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РАДЯНСЬКА УКРАЇНА. 
НА ЯКИХ ОСНОВАХ І ЯК ВОНА БУДУЄТЬ СЯ? 

Радянська Україна — се смерть, загибіль 
для ворогів працюючого люду України. І то¬ 
му то вороги працюючого люду, ті що звикли 
вигідно проводити жите на спині робітника чи 
селянина, з такою заїлостю, з такою кровожад- 
ностю старають ся впхнути ніж в серце радян¬ 
ської влади — як то робили і роблять пани і 
підпанки всякого покрою на межах і поза ме¬ 
жами України, — або старають ся опоганити, 
представити в брехливім світлі Радянську У- 
країну — як то робили і роблять всякі буржу¬ 
азні групи за кордоном України, а між иншим 
і в Америці. 

Радянська Україна — се значить конець па- 
нам-капіталїетам, панам-дїдичам, конець визи¬ 
скові, конець поневоленю працюючого люду 
України. 

“Радянська Україна” — се Україна робітни¬ 
ків та селян, де фабрики, поля, копальні, зе- 
лїзні дороги і т. д. є власностю всього працю¬ 
ючого люду, який господарує ними після своєї 
власної волі, маючи на оцї свій власний до- 
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бробут — добробут робочих мас України, і ро¬ 
бочих мас всїх країн. 

В який-же спосіб селяни та робітники го- 
сподарують своїм майном в Радянській Укра¬ 
їні? В який спосіб будують вони радянську 
владу для завідуваня спільним добром і — в 
теперішнім часі — для боротьби з ворогом 
внутрішним (з власною буржуазією) • і з воро¬ 
гом заграничним (з буржуазією, з імперіалі¬ 
стами західної Европи, Америки, Азії)? 

Отеє ті питаня, на які ми по змозі дамо в 
сім місці якнайкоротші відповіди. 

1. Пролетарська революція на Україні як ко¬ 
нечне услївє введеня радянської влади. 

Радянська влада істнує тепер в двох репу- 
бликах, в Росії і на Україні (сї дві републи- 
ки злучились в федерацію). Радянську (совіт¬ 
ську) владу в Росії здобув російський проле¬ 
таріат революційно оружною боротьбою про¬ 
ти російської буржуазії. 

Так само радянську владу на Україні здо¬ 
був український пролетаріат — робітники та 
убогі селяни — оружною боротьбою проти у- 
країнської буржуазії. 

Інакше (не оружною боротьбою) ні росій- 
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ський нї український пролєтаріят радянської 
влади встановити не мігби. На Україні пани 
(капіталїсти і дїдичі) на спілку з середною 
клясою (буржуазією) ніяк не хотіли зречи ся 
свого панованя; капіталїсти нїіяк не хотіли зре¬ 
чи ся своїх банків, фабрик, копалень, зелїз- 
ниць і т. д., а дїдичі не хотіли зречи ся своїх 
ланів, а середна кляса і ріжні урядники, біль¬ 
ші та менші, і заможне селянство — дуки, ні¬ 
як не хотіли позбути ся своїх теплих місць, 
своїх посад і нагарбаного богацтва. Вони по¬ 
становили силою боронити своїх посїлостий, 
своїх привілеїв. Вони не вагали ся наставити 
проти робочих мас пушки, машинові карабі¬ 
ни і кріси. 

І що-ж лишало ся зробити тоді україн¬ 
ським працюючим масам, які вже раз на все 
постановили не робити на дармоїдів? Вони 
проти сили панів та їх слуг мусїли поставити 
свій кулак, свою силу. 

Проти пушок, машинових карабінів та руш¬ 
ниць панських пролєтаріят України виставив 
свої пушки, машинові карабіни та кріси. 

Отеє і була пролетарська революція. 
А що пани разом з своїми слугами (з се¬ 

редною клясою) творять на Україні, і в кож- 
дім краю, незначну меншість, тож ясна річ, що 
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як пролєтаріят вийшов до бою з своїми арма- 
тами, то мусів він розбити на прах панів та їх 
слуг. 

Не помогло панам те, що вони кричали, що 
вони бють оя за “незалежну Україну”. Працю¬ 
ючі маси України розуміли добре, що коли 
пани та їх слуги горлають про “незалежну У- 
країну”, — то розуміють вони під тим таку У- 
країну, деб капіталісти, дїдичі, дуки та їх слу¬ 
ги могли дальше жити вигідно на спинї робіт¬ 
ника та убогого селянина. 

