank 
(Munich) 

Disconto Bank 
(Bremen) 

Hessische Bank 
(Frankfurt) 

Siidwestbank 

Rheinische Kreditbank 
(Ludwigshafen) 

Oberrheinische Bank 
(Freiburg) 

Wiirttembergische 
Vereinзbank 
(Reutlingen) 

Commerzbank 

Bankverein West
Deu tschalnd 
(Diisseldorf) 

Hansa-Bank 
(Hamburg) 

Merkur-Bank 
(Hanover) 

Holstein Bank 
(Kiel) 

Bayerische Dicson to 
Bank 
(Nuremberg) 

Bremer Handelsbank 
(Bremen) 

Mitteldeutsche 
Creditbank 
(Frankfurt) 

:ВankYei·ein f. 
Wiirttemberg-Baden 
(Stuttgart) 

Мittelrheinische Bank 
(Mainz) 

Dresdner Bank 

Rhein-Ruhr Bank 
(Diisseldorf) 

Hamburger Kredit 
Bank (Hamburg) 

Niederdeutsche 
Bankgesellschaft 
(Hanover) 

Liibecker Bank fiir 
Handel und Indu~t1·ie 
(Liibeck) 

Bayerische Bank 
f. Handel u. Ind. 
(Mun~ch) 

Bremer Bank 
(Bremen) 

Rhein-Main-Bank 
(Frankfurt) 

Allgemeine Bank
gesellschaft 
(Stuttgart) 

Industrie und 
Handelsbank 
(Neustadt-Hardt) 

Siiddeutsche Credit
Anstalt (Freiburg) 

Bankanstal t fiir 
Wiirtt. u. Hohenzol. 
(Reutlingen) 

Source: The German Banking Reoreanisation, The Economist, October 29, 1949, р. g76. 

\ 



ТАБЛИЦЯ Ч. З. 

БанRІвництво в ЗахІднІй НімеччинІ *) 

п А с и в и А к т и в и 

Кіль-

Дата 
кість Іивести- Вільні депо3ити Щадни- Ка . Інші зо- 1 Вирі в- Позики й Аванси 
Б ан- цийві "3амо-

шт ал Готівка ,,Папе· нюваль-

ків Депо зи-
рожеві" 

Банки- ll~UJШЧ- чі депо- (Оmнкв\ бов'и- і в касі ри" t•i фон- ~ріі 
фонди Інші !·'азом Разом 

ти рів 
вла- зити ., зання 

ди 
lдv~tvп:: 

ди 

1948 і 

ЛИпень 4,208 - 1533.2 1198.4 1106.6 2582.- 5199.9 312.9 - 83.5 4394.3 - 15.8 180.8 

Серпень 3,738 - 2363.5 1383.2 1215.9 3607.1 6892.- 685.8 - 148.5 4313.1 - 78.8 9С5.3 

! 

Вересень 3,592 2849.4 1310.7 1362.1 4342.2 7972.9 957.9 ·- 7024.4 4105.9 - 133.2 1582.4 

Жовтень 3,581 1747.1 1180.U 1560.5 47632 8656.4 1152.1 1933.9 3276.5 13717 - 212.- 2191.3 

Листопад 3,581 208.1 725.5 1~95.8 1929 2 5170.1 9748.9 1353.8 2491.8 4210.9 2241.6 4102.- 523.3 2905.1 

Грудень 3,579 309.7 440.6 1293.3 2035.9 5459.4 10387.5 1598.9 - 2836.1 і 4564.1 2447.2 4344.- 81-1.- 3223.6 

1949 

Січень 3,583 341.2 325.7 1290.3 2234.6 5414.5 10706.8 1767.4 - 2569.9 4222.- 2528.8 4418.- 982.3 3781.4 

Лютий 3,583 368.1 238.4 1322.4 2377.8 5591.6 11227.9 1936.1 - І 2686.9 4142.4 2753.3 457t.8 1012.5 4135;2 

Березень 3,581 391.4 158.3 1438.6 2380.- 5851.6 11778.- 2107.8 - і 2750.5 І 4411.9 2850.4 4662.7 1084.9 4360.8 

Квітень 3,580 404,6 114.3 1667.9 2584.- 5969.- 12247.9 2226.8 2880.7 4515.4 2968.5 4736.2 1190.5 4726.6 

Травень 3.576 415.7 73.3 1674.8 2631.8 6240.5 12920.7 2373.3 2813.2 4694.4 3387.3 4812.9 1222.3 4947.3 

Червень 3,576 399.7 50.5 1710.9 2542.1 6490.5 13223.- 2479.5 313.2 4127.4 4296.5 3859.9 5120.4 690.6 5831.8 

Липень І і 3,574 366.7 40.3 1600.5 2581.7 6474.2 18246.8 2584.4 339.6 5139.1 І 3915.7 3970.- 5120.7 751.8 6726.2 
І 

*) Виключаючи Систему Центральних Банк:ів. 

Джерело: сТЬ.е Gerшan Bankiug Reorranlsaton, 'ІЬе Econom:ist, OctoЬer 29, 1949», ст. 978. 
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ТАБЛИЦЯ Ч. 4 

Експансіл Банкового Кредиту в Західній НімеччинІ 

(Е міль. ДМ) 
----- ---- -------- ------·- --------------- --·------ ---------------------

1 9 4 8 І 
І 

1 9 4 9 

- ---·-- --

ПАСИВИ: 

Депозит~з яких: 
за морожені фонди 
міжбанкові зобов'язання 
деПО3ИТИ 11убл. В тtаДИ на ВИМОГУ 
термінові депозити публічної влади 
інші депо:шти на вимогу 
jнші термінові депозити 
щадничі дегюзити 

АКТИВИ: 

Готів ка в касі 
Сальда в інших банках 
Вирівнювальні фонди 
Позики (кредити) з яких: 
комерційні й приватні 
одержані шляхом: 
акцептового кредиту 

дисконтування капіталу 
інші коротко-термінові кредити 
середньо й довго термінові кредити 

Позики Публічній Владі 

31. х. 

1n,403 
1,747 
1,181 
1.210 

350 
4,583 

180 
1,152 

1,241 
1,010 

4,877 
3,850 

1,904 
1.599 

47 

269 

-,-----·--І 

І І 30. ХІ. і 31. ХІІ. 1 

, І 

10,6S2 11,138 
72~ 441 

1,296 1.293 
1,463 1,451 

466 585 
4,944 5,199 

226 261 
1,354 1,59_9 

1,621 1,837 
1,194 1,061 
4,102 4,395 
5,665 6,299 
4,245 4,R01 

2,280 2,418 
1,681 1,892 

73 79 
210 412 

327 357 

31. І. 

--1 

11,374 
326 

1,290, 
1,47~ 

763 
5,127 

288 
1,767 

1,5S7 
1,256 
4,598 
6,638 
5,165 

2,684 
1,835 

105 
542 

367 

28. ІІ. 

11,834 
238 

1,322 
1,497 

881 
5,234 

357 
1,936 

1,488 
1,362 
4,703 
7,091 
5,503 

2,980 
1,841 

130 
551 

408 

Джерело: Місячні звіти 3.580 банкових інституцій Банкові Німецьких Країв 
Banking in Trizonia, The Eoon:omiJSt, Арr1й 23, 194'9, р. 759. 

а) тимчасові обрахунки 

Таблиця Ч. 5. 

Кількість грошей у Західній Німеччині 

31. грудня 1948 р. 

(Б Н К) 

в біль. Д.М. в біль. Д.М. 
а) За родом: 

Грошеві знаки в цирку ляції 

Депозити (включаючи міжбанкові) 

в центральних банках ':І;ризонії 

й різних країв 

окупаційні сили 

німецька влада 

інші 

в інших банках 

.45 

.89 
.22 

1.60 
9.80 

6.3 

17.7 

б) За походженням: 

Приділ: 

для окупаційної влади .77 
для німецької влади (вкл. з за-

лізницею й поштою) 2.38 
для підприємств 
для консументів 

.76 
2.90 

Перераховування приблизно 
Творення кредиту приблизно 
Наплив берлінських Б-Марок при
близно 

Джерело: Menderslhausen,, Harst: Prices, Money 

and the Distribution of Goods in Postwar Germany, 

Тhе American Economic Review, June 1949 р. 659. 

6.8 

5.9 
4.8 

.2 
17.7 
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7. Девалюація з, 19. вересня 1949 р. була 
шкідливою тому, rцо вона бу ла заслабою -
неспівмірною з девалюацісю інших валют. 
Консеквентна, через небезпеку нового коре
rуваннн розрахункового балянсу шляхом за
гострення кредитової ситуації, як це було 

ЗірОблєно в 1950 р., оскільки кредитова ситу
ація вже с тяжкою - нова девалюація с не
обхідним завданним німецьких фінансових 
чинників на майбутнє. 

8. 3НИ}КеННЯ ,тJ;ИСКОНТОВОЇ, баНКОВОЇ Й Про
ЦЄН1'0ВОЇ рати піднесе граничну продуктив
ність капіталу (MaтgllnІЗJ Efficiency of OapiЇital), яка 
разом зі зростом купівельної сили (через ре
дукцію пода.тt<ів) nіднесуть заощадження й 
інвестиції в сталому капі талі так необхідні 
д . .:1я відрод.ження: німецького господарства. 

9. Ведення комерційними: банками таких 
публічних р~хунків (як соціяльне обезпечен
ня), які мають постійну надвишку, знижує 

ефеи:тивність грошевої полі тики Банку Ні

мецьи:их Країв. 

10. Створення Акційної Спілки для Позик 
'на Відбудову (Recon:stJructdon Loan Corporntion'), 

яка с незалежною інституцією, але не про-

довженням сили центрального банку, було не
r'ативним чином через вплив на кредитову 

ситуацію її інвестиційною політикою. 

11. Люди, які двічі в своему житті були 
пошн:одовані війною й її наслідками, мають 
тенденцію асоціювати поня'М'я прямих кон
'Гроль з інфляцією. З цієї причини, хоч би в 
сучасному, залишається мала правдоподі б
ність ефективности контролі цін, заробітних 
пла тень та дистрибуції ресурсів так само, як 
і деяких селєктивних засобів грошевої полі
тики, а тому й дещо більше уваги слід звер
нути на адміністративні й квантитативні се

редники грошевої контролі. Але, "хіба най
більшим парадоксом у німецькій економіці с 
те, що американські дорадники, які ще два 
роки тому бу ли найревнішими прОІІІовідни

ками теперішньої ліберальної політики, ста
ють усе завз~тішими оборонцями відновлеmrя 
прямих контроль 66

). 

12. Крім того слід пам'ятати, що згідно з 
теорією грошевої політики, у теперішній Ні-

меччині грошева політика мас більші можли

вості впли~у на розвиток народного господар

ства, ніж фіскальна політика. 

ТАБЛИЦЯ Ч. 6. 

