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· Але мати DQTpe6y 1З чому ие6удь - це ще 

ве t , ~~ ~. Треба я:кось за.цовольПІІт цю nотребу. 
0'7' .. е ми nідходиuо до дpyt·cr хара:ктерист.и .... 

чноз· '-иси життя .людстRrj.. І~я РІіtС!і пr) ,JI•t rа.в в ·rd,.,.. 
il'.f, щ -, ,~лн :. aдo~toJІeliBn CEoj"x r т отрt:н·~ .rноди:на r1y-. 
CИrJ·~ J,paJ•.iiBB:TI. . 

В св їх Бикладах ми н<:} dy ,. i, i·;• ·;~ · . 1. ;l,ІJHІG'J' 1!~ Cя 
вад nрац ю JІDдИ&іІ , я:н:у вон~ І-іМ •tpa чає дJm :1~\<>~ 
:еолення c~so·rx куJІьтуриих по•rреб. Ми cn~нeuoc~ 
RtЦ · . nрацеІJ ~ ЯКJ лщииа в-rрачає JІJІЯ sадоБоле ... 
uИ cPorx uатеріяжьних потреб. Kpiu тоrо uи б,. 
демо rозорити не про nрацю якоїсь невідоuоr 
HS.!l ЛІ').J(ИИИ. Ні~ МJІ будемо ГОР. Ори. '1111 1 ГОJІОВН111М 
чипоv.nро nрацю У•раївс~~оrо .xni6~P.~~a сеяя•~~ 
ва, :якиІ творить осно:еу н~mої на1~~ 1 1 о.п.Прац1 
якоrо,для задовохення CROlX матерlяльиі.(nот- ·· 
~еб1 З&.ІеJІИТЬ iCTRfFaHHЯ і ІtОрU.8JІЬВИЙ Р.О БИТОК 
1 ціJІ?~ Ук~аїВс~ко~~ ва.ції, Cl6BB.J.rи "' яжоі tвляє
мося. 1 uи з ~а~. Не будемо vи rоворити також 
npo nрацю важ задоволенням культурви~ потреб 
JІІ"дИНІІ~ aJie робиuо це не через те, що нва.жає
ио 1" ї меиmе :вартною Чим пр·ацю над задоволення.u.. 
СРоїх u~·rеріяJІьних по'11J)Єб. Ко"на з 'ЦІІХ праць 
ЯБJІЯЕ:~'І'ься · беsхов:ечво варт~ою і важ.JІиво:ю д.nя 
життя і розви~ЕУ нації. Не будеuо говоокти то• 
му, що органіца.ція праці для задовоJІеНІІЯ cFoiN! , 
ну.п-ьтур1ІИ·х nотр 6 ІmJ<ооперативиих за.са.nах вv.:
мага~ _ спе.ці.нльнuх :..іе-rодів. ; в 'І· ой час я&<: voiІJ 
завдаЕНfі~ є позвайоuити вас: з_ коопарацією, як . 
тако'Ю форuою орtавізації nраці, як·а дJІя вадо
волення Q!'oix ма.т&-ріял~пх потреб даJІа би · вам 
}.(OXJIJtвict:tt ·1 С''ВОЮ ·nрацю - працю х.л~6оробі.:в ~ ь 
орrанізувати · ~ооnератиБиих nі~ставах, се~-то 
з одноrо боку ве дати змоrм коuусь вмзисиати 
себе, а з ~pyroro боку - самим не стати визИс 
кувачаУи коr.ось ивmоrо • 

. В ЧОму ж ' nqляrае nраця АЮДИНИ ДЛЯ ЗадОРО~ .. 
леввя сБоіх nо~еб? Що би відповісти ~а це ~ 
тавня придивиuося до тієї праці (роботи')', яху 
провад~ть ваш селя~ин хж1боро6 для за6е~печен
ня своr потреби в їжі; двя nрвд6ання основно~ 
про~укту вихивлення ~~иии - х ~ f 6 а • 

, 
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д5 .. " нв. iin:3pme повr.:иен згорати землю за
t.:.і.ятм 1ї н ·ідго~і.П. Jr?І~ васі:rвяu,_зі(1ра~и ~ого, 
зv.оло'J·и 'l'1J. зw~>лurи 1 зрештою т1жь о сnекти 
.,.ліd" С.еО-'ГО U[t'ГИ I1DCдyRT СВОЄ~ Праці у БJІГ.
ЛЯJJі nридатноu~ д,Jrя· зедСflОJІеяня с~оtї rІотре
би Б ~~ж і. Такии. r роЦес Бі,nбуваs-r:&ся ве .ииmе в 
cn:::;ani ьр.обу·r'І•и JІіб&, а.зrе і ~ спраsі . вцовоа.
ло • rня ивmих П()'l'~об · .... uсnодаря. Н8~пр. ~ ·ио.о Jm- · 
дина {хлібор~а) - nотріdує плуга~ то воиа nо~ии 
на nророGить . доqит.ь скJІадRу podo!y, а oaue: 
з.аоСSути .. з.аJІі з ну · руду, ; виnJІавити з аеї ва зе.во• 
JІ1 Бі~по:в.~двоrо сорту залізо{· ицати цьому ~а~ 
~1зов1 (Еже на жруrому завоя ) форму п~jra 1 
ТіJІЬІСО ПіСЛЯ ЦЬОГ<?·· , І<Ор~СТу~аТИС!І PU, RK BJ_І&p
pЯ.ttЯil для оnанки зем.лі , яка , ми вже 3 иаємо , 
дав можливість rпіборо~оБі з~обути хліб длв , 
СБоrо виживлеFНЯс · 

·Хліб і инщі пролукm, які здqб~а~ ХJІі'бQ
роО ~ С~ОЙОІІУ ГОСЛОД8.рСТБі 1 ЧИ ТО .ЦJІЯ "И.ZИ!JJS-. 
в.я себе самоrо, . ~:·!~: сFовї :родини; · чи то мя cn 
poдP..rJ чих ppoJi.yy· .'І ів , як рі в но ж і всяк і IJPOдJ-
ти, wo).x ~иоа6~нІ,·.rь ва uіжиих фабрnах 1 за

водах uи · вазИЕаємо u атер і я л~ • и w Н 
б:1Iar-a.tdl 

Коли ии .порї~иаєко працю вад здобуттям 
хліба і~ вироdок n~yra~ то зобачиuо nевку рlж
иицю ,. vіж циии праЦями. Поnяrає . ця ріжоця ось 
е чо~е Весь процес жпі6оробства вnереводитьсл 
самиu х~ібороОоu і zдабутий тахиu сnособом і 
r~iCS стає власаі.сттю данвого се.пяииJа хлібо-

. ~ роба • . Крім того цИ.!fУродуктом с~овХ праці x.Jri-
6opo6 зал,о~ол~:.~в ~c~OD a:ot'pe6y. ~ їжі б е. з~ 
по с '~ед и ь 6 · . - Себьто s~• не nотр16ує 
в~иваrrJ.і~(~·n&ц~·я.~·ьпих sе~:r.одів ·; .щоби nридбати со ... 
61 І!'СОJ:~т -~ . Ї!рИ.l\З.'rЕИf' ДЛЯ ~~Г01'0~JІ9ННЯ XJJit1a 

· од яко ге пеб·у.д:ь . ишіІоrо xJij.бopoda. Цей пpoJtyxt 
в Б . пьо.rо . r.о!'ози й, . зяобутий ним в про I.J.eC і с~о-

о• ~ ~• ~ _. 

CJ. ГOCriOДRJ>,CЬKPl ', ДlЯJІ:ЬКОСТИ. ,., 
Процес же в•роdу плуrа .відбуваєтьс~ тро

хе ивакше. Тут npa~ .робітник~ яхий одерЖує 
J1J1Шe ВJІ&ТИХ• ' За ь·~ою праЦІ)~ а. самий npoJІ,.T 
Aoro праці (п~уr, . бороиs, сіЕалка і~.~.) ~е 

... 
' . . . 
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"~. стDа;вапр. зервовгtі хліб. 
, МіІ з~а.смо ,1~0 зерttовий nродрт нamoro XJ! •. 

брр6а у великих Кіh.ькостя~ сnроду~ався за ·rnа
вицею1для задоволеНF.я сnоживчих потре~агр~ни . 
чиоrо\переваано піvецькоrо та ітажіІеь•оrо)иа 
сеJІенпя. Отже з одиоrо боку · СТОЇТf) українст,к·иІ 
хлібор(?б ,•о nродукує піСS; а Apyroro 6о1ку 
захіІиьо~европейсЬаиІ спо .. ва · й потребує 
цьоrо · хліба ~лR · задо~о~еквя сз tx сnожиsчйх 
nотреб. . 

Отже межи ииuи і ві~d~ає~~оя процес 
о6кіиу.Потребуєко просtежи~и за Уиu процеооu 
і відзначити ті ет~ ~ві п·ереходи'fь хліб . 
україиськоrо хлібороба перше,вім поп«де до оук 
аахідиьо-в!ропеІськоrо сnоживача. 

· Зжебі~ьшоrо хл1~ nризначений ва nродаж, 
прожав'.11:DСЯ сеJІяианоu-хлtборо6ом ~або тут же ·r& 
х~ s селі к1~ц~~9~У хліботорr9вцеьі;а6о цо ~ай 
бlльше ~~вози,.ЬС'J ва. яр1~арок. )державmи rрош; 
roonoдap вжо не має nрава до ореданого виu xni 
6а і часто вавtть і ве цікави~ься~ gкою доро
rою віи іде да.лі.А.ле поотавимо С<)6і заnитаtrвя t 
чи· 1nісля цьоrо сnродажу-· иіб nоnадав до рух 
~аrраничиоrо покупця? Ні ;вів ще. до ньоrо ие 
nопалає.Мійсьхий XJJiбo"t'oproв&ЦJ> продає єrо 
більшоку кrпцеві~ •о uає своїu осідкок яке пе 
будь поsітоDе кісто 1 скуповує хліб ~достt~вле
вий ка в1дnовідВf валізиичу ставцію. 