' Не помогло панам те, що вони обкидували 
болотом пролєтаріят Росії (російських боль- 
шевиків) і говорили, що большевики Росії 
хочуть поневолити Україну. Нї, робочі маси У- 
країни знали, що робочі маси Росії їх найбіль¬ 
ші приятелї, їх товариші по недолї, та що нї 
україньского, нї жадного иншого пролєтаріяту 
вони поневолити не можуть і не хочуть. 

І так спільними силами пролетарська черво¬ 
на армія України і Росії побила цариста Ско¬ 
ропадського, побила цариста Денїкіна, побила 
не меншого від них цариста Петлюру, побила 
цариста Пілсудського (якому помагав також 
Петлюра) і побє всїх своїх ворогів, з якоїб то 
сторони вони не надійшли. 

І на руїнах царизму, на руїнах буржуазної 
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влади на Україні працюючий люд будує свій 
власний, новий лад, будує радянську владу як 
средство до цілковитої перебудови громадян¬ 
ського житя. 

2. Парламентаризм а радянська влада. 

Чому Україна називаєть ся “Радянською” 
Україною? Чому влада на Україні називаєть ся 
“радянською” владою? 

Україна зоветь оя тепер “радянською” то¬ 
му, бо ради селян та робітників нею управля¬ 
ють. 

В часі панованя царя російською імперією, 
в якої склад входила також Україна, рядила 
Дума (парламент) в Петрограді. До тої Думи 
(а в Австрії до парламенту в Відни) вибирано 
послів. В тій цїли ціла російська імперія — і 
ціла Австрія — була поділена на виборчі окру¬ 
ги. Кождий округ мав вибрати одного чи 
більше послів. 

Але так царське правительство в Петрогра¬ 
ді, як і цісарське правительство в Відни, ста- 
рали ся не випустити власти з своїх рук. А ма¬ 
ючи до помочі військо, поліцію і цілу армію 
урядників-бюрократів, вони могли се зробити. 

І ось обмежують вони право голосованя 
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на послів. Таке право звичайно давали вони 
тим, що мали якийсь більший або менший ма¬ 
єток; дальше, ухвалюють закон, що голосую¬ 
чий мусить мешкати довший час в однім місці 
(рік, два або й більше), щоб міг голосувати; 
ограничують вік голосуючих і т. д. 

Та побіч того всього парламентарна форма 
правлїня має ту головну хибу, що вона позво- 
ляє голосувати, а тим самим рядити громад¬ 
ським добром, “всім”, без ріжницї чи він пра¬ 
цює, чи жиє з праці других, чи він чесно ро¬ 
бить на хліб, чи обкрадає робочі маси з їх 
праці. 

■Парламентаризм, або так звана “демокра¬ 
тія”, через те, що дає право голосу всім визи¬ 
скувачам робочих мас, всім капіталістам, діди¬ 
чам і всім їх слугам, ніколи не виходив і не ви¬ 
ходить на користь робочим масам. 

Підчас т. зв. “демократії” в Австрії і цар¬ 
ської Росії (хоч в Росії навіть “демократія” бу¬ 
ла дуже куца), буржуазна верства суспільства, 
маючи в своїх руках цілу правительственну ма¬ 
шинерію, господарила краєм на свою користь 
а на шкоду робочого народа, 
Штучним (географічним) поділом на ви¬ 

борчі округи, обмеженєм права голосованя, 
підкупством, застрашуванєм, шахрайством 
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(крадїжю голосів і т. п.) — буржуазія в “демо¬ 
кратичній” країні все виходить на верх, дер¬ 
жить владу в своїх руках. 

Однак не треба нам забувати, що сей пар¬ 
ламентаризм, ся “демократія” в Росії і Австрії 
була лише завершенєм, крицею капіталістично¬ 
го ладу, т. е. приватної власнюсти фабрик, піль, 
копалень, зелїзниць і т. д. Лише приватна 
власність тих громадянських средств продукції 
дає можність витвореню ся парламентаризму 
(“демократії”). 

“Демократія” (парламентаризм) є витво¬ 
ром буржуазії, значить, щоби знищити парла¬ 
ментаризм, треба знищити буржуазію; а щоби 
знищити буржуазію, треба знищити приватну 
власність на суспільні средства продукції, на 
фабрики, поля, копальні, зелїзницї і т. д. 

Революція в Росії, а при її помочи револю¬ 
ція на Україні знищила всі ті річи. Все майно 
на Україні є спільною власностю всього пра¬ 
цюючого люду України. Буржуазія в той спо¬ 
сіб зищена, не має ґрунту під ногами. Тим 
самим знищений парламентаризм (“демокра¬ 
тія”). 

