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1. Основна перебудова.
Маючи на ува;зї подати тут основні риси ре¬
волюційного радянського будівництва і змалю¬
вати загальний хід його розвитку, треба зазна¬
чити, що переходова доба горожанської війни
і так званого “воєнного комунізму” була якраз
вимушеною перервою в процесі радянського бу¬
дівництва. Сей період характеризуєть ся над¬
звичайним напруженєм сил пролетарської дер¬
жави в однім напрямку, — все на воєнний
фронт, все на боротьбу з ворогами революції...
Тепер, після ліквідації контрреволюційно¬
го фронту, відбуваєть ся вирівнюване лінії роз¬
витку і зараз Радянські Републики переходять
до боротьби з останнім ворогом — господарчим
безладєм. Розумієть ся, питаня внутрішнього
будівництва, орґанїзаційні питаня висувають ся
тут на перше місце. Вони мають надзвичайне
практичне значінє — леобхідно сполучити найширше притягнене мас до соціалістичного бу¬
дівництва з найбільшою економією робітничої
сили, як кваліфікованої, так і звичайної. Се зав¬
дане являеть ся основним для державного со-
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ціялїстпчного будівництва пролетаріату. Від
його розвязаня залежить доля соціальної рево¬
люції, доля пролетарської диктатури.
Се завдане було поставлене російським про¬
летаріатом у всїй його всесвітно-історичній ШИрІІНЇ 25-го жовтня ( 7-го листопада) 1917 року.
Подолати капіталізм — значить утворити таку
орґанїзацію суспільства, при котрій було би
можливим рівномірне задоволене потреб всіх
членів суспільства. Для сего е необхідним, щоб
комуністична праця була продуктивнїйша, ніж
наемна праця, щоб для всіх, а не лише для куп¬
ки “вибранцїв” було досить їжі, світла, тепла
й знаня.
Буржуазна держава е паразітний орґанїзм.
В капіталістичнім суспільстві правлять ті, що
не працюють, працюють ті, що не правлять.
Державна орґанїзація буржуазного суспільства
пристосована спеціяльно до того, щоби усунути
маси від свідомої участи в суспільнім житю.
Вже один -з буржуазних діячів великої француської революції, цинічно сказав: “не можна при¬
мусити француський нарід постійно обміркову¬
вати закони, — се значило-б позбавити Фран¬
цію всіх її робітничих продукційних сил”. Участь мас в управлїню — для буржуазії — рів¬
новажна “анархії”, горожанській війні, відмовленю робітника працювати на капіталіста і під-
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лягати буржуазному ладовії.
Инша справа — пролетарська радянська
держава. Се — масова, клясова орґанїзація
працюючих. Тому будівництво пролетарсько¬
го державного апарату містить ся в систематич¬
нім сполученій продукційної працї з управлїнем, в “поступовім притягненю всього працю¬
ючого населеня поголовно до роботи по управлїшо державою”, — як говорить наша програма.
Пролетарська держава, в протилежність буржу¬
азній, не е самоцільна орґанїзація. Вона не
змагаеть ся придушити . суспільну самодіяль¬
ність працюючих мас. Якраз навпаки, — во¬
на змагаеть ся передати свої державні функції
сим масам, цілому суспільству, оскільки воно
визволяеть ся з протнлежности клясових інте¬
ресів. Без сього вона (держава) не може істнувати. Постійне поширене основи власті! для неї
е питанєм житя і смерти.
Досвід радянського будівництва за 4 роки
доводить се найяснїйшим способом. Від проле¬
тарської червоної ґвардії ми прийшли до реґулярної робітничо-селянської червоної армії.
Наше військове завдане ми розвязали шляхом
притягненії широких мас селянської бідноти
і середного селянства на бік пролетаріату в бо¬
ротьбі з контрреволюцією. Лише завдяки кур¬
су на середнє селянство ми спромогли ся збуду -
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вати централізований і сталий апарат управлїня, що обняв всю країну, — міста й села. Всї
чергові пекучі завданя підчас істнованя радян¬
ської влади вирішувались за допомогою орґанїзації мас, мобілізації, дисціплїнованя й обученя мас. Клич — "все на Колчака" зміняв ся за¬
кликом — "все на паливо і транспорт". Потім
його зміняв инший заклик — "все на Денїкіна",
Білу Польщу і Вранґля" і, нарешті — "все на
трудовий фронт". Масові орґанїзації працюю¬
чих під сей час перебували в стані орґанїзаційного запалу. І зрозуміло через що: лише така
праця на військовий взірець, з постійним пересуванем масових сил, з безпереривним збільшенем кадрів орґанїзації, з систематичним підбо¬
ром робітників, — праця по революційному мо¬
гла врятувати соціалістичну републику і проле¬
тарську революцію від зовнїшних і внутрішних
ворогів.