Аіе і пов1товий :купець не · сnроду·є XJli
бa безnосе9е~ньо західньо-tвропеІсь~ому сп 
Рачеsі.Віе ~оставляє єrо здебільmоrо до я~оrо 
кебудь nриvорсьхого і там спродув nOKfПI~~i -
оптовикові;що збірає Б~ликі nартії хл~ба 1· , 
nро~ає їх заrраничноuу пок~~~~Біtа ве заграви 
чеому спожКР&чеsі 6езп~~дньо.Коли6 uи с~о-
т1JІИ ваvа.пrmати ci:euy n ж~·'t-українськоrо 
ххі ба; nрвзначевоrо для tJ:ІР~дажу 38. І'раnи:цею 
то во ва виrJІядала би ·rак: · 

~ 
ухраf.ВСЬ.КИЙ - ІІіС'1,8ЧКОБИЙ - ПОЕі'І10БИЙ XJii,OO-
XЛiOOpoQ хлібо-т>рrо-ець торговець 
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.. !Ір MOpCЬKJtf91зaгp;J 
(хліботорговець .~кУПець 

~ 

Ми ие 6удеuо сnиня~ися на~ тиw~яхо~ до
рогою nерехолить ХТііб українсьиоrо госnодаря 
з рук заrравичного· купця-оптовика до рук ~оо
динокоrо sax. євроnе'Й~ькоrо сnожива.'tа. Та доро-· 
~а,очевидио~uало чим рі~виться від вамальоБа
иої НІ.МИ дороrи,по яхій і.ае український хліб 
од селяноького засіка до прикороького rорода~ 
Головна · зміва Тіft~ки Б наnрямкові цієї доро
ги.В nepmouy РипадкоРі хлі~ іде о~ госnодаря 
до купця,а в дpyrouy ад куnця до сnожива а. · 

Тс~лер ві~т~1~.те :J~ ~DjТ'ИЙ виnадок ,а ca.u:o .~ ко
.ли се .. -,:явии-х.Jl j.Ctopoj ~~~:.- :. ·yr. ті - 11Р.Одукт1!. без я
ких ,. в·ів: не uc .. ~e об1f.·. 1 ~~~~іі в свойому хитт:ю_.. а
ле Р. rгof же . Час .f.e jl[ ·~.с JІОЖЛИВОС ТИ ВИрОб;rfИ ЇХ 
в ('. P?~o.uy rосподарстnі. :rflnp~клa.n. с~рнv.1Сиj~аф~ 
та ,.СlJТЬсько-rоспоцаnське зиарRддя 1 и~ ·и1r~ npe.-

. ~ д1w.ети~ фабричного виробу .. Бе і вовИ у во · ·1ких 
кілt:ц:остях виробляються нв. 'відnоБідних ~· абри
чио~-заDодськttх підnриєvсrr1·ч.х .Але чи госrtодар 
діс-rав nотрібні йо~J.у П\)Одукти оезпос~-
редньо з ~ Зобрики ч~ s&:во.ду'і Hl. Рін к~-nус їх 
у то-рrоР ·-~ в найб.лuчоку мі~теч:rсОJ314А.nЕї і uі
сте:.rкови~. 'lорrовец~ нз t>:Y!tY~ їх на фа6рмці" 

Він tЖfста.є іх у ьо.лиJоrо оnто:еика,а ~ей 
. Б свою черг~r здеб-і.Іьmоrо дістав цеі nредм~т 

з фа6рик за дonov:oroю к.o~t1ClO!Iepa. Кол~ми зио,.. 
ву иаuа.люємо той · m.ІЯ% ~яким 1дут~ nрод~'КТИ ;no..r. 
•.rрібві для задово.леttнq потреб с•ляві1.на-х.nі6о
ро6а,до вьоrо s фабрУки ча завоАу;~о маУМuемо І 
таку сацу хартину,а саме: 

. . ''(~ 

~~а6-риаа..:.. ·комісіонер-: оптовп(купець )др-і оний 
купе:tь t ~рам ар)- l'eonoдa~·'· 

. . f.i.n~·. ··t:н~ Іt'{JИд1ІБ.-тяr.чиС'Ь ДО ОбОХ ttfX И&.ПDИ-
ttіВ ,м~t пoмitt~·C1J() одво 1хар~ктерис-rичп~ ЯЕr ~ ~•· .. 
Поляrає f.! 1.) \' ~" ось в чому· М.1:lt~юдь~х-1, ~пt 1 . маu~ ь 
nотребу Б ·я1сихос:ь rrр<:·дукт~(; з одного 6о:ку і 
JІЮ.дЬW ~.RJti ІІЗ.ЮТЬ 'В Cl-;O:ЙOJlY р08ПОрЯд.ЖеІНІJ) npo-. 







' 
і . 

І 
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~рикант-каnі таліст ~а дР~· Гі ( ,,орговці-nос з ред
вики) .,nридбавши собі npnгo ~·· озnоряджа.тися :в:е 
ниш В}!робленими мarre рі я. ~ :п:ми 6JІаrами, Р той 
момент,Rоли треба сnр~дати ~і матеріяльні бла• 
га д.ля задовоJІення бвsпосерqдпьої потреби лю
дини, :встановлmть r~a ни,- т::tІ':і високі ці ни, які . 
не тілько nохривають ,FJi Б~~атки ва nроцес n~ 
робу~цкх матеріяльцих G~аг,р,идатхи на перево~ 
ку та переховування іх, н ще~ ~ - залиmа.ю·т:ь :в хи~ · 
ше нях купці:в-посередн*· кіr ьоJІичезні . ЗИСК\'! ,до 
яхих nравдивим: працьовника•.t, ва їхню дУМКJ і 
по їхньому nua.~y ~немає r-~iя . ;oro ,ціла. 

Одва.r: ~е на · думку а : · '),цюючоrо народа~ д-'J~ ... 
Ка і ПJ2аВО КУПЦіВ-:ТОСере/"' іИ:КіВ ЯВJІЯЮТЬСЯ у Ве• 
лиісій мірТ несnравед.ЛИВ~Іl-~ ~ і вон• ndчa.nИ irryXя4 
ти vПособіР, я~ СSи DиріБнити цю нecnpaвe)t.n:ti~ i · · 
сть;як би nозбавити отих nб~аrодітелів·~~~с
тва купців-nосередникіs uQхливосУи виз•стув&
ти nрацююqий народ і·Р~ чужій пр 1 заробляти 
для . се6е величезні ка , , ·;_ ': :LJIИ. . 

! такий спосі6 ПJ =·~.цю~:чх маси знайm.nи. 
Зрозумі ~mи ~що rОJІОFним ·;jизиску:вачеu: їх є ку
пець-nосо~· едвиІ<; вон~ й :звернуJІ:и свою уяаrІ 
на боротьбу з цим сFоїм заnек~иv вороrом.Ха
рактерист~чною озвакою · цьоrо сnособу бороть
би з по~ередпиком буJІо !'е:що nро,.и вьоrо ие 
мохва виступа'І'и копому з 1 окрема-ао.tJnинці. Бо 
й сnравді , хуnець-nосереднІІк має в сво і\()'~1 ро,-. 
поряджевві веJІnі кaniтaJІJI,tr; v.;poai 8Бязхи й ·· 
знайомства.величезRJ nраКТ!ї,І<У і ..а:оовід :е про
вадженні торrовеJІьио-посер:~дницьхих onep~il 
глибоке знання ве тілr)ко Т[1 ГО- ях 1'ре6а орг,~ .. 
нізува'І'И виробництво даниогr~ npo.Jtyктy з.~~
вичноrо 6оку;~а застосува7~ до иьоrо вс1 ·•&у~ 
хові ~~нахо~и~ ле й зиазвя тоrо;в чому саме; 
в яхі~ мірі і иоАи саме ві~~ував вalroc~t~
my nотребу с~ля81Іи-хліборо6 ;ии взаruі поІ< :;
nець матері А 1ЬІ!ІІІХ бJ{al"t ,які 3осере.циенн1 в Т:W-
110 pylt&~. 

· І иоли 6и протм такоrо вороrа захот1~ 
боро~и~я ~оодииожкй сеАЯики-хлі6ороd;якому 
здеоільmоrо ие вистарчаs х~іба,•обв прохарчJ-
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-сільсь~і х-лі .jороби обедваються і доручать ко._ 
trебудь одному заІсуртАти всі nотрібні з·м nродук
ти, то цим вони осягають того, що оn'l,овик охо
чв nродас1• ь тако1Іу пок у rтцеві ~апотрі 5уван1. 
вим продукти та що й сільський Ісрамар не ·.Jуце 
брати з ни~ за ці nродукти того l що с~:нк з11.хочє, 

Сці два nриклади дають вам vожлквіст~ ~о
чнійше визнаtпІти той сnосіб, яки1~ nрацююче на .... 
селення даRної країни вирівнює та поборюс ту 
кривду, яхої воио зазнав од •пocnyr~ та •допо• 
uor" купців-посередmtків. 

~ На nідставі цих прихладів ки uoжouo ска-
зати, що для найкращоrо задоволе~ня своrх по~

·. реб, для захисту себ~ од виzиску ріаниvи куп• 
цяuи-nосердникани, .люде повинні rypтyDa.·1't~~CЯ. 