І ось в протиставленю до демократії будує 
працюючий люд України радянську владу. 

Нема поділу на якісь там виборчі (ґеоґра- 
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фічні) округи — як се було підчас парламен¬ 
таризму: замість того кождий робітник, кож- 
дий селянин голосує там де робить; голосує в 
фабриці або на селі. Фабрика і село (комуна) 
є тою головною, першою і послїдною, складо- 
довою частю громадянського ладу. А вже з 
того випливає, що голосувати має право лише 
той, хто робить в фабриці, чи то на селі, або 
виконує якунебудь роботу звязану з продук¬ 
цією (умова робота). 

3. Ради в місті. 

Кожде місто вибирає собі раду. Відповід¬ 
но до числа людноєти в місті, членів в раді є 
більше або менше (прим, може бути один де¬ 
путат на 1.000 мешканців). 
Депутатів (радних) може вибирати кожда 

фабрика, чи робітня, з окрема, а коли нема в 
ній достаточного числа робітників (прим, має 
менше як тисячу) тоді може лучити ся з дру¬ 
гою фабрикою, чи робітнею. 

Як вже' було зазначено, право голосу мають 
лише робітники, ті, що не визискують нікого. 

До такої Ради може входити, скажім від 50 
до 1.000 депутатів. їх вибираєть ся на дуже 
короткий час, прим, на 3 місяці. 
Міська рада відбуває наради дуже часто, 



РАДЯНСЬКА УКРАЇНА 11 

прим, не менше як (? — Ред.) на тиждень. 
Під своїм наглядом має вона всї місцеві 

справи громадського характеру. При помочі 
фабричних комітетів і союзів (юній) заряджує 
вона фабриками і робітниками, при помочі ра¬ 
дянських крамниць і ріжних роздїлюючих со¬ 
юзів (кооперативів і т. д.) заряджує поділом 
средств житя поміж мешканців міста. 

За посередництвом сеї ради бере місто у- 
часть в справах загально-краєвих, як з сторо¬ 
ни економічної (господарської) так і політич¬ 
ної (оборона радянської републики і т. д.). 

З поміж своїх членів міська Рада вибирає 
делегатів до губерніального, до окружного 
і до Всеукраїнського Конгресу Рад (малі мі¬ 
сточка вибирають також делегатів до повіто¬ 
вого конгресу рад). Скількість делегатів можна 
прим, вибирати так: до губерніального кон¬ 
гресу рад одного делегата на 2.000 голосуючих 
в місті; до окружного конгресу рад одного де¬ 
легата на 5.000 голосуючих; до Всеукраїнсько¬ 
го Конгресу Рад одного депутата на 25.000 го¬ 
лосуючих в місті. 

4. Ради на селї. 

Так як в місті всї робітники, так на селї всі 
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працюючі селяни вибирають собі Раду. Скіль- 
кість членів сільської ради (скількість депута¬ 
тів) залежить від скількости населеня села: ма¬ 
ле село має меншу раду, більше село має біль¬ 
шу раду. Можна прим, вибирати одного де¬ 
путата від кождих сто селян, але можна озна¬ 
чити число депутатів, щоби не було їх більше, 
як прим. 50. 

Право голосованя має кождий селянин, ко¬ 
трий жиє з праці своїх рук, а не визискує ні¬ 
кого. 

Рада селян гооподарує громадськими спра¬ 
вами, а коли ціле село вже зорганізоване в ко¬ 
муну, то справами цілої комуни. 

Радних вибираєть ся на дуже короткий час, 
прим, на 3 місяці, щоби в той спосіб дати 
можність всім членам комуни, чи села брати у- 
часть в праці ради, щоби не витворювала ся т. 
зв. селянська “бюрократія”, то є окремий у- 
рядничий стан. Але навіть в кождій хвилі 
можна відкликати котрого небудь радного, як 
що виборці бачуть, що через які небудь при¬ 
чини він не може як слід сповняти своїх обо- 
вязків як член ради. Його відкликуєть ся, а 
на його місце вибираєть ся другого. Се вже 
не так, як в “демократії” (підчас парлямента- 
ризму), де раз вибраний посол, чи війт, чи я- 



РАДЯНСЬКА УКРАЇНА 13 

кий инший урядник не може бути відкликаний, 
аж доки не вислужить своїх літ, прим. З, 4, 5, 
б або й більше літ. Тут кождий радний му¬ 
сить виконувати волю виборців, волю селян, 
а як не виконує її, як не може або не хоче слу¬ 
хати селян — чи робітників — то сейчае його 
позбавляєть ся уряду. 