Кінець періоду 

Німецька Грошова Статистика 
{в біль. ДМарок) 1) 

Гроші 

---.----------·---------
Разом 

1/ 

Щадничі 

Депозити 

4/ 

Коротко 

терміновий 

кредит 

5/ 

Сер. й дов. 

rер~іновий 

кредит 

61 1 ваvт· І Депо~1ти 
-_---_----.. -.:::.=-~-:.:·:::::··=--= =~-~===~=~===т==І = 
1949: IV квартал 14.7 7.1 7.6 \ 3.- 9.1 1.8 

1950: І квартал 14.5. 7 1 7.4 \ 3.4 10.1 2.5 
п квартал 15.8 7.4 8.4 ~~ іі.7 10.5 3.3 

ІІІ квартал 17.3 7 6 9.7 3.8 11.6 4.3 
IV квартал 17.9 7.7 10.2 

1 

3.9 13.- Іі.3 

1951: І квартал 17.8 7.3 10.5 
1

\ 3.9 12.9 6.2 
п квартал 18.8 7.8 11.- 4.1 12.8 7.-

ІІІ квартал І 20.3 r.7 11.6 
1 

4.3 13.9 7.7 
IV квартал 21.6 8.8 12.8 1 4.8 15.- 8.5 

1) ДМ 1.- дол. -.238. Числа заокруrJІені до найбл. -.1 біль. 
2) Валюта в циркуляції (виключаючи банки) 
З) Термінові депозити і депозити на вимогу підприємств і приватних осіб У ко

мерційних банках 

4) Тільки комерційні банки 
5) Шости-місячний або коротший кредит комерційних банків для підприємств 

і приватних осіб 

6) Позики комерційних банків підnриємствам та приватним особам НІЗ! довше 

як шість місяців 

Джерела: Місячний звіт Банку Німець ких КJраїв за січень 1952. 
Grimwood, Gordoo. В.: Recent Changes in Gennany'в Foreign Trade ВаІаnсе, F.R.B., 

Мa!rch 1952, р. 239. 
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ТАБЛИЦЯ Ч, 7, 

Зміни в вартості валют 

(з 14. листопада 1949) 
---- - -- ------ --------=--=--=-==-==;=====~======;====== 

І І ' В . т скорочення 
дата арт1сть валю 

І грошева вартости 

і одиниця / дева~::~~~-- стара ~~~~--!-~-~~~отках) 
Країна 

·-·----==-~--==---=-=-=-=-===-~~-=--==--1-

Зах. Евроnа: 

Вел. Британія 1) І Фунт 
Франція 2) Франк: 

Бельгія, Люксем6урr 
Голляндія 
Зах. Німеччина 

Північна Европа: 

Швеція 
Норвеrія 
Данія 
Фінляндія 
Ісляндія 

Південна Евроnа: 

Італія 
Греція 
Португалія 
Еспанія 

Середній Схід: 

Ізраель 

Ірак 
Єгиnет 

Південна Африка: 

Півд. Азія й Дал. Схід: 

Індія 
Цейлон 
Бірма 
Сі ям 
Австралія 
Нова Зеляндія 
Канада 

Лал. Америка: 

Уругвай 
Парагвай 
Перу 

Арrентина 

комерц. 

вільний 

Франк 
rульден 
ДМарка 

Корона 
Корона 
Корона 
Марка 
Корона 

Ліра 
Драхма 
Ескудо 
Пезета 

Фунт: 

імnорт 
ексnорт 

динар 

Фунт 

Фунт 

Руnія 
Руnія 
Руnія 

Багт 
Фунт 

Фунт 

Дол яр 

Пезо 

Пезо 
Соль 
Пезо: 

імnорт 
ексnорт 

Валютовий курс базований на біжучих за
нотуваннях вартости доляра на вільному офі
ційно регульованому ринку, 

1) валюти всіх бритійськИх залежних те
риторій, крім Брит. Гондурасу, девалютовано 
на 30.5°/о. 

2) Руnія французьких nосілостей у Індії е 
номінально на рівні індійської Рупії. 
франк зберіг свою давню долярову вартість. 
Льокальні валюти всіх іШІІИх французьких 
посілостей е в тісній залежності від франка. 

3) Франк Бельгійського Конго держиться 
номінально на рівні бельгійського франка. 

19. ІХ. 

20. ІХ. 

21. ІХ. 
20. ІХ. 
19. ІХ. 

20. ІХ. 
18. ІХ. 
18. ІХ. 
19. ІХ. 
20. ІХ. 

19. ІХ. 
22. ІХ. 
21. ІХ. 

7. х. 

18. ІХ. 

20. ІХ. 
18. ІХ. 

18. ІХ. 

18. ІХ. 
20. ІХ. 
17. ІХ. 
27. ІХ. 
18. ІХ. 
19. ІХ. 
19. ІХ. 

6. х. 
.7 ХІ. 

14. ХІ. 

1. х. 
1. х. 

403.-

" .3676 
".303() 

2.28 
33.70 
30.-

27.78 
20.15 
20.84 

.625 
15.41 

" .1739 
, •. 01 
4.-
5/ 

3С10.-
403.-
403.-
413.50 

403.-

30.2R 
30.23 
30.23 
10.08 

322.40 
4()3.-
100.-

5/ 
5/ 
5/ 

26.80 
25.12 

280.-

" .2857 
" .2857 
2.-

26.32 
2:-J.81 

19.31 
14.-
14 48 

.4348 
10.71 

, .. 1602 
.0067 

3.48 
5і 

280.-
280.-
280.-
287.16 

280.-

22.-
21.
:н.-
8.-

224.-
280.-

90.91 

5/ 
5/ 
5/ 

18.62 
17.46 

30.5 

22.3 
5.7 

12.3 
,)0.2 
20.6 

30.5 
30.5 
30.5 
30.4 
30.5 

7.9 
33.3 
13.1 
5і 

6.7 
30.5 
30.5 
30.5 

30.5 

305 
30.5 
30.5 
20.6 
30.5 
35.5 
9.t 

5/ 
5/ 
5/ 

30.5 
30.5 

4) Індонезійський гульден залишено на 
рівні голляпдського Гульдена, крім сурінам
еького Гульдена, який задержав свою давню 
вартість 57. центів. 

5~- Гляди в тексті за пристосуванням скла
дно! системи валютового курсу . 

. ~) Ці зміни відносяться тільки до трансак
ЦІН у визначених товарах. Гляди в тексті за 
описом змін що відносяться до торгівлі. Віль
но-ринковий курс для неторговельних тран
сакцій спав на nриблизно 46°/о. 
Джерело: Notes on Foreign Currency Adjustments, 

F. R. ·В., Novetmber 1949 р. 1329. 
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Замітки 

1) Періодичні видання, 8, ст. 19. 
2) Комерційна й фінансова хроніка, 2, ст. 

1120. 
3) Комерційна й фінансова хроніка, 2, ст. 

1120. 
4) Періодичні видання, 5, ст. 577. 

5) Періодичні видання, 8, ст. 4. 
6) Періодичні видання, 6, ст. 657. 
7) Періодичні видання, 5, ст. 279. 
8) Періодичні видання, 6, ст. 652-653. 
9) Періодичні видання, 8, ст. 19. 

10) Періодичні видання, 2, ст. 328. 
11) Пан Адлер був шефом Банкової Секції в 

Канцелярії Військової Влади на Німеч
чину (США). 

12) Періодичні видання, 2, ст. 341. 
ІЗ) Книжки, 1. ст. З41. 
14) Періодичні видання, І, ст. 481. 
15) Періодичні видання 8, ст. 20 та Періодич-

ні видання 5, 
16) Періодичні видання І, ст. 481. 
1 7) Періодичні видання, І, ст. 482. 
18) Комерційна й фінансова хроніка, 2, ст. 25. 
19) Періодичні видання, 5, ст. 277-292. 
20) !бід.; Періодичні видання І, ст. 481-488. 
21) Періодичні видання, 6, ст. 658. 
22) Періодичні видання 5. 
2З) Комерційна й фінансова хроніка, 2, ст. 

1097. 
24) Періодичні видання 5. 
25) Економіст, 2, ст. 759. 
26) Комерційна й фінансова хроніка, 2, та 

Періодичні видання 5. 
27) Комерційна й фінансова хроніка 2. 
28) Економіст, 2. 
29) Економіст, 2, ст. 757. 
30) Комерційна й фінансова хроніка, 2. 
Зl) Комерційна й фінансова хроніка, 2, ст. 25. 
32) Комерційна й фінансова хроніка, 5, ст. 

1670. 
ЗЗ) Комерційна й фінансова хроніка, 2, C'r. 25. 
З4) Періодичні видання, 5, ст. 286. 
З5) Комерційна й фінансова хроніка, 2. 
36) Періодичні видання, З. 
37) Економіст, 12. 
38) Комерційна й фінансова хроніка, 3. 
39) Комерцій~а й фінансова хроніка, 5, ст. 

1670. 
40) Періодичні видання, І. 
41) Книжки, 2, ст. 64. 
42) Періодичні видання, 3. 
43) ібі-д. 
44) Періодичні видання, І. 
45) ібід. 
46) Економіст, 16, ст. 510. 
47) Економіст, 15, ст. 1523. 
48) Періодичні видання, І. 
49) Економіс·r, 17. 
50) Періодичні видання, З. 
51) Економіст, І. 
52) Економіст, 8, ст. 37. 
53) Комерційна й фінансова хроніка, І, ст. 

1765. 
54) Економіст, 4, ст. 674. 
55) Економіст, 2. 
56) Економіст, 5, ст. 738. 
57) Періодичні видання, 6. ст. 661; Артикул 

28 Закону про Перерахування виданого 
Американською Окупаційною Владою й 
поширеного як закон ч. 63. 

58) тоді, як у США особовий доходовий по
даток становить 77°/о при дол. 200 ООО до
ходу, в Німеччині доходовий податок ста
новить 72°/о при ДМ 24 ООО доходу (дол. 
7 200); тому ніхто в Німеччині не може 
мати більшого доходу як ДМ 60 ООО, що 
дорівнює дол. 18 ООО, а коли· ·виразити 
його в кулівлевій силі тільки 
дол. 5 ООО на рік; крім 1 того накладаєть
ся ще церковний податок у висоті 10°/о 
доходового пода тку; підприємства платять 
50°/о доходового подат·ку; а також - 75°/о 
капіталового податку незалежно від реа
лізованих зисків чи страт, 2-3°/о податку 
від торгу і т. д. Комерційна й фінансова 
хроніка, 5. 

59) Економіст, 13. 
60) Комерційна й фінансова хроніка, 5. 
61) Економіст, 2, ст. 759. 
62) Економіст, 10, ст. 976. 
63) Економіс1', 17. 
64) Книжки, І. ст. 464. 
65) Книжки, І, ст. 464. 
66) Ен:ономіст, 14, С'і'. 225. 
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Ubersetzung aus dem· Ukrainischen 

Deutschlands Wiihrungsreform und Finanzpolitik 
Der Autor fiihrt uns im ersten Teile seines Wer

kes "Die okonomischen Verhaltnisse im Nach
kriegsdeu tschland" die wich tigsten nach teiligen 
Griinde an, welche im Nachkriegsdeutschland den 
wirtschaftlichen Zerfall herbeigefiihrt haben. Als 
ersten sch werwiegenden Grund bezeichnet er die 
Zerriittung des Geldumlaufsystems wobei er den 
Okkupationsmachten den Vorfurf macht, dа.В sie 
sich wohl um die Aufbesserung der wirtschaft
lichen Verhaltnisse bemiiht haben, aber keine 
MaBnahmen die finanziellen Verhaltnisse Deutsch
lands zu ordnen und zu regulieren durchgefiihrt 
haben. Auch die Demontage der industriellen 
Werke konnte nur in noch gro.Вerem МаВе die 
wirtschaftliche Situation verschlechtern. Die Fol
gen waren: dа.В sich das wirtschaftliche Potenzial 
merklich verringerte, die nationalen produktiven 
Resoursen nicht richtig verteilt, daB die Privat
giiter desinvestiert wurden, daB die Arbeitslosig
keit immer groBer und der schwarze Markt immer 
vorherrschender wurden. 

Im zweiten Teil seines Werkes "Die Reorgani
sation des Bankwesens" macht uns der, Autor mit 
der Reform des Bankwesens bekannt, welche die 
Okkupationsmachte in Westdeutschland durchfiihr

ten, und die hauptsachlich darauf ausging, um das 
Banksystem zu d~zentralisieren. Diese Reform 
mehr von politischen, als von wirtschaftlichen In-

terese gelenkt, konnte natiirlich auch nicht der 
Aufbesserung des Finanzwesens beitragen. 