Зрозуuі~ши, ао навіть приваrідне ~о~~на
ня д.лq сnільної зак~rпки нео.dхідних прсдu. \тів 
спожІ~вання чи ріжноuаиі твого с-госп. з"r· .ррядя 
дае участииІtаu великі ROU''CTИ, лю. ~ ~ по !UИ ор
І'Р"нізоr-уватr. стаJ1і тоРар~~ства. J,ля. 'J&кoro ,.о- · 
ва"1иства складається Рідnовідвий статут. Під
ст~вою та~ого статуту суть діючі в данній кра· 
!ні державні 33КОІШ. Ст~ут визначав uету тако
rо товариства; nрава та обовязки Aoro членів. 
опосо6и' уnrуnвління сnравами т-ва і т.и. 

crta~q . цьoro товар,иство vae хараRтер зви
чайно~о піnпривuства 1. набірає прав юрі,~Чиоr 
особи. Ця юр1дичва oc·ocsa через членів своrо 
правліпня входить в ділові стрсунки з ивmиuа 

, JІJЩЬІІИ ї особаvи з vетою в найкраІІ{ий сnосіб 
задовольнити 'розмаїті госnодарчі І1О'l"Ре6и свt4-
!х членів ra~; ~о6и жадний куnець-пос~диик · 
не ~ав зuryr• в~зискувати nоєдинчу ~Rdt. 

~ Досягається це ти1r, що.. nравління~ виаючк 
чого uотрібують ' члени кооnера~ивноrо то~ари- · 
ства·, зaFyrroi\yDТЬ ці пред ети веJІккою парті.сІ) 
не у дрі ;jноrо ·краuаря, а у великого оnтовмк~ ·, 
або й nросто на фабриці, о6wкнаючи всіх ~осе
ре~ників~ В т~ ерішиі~ ч&с ве ко~ивою є і ~~~ 
що опоживач ~•роб~є _nQ~16и1 lovy прожJ~• на 
сврїх . BJ[acиr.x ta~ax. Досяr.аs,.ься Ц8 тиv, 
що nосАх~чі кQоnератшвні то~а~*с?~& о6є~кую~ь 

• 
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с~ по-•1• соб~ю в ~оопераtиsні со~зи. Ці союзи, 
ssаючи nотреби своїх сnоаивачів~ ва ск~адепі то~ 
вариот~аvи пайові капітала і приступаю~ь до ор
rаВіаації своїх внsсвих фабричних закл~~- Так 
чинок вдається обмину~ 1 caworo каnі!аліс~а~s~ 
~рикаи~ 1 який ие ~вче ~изиdхв споживачіи чим 
1 краuар1 - nосередв8КИ. 

Оце rур!'у~авия .IJ>JteA; що закJJцаи~ спі,ль 
nі!Яіивuс?во; з uетою ~~1жьии7и своrо чжеН& бЦ 
вад віtчайно нё~Иrі itix .. о оrих •пёё~'І · г "" то.вГо -

- - поое виха · ~едав зкоrу вес'l'и nроти··пьо-
го усп1mиу ор Т! у 1 _ в тоІ же час -~~б~~n~чу~-
л ипі иайвиrі ВlйИ1 · ови· яя за6езnечення o~J~ 

· 1х tJaтep я.л:ьиих · потро ·ми· нази:еасJІО trrr Е · 
Р А ц. І · Є .. Ю. • ' • , .. -: ·• 
· - OlPJtirцe щеіrе РСі озиаеи кооnеративвого о 
бєднання~ але · щQби краще зрозуuіти їх вагу і зн 
чіавя ки; -пер11е ніж ;11ати стислу дефініJtію ·кооnе 
ра ~ввоrо !оварис~•а, озвайоvиuось в загальвих 
рисах з каnіта.ліс'І'мчною сістеuою в !РОдвьоі rос
nодарки. 

11. З~ГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ~ПІТА
ЛІС!И ЧНОІ СІСТЕМ.И НАРОД.Н:ЬОГО Г{)СПОДАРС'113А. 

ф 

З попередньг.о uи вже знаємо; яку poJm відо· 
грає посередник Б господарській діqльsQО,. люди
ни вsагаR1~ а иamoro хліdороба сеАяваиа foxpeua 
та яху хрввду має ~ииа од цьоr.о посе~ввж&і 
Знаємо ьахо. ж~ •о є і засіб для боротьба s ~u 
вoporov~ та що заяо6ок циu є гуртування жюдеі з 
метою о6орови с~о1х uатер1яльних інтересі~; s 
кооnера~•••· · 

Але ие в одиому лише посере~никові nonиraє 
вся~-• . 

ПриrRядаючксь dлижче до ековоuичвоrо ~7Я 
ІСОSК.Іі ІСІ)аЇRИ, 8 Р 'fl8 ЧИС.І1. 1 ДО е:КОИОІІИЧІІ()rо 
U'ftfЯ УКРАЇНИ, КИ за~&DІІО; що посередНИЦ!SО Є 
жиие одна зі сх~адрБИХ частив цьоrо аиття~ Само 
z иовоuичве D'f'fЯ, saraлou хажуn; wae 'rp~ sa• 
08.18111UIX фуuці! 1 ЯІtі ВИjІВJІЯЮ'rЬСЯ Ч8р. 8 JI1BJ!~Bi_. 
со ~.tiQ»ч•x 3: uмropil JІщей: · .. 
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t.:· a :Spиqнo за:родс~кого підnривuс:t·на ... Ес ·і БOffL1 за 
свою .. працю./Ідержують nлa_TBYJ од другої $атет· н')і ·· 
ЯіJТ{GИ~ ·'~0.1Х НrJ. ЗИЕrіЄМ· .. ГОСЛ'~!8.р :tJUИ .ЧИ BЛaCJf_'f<.:~ 

. данного nJ.D;rтриє:мствs.. · 
J FлacRo иад ролею і зиачіиням цієї K1tToropi1 
людей · n екопои.ично1~ життю давної країни uи і 
сnивимося трохе доJ.Г.ладпіІше. . 

Роля цих JІю.ztei~ в економичному життю країни 
велика. · Еоииv qв.ляються в.ласникам.и і орrа:ні~аторо 
ми фаОричио-заБодськщх підпривмст~, на якиі ви
Р?бляєтьсq си~а таких річей 1 ~ез.яких Е теnзріm
НlЙ час se може об1й~ися наи61дн1йmий чоловіЕ. 
Чи можва ~обі наrур.~ уявити, що F теперіmвій . час 
сеJІяиип ц1лхом не п~тріСSуваЕ dи с-госnо.да.рського 
знаряддя. Ко.л·и :вів ще може . обійтися без фа6рич
ногn плуга чи машини, то . вже ніяким чином не о
бі~деться без цвяшка, або ~оnати. Трудно уяrи~и. 
собі і ЛJОдину, яка яха оСSходиJІась би без мате- . · 
рі1, необхідної чи то на ~ерхию одежу, чи то па 
білизну. Не може обійтись тако ж іителіrеитва , 
люцина без киижжи, лаперу і т.п. річе~. які ста• 
.л·, звичг:v:ними річаvи в ЖИТТі) }(ЮДИНИ, з.ве пре~
м~та~ роскоmі. Всі ціп nредмети Биробляються 
на., Фабр~~~ ах. та заво~ах, що на.ле).сать оці й .l!IJ.Yri.й 
1{.а~~L1..JІJ2ОдJцентlБ, І що caua на сr,абриц1 чt~ . за-. 
FOдl езпосе~едньо не nрацr.є. Таким чинов вихо-

. дить, що роля їх дуже nочесна~ бо ·во пи, так бИ . 
мп :вити, п,fаютn Б CFO~~x pytt:ax nриJІаддя ( зв.со6и) · 
дзtя виро:СSу ріжномані тних nре.nметі:в, необх:і.дних 
для заnаволення nозмаїтих nотреб людини. Не мен ..... 
че і з·пачіння цих людей в економичному життю 
країн~~ Бо Бід того скіпько ~ироблявт~ся nевни~· 
nТ'едvетtв за.лежи ть біжьmе )І{енче і ц·1ва ка них. 
r1~м більШе вr,tро6.лепо npeдlteтil', тиv. і ціва на\mх • 
мусить бути дешевша~ а значить і nотреба жnnн~
сти Р. цих лредuетах '~tto~e бути задовоJІепа п~DИl
ще. І на.вnаt<и; ноли nредметів виробляється меп-
че - ціна. на аих зростав і потреби люп;ности за
доРольвя~ься БЖе!не з такою повио~ою. 