2. Функції радянства взагалі.
Як наслідок минувшини, пролетарська дер¬
жава одержала чисельно незначну в відсталій
країні масу пролетарів "вишколених", обєднаних та зорґанїзованих механізмом самого капі¬
талістичного способу продукції (велика про¬
мисловість, торговля, банки, зелїзницї) і нео¬
сяжні мілїони дрібних продуцентів, виучене
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і діісціплїна котрих обмежувалась лише ви¬
ключно військовою повинністю в старій армії.
Чи могла витримати, при сих умовах, найтяжший іспит на фронті і в запілю, яка небудь инша влада, влада питого типу, не радянська
влада? Досвід горожанської війни довів, що нї.
Буржуазія комплектувала особовий склад
свого державного апарату, набираючи міністрів,
депутатів, урядовців, офіцирів, інжінерів, і ІІНІИ нх но принціпу класового підбору, зміцнюючи
в межах державного апарату пановане команду¬
ючого паразітного вершка суспільства.
Пролетарська держава, згідно з тим же
принціпом класового підбору, стала на шлях
орґанїзації працюючих мас через комуністич¬
ну партію, професійні спілки, свої власні орґани управлїня. В масах було знайдено прово¬
дарів для всіх галузий державної роботи, комі¬
сарів червоної армії, орґанїзаторів народного
господарства і т. и. те, чого не довершив капіта¬
лізм в напрямку орґанїзаційного і елементар¬
ного виучена мас, довелось перевести, поширити
та розвинути пролетаріятови, підготовляючи
і повільно здійснюючи, таким чином, усуспіль¬
нене всіх функцій державної влади, — безпосе¬
реднє вирішене масами своїх житєвих завдань.
“Статут” В.Ц.В.К . (Все(російський)україн¬
ський Центральний Виконавчий Комітет) про
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робітничо-селянську інспекцію являєте ся покажчиком сеї роботи. Для кождого робітника
і селянина відчинено двері до всіх орґанів дер¬
жавної влади. Кождий орґан державної влади
— готова школа для робітників і селян.
Фр. Енґельс, в однім з листів до А. Вебеля, а
саме від 18—28 марта 1875 року, зауважив, що
держава типу комуни не являеть ся вже дер¬
жавою в звичайнім значішо. Пролетарська дер¬
жава має своєю метою подолати опір капіталі¬
стів і поміщиків, але не в сїм її властиве значінє.
Тимчасом коли завданя буржуазної держави ви¬
черпують ся орґанїзацією класового панованя,
пролетарська, радянська держава уявляє собою первісну форму орґанїзації комуністичного,
безклясового суспільства. Притягнене мас до
управ лїня є не лише поширене демократії до
цілковитого знищеня класових протилежностей,
не лише цілковита воля самовизначеня для пра¬
цюючих мас, але й орґанїзація нового ладу то¬
вариського співробітництва в глибинах старого
суспільства при панованю ще злиднів, безладя
й спекуляції.

3. Класова боротьба, парламентаризм
і демократій.
Загальне виборче право, — писав Ленін
в 7—8 числі “Комуністичного Інтернаціоналу”,
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—* являєть ся показником зрілості! розуміня сво¬
їх завдань ріжними клясами. Воно показує, який нахил мають до вирішеня своїх завдань ріжні кляси. Вирішеня сих завдань переводить ся
не голосованєм, а всіма формами класової бо¬
ротьби, до горожанської війни включно. Сей
прннціп не лишає ніяких сумнівів відносно то¬
го, яким чином в дїйсности виявляєть ся “ на¬
родна воля”. Хід класової боротьби визначає
“народній волю”. Вирішене класових завдань
залежить не від “голосованя”, а від фактичного
відношеня сил, що складають ся з самих ріжноманїтних елементів, — “окремих віддїлів узброєнпх люді їй”, стихійного чину мас, економічної
сили пануючих клас, орґанїзованої сили при¬
гноблених, “волі виборців” і т. д. Голосованє
в парламенті не може замінити тих форм клясової боротьби, що висувають ся кождою масовою
сутичкою класових інтересів. Салдат озлобле¬
ний 4-лїтною імперіалістичною війною, не буде
чекати на “Установчі Збори”.
Зголоднілого
робітника не нагодуєте обіцянками. Після Колчака, Денїкіна, Вранґля не обдуриш селянина
відносно землі.
Буржуазія “визнає” клясову боротьбу при¬
гноблених лише в одинокій формі, в формі пар¬
ламентарної боротьби. Воно й зрозуміло через
що, — тим самим класова боротьба переносить
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ся з низів на верхи, з вулиці и заводу в чистень¬
ке помешкань буржуазного парламенту. Вияв¬
лене “волї мас”, їх житєвих інтересів тут е “питанем техніки”. Коли починають війну, парляменти ставлять ся перед закінченим фактом.
Тут навіть підроблена “громадська думка” замінюеть ся волею банкових ґрул, ґенеральних
штабів, дипльоматичних канцелярій. Маси не
можуть рішати справ, доки економічна і полі¬
тична влада належить командуючому вершковії.
Примусово обмежуючи клясову боротьбу
рамками буржуазного парламентаризму, бур¬
жуазія має лише одну мету, — видати своє вла¬
сне клясове паковане за “всенародню волю”.
Буржуазним суспільством керує не свідома во¬
ля, а лише стихійні закони капіталістичного
способу продукції і виміни. Тому й воля ви¬
борців свідчить лише про зрілість розуміня ма¬
сами своїх класових завдань. Від розуміня-ж
класових завдань до їх дїйсного переведена —
“віддаль не малого розміру”.
Революція утворює необхідні передумови
для свобідного самовизиаченя працюючих мас.
Про комуну 1871 року Артур Арну писав: “про¬
тягом двох місяців була дійсно диктатура, найповнїйша й безумовна, диктатура не одної осо¬
би, а цілого народу, єдиного пана становища. Сю
народню владу вже бачили в Парижі та инших
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містах, але лише протягом небогатьох годин,
в момент розрухів та побідного повстаня”. Арну слушно і точно зауважив, що лише стан по¬
бідного повстаня, “анархія” на мові буржуаз¬
них законників, — зруйноване прогнившого апарату, буржуазного і поміщицького гнету,
в дїйсности е свобідннй стан для рабів злиднів.
Лише тоді, коли замість буржуазної держави
повстає класова орґанїзація працюючих, що
перетворила ся в пануючу клясу, демократія
поширюеть ся до цілковитого знищена класових
протилежностей; старий офіцир не панує вже
більше над салдатом, капіталіст — над робіт¬
ником, поміщик — над селянином. ІІа з’їзді
робітничо-селянських рад свобідно виявляєть ся
воля робочого народу. Замість відокремленої
від народа армії повстає робітничо-селянська ар¬
мія, замість урядовців — уповноважені селян
і робітників; замість “незалежних” судіїв —
буржуа — представники працюючих. Але вже
тут демократія, як форма організації суспіль¬
них сил, починає втрачати своє значінє.
Буржуа, який виступає проти повної демо¬
кратії, доводячи, що вона позбавляє країну ро¬
бітників, продукційних сил, боронить лише свій
класовий інтерес, своє “право” на чужу працю.
Инша справа, пролетарська держава. Її зав¬
дане, розумієть ся, пблягає не в тім, щоб відір-
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вати всю робітничу масу від продуктивної пра¬
ці; її завдане — в сполученю продуктивної пра¬
ці з управлїнем. Найбільша економія робочої
сили диктуеть ся інтересами соціялїстичного
будівництва.
Коли “революційний розклад
промисловості!”, господарське безладе і рево¬
люційна боротьба викликають відплив робітниц¬
тва з промисловості!, то се явище тимчасове, ви¬
датки робочої сили на революцію. Він нагоро¬
джу еть ся закріпленем пролетарської влади.
Закріплене пролетарської влади неминучо по¬
тягає за собою мобілізацію всіх сил для трудо¬
вого фронту.