Der dritte Teil ist eigens der Wahrungsreform 
1948 gewidmet. Der Autor zitiert uns das Pro
gramm der Wahrungsreform, das in drei Gesetz
gebungen festgelegt wurde, gibt uns Zahlen und 
die Quellen an, welche die neue Valuta belieferten, 
schildert uns auf welche Weise sich der Ubergang 
auf das neue Geld und die neue Finanzpolitik Ьеі 
den Verrechnungen der Aktiva und Passiva der 
Banken verwirklicht hatte. 

Der Autor neigt zu der Meinung, daB da die 
deutsche Mark nicht aus irgend einem okonomi
schen Entwicklungsgang heraus entstanden sei, 
auch nicht aus einem okonomischen Prinzipe, sie 
nur eine "Hybride der Banknoten und Papiergeld" 
oder "Dekretgeldes" sei. 

Der IV. Teil ist der weiteren Entwicklung der 
Finanzpolitik in Deutschland in der Zeit nach der 
Wahrungsreform gewidmet. Der Autor verweilt 
Ьеі der Schilderung der allgemeinen okonomischen 
Zustande Deutschlands und kritisiert auf das Ge
naueste die Entwicklung der Preisindexe auf die 
landwirtschaftliche und industrielle Produktion 
und Rohstoffe. Eingehend analisiert er die Mitteln, 
deren sich die Zentralbanken der Gaulander und 
die Zentrale Bundesbank (im Jahre 1948 gegriin
det) in ihrer Finanzpolitik bedient haben. Vor 
allem war es die Politik der minimalen Reserve, 
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die ihre erste Priifung schon im Jahre 1948 und 
zwar zu ihrem Besten bestehen konnte, als sie die 
neue Inflation nicht aufkommen liefi. 

Von den iibrigen Mitteln zum Zweck bewahrteп 
sich in de:r Finanz- und Kreditpolitik nur das Dis
konto und die Bankraten als gutes Werkzeug Ь·~і 
dem Regulieren des Geldumlaufs. Was aber die 
Ausgleichsfonds (Ьеі den Banken) und die Bors~n
operationen betrifft, so wurden diese Mitteln Ьеі 
den obwaltenden Verhaltnissen nicht im volleв 
МаВе ausgenutzt, schon weil Deutschland iiber 
keine Kredite weder von langer noch von kur·ler 
Dauer verfiigte. Der Autor meint, daB die Deval
vation der deutschen Valuta am 19. ІХ. 1949 uш 
vieles geringer, als in den anderen europaischen 
Landern gewesen sei, und sich nur negativ auf die 
Zustande der deutschen Volkswirtschaft ausgewirkt 
habe. 

Im V. und letzten Teile "Summare Ergebnisse" 
zieht der Autor seine Folgerungen aus der Ana
Jyse der deutschen Wahrungsreform und KI"edi t
poliiik, formuliert in kurzen Thesen seine Gedar•
ken iiber die praktische und theoretische Bedet.
tung der so reichen Erfahrungen der Deutschen 
Banken im Finanz- und Kreditwesen, die um so 
notwendiger sind als sie alle die mannigfaltigen 
Erscheinungen richtig zu verstehen ermoglichen. 

Die sieben Tabellen, welche der Arbeit beigege
ben sind, illustrieren einzelne angefiihrte Stellen 
mH ausreichendem Zahlenmaterial. 

Zum Scl1lusse ist eine ziemlich umfassende Bi
bliographie der Quellen angegeben, die der Autor 
fiir sein Werk benutzt hat. 

Наукова вотатка 
Наш професор, :шаний економіст Тимошен

ко Володимир Прокопович нещодавно випус
тив в англійській мові солідну розвідку під 
назвою: "The SoVIie·t SugJar Indu;s.try and i'ts Pos:twar 
Restora:t.iк>n" (А Pu'blicati.on of the Flood Research 
lnstiitute Standf01'Cl U·niversdity. Wa.r-Peace Pu:mphlet 
.Ni 73, August 1951). 

Розвідка на 49 сторінок складається з таких 
розділів: 1. Вступна частина (тло) 1-3 стор. 2. 
Передвоєнне поширення цукрової промисло
вости на Схід (3-7 стор.). З. Цукрова проми
словість наnередодні війни (7-18 стор.), 4. На
слідки німецького наступу (18-21 стор.) 5. По
ширення під час війни: зрощувальні буряки 
на Сході (21-25 стор.),6. 1Іоширення nід час 
війни: незрошувальні буряки (25-27 стор.), 7. 
Продукція 1942-1943 рр. (27-29 стор.), 8. Від
новлення у звільнених районах (29-32 стор.) 

9. Післявоєнні врожаї і продукція (32-38 
стор.), 10. Післявійськова виробнича здібність 
(38-41 стор.), 11. Заключення (41-49 стор.), 12. 
Реєстр цитованої літератури (50-53 стор.) Мі
стить 106 номерів використаних джерел. 
Брошуру написано за засадою: "місцю тіс

но, а думкам вільно", і тому варто обізнатися 
з її змістом як найдокладніше. 

В дуже стислому майже протокольному ви
кладі автор подає повну, всебічно охоплену 
характеристику цукрової промисловости в Ра
дянському Союзі, як перед війною, так і після 
військового періодів за час 1928-1950 р. Окре
слені основні моменти цукрової промислово
сти в цілому, а також почасти її сировинної 
бази-культури цукрових буряків. 

Зміст розвідки проф. В. П. Тимошенка про 
цукрову промисловість в Радянському Союзі 
можна вкоротці переказати в такий спосіб. 
Зазначивши у вступній частині, що від по

чатку, після виникнення перших цукрова
рень на Московщині, цукрова промисловість 
пересовувалась на південь і вже в середині 19 
сторіччя на Україні було зосереджено три че

тверти цукроварств~ російської держави. 

Жовтнева революція дуже вплинула на 
цукрову промисловість у зв'язку ЗІ ІПоділом 
великих маєтків, та і треба було багато часу 
перше ніж радянська влада відновила про
дукцію на новій аrрарній базі. Лише через 10 
років (1927-1928) посів-площа цукрових буря
ків майже досяг ла передреволюційного рівня. 
Після колективізації сільського господарства 
площа під цукровими буряками дуже, майже 
в 2,5 рази порівняно до передреволюційного 
періоду, збільшилася, але разом з тим вро
жайність їх дуже підупала, дорівнюючи лише 
половині врожаю за передреволюційний пері
од. Лише після того, як площа ц. б. плантацій 
була зменшена з 1,5 до 1,2 мільйона гектарів 
і до того збільшили кіль~ість мінеральних 
добрив під цукрові буряки, врожайність цук
рових буряків почала збільшуватись. · 
Автор подає таку цікаву табличку про за

лежність врожаїв від розмірів удобрювання 
ц. б. плантації. 

Роками 1932 1934 1938 

Загальна кількість доданих 
мінеральних добрив (в ти-
сячах тон) 152 
Пересічна на 1 гектар ц-б. 
площі (квінталів) 1,0 
11/о у1·ноювання ц-б. ллявтацій 55,0 
Врожай цукрових буряків 

(тон на гектар) 6,4 

311 826 

2,6 7,0 
84,3 1()(),0 

9,6 14,1 

Ще перед війною радянська влада почала 
поширюва'І'И культуру цукрових буряків на 
схід і в наслідок того 1940 року на Україні 
з 1,2 м:ілійонів гектарів загальної площі ц. б. 
плянтацій Радянського Союзу були лише 
'70°/о, в основному районі РСФСР було біля 
20°/о, а решта припадало на цілком нові райо
ни бурякосіяння, як от Західній Сибір, Дале

кий Схід, Середня Азія і Закавказзя. 

В 1938 році в цих нових районах площа під 
цукровими буряками сягала 90,000 га. В но-



Стор. 36 Науковий Бюлетень УТГІ ч. 33-35 

вих районах цукрові буряки культивувалися 
як без з1рощування, де кліматичні умови на 
це дозволяли так і за допомогою зрощування, 
де (як от в Середній Азії) брак вогкости ви
магав того.Пересічний врожай ц. буряків в 
зрошувальних районах був в 3-4 раза вищий, 
порівняно до врожаю у незрошуваних райо
нах. 20.000 колгоспів, які культивували цу
крові буряки, обслуговувалися більш як 900 
М. Т. С. (машино-тракторними станціями) і по 
їхніх полях працювало біля 70.000 тракторів, 
за допомогою яких переводилася вся глибока 
оранка і на 93°/о ц. б. плянтацій культура цу
крових буряків виконувалася за допомогою 
тракторів. Відзначивши безліч недотягнень 
культури цукрових буряків в Радянському 
Союзі, автор констатує, що, не зважаючи на 
це, загальна продукція цукру в останні роки 
перед другою світовою війною, щорічно до
рівнювала 2,5 мілійонам тон. Це дозІЗоляла 
Радянському Союзу не тільки збільшити нор
му споживання цукру на душу його населен
ня, але і значну кількість (162.800 тон 1936 
року і 134.000 тон 1937 р.) експортувати за 
кордон та робити значні запаси на випадок 
війни, бо цукрова промисловість, перевалсна 
розташована на Україні, була більш З/8.Гроже
на від небезпеки війни, ніж продукція збіж
жя, що е розкидана по всьому Союзі. 
Під час німецької інвазії Радянський Союз 

мав nід зарядом не більше, як 220.000 ц. б. 
плянтацій, тобто менше, ніж 0,2 передвоенної 
площі під цукровими буряками; з цієї кілько
сти 120.000 га приnадали на східню частину 
центрального хліборобського району РСФСР, 
біля 25.000 га на Північнім Кавказі і Над
волжжі і біля 70.000 га на зрошувальні райо
ни (Середню Азію і Закавказзя). Відповідно 
до цього і навіть в ще більшій мірі зменши
лася кількість цукроварень, що була під час 
німецької інваз1ії під контролем Радянського 
Союзу, а саме до 20, тобто до 0,1 загально
союзJІОЇ кількости. 55 залишених цукрова
рень були цілком зруйновані, а на 2/3 цукро
варень було зруйновано устаткування, при 
чому до руйнації спричинилися не лише нім
ці, але й росіяни nід час відступу. 
То nравда, що :під час війни продовжува

лося далі nоширення на схід культури цу
крових буряків і тому на кінець війни (при
наймні за даними 1943 р. загальна nлоща ц. б. 
плянтацій під контролем Радянського Союзу 
дорівнювала вже близько 450.000 га, а загаль
ну продукцію цукру не можна визначити 

більше за 400.000 тон. 
Через п'ять років після закінчення війни 

радянську цукрову nромисловість було май
же відновлено, хоч 1950 року продукція цу
крових буряків бу ла меншою проти призна
чення. 

Коли біля 90°/о передвоенних цукроварень 
знаходилось в зоні німецької Qкупації, яка 
Супроводжувалася страшеююю руйнацією 
обох секторів індустрії - аrроку ль турної і фа
бричної, то це може розглядатися як певне 

досягнення. Проте не можна сказати, щоб на
віть після деякої модернізації цукроварень, 
цукрова промисловість бу ла відновлена на 
більш солідній базі ніж перед війною. !ї 
аrрику льтурна база продовжує бути незадо
вільною: врожаї цукрових буряків низькі і 
організація виробництва є неекономічною. 
Основною причиною е те, що радянська орга
нізація рільництва, що баЗtуеться на колгос
пах і радгоспах, не е здібною впоратися з ор
ганічними процесами хліборобства. Найменш 
успішне було відновлення тваринництва і за
провадження доцільних сівозмін. 
Радянські намагання після воєнного періо

ду збільшити кількість робочої ху доби мали 
наслідком велике зменшення кількости тва
рин, що бу ли у безІПосередньому володінні 
колгоспів та службовців і робі тників радгос
пів). Отже, поголів'я робочої та продуктової 
худоби не досягло ще на початку 1951 р. перед
военного рівня і завдання 4-ої п'ятирічки іс
тотно збільши'l"'И поголів'я тварин не здійсm·І
лося. 