Побіч справ своєї власної громади, сільська 
рада (совіт) стоїть в тісній звязи з всїми су- 
сїдними радами і в тій цїли вибирає з поміж 
себе делегатів до волосної ради, яка назива- 
єть ся: “Конгрес сільських рад”. Можна прим, 
вибирати одного делегата до волосної ради 
від кождих десятьох членів сільської ради; 
значить село, яке має раду, що складаєть ся з 
50 радних, вислало би до волостного конгресу 
5 делегатів. 

5. Конгреси рад (еовітів): волостний, повіто¬ 
вий, губерніальний, окружний. 

Радянський лад полягає на тім, щоби вся 
господарка краєва була проваджена в як най- 
тїснїйшім порозуміню з населенєм цілого краю, 
маючи на оці добро всього населена краю, а 
зглядно добро всього працюючого люду. Що¬ 
би приміром копальняний і промисловий до- 
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нецький басейн не провадив господарки на 
шкоду хліборобським околицям (прим, в по¬ 
дільській Губернії), або противно, щоби Поді¬ 
ле не провадило господарки шкідливої для до¬ 
нецької околиці (околиці над рікою Донцем) 
— то до сього треба спільного порозуміня о- 
бох тих околиць. До такого порозуміня мож¬ 
на найлекше прийти за посередництвом вибра¬ 
них представників обох околиць. 

Те саме відносить ся і до двох сїл, до двох 
повітів, до двох Губерній, округів і взагалі до 
всіх сїл, до всіх повітів, губерній, округів: всім 
їм треба бути в тіснім порозуміню, коли хо¬ 
чуть вести успішну господарку на користь 
всього працюючого люду. 

Такого спільного, тісного порозуміня треба 
ще й тому, що радянській владі грозить і вну¬ 
трішній! ворог (рештки буржуазії) і загранич- 
ний ворог (світові імперіалісти). Щоби обо¬ 
ронити ся перед тими ворогами, щоби до реш¬ 
ти знищити їх опір — на се треба тісної звязи 
всіх робітників, всіх селян. 

І ось в радянськім ладі таку тісну звязь ді- 
стаєть ся за помочю конгресів совітів. Міста і 
села, волости, повіти, губернії, округи — всі 
вони звязані до купи за помочю конгресів рад 
волостних, повітових, губерніальних і окруж- 
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них, і за помочю Всеукраїнського конгресу со- 
вітів. 

а) Волостний конгрес рад. 

Волостний конгрес рад складаєть ся з де¬ 
легатів від сільських рад. Кілька, чи кілька- 
найцять сусідуючих з собою сіл є злучені до 
купи за помочю волостного конгресу рад. Ко¬ 
ли прим, таку волость творить 10 сіл, а кожда 
сільська рада пішле до волоетної ради 5 деле¬ 
гатів (вибираючи одного делегата на кождих 
10 радних), то волостний конгрес совітів буде 
складати ся з 50 делегатів. 

Сей волостний конгрес рад має під своїм 
наглядом всі справи спільні волости, значить 
спільні тим кільком, чи кільканайцятьом се¬ 
лам. 

З поміж себе вибирає волостний конгрес 
делегатів до повітового конгресу рад, 

б) Повітовий (у і з д н и й) конгрес 
рад. 

Повітовий конгрес рад складаєть ся з деле¬ 
гатів прилсаних волостним конгресом рад і з 
делегатів рад міських — тих міст, що не мають 
більше населеня, як 10.000 душ. 

Такий повітовий конгрес наглядає над спра- 
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вами всїх сїл і менших міст на території того 
повіту — але за посередництвом волостних 
конгресів рад і міських рад. Він вибирає та¬ 
кож делегатів до окружного конгресу рад. 

в) Ґубернїяльний конгрес рад. 
/ 

Губернїяльний конгрес рад складаєть ся з 
делегатів від волостного конгресу рад і від рад 
міських. Такий ґубернїяльний конгрес може 
складати ся прим, з 300 членів, присланих від 
міста і від волостного конгресу. 

Губернїяльний конгрес завідує справами 
спільними цілій губернії, але за посередниц¬ 
твом міських рад і волостних конгресів рад. 

г) Окружний (областний) конгрес 
рад. 

Окружний конгрес рад складаєть ся з деле¬ 
гатів від сільських рад і від повітових (уїзд- 
них) конгресів рад. 

Річ ясна, що сей конгрес завідує справами 
спільними цілому округови за посередництвом 
міських рад і повітових конгресів. 