4. Загальне голосоване і досвід горожанської війни.
З ходом революційної боротьби з капіталом
і безладем зміняеть ся також і спосіб виразу волї мас. Візьмем, наприклад, самовизначене українського народу. Після перемоги робітни¬
ків і селян в жовтні, на чолї його стали буржуаз¬
ні й куркулївські елементи, що обедналн ся під
прапором “національного визволена і незалежности” Центральної Ради. Ся остання, запро¬
вадивши в країні, — звичайно, на користь ро¬
бітника і селянина — німецьку окупацію, при¬
вела до опереткової форми держави в зелїзни-
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чім ваґонї, до безславної петлюрівщини з її по¬
братимством з російською білоґвардійщиною
(Денїкін) та панською Польщею. В боротьбі
з сими споконвічними ворогами працюючих мас,
був один шлях для України — радянська вла¬
да, Так доходить Україна до будівництва дер¬
жави радянського типу, самовизначуєть ся, як
незалежна соціалістична радянська република.
Се самовизначене перейшло, як бачимо, не шля¬
хом загального голосованя. З початку Цен¬
тральна Рада нїби змагала ся бути єдиним ви¬
разником "народної волї”, але се їй погано вда¬
ло ся і вона лише пхнула український нарід
в полумя горожанської війни. Без досвіду горожанської війни подібне самовизначене булоб
неможливим.
Звернімось до самовизначеня кірґізського на¬
роду. Перші кроки були тут зроблені теж під
керовництвом буржуазних і кріпацьких елемен¬
тів, які гуртували ся під гаслом "національно¬
го зібраня” в так зв. Алаш-Ордї. Алаш-Орда
привела його за допомогою услужливої есерів¬
щини до Самарійської Учредїлки*), а звідти до
Колчака. Від Колчака-ж для пригноблених мас
був лише один шлях — до радянської влади.
Отже, ми бачимо, як кочовий нарід, міцно звязаний обставинами свого істнованя з родовим по¬
бутом, засвоює форми радянського будівництва
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і самовизначуєть ся, як автономна частина Р.С.
Ф.Р.Р. Таким чином і се самовизначене відбу¬
ло ся без участи загального голосованя. Досвід
горож,анської війни пхнув самий відсталий на¬
рід на скрайний революційний шлях і лише сим
шляхом він здобув собі самовизначене.
Про се нам свідчить і приклад Грузії; тому-ж навчає і клясове самовизначене російсько¬
го селянина — середняка.
Ще один характерний приклад. Коли роз¬
почала ся орґанїзація червоної армії, всї гороб¬
ці цвірінькали, що відбудовуеть ся стара армія.
Не лише серед селян, а й серед робітників ре¬
волюційна дисціплїна зустрічала острий опір:
повставали мобілізовані, бунтували вже сфор¬
мовані частини, скрізь галасували проти "ста¬
рих офіцирів”, а не вибраних комісарів. І що-ж?
На досвіді під огнем, була переведена і переві¬
рена ся форма орґанїзації і "без голосованя” од¬
нодушно принята після перемоги над Колчаком
і Денїкіном.
Буржуазія надає великого значіня "рішеню
більшості*”. "Лицемірство є податок, який роз¬
пуста платить чесноті”. Отже, в сей спосіб за¬
можні дуже вправно обманюють маси, утворюю*) Учредїлка:
Збори.