З цьоrо uожна було би Зроби~и ~исиовок~ що 
мо~ляв, чиu більше було би ф~брииаиtt~ ·,а завод
чик1Б~ •о ви~обляли би вайбільше р1~их npe~ue: 
тів; то тиu крв.щеп.лос:ь 6и пасе.пеею, -rиu пови1.• 
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ще воно задОБО.ЛЬИЯJІО Ои nБрЇ nотреби. Це Пtі)аЕда." 
але т.і~ько до nеввої uіри. А · стане воно длq иас 

• • ' f 

ЦlЛROU ЗрОЗУ~ ЛИU~ RОЛИ WИ виgс~и~о, ЯR ЗЯР*АИ-
СЯ ці tJ~ абриканти, я.wим сnосо6ом переводять -вони 
орrанізацію ріжв•х фабрично за~одсЬRИХ ~ідnриє
uотв та які зsFд~ння стаFлять ~ови nеред сnбою. ~ 

В .nуже ДЗ.БИl часи уvОЕИ ЖИТТЯ JІJD.П:НОСТИ C~JI• 
алися так, ~о не було а ві фа6риканті~-заБод

чикі:в, а sj кіпців-nоаередииків .. ~ Люде ЖlіЛИ ве
JТVйСИІІР! рож•иа,r,~ і самі виро6JІЯJІИ FCi nредuети 1 
!Уродукти, ве<)Іхі.-кі .ЦJІЯ '1:хкьоrо · ~ижив.леt~ия 1 їх 
ньоr діяль·ност • Все приладдх потрібне для ~и-ро .... 
бу нообхідпих nродуктів рі!но ж на~ежало цілій · 
родин і кожпи~ чжен родини ujr Більно ~ориату- · 
в тися ІП!U~ коли мав у тому потребу. о часоv ц1,. 
умови rrоча.ли зvінятися. КільІ<ість .лжщей в данві• 
рОДИf~j ЗdіJІЬІІува.лаоЯ. Про.ЦукТіБ ДЛЯ: БИЖИБJІОННЯ · 
їхна за. ня~ ій ничи тер і торії не висте.чаJІо. Лще 
в~rрупrа..ли на ио:Е'і зеuлі.. Часто здибалися з осіли ... 
ми там людьw. Миже лиuи завязvваJІися ві~ни. ча.~ 
СТО 6yБS.JJQ 1 ЩО JIIO~e да~ОЇ ОКОЛWЦі CrreцiЯЛJJHO БИ-
руиа.~И F.ій~ькоІнІми походами на сусідів~ що би 
віnбити від них чи то зеuлю, чи инmо· госnодарсь-
ке ма.fпd і тим збі.л·ьшити кількієт-ь rтродуктіD ~ . · 
необхtцни:х дJІЯ задоБолення своїх потреб. · Під ча.с. 

• • • • 
таких nоходlБ люде одночасно зиаиоuилися 1 з1 
cnocavи госnодарюБання тих, з кии воювали. та з 

.. ріжниuи пne.nve'l'aми . , що :іх Биро.d.ляли иипrі nлеме
на. Під вnливом цього знайомств~ у людей виникл~ 
nотреба взаїмно о6мінюFатисR nродухтами св~Іого 
ви~ обу, і та1(ИМ чином встано!4.лювалися nевп1 тор
rоЕельиі стосунки uіж ЛЮдьми. Що nравяа ці сто~ 
суики були зовсім ие nодібні до ~их~ що іс~нуют6 
за ~аmих часіБ. В той час не було купціи7посереІ~ 

: ВИttlБ, а odviи npo!3s.ttивcя безnосередво VlЖ са-· 
; шнm в.ласпиrtами nроду-Rт1в, що за~.u:а.-!'ися то х.л1-
1 боробством, то скота~стБом; то мислІР.СТБОМ. , . · . 
, Та та~е мирне сnі1!життя н~ бу.nо стаJІИJ! 1 • 
: '!'ри:ввиu. Лю.nе частіЬ:е воЮБали ·ніІ: жиJІи Ш!-рио. 
і А для nеР.ні~mої обо~оии себе од на~аnу . воро~!~ · 
nочаJІи з одного боку виді.ля·.rи сrrец1яльни-х: · воиов
викі~, для яких війна ставsла звичайвою nрофе- . 
11ією. а з другого боку noua.u укріn.лювати nевні 

·І 

·· , 
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и ·,, uи .т-rn ~~ а :~ .. ·; ц и. 
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..;. R 1 :; 0M,\t" ' ~ М ТТОЩВJ:lТИЛО. 

··1· оргог.ель .. ;о-<1осередmfцькі оnерації rточа.ли 
~куnчуватиr.)І в PYita.x ~rtpeиo~ !J2yn~, чи ~к теnео 
говориться RJIЯC~~ люде~: ИY11]1Б-t10CAU.lt'НИR1 в. А ка
.nі талісти почалL-\· ЗRупчуратИСВоі)' увагу наД орtа
ні заr.( єю фаорично-заводсrтк~х Giдnprrєvoтв. Уvови 
для розБ tтку ни·х підприсJіСТЕ були особливо CIJt)!l. ... 
ятли~.ttuи піс.ля того. коли з розвиткоtf науки nо
чани абільmуватися nіжні вивахо~и, коли ~~е по~ 
~апи · 6удува.т~t ріжвt uашивИ і за їх· доnоІ.«сrою Р11"" 

... JІОdляти найрозиаїтmі rrpeд'J~eтt дJIJi ~щQькоrо РЖИ9'
ку. Ма.mинова п одукція дава.11а можJrм::е1оть вJfроб.ла
ти ді nредмеТИ у Be.?!~JK)t'fX RiJJЬROCTЯX, а 8П&~JІТЬ • 
і ~азала можли~іст~ залояольннти nотреdи більmоь 
RіJ!ькос ти людей. Прr:4' !:У.'[) Обі вел:vт ~о 1 кі.лткоети npo .... 
цуктів і сама ці нз. на wлх 6~І.Ла uончою; нtж ка nро
д}rк-rи ре1.іспичсго Риробу. Такиu t1ИНО1К u:апmна ат~· 
.ла . :великим '[{· онкурентоu і FopoгoJt ·~:н~иісим:кіЕ. ~Мі! 
НИУИ n~Ч8}!3.с }т Релика. · боротьба. Та nepeuoгy· Р. ці.и 

~ бсло·тьбі {л ержала мати~а. РемісРИКИ ,не магч-wт ~1!.· ()
:ж.!!ИRсс, :r ~'! р.иде р~~ /P. 'tT!·1 Roffitypeпцiю з і'аmино;л . в~ 
} ' :t.IOЧff1 г· .. ; оШОРИ'Х я асобіБ . ...;,06 ~а.П·~ЖИТИ FЛ8.'~Н5. і~~а6-
рт.•к ~~ т~ з:tр-оди, nочали за..пндати СF.оє peuecJJo, н;r 
з:~с1. ·5 для виробу необхідних д.лп лrодиІrИ rтродмет-
~ Р. 1-~он:и почз.J1и здебі.пьтого леретР.о~ю .:tтися у 1ВU.,-
чайних . ..Р.обі тяикі '!'.~~о .11иmе про л ам.~и -C:.f<?..!.1?.Q6~чr 
силу. покуццями !!lЄ J CИ.Jtl~ були к~.rr1 та..цсти ,х<с rp . 
~-mtaзa.f1o вище, почали зaйuttттt~;r орrаиі за~цісю 
ріжних фабрично-заРодських під~риємсть,зосеред
·':уr;чи в своїх рука~ Р.сі rrр~!.ла.ддя nponyкu1. ,. .• та 

: :nrяtори~то:еуючи для зvіцнвнпя і nоmиренr.я -Ц!і!Х rti~ 
дnр~Є'МО'f.Б ЯК фіЗИЧНV. СИЛУ ЗВИ'.fЗ.Й!fТ41Х .робі'ГFІ·ИР.:lР_і 
Ta.J_t · ї ~ нтел~ктуа.пь~ {розуuову )сил·У, _ ріжлих . сnет;1~ 
ЯJІlСТів-фа]tо!цlв ,-Яtr1 та1tо~ ~а 1'QaJ.~:Ou ' ua. ері.яJІь
ни_х З!іСОбі! ;nовинні були nр")(ава.~и CDOY фАхов1. 
,знахmR lt!.Пl tt'aлic r~ о~і. · . . . 
· Взає.v.оFі.nнос ·:~~-и між . робі TИJ.tt!a.Щt . т& ttrc.n1--
'FЗJІi'c7aw-niдnp*G1Іrцяvи б):~ JХуже і-~ .. ~[ 1: 3Р. .. ІtЦИ 
R1il!pJЖ8П1. j_ !)Ор''>ЖЇ ~ДOJf~-: ~~9Й-р~d'і : ~Jti~ .. ~~ 96 . 
о6rо.rп~л · . , 1 qa.~T() · до v~ТJtf'•ti ·v-.~ 1 -• я~у t? ·t~R. · 
dyJio nл>.tтитІІ! ве .. 'вntі ..rJ'O!Ii ; .r()cn~~ap1-xan.tta~и .. c't1i 
С'І'а~tа.лися з бі.пJтоо JОf4.іРІ'1Стю ·1 :n~~o» ·.ffl~ дu . . .. .. 
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жи:·ої JІюдини ,робоч~ силу яко:і JІожна бу;,о Jlегко 
винайпяти. І це по дивно, бо nеред ка.nі таліс тами 
стоя~11s. одна uета-~.gобzти ,як.-.н~tt~:Lль ... пw4 . ..Ііі8соток 
~а Б.JtОЖеRі!И~ И .ЦВ.J?е$ П).}!Д,~ИЄJ!~~:в .. ~~t!а!l1;_Тр~J!. ~ .для 
осяглення ц1є 1 11ети РОНИ не спинvt.trллися н1 тте
ред ·якиuи зaco6a1rn. 