6. Всеукраїнський конгрес рад робітничих, 
селянських і червоноармійських депутатів. 

Неначе тим головним гудзом, що вяже ті- 
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сно до купи всї села і міста Радянської Украї¬ 
ни, є Всеукраїнський Конгрес Рад Робітничих, 
Селянських і Червоноармійських депутатів. 

Сей конгрес є тою точкою, в якій перехре¬ 
щують ся всї ниточки, що йдуть від міських і 
сільських рад, від волостних, повітових, губер¬ 
ніальних і окружних конгресів. 

Він складаеть ся з делегатів від міських 
рад, від ґуберлїяльних конгресів і від відділів 
червоної армії (включаючи сюди і козацькі 
відділи). 

Тут сходять ся представники всього мі¬ 
ського і сільського працюючого люду і обо¬ 
ронців границь радянської републики — чер¬ 
воної армії — і тут вони обмінюють ся думка¬ 
ми, поглядами про спосіб найуспішнїйшого 
'Проваджена краєвої «господарки і оборіони 

'перед ворогом. 

Без такої осередної точки, в якій перехре- 
щувалиб ся всї змаганя, бажана, плани пооди¬ 
ноких конгресів, рад і поодиноких осіб — пра¬ 
цюючий люд не міпби посунути ся ні на один 
крок на перед. 

Без такої — що так скажемо — централь¬ 
ної телеграфічної стадії працюючий люд Укра¬ 
їни був би розбитий на маленькі загумінки, я- 
кі один по другім розвалювали би оя під тяга- 
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рем лихих господарських обставин (що були 
би вислїдом такого роздроблена), і вертали 
би до давної буржуазної анархії. 

Всеукраїнський конгрес скликуеть ся на на¬ 
ради прим, щонайдальше два рази в рік. 

Він радить над справами спільними цілому 
краєви, як от уложенє, змінене і доповнене 
конституції, загальний провід внутрішної і за- 
граничної політики, означуване границь, випо- 
відженє і закінчене війни, загальний провід в 
краєвій господарці, утворене червоної армії 
і т. и. 

Кожда радянська република, або союз ра¬ 
дянських републик мусить виступати як ці¬ 
лість чи то в боротьбі за хліб в нутрі краю, чи 
то в боротьбі з нападаючими на ню загранич- 
ними ворогами. Щоби в тих двох напрямах 
виступати як цілість, радянська република й 
творить одну центральну владу, як ось Всеу¬ 
країнський Конгрес Рад, надаючи її відповідні 
конечно потрібні права. 

7. Всеукраїнський Центральний Екзекутивний 
Комітет. 

Всеукраїнський конгрес депутатів робітни¬ 
чих, селянських і червоноармійських рад цілий 
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рік сидїти на нарадах не може. І щоби на час 
його розпущена не полишити републику без 
центрального органу, він вибирає споміж себе 
Всеукраїнський Центральний Екзекутивний Ко¬ 
мітет. Сей комітет може складати ся прим, з 
200 членів, він вводить в житє ухвали Всеукра¬ 
їнського конгресу і самий робить ухвали, коли 
сього вимагає потреба (розумієть ся, в певних 
границях). 

8. Рада Комісарів. 

Всеукраїнський Центральний Екзекутивний 
Комітет вибирає з поміж себе відповідне число 
комісарів (10, чи 15, чи більше) і їм повірюєть 
ся загальну управу справами краю. Кождий 
комісар (“комісар” означає “повновласник”) 
стоїть на чолї комісаріату, що складаєть ся з 
членів Центрального Комітету. Комісар в по- 
розуміню з комісаріатом видає відповідні за¬ 
ряджена, розумієть ся в згодї з ухвалами 
Центрального Екзекутивного Комітету і Все¬ 
українського Конгресу Рад. 

Ось се є радянська будівля, представлена в 
якнайкоротший спосіб. 

Так, як се було з членами місцевих сіль¬ 
ських і міських рад, так само і кождий член 
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котрого небудь конгресу, чи Центр. Екз. Комі- 
теу, чи Ради Комісарів може бути відкликаний 
в кождій хвилї, коли лише вискажеть ся, що з 
якої небудь причини він не може сповняти як 
слїд своїх обовязків. В додатку та обставина, 
що члени котрого небудь законодатного, чи 
виконуючого тіла є вибрані лише на короткий 
час (після котрого, очевидно, вони можуть бу¬ 
ти поновно вибрані) причиняєть ся до того, 
що кождий член кождої ради, чи конгресу чи 
комітету неначе чує руку виборців на своїм 
рамени, яка все справляє його в ту сторону, де 
лежить загальне добро працюючого люду. 