Про це промовляють такі офіційні числа 
загальної кількости різного роду свійських 
тварин на тваринницьких фармах (в мільйо
нах голів). 

На календарну дату було: 

Коней Великої Свиней Кіз і 

рогатої овець 

худоби 

1 січня 1941 р. 21,3 54,5 27,5 91,6 
1 січня 1951 р. 13,7 57,2 24,1 99,6 
У0/о0/о до 1941 р. 64,3 105,0 87,6 108,1 

Порівнююче мале збільшення поголів'я ве
ликої рогатої худоби і овець проти 1941 р. не 
компенсували біЛьшого зменшеЮІя по голів' я 
коней і свиней. Недовиконання контрольних 
чисел 4-ої п'ятирічки коливалося в межах від 
10 аж 23°/о по різних категоріях тварин. 
Одною з основних причин затримки у від

новленні поголів'я і продуктивности рогатої 
худоби в Радянському Союзі була недостача 
кормів. Це бу ло одверто визнано навіть відnо
відальними авторитетами, як от Бенедиктов 
(міністер хліборобства Радянського Союзу) та 
Мацкевич (міністер хліборобства Української 
Радянської Соц. Республіки), які настирливо 
твердили, що, не розв'язавши кормового пи
тання, неможливо відновити тваринництво, 
яке було відсталим в сільсько-господарській 
галузі народної економіки. 

Згідно з нещодавно заплянованою систе

мою сівозмін, кормова проблема мала бути 
розв'язаною в спосіб збільшення понад два 
рази посівплощі і багаторічних трав проти 
рівня 1940 року і підвищення їхньої ролі в 
збільшетrі посівної площі аж до 13,5°/о nроти 
7,2°/о 1940 року. 
Про те радянське хліборобство не опромо

глося розв'язати цієї проблеми. Згідно з офі
ційними зІВітами про наслідки виконання 4-ої 
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п'ятирічки площа під кормовими культурами 
1950 р. була тільки на 15°/о бі.1ьше проти 1940 
року. Тоді, як плю-1 наказував збільшити їх
ню плоrцу від 16 мілійонів га аж 28,3 мілійони 
1·а, тобто на 77°/о. Отже було виконано лише 
0,20°/о пляну! 

З огляду на те, ІЦО багаторічні трави мали 
забрати близько 7;)''/о заплянованої площі під 
кормовими культурами, цей факт показує, що 
і заплямоване 31апровадження нових сівозмін 
було цілком недостатнім. У зв'язку з тим і 
радянська наука мусіла плентатися позаду 
реальної дійсности: Вільямсова теорія про ве
личезне значення багаторічних трав у ріль
ництві ::~обула критику від "славнозвісного" 
академіка Трохима Лисенка, який, бувпнІ 
змушений визнати в теорії засади Вільямсо
вої системи хліборобства, почав критикувати 
багато з її характ~ристичних рис щодо прак
тичного застосування. 

Значення цієї невдачі не можна перебіль
шувати. Вільямсова система хліборобства 
плекала надію не тільки розв'язати кормову 
проблему, але також реконструювати і поліп
шити радянську аr'рикультурнуnроблему в ці
лому, завдяки відновленню структури грунта 
і в наслідок того збільшувати збірну здібність 
абсорбувати мізерну вологість і стабілізувати 
підвищену врожайність. Крах цієї системи, 
принаймні в теnерішній час, може nолонити 
навіть зарядження радянської влади щодо 
величезних проєктів обводнення 3І річок Дні
пра; Дону і Волги, а також обводнення Се-
редньо-Азійських пустель. -

Ці проєкти, що їх реалізація неодмінно ви
магатиме багато часу, мусить nовести радян
ську агрикультуру такими самими манівцями, 
як ведуть подорожників міражі в пустелях. 
Невдача відновити хоча би передвоєІ:Піе по

голів'я робочої худоби, особливо коней, неми
нуче потягла до дальшого натиску на механі
зацію і мінералізацію радянської а'ф·ику ль
тури. Положення є подібним до того, яке бу
ло на початку 30-х років, коли різке зJМен
шення поголів'я свійських тварин, що спри
чинилося від примусової колективізації се
лянських господарств, змусило радянську 

владу приспішити механізацію радянської 
аrри~ультури швидкітими темпами, ніж то 
дозволяє економічний стан країни. 

· Згідно з радянськими реклямаціями МТС 
1949 і 1950 рр. виконали відповідно на 19°/о 
і 43°/о більше тракторної роботи в колгоспах 
проти 1940 р. Але, навіть як би ці рекляма
ції бу ли правдивими, вони не дають підстави 
думати, що в ці роки було вжито більше ру
шійної сили в радянській аrрикультурі, бо 
збільшення тракторової роботи аж на 43 ° І о, 
як це було 1950 року, ледве компенсувало 
втрату кінської сили, бо поголів'я коней 1950 
р. було менше 2/3 передвоєнного поголів'я. То 
правда, треба визнати, що ступінь механізації 
де-далі збільшується. 
Так само зменшення обірнику від зменше

ної кількости свійських тварин повинно було 

бути компенсоване підвищеним поста чанням 
мінеральних добрив. Згідно з офіційними да
ними міністерства хліборобства СРСР, поста
чання обірнику по цілому Союзу за післяво
єнні роки була такою (в мільйонах тон) 

Роки 1946 1947 1948 1949 1950 (9 місяців) 

76.3 100.3 120.0 140.0 146.9 

Отже радянське рільництво одержало для 
культур ~950 року на 50-60 мільйонів тон 
обірнику менше проти його наявности перед 
кінцем 2-ої і початком 3-ої п'ятирічки. 

За комерційно- стандартними нормами мі
неральних добрив, вживаних у Радянському 
Союзі , ця недостача відповідає 2,25-2,7 міл:Ь
йонам тон мінеральних добрив, тобто кіль
кості, якої радянська хемічна промисловість 
не була в стані дати, бо 1949 року виробниц
тво мінеральних добрив ледве досягло перед
воєнного рівня. Зменшення обірнику, 3ІВИЧай
но, тяжко було конпенсувати для культур 
1951 року навіть в тому разі, коли б заплямо
ване виробництво мінеральних добрив на 5,1 
мільйонів тон було справді досягнуто, але що
до цього є великий сумнів на підставі наяв
них інформацій. Однак у тій самій публікації 
реклямовано, що цілком реальною є надія, 
що кількість обірнику зросте у 1951-1952 році 
до 300 мільйонів тон, проте при радянській 
системі сільського господарства дальша міне
ралізація рільництва є конче необхідною з 
огляду на теперішню невдачу цієї системи 
володіти органічним цроцесом хліборобства. 

Наслідки відповідних досліджень передре
волюційних і радянських сільсько-господар
ських дослідних установ показують, що ком
бінована система угноєІ:Пія ку ль тур обірником 
і мінеральними добривами є більш ефектив
ною проти однобічного угноєння лише міне
ральними добривами, бо вона поліпшує стру
ктуру грунту зменшує його кислотність, 
збільшує вбірну здібність до води і в наслі
док того спричиняється до більшого підви
щення родючасти грунту, ніж коли даються 
лише мінеральні добрива. Але радянська хлі
боробська організація змушена збільшувати 
подачу коштоних мінеральних добрив тому, 
що вона не впоралася з завданням одержува

ти і використовувати дешеве органічне до
бриво обірнику. 
Невдача у поширенні культури багаторіч

них трав і впершу чергу метеликоцвітних, та
ких як люцерна і конюшина, зробила непри
с~м для радянського хліборобства друге 
джерело - органічний азот у грунті, за до
помогою якого також мусїла б компенсува
тися недаста ча коштовного виробництва міне
ральних азотових добрив. 
Але ця загальна тенденція до посиленої ме

ханізації і мінералізації в радянському хлібо
робстві є особливо сприятливою до ооеціяль
них зусиль щодо мінералізації і механізації 
ку ль тури цукрових буряків по всіх Гі стадіях, 
починаючи від посіву аж до збирання. 
Значно заощадити працю на дальший дог-



Стор. 38. Науковий Бюлетень УТГІ ч. 33-35 

ляд за цукро-буряковою плантацією мав посів 
не цілими, а роздрібненими однонагінними 
клубочками. Наслідки відповідних експери
ментів, rцо найшли собі широке застосування 
при ку ль турі цих буряків у Сполучених Ш та
тах Америки, почали також З1астосовувати і 
у Рядянському Союзі. Однак у Радянському 
Союзі головним стимулом до відповідних екс
периментів було не заощадження праці, а за
ощадження цукро-бурякового насіння, у ви
робництві якого буряківництво перебувало не 
раз у критичному поло>кенні. Але скоро про
блема цукро-бурякового насінярства розв'язІУ
валася, експерименти з посівом трощеними 
клубочками припинялися (1937 року). Вони не 
відновлялися в Рядянському Союзі аж до 1945 
року, коли попит на трощені клубочки у пра
ктиЦі С. Ш. А. продемонстрував вартість цьо
го заходу, а в Радянському Союзі навіть 1948 
року посів троu~ени:ми клубочками перебував 
у стадН випробовування. Хоч тоді проголошу
Ішлося про наявність достатньої кількости се
пійно виготов.леного заводського устаткуван
~Ія для виробу трощених клубочків, в той же 
час радянські реклямації каз1али лише про 
десятки тисяч гектарів, засіяних по колгос
пах трощеними клубочками, тобто дуже неве
ликий відсоток ц. б. плантацій. В той же час 
(194718) у С. ІП. А. повних 90°/п було засіяно 
в таю1й спосіб. 
Такий повільний проrрес у вживанні посіву 

трощеними клубочками цукрових буряків у 
Радянському Союзі можна пояснити тим фак
том. ІЦО застосуваННЯ ТаКОГО агротехніЧНОГО 
заходу потребує вищого загального рівня агро
технічної практики, ніж то було у загально 
поширеній радянській післявоєнній агрокуль
турі. Радянські агрономи були свідомі того. 
Це показує також, що застосування нової 

техніки визначається не стільки пріоритетом 
винайдення, (у Радянському Союзі спосіб по
сіву трощеними клубочками винайшли :рані
r.пе, ніж у С. Ш. А. майже на десять роюв), а 
й іншими чинниками. 
Те саме стосується і до інших проєктів ме

ханізації буряківництва в Радя~ському Союзі. 
Напр. ЗІ одного боку реклямується, що в Ра
дянському Союзі букетівка (механізована ~о
ривка і міжрядна обробка цукрових буряюв) 
бу ла широко застосована і що цей С!Посіб був 
навіть запозичений від нього американськими 
фармерами. А з дuугого боку, на початку З-ої 
п'ятирічки (1938-42) менше, ніж 30°/о просан
них ку ль тур бу ло механізовано, а решта 
культивувалася головно в ручний спосіб. Це 
бу ло зумовлено почасти тим, що бракувало 
просапних тракторів і тракторних культива
торів, а почасти тим фактом, що МТС були 
не дуже зацікавлені в такого рода роботах, 
маючи за краще такі операції, де легко мож
на було досягти високого СТУtПНЯ у викори

станні трактора. 