Чим далі тим більше і jільше каnітаЛісти 
захоn.л:юва.ли в с~ої_руки.ріжні raJtyзi ~а~рично
nро:uисJІовоrо житя .• ·При ч1и ду11.е часто caui вони 
не тілько не nрацЮБали на сво~:х підnриє11ствах 
(~одай в якости директорів-розпорнztчикіD)а на-
Вlть .ие v~~и жадноrо поняття п~о самий процес : 
організац1ї і виробу, rтредuетіF на своїх nідпри
ємс'І'!'ах. У них були r~omi_ і rpomi nрацювали і 
За · ~И.Х. і 1!,~ .Ft_И!_. o!Iald" .ЛЬШ ЯСІСра:в~м nри~ ладом т.~~ 
xoro характеру взаєuовід~осин u1ж хап1талістоu 
і ~аdРИЧНО- ЗаРОДСЬRИІl rtідпрИЄМСТБОlf · vожуть бу
ТИ так звані акційні товариства,що в тепер~m
ні~. час яРл~ютьоя иайбіл:Ьm nоширеною форvою ор
rанізації каnіталісті~.Наокілько велику силу 

• • 
мають кап1 та.л1сти в еконоvичнс ··госnодарсьRо:uу 

життю не тілько одніsї якої небудь кра1ни,а
ле і ці .л ого с ь~і ту ;видно з то .~'о, що ~ся систе
vа. пароднt,ого госnодарства нашого qacy uae на
зву Іtз.піталістичноr .. Tatcy пазву вона nридбала 
через· те.що rо.ло~иип чивникои орrаві~ації t-tapoд 
нього rооnодарства пamoro часу · Є кап1тал. 

Характеристичною ознакою ваnіталіетичної 
форuи (систеuи) народнього rо6подаvст~а є те, 
що з рухах · одиієr частини лЮдиостИ\Еаnі·аліс
тіБ і зеJVІев.ласииків )з' ооереджуютьt1Я величез
ні капі!аЛи.За ~оnо~о~ою їх каnt~аліоти з~осе 
-реджуют~ ~ своїх рухах всі .засоб.;и і nри.лад.п:я 
дл~ БИр~бу . иео~хідних для лпдив. nредuетів . 
.. tруга ж частива J!ЩИости (Р.обітиики;хлібороби) 
не uають иtчоrс оnріч сБоєі ,обочої сили, і то~ 
vу,ХОЧ ВОНИ ·не 8 ·З.Иі "Qабаl!И~аНіК.!2іЛаками ЕОНИ 
ПОІЗИВНі ДJ[Я •'ЗВЖИ:ВJІеННЯ се"оё і своtх" -рОДИВ !ТрО
даваТИ с~ою poOoqy силу каnіталіс~аu.А ці остs~ 
rmi~us.ючи JJиme ОА,И,l uе.ті .-:-~!!_ЯК - най -
6ift~•иt:в1;tcq~o~ и~ еві каnГтіЛ,н с~~няютьси 
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nеред o:tuиuи жорстокиvи і неJІюдськиv.и сnособа.
~ визиоку працюючого л~у.На кривду;яку тер
ПИ'І'~ від них nрацьовиик ,каnі та.ліст~ не зверта
ють жадкої у!аrи. 

Та крік тоrо отта жадоба одержати н~~
бl.льmий відсоток s-a свій :кt..пі та.л, що з р~бс:ько
Ю покірністью працrе ва свого гocrtoдanq ,приJJо
дить ще до о~ної надзвичайно харак~ер~стичної 
рисИ в діяльности каnіталіст~Каnі~а~іоти-фа-
бриканти ніколи ие знають хто і скілnхо будА 

куnувати Биро6лепі ниuи nDодукти.Крі~ того у 
RИХ не uає nевности в тоuу,що несподівано з !і R
вить·~я ЯJСИЙ небудь новий фабрикант, йкий Fироб
.лятиuе ті caui nре:аvети ~або вже істнуючий :*.а·· 
брикsвт не запро~а~ить на своУй фабриці якоУ 
небу.дь удоскона.леноj: маПІИни д.ля найдеше-вшого 
ІЧ-tt>обу предuетів і тg,киu чинок не випустv. ~rь ці 
nредu:ети на nродаж по значно .neme?.miv ціні. ~···J• т 
· L~f .. Ісих умовах · решта фабрикантів nотерnіла би 
страшенні з6итхи і nозбулась би свого л0гкоге> 
ХJІ16а. Отже.. дR діяльвість і орrанj,заці йн). заt-~і
ри (Jабоикантів-капіта.ліотів завше одбуваються 
в вайбільmоuу с.ехреті.Бажа;~чи я:х-найбілоше вv:
~обити і nродати предметів каnітал~сти-фабри
иавти не оnивяют~ся ві nеред якими засобаuи. 

: bpexaR ;шахр&ЙС'lІ\О ~надуrі'lття ;ni.д .tyn ;rirn.и• ·· 
•• 

rунство за CPOlJaOI коІПСуре.нтаuи являються зви-
чайники я~ицаuи !і іхньоuу r.&ттю і nоведі.нці з 
инmиuи жющьvи.д~я виn~&Рдавня цьоrо ~ридуuують 
СЯ ріЖИі 8ХОRОМИЧКО-фlJІОООфСІС'Ї СИСТеUИ НрО БS.-
ry 1 зиачіиия д~R н&родв~оrо .добробуту іиіція
тивпо-орrанізуючо~ еиерrії nідnриє1rці:в ~багато 
говор~tтьсrt красних ' ; - ~ LB /:а:.а зо~ніm,ня ~.ОлJ:Іа 
о6~о,цже:уня з л~И !1,)Ю в~•sвачавться у висов:1И ~~і-
рі .nеліУсатвісТ.k) та Р~іч.лизіотю. A.Jte все це r;o-

1 6J'[ТЬСЯ Зде61JІ'ЬШОrо 3 uettOD иаіінраще обдурити 
. JJQJtииy. qасто бував і таи t 1ЦО фаб~ика.Р.т ~uа.ючи иа. 
с~оїх фабриних складах в~.лич"зн1 заласи "J;Иро
б.иеnт. nредм~тів ~- !И&ЧИ ь має !(ож.ливість най
n~tн!~ІІ~е за,п,JJ3QJІ:ь.виn п~треdу в цих nредиетах . 
Цlhoi жюnноа~и лаиоrо раІеиу.Але;nо розрах1п
ко~і фабоиаанта,ч8ре~ деякий чао ва риnхов1 о~ 
же за6ракиути цих nuацvетів {чи ~о буnvть аи- ' 
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1~ити · с~оєї Ролі не 110 е .людина,яка 'В''Лею до
лі:. F'JипилаоЯ nід влад()ю боJІьmовихі в. Найжорсто
кі:t1пrого терору і знуща ня над людиП'ою наБі '!'Ь 
селянинои.1!аІ'·ть poбiт!!JIJ(oll не глуmається .. ро-
1оче ... С9.ЛЯН'СЬRа "В.Ла.Ца. ;JCOJIИ дуУКИ ЧИ ЕОJІЯ ЦИХ 
л.юдеІ.J не йдуть у :еи:значеному з гоuи наnряш:о
вt ·,цих думок та змагань соцlялістlв до nохра
~аннп долі ТР.УдОБого народу шляхоu визволення 
його з важкоі еконоuичної заJІежности од ltаnі
тал!ста та nосередни~а.Мало тоrо,6ольmевики, 
cau1 тоrо uоже не бажаLчи ,доnомаrа·ю'І'ь циu ква
ліфіRОЕВНИІ! визи.скvа.чаu робочої сили . трудово
го иароду заnрягти його в бозкок~чио Ба~е яр
uо екоиомично ї неволі ... Ж.ОJІт,шо~ики встановил;t 
над"недозрі.ЛИ!l~ ,як вони кажуть "до poзyuiF.Rя со-. 
ціялізuу народом жоuстоку опіку nку пазивають 
r.диктатурою пролетаріятуІІ .Б~ЯЕJrяється rона Б 
тому ,що БОІіИ nеребрали керu:у і порядкування: рі~ 
жни ми галу з ями народнього господарства. Р. свої 
руки .. 

1 
скрути.ли r.аJrкими nутами підозрілости ко

жну Бlдvіниу думку .r.:· .льхоrо ••громадянина со ці~ 
.ліс тичної ресnуб.лиttи ·;nостави~mи кожний кроІt , · 
цього громадянина rтеред вездесуще охо зкокаї
Ні3оБаього чекіста.Все зроблено для iiD~o наче· 
6 то ,~оjи nеретворити все життя на kо9исть 
працюючих народніх uac. Однак же т.акиuи утисRа
.n~ госrtсідарки не наnравили ·1 кінець кінцем лриt
~Ау·.пені були звеuиутиая за дon·ouoroю для налаго ... 
джев-пя зруйв:овавоrо їхньою систеуою господаР.- " 
RИ нарпдн~оrо господарства і Мооковії,іJкраіwА 1 
і иньmих підбитих ииllИ країн ні до коnо иmпо-

• u • 

го, іП< до зах1дно-европеиських 1 инmих чужозеu-
НІ1~ Itaтt і 'fал істіБ. Заиаmноть :еони цих :каnіталі
стів ріжниии концесія:ми на ексnльо&тацію веJІи
чезних nриродних богацтР і МоскоБії і . голо:ено 
.У'rtраІни .. ЦИ1! больmовики оддають :е рухи чужозеu
ни~~ капі талістів найБаж.лиР.іщі галузі ехоноvи
чного ЖИТТЯ краЇІГ1'1 ~бо :від КИХ З&JІ8ЖИ'і'Ь В Tene~ 
рішнік час і загальпий наnркuок усієї систеvи 
Бароднього госn9дарства.Тиu то PORil ст:ворють 
пайсп ринтJrиві Ьі yuc:e1t для ~изиоку трудових -
мас населення ~щ концесіонерами. Останні 11а-
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~ ;І·ь J~е,~ичозну пpn.o'l'ИRY і досвід ц.ля r'осподарки 
· Е ідпо~і n. них у~І.f; вах. Rоли nровадиJJи таку rocпo
~9.PRY у CD(JЇX безмеЖfїИХ колоніях, заселених nер
існи !И малокультурними варод~JН!. Uтже загоспо
ар~вm!4сь і на теренR.х України та 1"~0CR'OP11, вона., · 
авряд чи змінять свої ЗJl ки і навряд чи схо
_ять благоді тельствувати с.rи тознищений с~і2овою 
· визвольною війнами наріц, чи то пuедставь~ків ~ 
лади над цим народом замісць того, ~ щоби ЯR най~ 
овніще осягнуwи єдину метуt яка стоїть перед 
uи, а~саме: з1обути як наи~іл~mи~ві!СОJ~~~ ~~ 

JІожевии ними :в кон.дес!йн; П1JtПРИ.,Є!СТЕа ~1.111 та:[• 
наюч», що рано чи n1зно ~оневолениИтрудо

и~ народ скине ярмо неврлі 1 чужоземні капіта~і
ти користатимуть з нагоди ! . nодбають про те, 
о би як найкраще заробити. Те, що І~ей зароеіі тоtс 
уде зl(обутиІ веJІичезною кривдою і без того cтpcz.r. 
енно Зm!l.u.ено·го наро,nу, - ї .х н о1·:{одитиме .. 