Учредітельное собрание — Установчі
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чи для них привид свідомої участи в суспіль¬
нім ЖИТІО.
Не такий шлях пролетарської революції. Во¬
на примушує маси за досвідом, практично, — а
не лише “голосованєм”, — вирішувати свої житєві завданя, тим самим перетворюючи вчерашнїх рабів на панів власної долї. В сїм її сила.
Про се свідчить весь досвід великої російської
революції. Саме завдяки практичному вирішсню питань про боротьбу з контрреволюцією ти¬
сячами рад, партійних орґанїзацій і професій¬
них спілок, сотнями тисяч і мїлїонами робітни¬
ків і селян, сотнями тисяч і мілїонами працю¬
ючих ріжних національностий, радянська влада
одержала величезну перемогу над світовим ка¬
піталом, над російською і українською білоґвардійщиною. Саме завдяки масовому рішеню про¬
довольчої справи сотнями робітничих продвіддїлів*), сотнями і тисячами комнезамів**) і рад,
радянська влада впорядкувалась з голодом під¬
час самих тяжких незгод. Саме завдяки тому,
що всї житєві питаня практично вирішувала ко¬
муністична партія безмилосердно мобілїзуючи
своїх членів на всї фронти пролетарської рево¬
люції, справа революції побідила,
*) Продовольчих відділів.
**) Комітет незаможних селян.
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Ті, хто раніш думали, що відмиранє держави
вилєть ся в форму переходу, у всіх галузях гро¬
мадянського житя, до “старокиївського віча”,
мусять розчарувати ся: революція накреслила
вже инші орґанїзаційні форми.