Звичайно, в наслідок зменшення числа 
тракторів після війни, ступінь механізації 
культури цукрових буряків різко підупа в. Ії 

можна бу ло б піднести до передреволюційно
го рівня тільки поволі, коли потуга трактор
ного парку придатного до аrрикультури до

сягла передвоєнного рівня (1949/50 р.). 

Це тако:ж вплинуло і на механіз,ацію зби
равнп цукрових буряків. Перед війною меха
нізІація v збиранні цукрових буряків, так зва
на підко~на, була достатньо поширена і 1938р. 
радянська технічна преса реклямувала, що 
практично весь урожай цук:рОвих буряків був 
зібраний за допомогою бурякопідкопувачів, з 
яких 17.500 належало МТС цукро-бурякових 
районів. А.тrе положення суттєво змінилося 
після війни. 1947 року було заплянована зіl.б
рати тільки 30-40°/о бурякопідкопувачами, що 
серед них найбільше бу ло кінських. Але їхня 
ро-бота була остільки незадовільною, що на
н1ть цього відсотку не було досягнуто. В 1950 
р. було заплянована тільки коло 80°/о плян
таці~· зібрати бурякопідкопувачами і комбай
НЮ\ІИ розам. З другого боку, завдяки вживан
ню камбайнів-збирачів за післявоєнного пері
оду механізація збирання цукрових буряків 
в ·Радянському Союзі збільшилася в таких 
процесах, як зрізування головок, відділення 
землі від коренів, обтинання хвостиків і на
грумаджуваннл викопних коренів в купи, 
операціях, що перед тим виконувалися рука

ми. 1949 року ці бурякові комбайни були пу
щені у масове випробування н~ цукро-~уря
кових плантаціях колгоспів 1 радгоспІв по 
всіх важливіших цукрових районах. Де-які 
ентузіясти казали, що тисячі комбайнів пра
цювали на полях колгос!Пів і радгоспів, але ін
ші повідомлення були вже більш стриманими. 
Наслідки цього масового випробування ком
байнів бу ли задовільними, бо показали, що 
біля 80°/п зібраних коренів можна було при
ставляти на цукроварню, а решта 20°/о вима
гали де-якої додаткової роботи руками. Од
ню< зазначалося, що застосування обох спосо
бів механізованого збирання цукрових буря
ків - підкопною і комбайнами - не пасує 
до системи ланкової та індивідуально визІНа
чуваної системи обробки парцель цукро-буря
к~вої п.лантації протягом цілої веrетації, бо ця 
система тягне за собою персональну відпові
дальність за виконання певної норми догляду 
і одержання певного мінімуму врожаю та 
преміювання за поверх-норму. 

Відчити про механізацію збирання врожаїв 
цукрових буряків зазначують, що ця система 
парцелярної системи догляду за цукровими 

буряками під час вегетації перешкоджає даль
~ій механізації, і радять облишити Гі. Але ця 
система персональної відповідальности заохо
чування в значній мірі стимулювала до збіль
Шення врожаю цукрових буряків за передво
єнного періоду, а тому повстає :питання чи ~е 
буде механізація збирання цукрових буряюв 

перешкоджати дальшому підвищенню вро

:жаїв буряків. 

Не слід думати, що відJювлення радянської 

продукції цукру до передвоєнного рівня, на-



Ч. ЗЗ-35. Науковий Бюлетень УТГІ Стор. 39. 

віть якби про те настійливо запевняли, підне
ес індивідуальне сrюжиnш-rня цукру до пе
Р~двоенноrо рівня, бо Радянський Союз вклю
чив в сnої кордони нові території з передво
спним н::1.селенням nід 20 до 25 мільйонів і то
му ТЕmєр населення Рад. Союзу в цілому по
винно бути значно бі.пьшс, ніж перед війною, 
не зва:zкаючи на тяжкі втрати протягом війни. 
То правда, що Ра,тх.. Союз нині контролює 

цукрову промислпnість таких могутніх проду
цеr-rгів і експорТС'J1ів цукру, як Чехословаччи
на, ПольІда і Соuстська зона Німеччини. 
Значна або навіть перевалсна частина поль
ського та чехос.лпвnпькоrо експорту цукру 

:направляетJ,ся: до Рад. Союз1у підчас післяво
спного періоду і IJ{f' більшу кількість цукру 
діставав Рпд. Сою:-~ у вигляді реnарацій з оку
пованоІ Ні-:\Н"tчини. лка була головним дже
J1елом дoRn':ly цут<ру до Рад. Союзу. ВеЛикі 
порції експорту нй.,rІ,nишків цукру з Польщі і 
ЧЕ-хослов~чини '13 післявоєнні роки, абсорбо
вані радянс~ ким ринком і одержання цукру 
~Німеччини я ро'?мірі, який навіть ІІJеревищує 
rш:тивний надnиtпоr< цукру цієї країни, значно 
н.плинув HR світ(шу кон'юктуру після того, як 
ці !{раїни перРстnли бути величезними екс
ПОТ)"rерами пукру на світовому ринку. Основна 
експортова квпта цих трьох країн за міжна
родним цукровим договором дорівнювала бли-

зько півмільйона тон цукру. І якщоб Рад. Со

юз продовжував бути такою імпортНою відrу

.линою для цукрових надвишків, іМІІJортуючи 

близьтео 400.000 тон цукру, то це могло б по
легшити складання майбутнього цукрового 

договору, коли б потреба в такому договорі 
::щавалася невід~{ла,тцюю протягом ближчих 
п'ятьох років. 
Але треба взяти під увагу, що навіть тоді, 

як Рад. Союз іМІПортував ве.ликі кі.лькості цу· 
кру від його західніх сателіт_ів і його власна 
цукрова промисловість була далеко від від
новлення, він експортував значну кількість 
цукру, десь певне, до традиційних ринків Ро
сії в сусідних азійських країнах. Цей експорт 
міг би бути визначний для 1948/9-1949150 рр 
в 100-150 тисяч тон. Про радянські наміри 
відновити експорт цукру на азійських кордо
нах-не тільки для його сателітів, але й для 
інших країн, можна довідатися ЗІ того факту, 
що в листопаді 1950 р. Рад. Союз ск.лав тор
говельний пакт з Іраном, за яким він погодив
ся віраrравляти 75.000 тон в Іран протягом ро
ку, починаючи з 10 листопада 1950. Ця полі
тика забирати цукор від західніх сатилітів і 
кидати його до східніх кордонів мала, очевид
но, завданням конкуренцію з експортом до 
азійських країн від інших експортерів. 
В зв' язку з цим є підстава припустити, що 

радянські nляни поширити культуру цукро
вих буряків у Середній Азії розраховані не 
.лише для задоволення місцевих потреб у цук
nі, але також для експорту до сусідніх азій
ських кDаїн. До якої міри ці міжнародні до
говори Рад. Союзу про цукор вплинуть на 
дебетовий або кредитовий білянс буде, зви
чайно. залежати від стуnеню відновлення та 
да.льшого збільшення також його внутріш
ньої,відчизняної продукції цукру. 

Проф. В. Городецький 
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de Montreal, No. 1-32, 1937-1952. 

3. "Cuatro anos de ensayos sobre el problema de obtencion 
de patata de siembra en re~addios de Castilla" for el 
Prof. Dr. А. von ARCHIMOWITSCH. Ministerio de 
A~ricultura, Cuademo, No 172, Alcala, 54-Madrid, 1952. 

4 ... The United States and Postwar Europ~", The Librery 
of Con~ress, Washington, December 1948. 

5. "The European Press Today", the Library of Congress, 
Washington, 1949. 

6. "The United States and Europe 1950", Library of Con
gress, Washington. 

7. "Тhе United States and Ешоре 1949", Library of Con
gress, Washington 

8. "Soviet Transportation and Communications" а Biblio
. r:raphy, LiЬrarv of Con~ress, Washington, 1952. 

9. "Bulletin of the Govemment Forest Experiment Sta
tion", No: 54 Meguro, Tokyo, Japan, 1952. 

10. "Bulletin of the Govemment Forest Experirnent Sta
tion", No: 55 Meguro, Tokyo, Japan, 1952. 

11. "Forest Soils of Japan'', Report 2 December 1952, 
Govemment Forest Experiment Station, Meguro, Tokyo, 
Japan. 

12. "Soils Maps" Forest Soils of Japan- December 1952. 
Forest Experiment Station, Tokyo, Japan. 

13. "Proceedings of the Japan Academv'', Vol. XXVI, No. 1, 
2-5, 1950, Vol. XXVIII, No. 4-10, 1952, Ueno Park, 
Tokyo, Japan 

14. "The Myth of Russian InvincibibШty" - the lmpor
tance of Psydюlogical Warfare - Scottish League for 
Eнropean Freedom - June 1952. Edinborgh. 

15. "Les Transfonnations Sociales en Pologne" par Zyg
munt Zeremba, "Syndicalist Exile'', No. 38, 1952. 

16. "Kungl. Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar", 
Band 2, No. 6, Band З, No. З, 4. (Fjarde Serien) 1952, 
Stoddюlm . 

17. "Ost-Probleme", 1953. 
18. "ABN-Correspodence", Monthly Bulletin of Antibolshe

vik Bloc of Nations, 1953. 
19. "Minerva", JahrbuCh der Gelehrten Welt, Berlin, 1952. 
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DIE PUBLIKATIONEN DER UKRAINISCHEN WIRTSCHAFTLICHEN AKADEMIE- DES UKRAINISCHEN 

TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHEN INSTITUTS 

(Ukrainisehe Tetihnisdle Hodlstihule іш Auslande) 

ёSR 1922- 1952 DEUTSCHLAND 

І 
MITTEILUNGEN 

DER UKRAINISCHEN WIRTSCHAFTLICHEN AKADEMIE IN DER С. S. R. 
BAND І. - 1927. 

Inhaltsverzeidшis. Vorwort. 
Prof. В. Ivanyckyj: Grundle~ende Typen der Nutzboden uncl 

Waldforшationen auf dem vom ukrainismen Volk 
Ьesiedelten Territorium. 

Lektor І. Mazepa: Die Almentypen der Karpato-Ukraine. 
Doz. Dr. J. Rusow: Die Muskulatur des Zeus faber L. als 

Beispiel eines weni~ spezialisierten kompressiformen 
Fismes. 

Prof. W. Czeredijiw: Die Anatomie der Samenhiille des • 
blauen Lupinus (lupinus angustifolius) und ihre Auf
gabe im ProzefЗ des Quellens und Keimens. 

Prof. L. Bycz: tlber die gegenwiirtigen Wirtschaftstenden
zen in der franzosiscЬen Selbstverwaltung. 

Prof. W. Bidnow: Aus der GescЬicЬte der Geld,vertze.iclшn 
in der Ukraine. 

Prof. S. Borodajewskyj: Die Prinzipien der genossensclшft
limen GesetzgeЬung. 

Doz. О. І. Boczkowskyj: Natiologie und Natio~raphie als 
besondere soziologisme Disziplin ftir die wisseп
scЬaftliche ArЬeitsforscЬung. 

Prof. S. Goldelmann: UmrifЗ der Theorie der Aktienunter
nehmungen. Der Aktionar als Gliiubi~er. 

Doz. М. Dobrylowskyj: Die Besteuerung der Battem,virt
schaften in der Sowjet-Ukraine. 

Doz. К. Koberskyj: Das Untemehmen als Or~anisnшs. 
Prof. R. Laszczenko: Der Ukrainisme .,Kopnyj"-ProzefЗ (анs 

dem Strafrecht) an einem Beispiel illustriert 

Lekt. Dr. М. Lewyckyj: Die Besonderheiten der ukraini
scl1en Phonetik im Vergleim zu der russismen. 