Ся рука стягає кождоцо до долу, хтоб по¬ 
смів спротивити ся волї міського і сільського 
пролєтаріяту. 

9. Радянська влада — се диктатура про¬ 
лєтаріяту. 

Революцію в Росії і на Україні перевів мі¬ 
ський і сільський пролетаріат та лів-пролєта- 
ріят. 

Пролетарі — се всі ті, котрих пани (капіта¬ 
лісти, дїдичі і їх слуги — середна кляса) ви¬ 
зискують безмилосердцо. 

Панський (капіталістичний) лад витворив 
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тих пролетарів. Сей лад позваляє дідичам 
відбирати землю від селян, не лишаючи їм або 
зовсім нічого, або кілька клаптиків землі — а- 
ле лише на те, щоби той бідний селянин мав з 
чого оплачувати панам податки і проценти; 
панський лад позволяє витаореню ся неве¬ 
личкої групки панів-,капіталістів, мілїонерів і 
білїонерів, що держать в своїх руках всі фаб¬ 
рики, копальні, зелїзницї, кораблі і в той спо¬ 
сіб мають власть над житєм і смертю мілїонів 
працюючого люду-пролєтаріяту. 

Але такий лад може істнувати лише до часу. 
Приходить час, коли пролетаріат вже не 

може довше терпіти ярма дідичів і фабрикан- 
тів-мілїонерів, і тоді він постановляє собі рад¬ 
ше вмерти, ніж дальше позволити панам-дар- 
моїдам смоктати робітничу кров. Приходить 
час, коли селянин хоче, щоби вся земля, на я- 
кій він працює і може працювати належала до 
него — а не до дідича, коли робітники хочуть, 
щоби фабрики, майни і т. п. в яких вони пра¬ 
цюють, належали до них. 

Приходить час, коли весь працюючий люд, 
коли пролетаріат постановляє собі видерти з 
рук панів-капіталїстів власть над своїм житєм 
і взяти ту власть в свої власні руки. 

Такий час для російського і українського 
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пролєтаріяту вже прийшов. 
Український пролетаріат — ті мілїонові ма¬ 

си поневоленого визискуваного робітництва і 
селянства — вийшов на вулицю і в отвертій, 
кровавій, повній пожертвовань боротьбі, від¬ 
рубав голову капіталістичній гидрі: повалив 
панський лад, взяв фабрики і копальні і зелїз- 
ницї і поля під свою контролю, на свою влас¬ 
ність. 

Се була пролетарська революція. 

До успішного переведеня сеї революції бу¬ 
ло потрібно сильної пролетарської організації, 
якаб мала провід в боротьбі з буржуазією, з 
панами. Тою організацією є організація ко¬ 
муністів (большевиків) Росії і України. 

Під проводом комуністів України пролета¬ 
ріат України на руїнах старого, панського ладу 
приступив до будови нового, комуністичного 
ладу при помочі диктатури пролєтаріяту. 

Серед сорок-мілїонового населена України 
є значна скількість таких осіб, таких груп, та¬ 
ких партій, які є проти інтересів робітників та 
убогих селян, які є проти поваленя панської 
власти, а коли вона вже повалена, то вони весь 
час змовляють ся, щоби її назад привернути. 

Таких приятелів панського ладу, таких во¬ 
рогів працюючих мас є богато в містах серед 
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колишньої середної кляси (не згадуючи вже 
про вивлащених панів-капіталїстів) •— а є їх 
ще більше на селї, серед дрібно-земельного і 
заможного селянства. 

В містах комунізм поширений сильнїйше, 
завдяки тим обставинам, що фабрика згрома¬ 
джує до купи робітників і в той спосіб сприяє 
поширеню ся клясової свідомости, сприяє ско¬ 
рому зростови революційного духа, комунізму. 

Праця на селі є зовсім иншого характеру. 
Вона держить працюючих селян — а в голов¬ 
ній мірі дрібно-земельних в відокремленому 
стані від другої і в той спосіб сприяє зростови 
убійчого т. зв. індівідуалїзму, то є, таких пере¬ 
конань, де селянин думає що безнастанна пра¬ 
ця на своїм власнім мізернім загумінку, своїм 
власним рискалем, своєю власною шкапою є 
все те, що йому потрібно до повного щастя. 

Така відокремлена праця селян, рідкі зно¬ 
сини з містом, з новими думками, змаганжми 
і т. д. — все те перешкаджає поширеню ся се¬ 
ред убогого селянства комуністичних переко¬ 
нань. 