5. Комуністична партія і пролетарська
держава.
В Росії і на Україні стоїть біля влади кому¬
ністична партія. Се особлива партія: вона й на
боевій лінії, і командує армією; вона й біля вла¬
ди, і вантажить дрова, чистить сніг, працює со¬
кирою і лопатою, стоїть біля варстату, вона
й диктує свою волю світовії і вона взірець зелїзно-революційної дисціплїни. Така партія пролєтаріяту. Коли комуністична партія була
в підполю, в її роботі не було тоді дивної зла¬
годженості!, яка панує нині. Було більше мірковань, дискусій, голосовань. Нині партійна лі¬
нія складаєть ся в процесі революційної робо¬
ти. Рішеня накреслюють ся і переводять ся на
досвіді до формального розвязаня більшістю. Се
не випадково: комуністична партія — живе вті¬
лене пролетарської революції.
Постанови IX. з’їзду Р.К.ГІ. мають першо¬
рядне історичне значінє. Цілком конкретно,
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і заразом теоретично, безперечно поставили во¬
ни питане про будівництво комунізму. Кому¬
ністична орґанїзація праці — основна і остання
мета державного будівництва пролетаріату.
Організаційні пита-ня по самій своїй істоті
питана практичні. Вони не розвязують ся “парляментарним шляхом”. Рішена їх переводять
ся революційною практикою. Таким чином
практично була вироблена форма орґанїзації
червоної армії. Також практично виробляла
ся і форма орґанїзації трудового фронту.
В червоноґвардійсько-партизанськнй період
все і всї були захоплені учредїловщиною, все
і всї міжінчували. Боева практика примусила
перевести точний технічний поділ праці — від¬
ділами: воєнно-командну владу спеціалістам,
воєнно-політичну контролю комісарам, з'осередоточивши всю справу політичного вихована
в полїтвіддїлах та підлеглих їм комячейках
в військових частинах.
Практично пролетарська держава перейшла
до часткового приложеня тих же самих воєнноорґанїзаційних методів і на трудовому фронті,
в арміях труда, на зелїзницях, в господарчій га¬
лузі! взагалі. Трудовий підйом свідчить, що
й тут курс на роботу по революційному був
правдивий.
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Вже в ‘Критиці Готської Програми' К. Маркс
зауважив, що “нове суспільство у всіх відноше¬
них, економічному, моральному, розумовому має
остріш відбиток певних властивостей старого
суспільства з “глибин якого воно зявляєть ся на
світ". Для будівництва комунізму потрібна ре¬
волюційна боротьба з білоґвардійіциною, безладєм, дезертирством, неуцтвом. Без сього кому¬
нізму не можливо збудувати. В сїй революцій¬
ній боротьбі містить ся суть комуністичного бу¬
дівництва.
Пролетарська революція ідейно
й орґанїзаційно перетворює всі елементи ста¬
рого суспільства, починаючи з наємного робітни¬
ка “чистого" професіоналіста, переходячи до селянина-середняка, що звик радо скористати ся
вільною торгівлею для експльоатації пролета¬
ря, і кінчаючи буржуазним фаховцем.
Первісне навчане мас не віддїлюєть ся від
безпосередного управлїня.
Се й зрозуміло.
Проходячи через всі шпари суспільної органі¬
зації працюючі не на словах, а справді випиха¬
ють старих хазяїв. Проте такий організацій¬
ний апарат не може бути працюючим апаратом,
управлїнєм, який вдовольняв би житєвим по¬
требам мас. Не можна вчити ся управляти па¬
ровозом, що везе пасажирський поїзд по склад¬
ній профілі зелїзного шляху.
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Натурально, що принціпи колєґійности в вирішеню всїх справ мусїли дати місця принціпам особового управлїня і персональної відпові¬
дальності!. Досвід боєвого фронту було перене¬
сено на трудовий фронт.
Практика пролетарської революції, до пев¬
ної міри, відкидає демократію, як загальну орґанїзаційну фрому. Армейські і полкові комі¬
тети були здатні для руйнованя старої армії.
Для будівництв а-ж робітничо-селянської чер¬
воної армії вони зовсім непридатні. Уповно¬
важені фабрично-заводські комітети були необ¬
хідні для перемоги над капіталом на фабриці.
Але вони не можуть бути орґанїзаційною осно¬
вою будівництва соціалістичної промисловості!.
Також і широкі колегії у всїх галузях радян¬
ської роботи взагалі: вони не підходять для твор¬
чої роботи на військовий лад.
В своїй резолюції про завданя господарсько¬
го будівництва, IX. з’їзд Р.К.П. ясно підкреслив,
“що персональне управлїнє ні в якім разі не.по¬
рушу є нї прав кляси, нї прав професійних спі¬
лок, бо кляса може керувати в якій завгодно
формі, форма-ж ся залежить від технічної до¬
цільності!; у всїх випадках призначує осіб керу¬
ючих і адмінїстраційних, пануюча кляса в ці¬
лому”.
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6, Перебудова організаційно - капіталістич¬
ного апарату.
Пролетаріат не може екористати ся орґанїзаційним апаратом капіталістичного суспіль¬
ства: капіталістичною орґанїзацією праці на
фабриці, орґанїзаціею командної влади в армії,
державним апаратом буржуазного суспільства.
Він повинен перебудувати сей апарат, збудува¬
ти наново свій орґанїзаційний апарат, замінити
ним старий. Тут знову досвід революції вчить, що инніого шляху нема. Треба зорґанїзувати
людий по новому, звязати їх між собою на осно¬
ві нових інтересів, обеднати їх на основі нового
типу співробітництва.
Салдат-селянин вчора ще не признававший
ніякої командної влади над собою, сьогодні точ¬
но й безперечно виконує всї боєві накази, бо
знає, що без сього йому не перемогти поміщика
і підприємця-капіталїста. Клясовнй інтерес ке¬
рує його волею.
Робітник, що вчора ще без кінця мітінґував
на фабриці, сьогодні вже віддає весь свій час
комуністичній праці.
Буржуазний спеціялїст, для якого раніш са¬
ботаж проти пролетарської влади був питанєм
“професіональної чести”, тепер вже більш не
мріє про поворот до старого.
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Сей переворот в суспільній СВІДОМОСТІІ є пер¬
шим овочем радянського комуністичного будів¬
ництва.
х
Перед пролетаріатом поставлено революцією певне завдане: — утворити нову організацію
праці, більше економну, більше продуктивну,
ніж стара; він розвязуе його практично підбо¬
ром робітників по новому принціпу, підбором
своїх спеціалістів, перевихованем буржуазних
“спеців”.
“Особовий принціп, — говорить резолюція
IX. з’їзду, — передбачає підбір компетентних
осіб і забезпечує максімум продуктивності! й
відповідальності!”. Се й являєте ся обовязковою
умовою сталости пролетарської диктатури.
Весь орґанїзаційний апарат нового суспіль¬
ства має бути пристосованим для найширшого
притягнена мас, для їх систематичного навчаня.
Але демократія не є самоцїлю.
Радянський апарат має обслуговувати житеві потреби мас, — годувати, будувати, навчати
й боронити працюючі маси. Отже функції без¬
посереднього- управлїня мають бути відокремле¬
ні від навчаня.
Діти люблять ломати іграшки, “розбираючи
механізм”. Проте се зовсім не є практичне навчанє. Практичне навчане полягає в підготовці
робітників-орґанїзаторів, здібних виконувати
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ріжноманїтні відповідальні роботи.
В буржуазнім суспільстві подїл працї має за
основу класову протилежність працї і капіталу.
Робітнича кляса творить основу суспільної піра¬
міди; керовнича влада інжінєра — директора
підприємства над робітником полягає на тім, що
сю владу він дістав від капіталіста і т. д.
В соціалістичній промисловості! ся проти¬
лежність усуваєть ся. Подїл працї і спеціалі¬
зація функцій являють ся тут виключно вимогою технічної ДОЦІЛЬНОСТІ!, вимогою найбільшого 0сягненя результатів при найменьшім видатку
сил, висловом економії суспільної робочої сили.
ІІять чоловік не повинні провадити ту роботу,
з якою успішно справить ся один. Кождий сту¬
пінь розвитку продуктивних сил має передумо¬
вою певну форму поділу працї поміж людьми.
Доки розвиток техніки не стер межі поміж про¬
фесіями та спеціяльностями, між кваліфікова¬
ним та звичайним трудом, не виробив нового ти¬
пу робітника — універсального орґанїзатора,
здібного охопити всї спеціяльности, доти подїл
працї між робітником та інжінєром є неми¬
нучий.
Проте се не заваджає свідомому пролетаріа¬
тові! йти на зустріч розвитку техніки, притяга¬
ючи маси до будівництва нової орґанїзації про¬
мисловості!, ставлячи їх перед промисловим
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завданєм, примушуючи їх розвязувати практич¬
но сї завданя, підбираючи' спеціялїстів-орґанїзаторів з робітничих кол.
Навпаки. Надзвичайні розміри господар¬
чого безладя, яке являеть ся формою розкладу
капіталістичної організації працї, примушують
пролетаріат розвязувати сї промислові завданя
по революційному, — “по військовому”. Стрій
промислової орґанїзації, фабрика, не погоджу еть ся з '‘первісною” демократією. Всї "рішеня” дають ся лише практикою й перевіряють ся
досвідом. Голосованєм відповідальних зборів,
з’їздів профспілок, раднаргос, Р.К.Г. рад під¬
лягають лише загальні принціпіяльні основи
політики. Решта-ж справа практичного досві¬
ду. Та одностайність, з якою приймають ся розвязаня всіх найважнїйших житєвих завдань
в Радянських Републиках, показує, що працючі, дійсно, зробили "скок з царства необхідності!
в царство свободи” — навчили ся свідомо стави¬
ти ся до своїх завдань, навчили ся дїлати разом,
спираючи ся на революційний досвід.
Се й є початок свідомої орґанїзації суспіль¬
ства: єдність чину осягаєть ся революційною,
масовою практикою.