Prof. В. Martos: Кlas!Yifizierung der Genossenschaften. 
Prof. Dr. med. В. Matiuszenko: Probleme der Vererblichkeit 

der Tuberkulose. 
Prof. О. Myciuk: Die Forш und Bedeutung der Bauem

beVІ·egungen. 
Doz. W. Sadowskyj: tlber den Begriff des okonomismen 

Rayons. 
Prof. Dr. W. Starosolskyj: Die innere Forш des Wortes in 

der soziologismen Terшinologie (methodologische An
merkungen). 

Doz. L. Szramczenko: Die ukrainisme, weillruthenische und 
~eorgische Studentensmaft an den HomscЬulen der 
Tscheclюslowakisroen Republik. 

Prof. F. Szczerbyna: Die Кlassifizierung der Bediirfnisse der 
Bevolkerun~ im Limte der Budget-Data. 

Doz. М. Wikul: Zur Differenzierung des Begriffs des In
dividuums. 

Doz. Dipi.-Ing. L. Hrabyna: Die geodasiscЬen Fragmente in 
der Ukraine und ihre Einordnun~. 

Doz. S. Komareckyj: tlber die Oxydierung des Zinnions. 
Doz. В. Lysianskyj: Charakteristik versmiedener Systeme 

~lektrismer Linien vom Gesimtspunkt der Okonomie 
des Stromleitungsmaterials gesehen. 

Doz. Dr. S. Romanowskyj: Gesmlossene krumme Linien 
ohne doppelten Punkt. 

Prof. Dipl.-Ing. І. Szowheniw: Die memanisme A.hnlichkeit 
in der Hydrotemnik. Offizieller Teil. 

BAND 11. - 1929. - І. Lieferung 
(Okonomisdle Fakultiit) 

Prof. S. Borodajewskyj: Der landwirtschaftJ.ich- ~enossen
scЬaftlime Kredit in der Tsmechoslowakei. 

Doc. О. Boczkowskyj: Die Todesstrafe vor dem Kriege. 
Prof. S. Goldelmann: Aufzeimnun~en der Тheorie der Aktien

untemehmung. 
Doc. М. Dobrylowskyj: Zur Frage iiber den EinflufЗ dcr 

WirtscЬaftskonjunktur auf den Einlauf der Staats
steuem. 

Prof. R. Laszczenko: Der Jungfrauenkranz (crinile), als 

litauism-ukrainismer Remtsinstitut. 
Prof. О. Myziuk: Die Verstaatlimun~ des Bodenbesitzes nacl1 

dem \Veltkriege. 
Doc. \\7• Sadowskyj: Das Industrialisierungsproblem in der 

VolkSVІ·irtsmaft der USSR. 
Lektor V. Sapickyj: Zur Gesmichte des okonomiscЬen Den· 

kens in der Ukraine (Mykola Sieber). 
Prof. W. Tymoszenko: Die Weizenpreise und die be

einflussende Faktoren. 

BAND 11. - 1929. 2. Lieferung 
(Tethnistihe Fakultiit) 

Inhaltsve:rzeidmis. 
Prof. DipJ ... Jng. L. Hrabyna: Die Evolution der altertiim

Hchen Grenzle~ungstedmik in der Ukraine. 
Lekt. Dipl.-Ing. М. Zajcew: Zur Frage der Separierung fester 

Fettsauren von fliissi~en. 
Doz. DipJ ... Jn~ W. Iwanys: Der AusspiilungsprozefЗ in der 

memiscЬen Industrie. 
Doz. В. Lysianskyj: Die grundlegenden Momente des selek

tiven Radioempfangers. 

Stipendiat der Akademie, Dipi.-Ing. О. Martyniw: Beson
derer Fall der Anwendun~ dreiwertiger Punkte in den 
Nomogrammen der ~ewohnlichen Ausgleimen. 

Assistent Ing. W. v. Reiter: Die Anwendung der Araeometrie 
Ьеі der Erzeu~ung von Albumin-Кlebestoffen. 

Doz. Dipl.-Ing. J. Sokowycz: Die Vereinigung krummer 
Linien. 

Protokoll der Kommission fiir chemisme Nomenklatur an der 
Ukrainischen Wirtsmafts-Akademie v. 4. Januar 1928. 

BAND 11.- 1929. - 3. Lieferung 
(Landwirtsdlaftlieh-Forstliehe Fakultiit) 

Prof. В. Iwanyckyj: Zur Fra~e des Einflusses der Unkriiutcr 
auf die Forstkulturen. 

Prof. Dipi.-Ing. М. Kosjura: Die Gegenwarti~en wissen
schaftlimen Strommun~en in der Frage des Wald
zuwachses. 

Doc. І. Mazepa: Zur Frage der Almenflora in der Karpato-

Ukiaine. 
Assistent Dipl.-Ing. Podoljak: Aus den Experimenten iiber 

den LichtzuVІ·ams auf den Versuchsflachen im Forst
revier ,,Jemczyna". 

Assistent Dr • .J, Rusow: Die Fischerei im Donaudelta. 
Prof. V. Ceredijiw: Die mehrjahrige Brache in TscЬechei. 
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BAND ІІІ. - 1931. - 1. Lieferung 
(Okonomisme Fakultiit) 

Doc. О. Н. Boczkowskyj: Das Erwacl1en, die \Viedergeburt 
und SelbstbestimmunJi: der Volkш. 

Prof. S. Goldelmann: Skizzen tiЬcr die sozial-бkoпoшisclн:• 
Struktur des jiidismen Volkes. 

Lektor Dipl.-Ing. R. Dyminskyj: Die Arbeiterbankeп. 
Doc. М. DobrylowskyJ: Konjunktur uпd Gleiclч~ewit:l1t des 

Budgets. 
Prof. Dr. О. Eichelmann: Die Gruнdlagen der Lebensweise, 

~іе Remtsstruktur und der gegenwartige Kultur
fшtschritt im intemationalen Remte. 

Prof. В. Martos: Die Entwidclungsmoglimkeiten der Koп
sum~enossensmaften. 

Prof. О. Myciuk: Das wissenscltaftlime Smaffen des Statisti
kers F. А. S~erbyna. 

Doc. V. Sadowskyj: Die Rayonisierungsversume in der 
Ukraine. 

BAND ІІІ. - 1931. - 2. Lieferung 
(TeCh.nisCh.e Fakultit) 

Inhalt: 
Prof. Dipl.-Ing. L. HraЬyna: Die Angelegenheit der Grenz

legung in der Ukraine zur Kosakenzeit (1648-1764). 
Doz. Dipl.-Ing. W. Iwany1: Zur Frage des fliissigen Brenn-

stoffes in Nordkaukasien und in der Ukraine. 

Doz. Dipi.-Ing. j. Sokowycz: Die Probleme der Eisenbahn

T arifsetzung. 

BAND ІІІ. - 1931. - 3. Lieferung 
(Landwirtschaftlich-F orstliclte Fakultat) 

Prof. В Iwanyckyl: Dic Pflanzungstiefe der Saatpflanzen der 
Kiefer, der l<,idІtt~ und der Eiche. 

Prof. Dipl.-lng. М. Kosjura: Die gegenwartigen St1·oшung~в 
in der \Vиl,lzнwиl~Іslclнe. 

Prof. К. MaciJewyli: Eines der Grundelemente der heutigen 
landwirts(~шt'tlitjІt•n Krise. 

Duc. Dr. J. Rusow: Zur Erforsdшng der Heringe (Clupeidat") 
des Smwarzen Meeres. 

Prof. \V. Ceredijiv: Die Ergiebigkeit des Bodens, sein Reicl1-
tum und seine Potenz. 

Prof. І. Seremetynskyj: Die tschechischen Silo-Kammern des 
"Moravia" -Systems. 

11. 
WISSENSCHAI-"TLICHE MITTEILUNGEN DES UKRAINISCHEN TECHNISCH-WIRTSCHAFTLICHEN 

INSTITUTS 
BAND І (lV), Regensburg 1948 

Prof. Dr. О. z. А.: l)cr Htibensamen und die Anomalien des 
Baues der Zш~erriibenbltite. 

Dr. А. Sharskyj: О.шоріdае (Diptera) der Umgebung von 
Lwiw. 

Doz. Dipi.-Ing. Dr. Р. Zelenyj: Die biologische Bedeutung 
· des Schwefels uш.l seine Aneignung Ьеі den Htihnern. 

Prof. Dr. h. с. В. lwanyckyj: Die Rolle des Waldes in der 
KolonisiertШ/( tшd der Wirtschaft der remtsufrigen 
Ukraine und іш Dnipro-Gebiet im 16.-17. Jh. 

Prof. Dr. G. Mamow: Einteilun~ der ukrainischen Lander in 
naturhistorisd~t.~ und landwirtsmaftliche Regionen. 

Prof. W. Panasenko: Die Krankheiten der Getreidepflanzen 
in der Ukraint.!. 

m. 

Pro(. Dr. j. Rozhin-KoCh.anyj: Der Einfluf3 der Roentgen
Strahlen auf das EinYІeillmolektil der Mikroorganis
men. 

Prof. Dr. Е. Chraplywyj: Die Verbreitun~ der landwirt
schaftlimen Kenntnisse unter den Ukrainern in der 
West-Ukraine. 

Propf. Dipi.-Ing. М. Zajcev: Ein neuer Katalysator fiir das 
Hydrogenisieren der fetten Ole und seine Anwendung 
in der Industrie. 

Prof. Dipi.-Ing. Р. Schulescltko: Die elastische Stabilitat von 
Platten, deren Rand teilweise ungestiitzt und durch 
Drudc belastet ist. 

DIE PUBLIКATIONEN DER UKRAINISCHEN WIRT SCHAFТLICHEN AKADEMIE IN DER CSR UND DER 
ANGEGLIEDERTEN VERLAGSGESELLSCНAFТ IN JAHREN 1922 -1932 (IN UKRAINISCHER SPRACHE 

А. OKONOMISCHE FAKULTA.T 

Doz. L. Bycz: 
1. Lokale Selbstverwaltung. · Teil І. S. 471 +ІІІ. 
2. Lokale Selbstverwaltung. Teil 11. S. З60. 

Prof S. Borodalewskyj: 
З. Geschimte d~ Genossenschaftswesens. S. 658 + ІХ. 
4. Theorie und Praxis des Genossensmaftskredits. 

S. З67 + ХІІІ. 
Doz .. О. Boczkowskyj: 

5. Т. G. Masaryk, das Nationale Problem und die ukraini
sme Fra~e. S. 244. 
Doz. S. Goldelmann: 

6. Okonomie der Industrie. S. 364+ VII. 
7. Intemationale Wirtscl1aftspolitik. 1. Lieferung. S. 256. 

Doz. М. Dobrylowskyj: 
8. Staatskredit. S. 166. 
9. Kurzer Lehrkursus der Finanzlehre. Teill. S. 255. 

10. Kurzer Lehrkursus der Finanzlebre. Teil ІІ. S. 222+5. 
Prof. Dr. О. EiCh.elmann: 

11. Enziklopedie des Rechtes. S. 84. 
Lektor І. Iwasiuk: 

12. Bankwesen. Teil І. Kasse. Einlagen. S. 44. 
1З. Bankwesen. Teil ІІ. Wedtsel. S. 76. 
14. BankV\·esen. Teil ІІІ. Akkreditive. S. 56. 
15. Bankwesen. Teil lV. Waren. S. 44. 
16. Die Satzungen der Genossenschaftsbanken. 
17. Buchftihrung der Konsumgenossensmaften. S. 72. 