І тому селянин поволїйше приходить до пе- 
реконаня, що одиноким способом на усунене 
нужди серед якої йому приходить ся жити є 
відібране від дідичів земель і управа їх спіль- 
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но, машиновими плугами, жниварками, моло- 
тїльнями і т. д. 

Тої вузкої гордости — бути своїм власним 
господарем — хочби за се прийшло ся запла¬ 
тити величезними податками і мозольною, 
кровавою працею — тої заслїпленої, стародав- 
ної гордости селянин позбуваєть ся поволи з 
висше згаданих причин. 

Серед таких обставин утворене диктатура 
пролетаріяту являєть ся конечним явищем, є 
конечним і одиноким средством в руках клясо- 
во свідомого пролетаріяту на селї і в місті* для 
знищеня останків старого панського ладу, для 
будови комунізму. 

Так довго, доки всякі ріжницї між клясами 
на Україні не затруть ся, доки буде істнувати 
кляса, чи група людий противних інтересам 
пролетаріяту — доти диктатура пролетаріяту 
в формі радянської влади буде істнувати на У- 
країнї (і в Росії та инших краях). 

Коли буржуазія зовсім стопить ся, коли во¬ 
на зіллєть ся з робітниками, і так як вони, бу¬ 
де жити з праці своїх власних рук, коли на У- 
країнї буде лише одна кляса людий — робітни¬ 
ки (на селї і в місті) — т(одї диктатура зникає 
— бо не має вже що робити, не має кому дик¬ 
тувати. Місце диктатури пролетаріяту в фор- 



РАДЯНСЬКА УКРАЇНА — 25 

мі радянської влади займуть чисто господарчі 
і культурні комітети-ради. 

10. Комунізм — “від кождого після здібностий 
і кождому по потребі”. 

Диктатура пролетаріату в формі радянської 
влади вводить в житє засаду “хто не робить, 
той не їсть”. Робочий люд своєю силою, своєю 
властю примушує всїх дармоїдів, всїх тих, що 
досі жили на спині робітників, працювати. I- 
накше чекав би їх голод. 

Але час диктатури пролетаріату не є ще 
повним комунізмом. Се т. зв. “низша фаза 
комуністичного суспільства”, переходовий сте- 
пень до “висшої фази комуністичного суспіль¬ 
ства”. 

В часі диктатури пролетаріату робітники і 
селяни перебирають фабрики, копальні, поля, 
зелїзницї і т. д. на свою власність. 

Але повна контроля, повне завідуванє тими 
средствами витвору зі сторони робочих мас з 
конечности вимагає приготована, вправи. Ма¬ 
ючи власть в своїх руках, маючи всї виховуючі 
заведеня під своїм доглядом, робочі маси без 
найменшої перешкоди набувають конечно по¬ 
трібні вправи в господареню своїм майном. 
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Аж тодї, коли робітники не лише контролю¬ 
ють, але і управляють фабриками, коли 
вже знищено останки буржуазної анархії в го¬ 
сподарці, коли в кождій галузи господарства 
заведений взірцевий порядок, коли в наслідок 
того години праці зменшують ся, так що праця 
не є вже тягарем, але розривною — тодї насту¬ 
пає друга фаза комунізму в якій всякі сліди 
держави (влади, диктатури) вже зникають. Бо 
тоді кождий вже працює після своїх здібно- 
стий. 

Кождий робітник, кождий селянин працює 
відповідно до своїх сил, до своїх здібностий, 
а з овочів спільної праці він уживає тілько, 
кілько йому потрібно. 

Такий лад, де кождий працює після здібно¬ 
стий, а зуживає після потреби є конечним ви- 
слїдом спільної господарки, то є такої госпо¬ 
дарки, де всї знаряди продукції є спільними, 
де міста і села творять комуни, які здобувають 
собі хлїб при помочі тих спільних знарядів. 

Кожда сільська і. міська комуна має два 
шпіхлїрі: один “шпіхлїр” праці, т. є. сила, збір 
праці всіх членів комуни, з якого черпаєть ся 
працю відповідно до потреби; другий шпіхлїр, 
се сума, збір вислїдів праці, з якого кождий 
черпає після потреби. 
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Се комунізм, який “стягає рай з неба на 
землю”, який робить з всього людства одну 
велику родину, що не знає нї нерівности, ні не- 
еправедливости; се гніздо згоди, братерства, 
любови, основане на загальнім вдоволеню, до¬ 
бробуті. 