AJre саме оце ripxe сучасне о'rановище ."і <r:нз.ї
ського народу та невідрмне най6у!.'нз і rт-рим:.r; rу
вас з особJJивоюува.гою nоставити rтвре , собою !І 
тання, ~ож мав ,робити він лля поліnтення СRої 

олі ? Якою дорогою nовинен rти, .J. nC'5',: нати !ІОЖ
ивість стати дійсним госnодаuем на своїй землі 

•. СSМОСТіЙВИU р03!10р.ft,ЦЧИКОМ ЕСЇХ Ma.tttepiЯЛЬmгr. 
.лаг, які вів ~іа. ній nосідає, тз. які витворrе 
вовю важRою господар~ькою працею~ · 
· 1vіИ вже знаємо, що npv. капі та.лj, стичпі:й о~-
,темі оtан:і зації наро;nнь:rо господарств~, nр~цю- ' 
,q1 uв.си не т; .. 1Jько не мають ~сі х е:коноиичних ' 
иrод, які дас ця сістома. а. навnаки nід.ляrаю'І1 
аЬорстохійmій і невб.лаrаніt1 ексnJІьоатації з 
ОКу капі. ТаЛіСТіВ 'ra купців-.nОС&реДИИІСіВ. 

Не забезnечує робітника і соція~істічна rо
подарка, коли вона запроваджуеться D життя ме
о~ами больЕовицькими. Перша сіст~vа визнає юрі
ичну рівноnрави1с~ь всіх ~юnей, ахе не визнав 
івнопрs.ваости еRоноuичної; сеd-то nрава. :к~жної 
юдиБИ брати рівну участь в наслідках сРrє1 пр~; 

; і. Дряrа сістека визвас начеб-то і J)-рідичну 1 
коnом\tJЧ!Іу рі вноnраr.иіст~ населевця, а:лn ~ с1.Іt'І'ИЧ- .. · 

Р.:о nраво розпорпжатися чатурія .,'Іьними благами, ·• ·. 
Iteelб~ i..ttHИ'ftИ ДJІЯ З8.ДОFОJІQНЕЯ НаЙ"рОЗU~Ї 'l'ШИХ n.отре-
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ПрИбуТО1С n J себ-то П'АРПУ Сj"ИУ Т'роmеЙ, fПta ?.О.JПfШ~:_. 
f;ться ! R~ci то а:риствз. після пекриття 'Dозмаї1их, 
видатків. Іt3.п і тал1ст торговець к.rrад (• соб: ці гро
ші в r:tеmенню.·, як чисrr.ий зиск, як відсоток на · З
трачений ни:u каnітал. А коОіfёраторУірК'jв троіё І 
инавmе. Ві и найnерше ставИТ!, питання, звідR1t взаJ.~ 
СЯ цеЙ ПРИбl~~~ і БіДПОБідає, ЩО ВЗЯБОЯ ~іН че
рез 're, щокожний член кооnера.'rивноrо т-ва, кyrry ... 
ючи в товариські крамницінеобхідні йому nредке
ти, кожнd раз rхла.тив трохе більшу cyuy, ніж та. 
за якr цеІ nредме1.- був . _ и:уn.лени- ЖО товариської 
крамн.~ці.. Значит <ко.~ений ч.лев, тах би мон~ти ~ 
с~ладан до каси при кожні nокупці більшу ча uен~ 
my суму : Заrа.льний підрахуsок цих складок при .а 
кінці р·окі і дав . отой чистий nv•g,тoк споав!'чого 
·rовараства. Так caNO бував і т01ї ,· KOJIII ха.яї 
•)6вднуються в кооr~еративне .то13арас тво .Цлк слро-

•• І • ,. ' • . аажу сво 1х с-rосnодарських ІtpO.I1KTlB, "« от . x.лl-
da худоби то-що. nродавши ці nродукти cro дорож
чіk\ціні .яіж та» за яку вони продаJІИ би йo.ru ;~ 
місце··оо"}' с.купщикові, хазиї здобувають qe відсо
ток ·на еві капі•rал, але лише більшу за.tJлату за 
свою арацюе . 

З цьоrо виникає д Р У .r А прин~ет:.-., коо
перативного ·rовариства, а. саме, що розпЬді.'І nри
бутків кооперативноrо товариства від6уває~~оя 
не' в з'алежиоа·rи ож nаю, якцІ вніс члеи т-ваJ а 
в зuеавости о~ 1их госnодарських opepaцi ·~k ·· ItXi .. 
зробив ~ооnератор зі своім товарис~-о~. Чим d~~~ 
ше член, т-ва закr~~ в ТОБарИСDХіЙ x~aum1цi Pl~~ 
ЕШх рі~.й, ~им d1ль.mе ~держить він . з . каем ,.,ов~ · 
ристваnnи к1нці оnерац1йвого ро~у , ~оч би він 
мав лише qдеи, або ваві'ь частину nаю. В той жu 

і . час па!щик, що uав де-кілька nаїв, а ні ~ого не 
! купував·,~.:·у своїй краиRИці не одеужитr:, niifuro -<:Jit+ 

.визиачеиоrо загальииuи зCSopatUI /о на. n~J\. Та~с с.,
ко і "в ' tсооперативв:ону т-ві д}Ія cnpo~&:IY про.аухт• 
ів госnод&рськоі діяльности коопвраторі~ • . х~о: 
dільше сuрода» с~оїх · ~родуктів чер~з т-nо, то~ 
і o~epz!tt~·· .. , ;:s j# JІЬ!ПУ CY.JAY. цри ~ста!q~~~1.; р~~~~-с~~- н,. 
KUBl 3. T-t!.Q • . . .. .. 

TQ~ -- i ~~eu , .о ІQ.onep-:~ "\і 11 _,, .aas 
t• ~iJЧKf ~ ~І ··е доn~ r є ~qdєд.snк n :JtООПера~.в;. 

• 
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но т-во люця.11 зменmtти ]~хні вида'І·ки па еПОЖ'Vі
РаJ:ПіН та збі.t~ьmити с.вій трудовий заробіток. 

Т Р Е Т О D ооновною рисою кооперативноУ 
орrані зації в 'l•a, що до :кооnеvа.тивво!"о т-ва .л Іл
де пристають ,ці ... V< .. О.J!.А<.? .. бJ?<JВ.~льн..о ..... Сnонукує ;х до 
та~ого об~днання лише ~~1!9Чf~~~~ що в так~~ 
товариств! вони найкраще осягнуть nоставте~~ со
бі . мету. Приuуmувати 11 JІХЩИRу бути членоu таrо; 
або инmого кооnеративного т-ва, як це роблять 
6ольmовиви не можна, 6о їе буде насильством над 
волею лжщиаи. Не ~оитвJ а п е 2, е к о н а тес, 
ми повівиі JІюдину:-тlJГьі<о ·то.ці-т=во <fуіе1ііцве
і витріва~е, коли в боротьбі зі ОБоїми економяч
ними воР.оrаии виявить ~айвищу_сту.nі~ь евідоуо
сти СБОlХ еконоuичних 1нтересlв. 

~ Е Т В Е р· т О ю рисою RоопвраrИ~ного т-в 
поляrає в тому, що вся орrанізація сnочиває на 
засаді найширшої самодія.льности членів~ Ч.Леви 
кооnератива з ~о-між себе ви6ірають правління 
.д.ля rrровадженвя сnрав т-ва; стежать за тим, що

би його діяльвість С!tеровувалася в наnрямкові • 
найкращого заДоволення їхніх потреб; знайомлять 
·ся зо вс:J..)!а тими зовніииіuи оСSст~Бі'Інами, серед 
якит. провадить сврю -роботу кооnерат1~в; несуть 
спільsу відrІОJ3ідальнlс·rь за втрати т/ва що no
RC ають в наслідок неуміJІого t<ерj1'ання Аого атrра:,· 
Е.ами і т .11. Одним сло-вом все керування сnравани 
кооператива сnочиваs в рухах людей що deзnoce; 
редньо зацікавлені в йоrо po6o'ri .. Caue уnр~вліп-
ня побудоване' на демократичних засадах, як1 rа.
ран1·уювD людинім?жливість ці.Л!(ОМ nовно виявити 
свою ролю. При ч1а в~лив кожвого члена н& життя 
діял~ніс~ь · і розвиток сnрав товариства залехи'ь 
од йоrо осо6истих здібпостей 1 а не од капіт~ів 
які віз вх~ав у т-во. Ваrатии але недотеnа иічо
І'О не. може в.ціяти в тфі 1 холи !)"РОТИ ~ьоrо висту
сrав 61двяк; але розумнии чо~ОйlК зі щ~ик бажа
ням до~окоrти всьову . т-Бу,.бо на заrажьвих збо
рах т-ва кожвий члеп · рівнGпР,аБний; себ-то uає а 
JПІІПе оіии t:,OJL~~- .и.е З"::JІее~ _о8 к~л'!к.о.<t'І'~ вІ!е.с_ен!_ 
ви• па в. · . .· 
· 1Ір&в,.& • що при току виsькоuу ку.Іь-rjрвоку· 1' 