7. Диктатура пролетаріату і профспілки.
"Радянська держава, — говорить ся в ре-
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золюції IX. з'їзду Р.К.П. про профспілки, —
являєте ся всебічною і універсального формою
робітничої орґанїзації, що практично перево¬
дить будівництво комунізму, притягаючи до сеї
роботи, як найширші маси селянства. З дру¬
гого боку, радянська держава е така робітнича
орґанїзація, яка мас до свого розпорядженя всї
матеріяльні засоби примусу. Будучи пролетар¬
ською диктатурою, радянська держава являеть
ся підоймою економічного перевороту".
При капіталізмі пролетаріат не лише не має
можливості! поширити свою орґанїзацію на напівпролєтарські й дрібнобуржуазні маси, але
не може також притягнути до своєї орґанїзації
(до робітничої партії, до профспілок, до робіт¬
ничих кооперативів) всіх членів своєї кляси.
Поміж орґанїзацією та масою завше лишаєте ся
якась, часом значна, прогалина. Се випливає
з клясового становища пролетаріату в буржуаз¬
нім суспільстві: класова орґанїзація буржуаз¬
ного суспільства глушить самостійність працю¬
ючих мас і ізолює пролетаріят в колі инших
верств населена, протиставляли його остатнім.
Лише імперіалістична війна і безладе змогли
порушити самі відсталі маси на боротьбу з ка¬
піталом. До сього часу пролетаріят мав за со¬
бою лише випадкових парламентарних “подо¬
рожніх”.
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Для того, щоб пролетаріат міг самозорґанїзувати ся в повній мірі, він повинен стати пану¬
ючою клясою, розвинувши буржуазну машине¬
рію утиску. Лише при пролетарській диктату¬
рі робітнича орґанїзація стає всебічною і уні¬
версальною. 1 зрозуміло чому: пролетарська
диктатура ставить питане про орґанїзацію всьо¬
го суспільства на нових основах. Від сили орґанїзації залежить перемога на революційнім
фронті. Від спілки з бідаком і середняком-селянином залежить і перемога на фронті, і пере¬
мога над голодом і холодом. Від дисціплїни
робітничих мас залежить доля промисловості!.
Пі комуністична партія, ані професійні спіл¬
ки не можуть замінити радянської держави.
IX. з'їзд Р.К.П. висловив сей погляд з ціл¬
ковитою певністю. Соціялїстична держава —
“нічний вартовий", вона підойма економічного
перевороту. їй не можуть протиставляти ся
професійні спілки, як “виключно економічні"
орґанїзації. Вони масові орґани пролетарської
диктатури. Діяльність їх все більше і більше
зливаєть ся з діяльністю державних орґанів.
їхні функції змінили ся. В капіталістичнім
громадянстві головним їхнім завданєм був вплив
на поділ суспільного прибутку, боротьба за ко¬
роткий робочий день, за високу заробітну пла¬
ту. Нині, коли по всьому господарчому фронті
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йде боротьба поміж соціалістичною організаці¬
єю господарства та "вільною торговлею”, по¬
ліпшене становища робітничої кляси прямо
й безпосередно залежить від піднесена трудо¬
вої дисцшлїни і продуктпвности праці.
Раніш професійні спілки бороли ся проти
капіталізму, нині їхнє завдане — будувати со¬
ціалізм за допомогою пролетарської диктатури.
"Тому, що радянська влада являеть ся найширшою організацією, яка концентрує всю со¬
ціальну міць пролетаріату, ясно, що профспіл¬
ки, в міру розвитку комуністичної СВІДОМОСТІ!
і творчої ролі мас, мають повільно перетворити
ся в допомагаючі орґани пролетарської держа¬
ви, а не навпаки”.
В переходову добу конечним е вяшванє ме¬
тодів примусу поруч з методами ідейного впли¬
ву. Поза професійною пролетарською організа¬
цією стоять мілїони напівпролєтарів і середня¬
ків, поза нею стоять буржуазні спеціалісти,
в середині її, в масі членів нема ще ясного розуміня своїх завдань. Крім того, господарче
безладе що дня все більш і більш розкладає су¬
спільну організацію, — викликає занепад про¬
мислової дисціплїни, розвиває шкурництво,
трудове дезертирство, відплив на село. Профе¬
сійні спілки безпорадні що не будь зробити без
допомоги трудової повинності!, без мілїтариза-
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ції праці. Разом з профспілками пролетарська
держава шляхом ідейного впливу й шляхом
примусу запроваджує дисціплїну в осередок неорґанїзованих мас.
Комуністична партія являєте ся одночасно
й боєвим аванґардом і штабом революційної ар¬
мії праці. Радянська держава стараєть ся вмі¬
стити всіх в свою орґанїзацію, комуністична пар¬
тія провадить підбір поступових і свідомих. Її
завдане ідейна орґанїзація мас. Живим при¬
кладом і могутністю фактів вона навчає маси.
Її орґанїзуючий вплив повинен бути скрізь
і всюди, — в кождій радянській установі, в кождім гуртку профспілок, в кождім підприємстві,
в кождій військовій частині, в кождім робітни¬
чім кварталі і в кождім селі. Вона дає приклад
добровільної революційної дисціплїни. Партія
пролетарської диктатури, вона обслуговує всі
орґани, всі пекучі потреби радянської держави,
творячи її мозок, її “душу”. Одночасно вона,
як така, не приймає на себе функцій влади.
В межах істнуючого, комуністична партія, до
певної міри, уявляє з себе первообраз майбут¬
нього добровільного товариського співробіт¬
ництва.
Її зєднанє з радянською державою йде й бу¬
де йти шляхом відмираня держави, як орґанїзації примусу. Вже тепер в галузі агітаційній,
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просвітній і інструкторській запроваджено по¬
діл працї поміж її орґанїзаційним апаратом і ці¬
лою низкою державних орґанів. Як службові
орґани партії і одночасно, як державні, адміні¬
стративні орґани, істнують полїтвідцїли в чер¬
воній армії і на зелїзницях.