Такий образ перед собою мають комуністи 
всіх країн, туди вони прямують, без згляду на 
жертви, які вони мусять поносити. 

Туди прямує і український сільський та мі¬ 
ський пролетаріат під проводом Комуністич¬ 
ної Партії (большевиків) України. 

11. Комуністична Партія (большевиків) 
України. 

Найголовнїйшу ролю в будові Радянської 
України відограє “Комуністична Партія (боль¬ 
шевиків) України”. 

Ся партія складаєть ся з найсвідомійшого 
сільського і міського пролетаріату на терито¬ 
рії України. 

Що пролетарська революція в Росії і на У- 
країнї побідила, що буржуазний лад в Росії і 
на Україні повалено — се треба завдячити в 
головній мірі комуністичним партіям тих кра¬ 
їн. Підчас коли всі прочі партії на Україні, по- 
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чавши від ріжного рода “демократичних” а 
скінчивши на “соціял-демократичних” — всі 
вони менше аб|0 більше були партіями буржу¬ 
азними, всі вони входили в компроміс з бур¬ 
жуазним ладом, з буржуазією. 

Лише одна “Комуністична Партія (больше- 
виків) України” (що перше творила цілість з 
російською комуністичною партією) стояла 
весь час твердо на чисто пролетарськім ґрунті. 
Лише вона одна виставила рішуче домаганє, 
боєвий клич — “Вся влаеть робітникам!”, “Вся 
влаеть Радам!” 

Підчас коли всі прочі т. зв. “робітничі” пар¬ 
тії з меншою або більшою домішкою продаж¬ 
ної “інтелігенції”, “аристократичної” верстви 
робітників і заможних селян, твердили, що ро¬ 
бітники ще не здібні правити самі собою і то¬ 
му потребують “опікунів” (очевидно ТИМИ 0- 

пікунами малаб бути ся продажна інтеліген¬ 
ція і взагалі ціла середна кляса з наскрізь бур¬ 
жуазними переконаними) — в тім самім часі 
Комуністична Партія відкинула всяке опікун¬ 
ство тих “приятелів” (в дїйсности шкіролупів) 
працюючого люду, всякі компроміси з буржу¬ 
азією і стояла за повну і неограничену влаеть 
робітників та убогих селян. 

І остаточно кличі Комуністичної Партії 
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(большевиків) України побідили. 
Червона армія — сей твердий пястук проле¬ 

таріату при власти — розбила всїх дотеперіш- 
них ворогів Радянської України, як ннутрішних 
(Скоропадськогіо, Петлюру, Денїкіна), так і 
заграничних (Польщу). 

І знов сим ядром, що живить червону ар¬ 
мію відвагою і завзятостю є комуністи. Огнем 
по'святи спільній робітничій справі вони огрі¬ 
вають цілу червону армію і роблять можливи¬ 
ми ті її п об іди. 

А в місті і на селі, в фабриці, в полі, в ко¬ 
пальні — всюди ті, що досі' блукали в своїй не¬ 
свідомості!, ті що досі давали ся водити манів¬ 
цями всяким буржуазним, панським посіпакам 
— всї вони шукають помочі, поради в кому¬ 
ністів, йдуть за приводом Комуністичної Пар¬ 
тії (большевиків) України. 

І в той спосіб будівля Радянської України 
скорим ходом поступає вперед, все близше 
до комунізму. 
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РОБІТНИК І ФАРМЕР ПОВИНЕН 
ЧИТАТИ ПЕРЕДОВСІМ РОБІТНИЧІ ЧАСОПИСІ! 

Чому? 

Бо робітнича часопнсь обговорює кожду по¬ 
дію в краю і в сьвітї лише зі становиска інтересів 
робочого люду. 

Одинокою робітничою часописею в Канаді є 

"УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” 
що виходить в Вінніпегу два рази на тиждень 

і коштує лише $4.00 на рік. 

Хто читає “Українські Робітничі Вісти”, виро¬ 
бляє собі суцільний сьвітогляд і може осудити 
кожду подію в суспільнім житю. 

“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” виступають 
проти кождого лайдацтва поповнюваного на ро¬ 
бочім народї. 

“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” доносять 
про робітничий рух на цілім сьвітї, про боротьбу 
робітничої кляси. 

Хто хоче знати, як сьвідомі робітники дума¬ 
ють про суспільні події, хто хоче навчити ся со¬ 
ціалістичної думки, нехай читає передовим 
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ”. 

Адреса: 

“ІЇККАПШШ ІіАВОК 
Сог. РгіісЬапІ & МсСІге£ог Віз., 

\\Гіппіре£, Мап. 
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