рівеві, в& якому перебувають wenep маса qpa~ 
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чогго люду, начеб-то ве завжди uожиа рахувати но, 
те, що ці маси nідуть за праЕдивим голосом лЮди~ · 
ни, що щиро .ducaв доnоuогти т-ву. · І споавді, ~ 
практика кооперативного життя знає не один nрик-

• • • • с", 

лад, кояичерез В&СВlдОНlСТЬ член1в ру~нуналася 

дія.11ьнl сть багатьох '1'-В, або черёз BOIJO~ ari ·~u~ 
цію nро'І'И них ріжних жуnців-nосередииків, або 
Ч«?рез підкуn кулаків-лихварів, або через відсу'І·
Нlсть звання та yuiBfffi nровадити справи коопера
ти:вноІ1О т-:ва. Т& це несспиняло еверrії заБЗЯ'!'И:Х. 
і nерекона~них коопе~аторіі. Навnаки, всім цим 
першкодам ~они випов1ли найсувррі~mу боротьбу, 
а найкраІЦИМ з_наряддяu цієї боротьби вважаJаІ .22_
Бі,tу. 
· От~е культурно-освітна дія.льні2_Т1? .. Р. ІІ .g - _ 
Т О Ю 1 чи не на'ИrоJнJвні~шою nрикм.етоJ.,. т-Е· . Во
ва. стаЕИТІІ c~oiu завданням розвинути і nоиириrrи 
СБ і 'lOГJIЯJt своїх ЧJІенів, nознайомити j·-,: 3 y1.1or.a-· 
UИ і ЗаКОНаNИ ек ОНОL!ИЧВОГО Ж.И Т ТЯ J1ЮДЕ СС 'rи , На.1:"'
ЧИ'l1И їх саІlИІІ nровадити сярю l осп<)дауJку і тим у,. .. . .. .. 
ВlJІЬНЯТІІСІІ 8 ПlдееІtОНОUИЧНОl залеЖНОСТИ plЖBO!'U 
рода 13ИзискуЕаЧі1~, що~ не з~ажа.ючи на ECt.J CFc•J<.І 
зо~ніmню ку.льтjрн1сть і івтеJІіrен'І'Ність ~ r]pme 
БСЯІ<ИХ патенто"юаНJІХ розбишак кривдя ·r ·ь 'l'pyдc~J:li е 
маси народу~ 

Загалоu кажучи, свос1:; RyJIЬ1' урнu-про.;.;13і 'J.'H('lt, 
дія.льніс•rтя н. ооnерати:вні ,r-:ea дбаЮть rrpo ?Sa що- ~ 
бИ доnОJІОІ'ТИ П~В.~ІНLЧИМ маСh!~ підІ-::·•1ЩИТJ4 С .1 Й Іс:.~ .. ЛЬ 
турний рівен~ 1 uати змоІ'у :корис'1•а.т1Jj ~ у іх здо-
6уткі:! С!'і то!\uЇ н.уJІЬ'І·ури ~ с J.'f ороно ї найкраЩ!~МИ 
npeдCTalZ'QJCaІZ~ JJIOdHOC'J'И. . 

Кооперац1я має ще одну прикме'l'}' , яка маr. 
• • 

ве.пиRезие звач1ння для народlР. ~ що нне маFУІ''Ь <.а~о-
в1 власної деt'жави, а nеребуваюшь nід чуzсим па
нузавняu. Так1 народи ~підJtяr·ають ве лише ЄR(ІНОtt
uачному визискоРі :кani.тs.JricтiF здебіл!DІОІ1О до 
тоrо. щей чужих по 'ііаціонв..льности: a.ne · не мають 
змоги аиі · користа!И Р nовній uipi з nолітичних 
свобі.JІ; ані ві.льио розвивати c~Ol> національну, а 
tсу.льтурJ· . Вони В!WКаІJтьс~ гро.uа.дянаuи другоz,о ~ 
так би uовити · сорта. І над та:киuи иа.ро;~tаии ,nо
nускаються ваібільmоrо н~сильства всі nануючі; 
незалежно вtд того Б я:ку би форwу поJІі тич:иоt'о 
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Jtaдy dу·ла би nрибранn. їхня БJІа,да. НайкраЩим зра
ЗRОУ правдивости ~~J слів uоже бути доля ~Rраїн
сьRої нації, що иимо с~оєі-' вол1 сnин.и.nася теnер 
nід nоліти.чною владою Руuуи! Полякін і МоСІ<аJІіБ 

І в руwунс~кій uонархі1; і в польсьнійй де
мократичній . репуб.лиці s 1. в скрайво соц1яліс'l1ИЧft 
J:d,; радя rrt: ЬІf.і і1 penyuJI:v..цi 1ЩО управляється "р J6о
че-се.лянсьRоі"Еладою" доля УкраїнціР 'одпако:еа. 
~они ::ереuувають у найбіJІІJШій пол1 т:и.чиіt'і і на-
ці Gнальпі ~ неволі 1 nідляrают·ь найбезЦереuот·~~-rій-
mоuу екоuоuичиоку РизискоРі. · 

І ось :тра:е.цива кооnерація, .. ·що ставить собі 
завданняu уБільненя nрацюючих з під еко~оuичноrо 
гн1ту ~изискувачів, і дбав npo піднесення куль~ 

• •• • • 
турного р1вення сво1х член1в, як иудрии учитежь 

nlдхо.цить до 't'аІсого збіджевого нар()дJ. 
·вона дба.є npo забезпечення тих його інтв\}е~ .. 

сі :в, які са~.. вароц (а не якийс~ не nроханий опl
кун ~cl'v) вrажас свvїм~· ,. Jона пром:о-вляє до ньоrо 
ЙОГО рідНDЮ МОВО!;~~~ noбj• ""'YBUHa йа· ЗасадаJ! · СаМО;Ці• 
яJrьнос1·и~ яонd. :-. ~1 '/.!\нrає ~д ньоJіо" своєї власвої 
11~ ац1 над 3роз:;L~' 1 ,P· Hl, 1 . J~Cl'i тленням і зaдo:;,OJ1ьtt
H!•AL ~о~х інтерес; ~ . Циu кооnерація зрсджує в · .. 
'J•акоі? нall~~.ny вір., ;.- ~во,і си.ли. ~ ttочуття I=>Jfacиo! 
1~ ; .. '~R'ости ~.(і. ~•оо•иб. ,.-·он~ да.s . ~UOI'Y на~кра,ще зро
з~ •..ti ТЧ і аа,;~ r · j1и6~·~ :r. і тt~УJ'И :ВСJ' .. r~a~ бttіСТЬ ек оно-
·~~ . , 1 u~·u, :; ~·· ,· · :. ~ич ' r o~p і нaцi<Jвa~J11.Ql"O . оне.tн.>JІ•ІUІ 

~.~ . . : .: ~ ~ ··r114 :~\~І. ·)j'.;,.· ~~:Gз.}ui · · .... 1 віяч~~и ·це .--. .,операція 
:': ~ •·· ~t! м:rА н с, , о .r ·' ~ u ~~ ~1!1,111 .і !~У на т:х ~ и_и·о :.. ~•ав з r.·. ~с 
::Sopo:!'·~:J•~ 36 'Rj~ ::JІ.~)6(t,ZJJ4 , .. .}HHЯ З Пі.l$ Та. . "ОІ'~; , ·10 ~ i·~J . .,. ,'>" 
:ючого J•J::y 1.r.пу "і на·.~іІс нонеБОJlенnя, ::.о . ;;.~ · і ;:.;t. ,;: '~· .. 
lJif "HfJ Tt'·'• !:~.УСО!(~Х ЇД(;:1Лl11; ВКі ПОС'J · СР.~': . ~:4 r.~?. ·t,O . ~ 
ноІ· uет j t;;И ~ •н~rrep:' 1J ,1:.. . 

. . З ц!~~,~·о ~Jи ~ -~Р~· ~м:, що }\:ооце.-ра.~~ ~·.:. і ЯJ<. ::) 1Іvс-

. ... , . '8:1' ~ ~ f.! .• ~'\.~ , . 'І ~ . • ) 111 ,, •...t. .: 'Р. •. . ~ 
! ~ • ~.:1 '"~~tf8 •.І г,: ~' : ._. '• t~ ., ~;)~.---...,~ .. , r . f. "J 

; · · ·1! · j' ~: l."f J: .. ifA'~· .. ·· :т~· :~~~»ч:их з criJ! eJ".~ : .•;-,, • . :.·' 1 

: \'Ні "r:~ .. 1 .' ~Оі~'- · Ё~:JИt;#~:.·: ·~-t~f ~ . . . .. 
! (. j ~t~ {$1Л ',.'"Гl1 :' ".; L<''(Y.~ ~~а· Я ОД f).< ,,В@:··~). :., il lt.(~ ~' ' ~(' ,· 1

-_. : • ,: z: , ,· •Ї ,, J~ ,,._ JI Jf' • t ' ·~ · ·, ~ ... . t. р • • V• \,о 1.: о ~' "" 
!І uІU 1 i f ·1·~,~ ~, ;; ~ r « } м ~ . . ·:· ~r_l, • ~Р .G. т;л T:f:i ~:. J .·: .•. с.на, . ''··' ·· .• .Qrls ,.. v . • " . ~ , ., • , N ( ~ t J '\ . Qtt ";,, , . • ,. , ' : . 