18. Bucllfiihrung der Kreditgenossenschaften. S. 91. 
Stud. О. Kicera: 

19. Karpato-Ukraine. S. 16. 
Lektor Dr. К. Koberskyj: 

20. Privaookonomie. Okonomie der Untemehmungen (all
gemeine). S. 493. Diagrame 17. Bilder 41. 
Prof. R. Laszczenko: 

21. Das Zivilrecht. S. XX+158+IV. 
Lektor Dr. М. Lewyckyj: 

22. Konspekt dет Theorie des Schrifttums. S. 61. 
Doz. М. Martos: 

2З. Theorie des Genossenscllaftswesens. Teil І. S. 246+ 11. 
24. Organisierung und Leitung von Versammlungen. 

Prof. О. Myciuk: 
25. Agrarpolitik (1800-1925). Teil І. S. 478. 
26. Agrarpolitik. Теіl ІІ. 
27. Geschichte dет Volkswirtschaft. Teil І. S. 254. 
28. Geschichte der Volkswirtsmaft. Teil 11. S. 1З6+ ІУ. 

Lektor j. Moralewycz: 
29. Handelsarithmetik. Allgemeiner Teil. S. 237. 
ЗО. Kursus des allgemeinen Rechnungswesens. 
З1. Finanz-Abrechnungen. Teil І u. 11. :К:ontokoпenten und 

Kalkulationen. S. 234+ 16+3. 
О. Pytel: 

З2. Unшill des Hande1srechtes. S. 260+ ХІ. 
Lektorin S. Rusowa: 
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33. Lehrgang der franzosischen Sprache. S. 349+9. 
Prof. W. Starosolskyj: 

34. Der Staat und das politische Recht. Teil І. S. Х+599. 
З5. Der Staat und das politische Recht. Teil 11. S. 464. 

Dipl.-Ing. Р. Terpylo: 
36. Warenkontrolle. S. 376. 

Doz. W. Tymoszenko: 
37. Weltwirtschaftslehre. S. 402+ 16. 

Prof. Filipowitsm: 
З8. Volkswirtschaftspolitik. (Ubersetzt aus dem Deutsd1en 

von Prof. S. Goldelmann.) S. 13. 

Prof. Dipi.-Ing. L. Frolow: 
39. Warenkunde. S. 552. 

Prof. Chaies: 
40. Kurzer Urnrich der Sozialhygiene (aus dem Deutsclн;n 

iibersetzt und ergiinzt von Prof. В. Matiuszenko). 
s. 222+11. 
Prof. F. Szczerbyna: 

41. Statistik. Gesdlichte der Statistik und der statistisclieп 
Institutionen. S. 16 + 12 + 105. 

42. Statistik ("Semstwo"). S. XVII +ЗО. 
43. Samrnlung von Noten ukrainischer Lieder. S. 48. 

В. LANDWIRTSCHAFTLICH-FORSTLICHE FAKULTAT 

Dr. А. Biihler: 
1. Die Lehre von den Waldnutzflachen. (Aus dem Deнt

sdlen tibersetzt von Prof. В. Iwanyckyj.) S. 480. 
Prof. Dobrowlenskyj: 

2. Die Produktionsnorrnen der Forstkulturarbeiten und die 
Auf~aben der Forstk:ultur. (Ubersetzung aus dem Rus
sisclІen.) S. 97+5. Zeichnungen 10. 
Prof. В. Iwanyckyj: 

З. Der Wald und die biologischen Typen der Baum~attuп-
gen. S. 17. 

4. Lehrkursus des Forstwesen. Teil І. Einleitun~. S. 60. 
5. Lehrkursus des Forstwesens. S. 75. 
6. Tabellen fiir die Bestimmung der wicl1tigeren Ві..іuше 

und Straudler in unbelaubtern Zustand. S. 15. 
7. Dendrologie. (Lehre von den Baumgattungen.) Tcil ІІ. 

(Spezial.) 1. Lieferung. Naclctsamengattungen. S. 117. 
37 Bilder. 

8. Lehrgang iiber das Forstwesen. Teil ІІІ. Waldbau. 
S. 387. 72 Bilder. 

9. Tabellen fiir die Bestirnmun~ der Holzgewachse nacl1 
ihren Blattem. S. 40. 
Doz. W. Koroliw: 

10. Aufzeichnungen iiber die Physiologie der Tiere. S. 256. 
11. Der tierisdle Organismus. S. 83. 
12. Die Entstehun~ des organiscl1en Lebens auf der Erde. 

s. ]()2. 

13. Konspekt der allgemeinen Zoologie (Organologie). 
S. 119. 

14. Aufzeidlnun~en iiber die Physiolowe der landwirtsdшft-
lidlen Nutztiere. Teil 11. S. 186+ V. . 

15. Kompendiurn der Anatornie der Tiere. S. 20. 
Doz. Dipl.-Ing. М. Kosiura: 

lG. Die Produktionsnorrnen der Forstarbeiten. S. 47. 
17. Forstwesen. Teil 11. Grundsiitze der forstlidten Taxa

tiuпslehre, Forstbetriebseinrirotung und \Valdwert~t::dJ
пung. S. 225. Zeidlnungen 29. 
Lektor W. Melnyk: 

lS. Feldpflanzenkultur. S. 120. 
19. Aufzeidшungen tiber den allgemeinen Ackerbau. 

S. 178+IV. 
Dipl.-Ing. О. Merkling: 

20. Scl1li.issel zur Identifizierung von Sdlmetterlingen, 
Wespen und Fliegen. S. 40+ 194. 12 Bilder. 
Assistent Dipl.-Ing. S. Matwijenko: 

21. Phytosoziologie des \Valdes. S. 204. 
Dr. Negers: 

22. Tabellen z ur Bestirnmung der Sarnen und der Sprof3-
linge der widltigeren Baume. (Ubersetzung aus dem 
Deutschen von Band І.) S. 15. 
R.J.: 

2З. Tabellen zur Artbestimш.ung der Kafer. S. 33 +ІІІ. 
24. Ratgeber fiir das Sammeln und Konservieren von zoo

logisdlen und entomologischen Kollektionen. S. 20. 
Doz. Dr. J. Rusow: 

25. Entomologie. S. 176. 
26. UmriВ der Zoologie. Systematik. S. 141 mit Bildem. 

Doz. W. Czeredijew: 
27. Botanik. Anatomie der Pflanzen. S. 1З+9+ЗЗ+З7. 
28. Pl1ysiologie der Pflanzen. Teil І. S. 368 mit Bildem. 

Prof. І. Szeremetynskyj: 
;!!-}, Allgemeine Rinderzudtt. Teil І. S. 156. В. 11. 
30. Allgemeine Rinderzucht. Teil 11.-ІІІ. S. 517 +ХІІІ. 

В. R2 

С. TECНNISCHE FAKULTA.T 

Assistent І. Bilyj: 
1. Hydraulik und Hydrostatik. Praktische Ubungen. Auf

gaben. S. 54. Zeidm. 41. 
Doz. М. Wikul: 

2. Die Anfange der quantitativen dlemischen Analise. 
s. 126. 
Prof. Dipl.-Ing. О. Wilinskyj: 

З. Kurs der deskriptiven Geornetrie. 2. Auflage. S. 2З2+ lV. 
4. Atlas zurn Kurs der deskriptiven Geometrie. S. 91. 

ТаЬ. ХХХІХ. 
5. Beredmung der Dampfkessel. S. 70. Zeidm. 9. 

Lektor Dipi.-Ing. Р. Wukiw: 
6. Tedmologie des Brennmaterials. S. 562. 

Stud. І. Нnojowyj: 
7. Aufzeidmungen aus der Geologie (redagiert vorn Doz. 

А. Czemjawskyj). S. 11 + 180 mit einer Karte der nati.iт
lidten Regionen der Ukraine. 115 Bilder. 
Doz. Dipi.-Ing. L. HraЬyna: 

8. Elementare Geodesie. Einfiihrung. S. З7. 12 Bilder und 
Zeidшungen. 

9. Elernentare Geodesie. Teil І. S. V +457. 296 Bilder und 
Zeidmungen. 

10. Elementare Geodesie. Teil 11. 1432+ XV. 817 Bilder. 
Lektor Dipl.-Ing. М. Zajcew: · 

11. Technologie der Fette. S. 190. 
Doz. Dipi.-Ing. W. IW ANIS: 

12. Tedmo-Chemisclle Analise. S. З62. 
13. Chernisdte Technologie des Holzes. S. 388. 

Lektor Е. Iwanenko: 
14. Lehrgang der Geometrie. Plan.imetrie. S. 200. Zeich

шш.gen 2З5. 

15. Kurzer Lehrgang der Trigonometrie. S. 420. 2 ТаЬ. mit 
Zeidtnungen. 
Doz. Dipi.-Ing. О. Kowalenko: 

16. Kurs der angewandten Mecl1anik. S. 470. 
17. Theoretische Mechanik. S. 764. 145 Zeidшungen. 
18. Kurs der analitisdlen Geometrie im Raume. S. 374. 

Zeichnungen 79. 
19. Kurs der Differenzialrechnung. Teil 11. Anwendung der 

Differenzialreclmung. S. 209. Zeidlnungen 28. 
Doz. S. Komareckyj: 

20. Analitisdle Chernie. Qua1itative Analise. S. 445. 2 ТаЬ. 
Lektor В. Lysianskyj: 

21. Lehrkursus der Physik. Teil І. Mechanik. S. 108. Z. 181. 
22. Lehrkursus der Physik. Teil 11. Тheorie der Wellen

bewegung. Akustik. Optik. S. 119. Z. 21З. 
23. Die Elemente der Therrnodynarnik. S. 133, 40 Bilder. 
24. Vortragskursus aus der Physik. Teil ІІІ. D-ie Lehre von 

der Warrne. S. 104. 
25. Vortragskursus aus der Physik. Teil lV. Elektrostatik. 

Elektrokynetik. Die Lehre vom Magnetismus. s, 11 + 129. 
534 Zeidшungen. 
Doz. В. Lysianskyj: 

26. Vortragskursus aus der Physik. Teil V. Elektrodynamik. 
S. 200. 348 Bilder. 

27. Die Grundla~en der Elektrotecllnik. Teil І. S. 213. 
296 Bilder. 
Stud. О. Martyniw: 

28. Elemente der hoheren Mathematik. S. 173 mit Zeidm. 
Stud. W. v. Reiter: 

29. Sdlliissel ftir die Bestirnmung von Mineralien mit Hilfe 
der Lotrohre. S. 85. 
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3Q. Umri13 der physikalischen Chemie. S. 11 + 119. Z. 11. 
Doz. Dr. S. Romanowskyj: 

31. Vortrage iiber die Integralreclшung. S. Х + 177. Zcicll
nungen 44. 

32. Einleitung in die Analise und in die DifferenzialrecЬ-
nung. 2. Auflage. S. 246. 

33. Repetitorium zur Integralreclmung. S. 174. 
34. Repetitorium zur Integralredшuпg. 11. S. lOS. 
35. Integrale 11. S. 374. 

Doz. Dipl.-Ing. Е. Sokowycz: 
36. Melioration. Teil І. S. VI t-760. 418 Bilder. 
37. Eisenbahnen. S. 244. 
38. Eisenbahnpolitik. ТсіІ І. (Allgemeiner). S. 216+5. 
39. Lehrkurs der deskriptivcn Geuшetrie. S. ХІ+ 464. 