8, Шлях до знищеня клясового ладу
суспільства.
Шлях до знищеня клясового суспільства
вже намічено революцією. Се все більше..по¬
ширене й поглиблене радянської державної орґанїзації, постепенне злучене з нею всіх инших
форм орґанїзації.
'‘Дійсний зміст пролетарської вимоги рів¬
ності!, — пибав Енґельс в “Анті-Дюрінґу”, —
містить ся в знесеню кляс
“Знести” клясо ву організацію суспільства, — значить замінити
її иншою, безкласовою, яка уявляє собою всиле¬
ний ступінь розвитку продуктивних сил і пе¬
редовсім суспільної робітничої сили. Се завда¬
не й е основою радянського будівництва.
В процесі радянського будівництва усуваеть
ся демократія, як форма орґанїзації суспільних
сил в класовім суспільстві. Угодовці, що сто¬
ять за поворот до капіталізму, гірко нарікають
на се. їм незрозуміло, що часткове “усунене
демократії” , в данім разі е наслідком постепенУУ
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ного знищеня клясової нерівности. К. Маркс
в “Горожанській війні у Франції” писав: ‘'за¬
гальне виборче право до сього часу служило на¬
родові! для вибору що три або шість років
якого небудь члена пануючої кляси, який пред¬
ставляв і гнітив нарід в парламенті; нині (з проголошенем комуни) воно має служити народові!
точнїсїнько так, як і індивідуальне право голосу
кождому працьодавцеви при підшукуваню ро¬
бітників, керовників та бухальтерів для свого
підприємства. Товариства, як і окремі особи,
завше можуть знайти для своїх підприємств
відповідних людий, а як инодї й помиляють ся,
то дуже швидко можуть виправити свою помил¬
ку. З другого боку, комуна, по суті своїй, без¬
умовно ворожо ставить ся до заміни загального
виборчого права бюрократичною гієрархією.”
Пролетарська держава уявляє собою систе¬
му працюючих установ. Вона не є паразітним
наростом на суспільстві. Вона не відріжняє
“мистецтва управлїня” від продуктивної праці,
навпаки, — вона систематично провадить зєднанє духової і фізичної праці. Відповідно сьому
міняєть ся і форма орґанїзації суспільних сил
і методів управлїня.
Виучене і підбір робітників-орґанїзаторів
з маси промислового населеня є її основним завданєм. Формальна демократія не йде дальше
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вимоги зрівнаня умов клясової боротьби для
ріжних кляс. Обома ногами вона спираєть ся
на протилежність класових інтересів. Вибори
й голосованє бІЛЬШОСТІІ створюють можливість
часткового тимчасового розвязаня протилежно¬
сті! класових інтересів: меншість повинна ско¬
рити ся більшості! “для усунена горожанської

війни .
•«

УУ

Методи соціалістичного будівництва істот¬
но відріжняють ся від методів клясової боротьби
в межах буржуазнога ладу.
Пролетарська держава е покищо державою.
Тому принціп класового підбору лишаеть ся ще
в силї: радянська держава і держава робітників
і селян, робітники і селяни — представники,
державної влади. Одначе, в межах радянської
державної організації клясові протирічя гу¬
блять своє значіне, — і діловий підбір робітників-орґанїзаторів
заступає
класовий
вибір
шляхом голосованя, принціп виборности і зміна
всіх урядових осіб вішихаєть ся доцільним під¬
рахунком і розподілом робітничої сили. Ц.К.Р.
полїтуправлїня, Реввоєнради републики. Все¬
російська і Всеукраїнська ради профсоюзів і т.
п. розташовують готові кадри робітників-орґанїзаторів відповідно потребам ріжних галузий ра¬
дянської роботи, — краще, нїж мілїони вибор¬
ців та сотнї великих і малих парляментів.
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Для демократії виявлене волі шляхом голосованя — еамоцїль. Для соціялїзму се засіб.
З постепенним відмиранєм клясового суспіль¬
ства обсяг питань, які потребують вирішена
більшістю, все більш та більш звужуеть ся.
Більшість розвязує питане класової боротьби,
питанє-ж технічної доцїльности вирішує рево¬
люційна практика. В майбутнім суспільстві
розподїл продуктивних сил залежати ме лише
від статистичного підрахунку потреб. Сей на¬
уковий підрахунок, підрахунок реальнога до¬
свіду, вже нині вступає в силу, без жалю лама¬
ючи демократичні пересуди й забобони.
Дійсне поліпшене становища працюючих
мас, дійсне піднесене їхнього житєвого й куль¬
турного рівня, — ось від чого залежить загаль¬
ний напрямок радянського будівництва.
Радянська держава вже нині, в обставинах
загального безладя, перевторюєть ся в комуні¬
стичну орґанїзацію товариського співробітниц¬
тва. — І в сїм її непереможна сила.
З притягненєм працюючих мас до державної
роботи, спосіб управлїня людьми стає менш
складним і поволи переходить в технічне завда¬
не доцільного розпорядженя річами. Сим намічаєть ся шлях відмираня всякої керуючії ко¬
мандної влади, — перетворена всїх відповідаль¬
них суспільних робітшіків в звичайних техніків-
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інструкторів, які, на рівних з иншими умовах,
— е на службі суспільства, в однім величезнім
суспільнім підприємстві: "все суспільство буде
одною конторою і одною фабрикою зі зрівнаною
платнею”.
Революція сама власними зусплями проби¬
ває собі шлях до комунізму, і наша програма є
програмою революції.
Орґанїзація комуністичного суспільства —
ось практичне завдане робітничої кляси наших
днів. Для його переведеня вона мусить зрозумі¬
ти свою революційну практику, підрахувати
свій революційний досвід, систематизувати ра¬
дянський апарат на основі єдиної схеми, яка да¬
ла би можливість кождому робітникові! засвоїти
радянську практику й приняти в ній активну
співучасть. Се одинокий і вірний шлях до пе¬
ремоги над світовим капіталізмом.
Лише
в спільнім напру женю пролетарських сил ми
•зліквідуєм останки минувшини і вийдем на ши¬
рокий шлях нового житя.
Тут кінчаєть ся історія людиніТй починаєть
ся історія людства. Ми живемо на передодні
сеї історичної доби, більш — на початку її. Кождий пролетар, свідомий історичних завдань
своєї кляси, мусить і повинен стати будівничим
сеї нової доби, — доби вселюдськості!.
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КОЖД ИЙ

І

робітник і фармер повинен читати пере- |
Зовсім робітничі часописі!
|
Чому?

І

щ

Бо робітнича часопись обговорює кожду подїю в краю і в світі лише зі становища інтересів =
робочого люду.
|
Одинокою робітничою часописею в Канаді' є

"УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ
що

виходить в Вінніпегу два рази на
і коштує лише $4.00 на рік.

»

тиждень д
|

Хто читає “Українські Робітничі Вісти”, виро- =
бляє собі суцільний світогляд і може осудити Е
кожду подію в суспільнім ЖИТЮ.
І
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ” виступають |
проти кождого лайдацтва поповнюваного на ро- е
бочім народї.
|
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ”
про робітничий рух на цілім світі, про
робітничої кляси.

доносять |
боротьбу |
п

Хто хоче знати, як свідомі робітники дума- |
ють про суспільні події, хто хоче навчити СЯ СО- Е
иіялїстичної
думки,
нехай
читає
передовсім 1
“УКРАЇНСЬКІ РОБІТНИЧІ ВІСТИ”.
|
Адреса:

“ІЖКАШІАЛЯ ЬАВОК КЕ^8”
Сог. РгіїсЬаггї & МсСгГЄ£ог 84а.,
ТОтпіре£, Мап.
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