401 Zeidшungen. 
Doz. Dipl.-Ing. S, Tymoszenko: 

40. Baumaterialien, ilm_• Юgcnsclшften, Erfur~clшnp; und 
Herstellung. S. 236 І lV. 19 Zeiclшungen. 
Lektor Dipl.-Ing. І. Truba: 

41. Der Widerstand der Stuffe. Festip;keit uпd Elastizitat 
der Stofte. S. 262. 177 Bilder. 
Prof. Dr. ). 1;-ormanek: 

42. Kurzer Oberbli<.k iiber die anorgaпische Chemie. (Ober
setzung aus dеш TscliCmisclieп von Stud. І. Mosendz, 
redigiert von Duz. М. Wikul.) S. 330. Zeiclш. 30. 
Doz. Dipl.-Iag, L. Frolow: 

43. Chemiscl1e Teclmulo~ie der landwirtsmaftlichen Prodпkte 
mit BilderalbwІІ. S. 298 + 15 +4. 19 Bilder. 

44. Chemisme Teclmologie des Wassers. (Mit Bilderalbum.) 
S. 300 + lV + 15. 45 Bilder. 
Prof. Dipl.-Ing. Frolow: 

<15. Bilderatlas zum Lehrkursus der Zuckerproduktion. 
S. 128. 298 Bilder. 

46 .Zucke1-produktion. Teil І. S. 618. 
47. Zuckerproduktion. Teil 11. S. 278. 

Doz. А. Czemjawskyj: 
48. Mineralogie. Teil 11. (Spezial.) S. 148. Zelclm. 79. 

Prof. М. Szadlun: 
49. Кristallograpl1ie. S. 51. Zeimn. 21. 
50. Mineralogic. Teil І. S. V+ 197. Х ТаЬ. Zeiclm. 26. 

Prof. Dipl.-Ing. І. Szowheniw: 
51. Analitiscl1e Geometrie auf der Flacl1e. S. ІІІ+ 190. Zeiclt-

nungen 100. 
52. Lehrkurs der Hydrotemnik. S. 213. 
S3. Land\virtschaftliche Hydrotechnik. S. 249. 
54. Die \Vasserwirtsmaft in der Ukraine. S. 12. 
5.5. Hydraulik. Teil І. Hydrostatik. S. XXVI+ 190. Zeim

nungen 80. 
.56. HydJaulik. Teil 11. S. 500. 
57. ~laterialien der der Landwirts(iшftsingenieur-Abteilung 

angegliederten terminulogismen Kommission (Russisch
ukrainisclles Worterbuch). S. 35. 

58. Materialien der der La.nd\\·irtscliaftliclien Abteilung an
I!;Cp;liedel'ten terminolop;ismen Kommission. 11. Aufla~e. 
s. 62 

D. DIE PUBLIKATIONEN DER AKADEMIE 
(Sdtriften) 

Arthur Spithoff: 
1. Krisen. (Ubersetzt aus dem Deutsmen von Stud. О. Py

tel.) S. 259. 
Doz. М. Dobrylowskyj: 

2. Zollwesen. S. 183. 
Prof. Dr. О. Eichelmann: 

3. Industriered1t. S. 110. 
Prof. Stip.-Dipl.-Ing. Р. Terpylo: 

4. Warenkunde. S. 460. 
Malyk: 

5. Versimerungswesen. Teil І. (In tsmemismer Sprame.) 
Dipl.-Ing. Pergler: 

6. Organisation der elektrismen Unternehmungen (tsme
clllsm). s. 34. 
Prof. Dr. Dipl.-InJ(. R. Kukac: 

7. Eisenbeton. Teil І. (tsd1emism). S. 139. 
Dr. Snilek: 

8. Wasserversorgung (tscl1emism). 
Dipl.-Ing. Klir: 

9. Bereclmung von Eisenkonstruktionen. S. 135. 
Prof. О. Myciuk: 

10. Auszug iiber die Landwirtsmaft nam Volkswirtscl1aft 
von Prof. Kosinskyj. 
Lektor Н. Szyjaniw: 

11. Kurzer Lehrgang des Privatremtes. S. 177. 
А. К. Wiprad: 

12. Das System der Bundeskredite fiir Farmer. Aus dеш 
Englismen iibersetzt von Stud. Mykuliak. S. 78. 
Doz. V. Sadowskyj: 

13. Arbeitssmutz und Suzialversicherunp;. S. 325. 
Stud. О. Pytel: 

14. Umri13 des See- und Handelsremtes. S. 152 
Т. М. НепіtХ: 

15. Oberblick iiber die Kreditorganisierun~ in den einzelnen 
Landern. Aus dem Englismen iibersetzt von Stud. MY-
kuHak. S. 243. · 
Stud. Р. Sztepa: 

16. Kursus der landwirtsmaftlimen Bumfiihrung. S. 100. 

Priv.-Doz. Dr. Dipl.-Ing. W. Sevcik: 
17. \Vertbemessung des Waldes (tsmemism). S. 116. 

Kalmes: 
18. Fabrikorganisierung. Aus dem Deutscllen iibersetzt von 

Stud. Okis. S. 226. 
Dipl.-Ing. R. Dymiskyj: 

19. Geld und Banken. S. 364. 
Prof. В. Martos: 

20. Die Revision: der Genossensmaften. S. 169. 
Prof. S. Borodajewskyj: 

21. Absatz der Genossensmaften. S. 213. 
22. L'Enseignment Superieur Cooperatif а l' Academie Poly

teclmique Ukranienne en Tsmecoslovaquie (gedruckt). 
23. Die Ukrainisme Wirtsmafts-Akademie in der CSR. (In

formationsbrosmiire.) Gedruckt. 
Prof. L. Seremetynskyj: 

24. Zooteclmik. Teil І. Gro13es Rindvieh. 1927. S. 320 (Lito
graphiert). 
Iwasiuk: 

25. Genossenschaftlicl1e Versorgung mit Maschinen und Roh
stoffen. 1927. 
І. Iwasiuk: 

26. Bumfiihrung der Produktionsgenossenschaften. Teil І. 
und 11. 178 und 73 Seiten. Podebrady 1927. 
Doz. Dr. J. Rusow: 

27. Fischzucllt. Teill. 96+ XVI S. Podebrady 1927. (Lito
p;raphiert.) 

:ZS. Forsttechnismes Worterbum (der Forstterminologismen 
Kommission an der Fakultat fiir Agronomie und Forst
\vesen der Ukrainiscl1en Wirtschaftlicl1en Akadeшie in 
der CSR). Deutsch-Ukrain. S. 137+2. PodeЬrady 1928 
(Litographiert). 

29. Russisch- Ukranismes land\\·irtsmaftlimes \Vorterbucl1 
(Projekt). S. 63. Podebrady 1927 (Litographiert). 
Doz. Dipl.-Ing. М. S. Kosiura: 

30. \Valdnutzung. 

Е. DIE PUBLIКATIONEN МІТ BEIHILFE DER AKADEMIE 

Doz~ В. ·Lysianskyj: 
1. Grundlagen der Elektrotemnik. Teil 11. S. 390. Pode

brady. (Litographiert). 
Doz. Dr. S. Romanowskyj: . 

2. Mathematisme Statistik (Konspekt). S. 110+(2). Pode
brady 1928. (Litographiert). 
Prof. І. Seremetynskyj: 

3. Zooteclmik. Teil І. und 11. 312+ 11 + lV und 236+ VIII 
Seiten. Podebrady 1927. (Чtographiert.) 
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F. DIE PUBLIKATIONEN DES KABINETTS FVR PRIVATWIRTSCHAFT 

Dr. К. Koberskyj. Podebrady 1927. 
Н. Peiser: 

ч. 33-35 

1. Organisation des Handels. Vbersetzung aus dem Deut
smen mit Kiirzungen und Erganzungen von Doz. Dr. К. 
Koberskyj. S. 127. Podebrady 1926. 

2. Organisation des Auf3enhandels. Wie oben. S. 70. Pode
brady 1926. 

7. Industrielle Kalkulation. Aus dem Deutschen iibersetzt 
von Stud. Okis; redagiert von Doz. Dr. К. Koberskyj. 
Podebrady 1927. 
L. Bykowskyj: 

J. Bastian: 
3. In der Bankdirektion (Disput iiber die Finanzierung 

eines Industrieuntemehmens). Vbersetzung aus dеш 
Deutschen von Stud. Mykuliak. S. 78. Podebrady 1925. 

8. Bohmism-Mahrische Kolben A.G. І. Lieferung der Ar
beiten des Seminars ftir Privatwirts(;haft an der Ukraini
schen Wirtschaftlichen Akademie. Mit einem Vorwort 
von Doz. Dr. К. Koberskyj. Podebrady 1926. 
R. Dyminskyj: 4. Tedmik des Warenhandels. Sammlung von Material ftir 

praktische Vbungen. Geordnet von Doz. К. Koberskyj. 
Podebrady 1926. S. 150. 

9. Die Stromungen der Nachkriegszeit in der Kreditgebung 
fiir den Handel. Stipendiumarbeit des Habil.-Stipendian
ten am Katheder ftir Privatwirtschaft. S. 200+ 11. 1927. 
Kalmes: 5. Material zur Organisierung einer Fabrik. Sammlung. 

Geordnet von Doz. Dr. К. Koberskyj. Podebrady 1926. 10. Fabrikorganisation. Aus der 7. deutsmen Ausgabe, iiber
setzt von Stud. Dr. Okis unter der Redaktion von Doz. 
Dr. Koberskyj. S. 220. 

6. Sammlung von Artikeln und Verordnungen betreffend 
verschiedene Untemelunungsformen. Geordnet von Doz. 

G. DIE PUBLIKATIONEN DES KABINETTS FU~ VOLKSWIRTSCHAFT 
(Litographiert) 

Н. Nianczur: L. Bykowskyj: 
1. Die Riibenversorgung der Zuckerindustrie in Dane

mark. 1925. S. 61. 
4. Das Kabinett der Volkswirtsmaft der Ukrainischen 

Wirtscbaftlichen Akademie. 1925. S. 22. 
W. Sadшo: 

2. Die Agrarpolitik der Sowjetregierung. 1925. S. 50. 5. Wirtsmaftlid1e Aufzeiclшungen. Sammlung un·ter der 
Redaktion von Prof. W. Tymoszenko und Prof. S. Gol
delmann. 

О. Kicera: 
3. Bodenbesitzverhaltnisse in Ostgalizien. 1925. 's. 58. 

Н. DIE PUBLIKATIONEN DES VEREINS DER HYDROTECHNIKER UND MELIORATOREN 
AN DER UKRAINISCHEN WIRTSCHAFTLICHEN AKADEMIE 

.;J!j (Litographiert) 

Prof. Dipl.-Ing. І. Szowheniw: 2. Straf3enbau. 1927. S. 377. 
1. Die Kurven der Stiitze und der Senkung. Prof. Dr. Dipl.-Ing. R. Kukac: 

Lektor Dipl.-Ing. І. Kulyk: 3. Eisenbeton im Wasserbauwesen. 

І. DIE PUBLIKATIONEN DER STUDENTEN 
DER HYDROTECHNIK 

Prof. Dipl.-Ing. І. Szowheniw: 
1. Hydrologie. 1924. S. 278. 

К. DIE PUBLIKATIONEN DES VEREINS 
DER GENOSSENSCHAFTLER 

1. Genossenschaftlimer Almanach Nr. 1. 1924. S. 70. 
2. Genossenschaftlicher Almanach Nr. 2. 1925. S. 142. 
3. Genossenschaftlicher Almanach Nr. 3. 1927. S. 208. 
4. Genossenschaftliche Rundschau.· 1926. S. 24. 1. Jahrg. 
5. Genossenschaftliche Rundschau. 1926. S. 16. 2. Jahrg. 
6. Genossensmaftliche Rundschau. 1926. S. 32. 3--4 Jahr

gang. · 

L. PUBLIKATIONEN DES VEREINS DER AGRO
NOMIE AN DER UKRAINISCHEN WIRTSCHAFT

LICHEN AKADEMIE 

1. Nichtperiodisme Sammlung der Landwirtschaftslehre. 

(Fortaetzung folgt:) 
І. SCH. 
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