· vm tr.·";:· ·( •. ·~4 / ).( ~· яrJп",. , (;'т: І •. ): EJ р~~ · t;,;:, .. ~{J~~й -н~u·е .. ~. ~J, .i.:jf ., 
:. ·· · ··~~~ Пі,і:в!;~.-t:: \· ~·~·:;; ~ :Урні:'І ~1Ji·~It~ ' !fa8~'~' j;: . 

~J.l .ltl.'l' l ,p.uy JlfJJ~ '.: 'i:'J.C !> :ЦiJJICvil, fJ_!) ід~' jt~ if~po .!" .tOIJ 
о 
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за rіокрs.щвня свойого .t1oCSpo<13lTY ta звільнення ее~ 
бе з будлі якоrо nоttе~о~еппя, -
. fl~JІНЄТЬСЯ Ц1JIKOU DрО'l'И.Л~ЖlІОЮ C.1C~eUCIO ЬІ)r'а.-
нізаці r народнього господарс'І'ва. , ніж сіс нwа R:а-
аі:!ІА.Jtістичн~t. Де раз& "- · 

.• По-д~ УІ'~,. вона фак·r~чнu, хоч і з: а ра.атов"і, 
·jдl!/JCHIOG 1 Tl 1деали ~ ЯRl С'rавлягь ;н;р~д \~~ ;j_ ".ш 
\.:. ц:~н.)і .~с,rи, о змагаються на 11~.ец~ І<апі-r'а .. ·Іl(~ ·.:~ич-

08 • , . • •• • 

n:J 1 ІJlCTP\fИ · Rаро,»;кьо1 · господарки запровадити в . . . . . .. 
жи.·r·'l•Я БlдО)lу ~JJЩ. наu с1стеuу СОЦlЯЛ.u·rичв:vl го-

сnодарки~ :r_иu вона відріжаяє'J.•ьс;и. :від 6v.:rtьшовиць
коі оіс еми нapo~HDJl госnодарки, які tвалтии 1 

' . •IaC~lл~c·r.rн>u ааuіс.ць сподіванdt·о о6ласоді теJІьство 
е~· ннч працююqих мас, кидs.nть !х :в о61 ~ии чужо-· 
зешmх кап: і т&Jtістів, .. · . . 

Як бачимо, кооперація ставить собі основним 
завданням ехопоuичпе визволення народу і націо
на.льне та аоція.льне йоrо виріввання. Циu вона 
nідводить кіцний tрунт і ~ід :tолі т~tчне вzзво.лен
нн народу, за~е3nечуючи за ~иu nраво сувореиного 
верховноrо аорялхування на сваїй землі, бо •no-

r жітхчне в~зв6~евня батьківщини, - каже відоvий 
і'rаJІійо·ькк~ кооnератор Л у · ц а т т 1 - буде dез 
п.1Jодпиw, RОJІИ до ньоrо но nриєднає ·l"ЬСЯ екьноuичtt 
не і соція.льнс визво.ле:rня прац1~ючо.rt~і 5~ !1'( fi~R\.Jjie
нoro люду: Вольmовицьttе панування на /кре:~~:. ... · ~ 
ttайкращиu доказоu rrpa д'rвости цих с;r·.в .. І ltOJIП 
в цьоuу відношенню кооuuраціі не .одалося б О'І'ЕО
рити к~о.аоfатиnної сістеуи народН"'Г:J r.uсІІ " дар
ств~, те в~ всякіu разі ~она с 1 sалишитьса · 
на.:йкращtt1L ~аособом для пср•~'l'.ьорення істцу·ючur3·~--· 
Rani ІJУалісrtт;rqного JtaдY Ч7і то fJ Gоціяліс ~ичний; .\. 
чи то · в яки:! небудь иmпий лад; назви~ я. or·o ~ 
ще теnер ~r: -:-:Jн~єио. . . . . 

Ознаиоuивmись з1 завданнями, 1'а .злз.ч1~rнн~J 
Іtооаеьа.ці ї в життrо rтрацюючих варод:St.ж · w:ac наве
деио · теnер одні . з на~.кращ~ж ~ініцій коопера
rrl-І.вного . т-ва) яку nодає Укра:івс~к~t и кооnератор 
ДQЦОВ:Т В. М. rv~ а. р т о С ~ 

К о о п ~ u а т и r с ж ц d р сі в 1 л ь-. . .. ~ u е, · н а п р 1 ~ ц і n _ р 1 & ~в о n р а в но-
е т и і с а u о д о п ·о u о r и з а с н о -
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в а н е о б с д н а н н я л ю д е й а у е
т о ю п о ~ : ~ ш и т и . с ~ 1 й ~ о d р о ' 
б ·у т ш л я х о u в е д е н н я в а о п і л~~ 
н и й р а х у н о к п 1 д п р и в м о т в а, 
я к е u а є u а є з 6 і л ь m у ! а т ~ 
т р у 4 о в и й з а р о б 1 т о к у ч а а· т
н и к 1 в, а б о з к е н m у в а т · і х -
н і в и ж а т к и и а .с n о ж • и а в а 
Б і Д П О В 1 Д R О В И К О р И С Т 8 В R Ю 

• 
ни u и . ц ь о r о п 1 д п р и в u с т в &, а 
н е п о к і л ь к о с т и в л о а е н о r о . . .. 
к а п 1 т а л у . 

4. 5А1ЬКИ . І АПОСТОЛИ КООПЕРАЦІЇ. 

Кооnеративна форuа ортанізації еконоuичио
rо життя зявилася в наслідок mуиань кр~tuи nре
дставниками людности способів nоАіпmеннв ·зли
денного життя nрацюючих uac населення. Qдні з 
цих лющей фор1~лювали в еловеаній форuі свої · 
дУJ.пtи,на:uіри і бажання. Друrі, nідхопи:еп rарні 
• •• • 
1де1, з ретельл1сттю взялися до заnровадження .. . . . 
ІХ Б ЖИТТЯ ·Не залеЖНО ВlД ТОГО, ЧИ ЖИJІJІ 1 ЧИ 110-
е вив поиерли творці тих ідей. Току одні з цих 
лn~ей і називаються "батьками: а другі "апоото
лаuи •t цих ідей. 

Тут uи nозвайоuикося з головнійшиuи бать
каuи і апостолами кооnерації. · 

Одниu з nерших батьків кооперації no спра
ведливости вважають Роберта О В Е н ·А. На~одив 
ся вів в 1771 р. в родині риuаря в Шотлявд1і. 
На 20-uy році ~ття здобував посаду директора • 
одлої прадельної фабрики, де визначається яко 
талановитий адкінlстюатор~ а в р. 1795 отав 
сnіввласвикоu велихох тхацькоі фабрики. Але, ст
авши фабрикавто ; Овен не . тількр · s~ забував св~ 
їх юнацьRих uрій про nожіпшення долі nрацюючоrо 
народу, а навnаRй вииЕав во1х заходів до зреал1-
:-Jування своїх ідеалів ... Він ста~ одниu s найаи
r/{іР.і~іllІИХ борців за nоліnшеННЯ ДО.Лі nраЦЬОВНИltі~ 
1 П1Jv:вадить свою боротьбу не тілько .словом, ue . 

, , 
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і влас ни прикладоu. Та.:к в 1f:':CO р. він c·rac cni
Dласникоu величезноІ ткацькоУ фабрики в Ланарку. 
Jко диvектор розпорядчик заводить величсзнt · ре
q,оритІі. Овен дбає пр(І nокращання :11-ІОБ праці ро-.· 
б і тІШкі~, а саІ.<е: зАн~ь.mує протяг робочого дІlя з 
17 де 10 г., у:8lльняє Еід nраці дітеЁ молодших . 
lu .літнього вік:v; орrанізув безпJІатне вавча.нnя 
rra ДОПО:UОГу ХОрИМ, будує Р.ИГЇ.JtНі ПОVОШКВ.ННЯ ДЛЯ 
робітниRів з саляuи для товарисьних заdа~; орtа

.нізує постачання для робітників прсдуктіЕ . по де
шевих цінах і зрештою, ~оли вибухає кріза, вип
.л.з.чує · безробі'lни~ rтвнсію на nротязі 4 и1сяц1в. 

При всіх цих уuовах фабрика розвивалв.ся tc 
нормалІ)но і не дала страт сЕоїu власника11. 'І'а
кі наслідки 6ули найкращим в.рtумантом Б a:r:'dl'aт 
ційні~ діяльности Овена і до нього з усіх кінці 
зїздилися на оглядиm1 його підп:риеuст:е·а. По сво
їм переконанням Овен був соція.л1ст. Він уважав 
спра:відливим вниJ:цити всяку приважну ВJІасність і 
осяr·нути найбільшої рівности мі• люд11ми • Він 
не ви.знавав жадного уряду і всяку владу вваЖав 
насильством над лкщьми. Овен був лереконани~ в 
ТОМJ. J.i.O можна створити rrai~Y соціяльну орr'ані·
заці:ю" котра nо!'одила6и ро~біжні інтереси л.ІQЦ
ностис ·.·:людська/ в.дача на дym-ty Овена. залежить од 
умоЕ виховання, ·а тому цю вдачу можна, nри ба
жанню, зu:ін.ити Б якому хочете наnрямкові. Здійсr ... 
нення цього завдання - змінити і удосхона~и2и 
людську вдачу, зіnсуту сучасними обста~инами і 
умовами життя - Р. Овен і nрисвятив усе с~оє 

. ЖИ'l'ТЯ. 
, .... · Но зважаючи на гарні наслідки nраці тк~ць-
, кої фабрики в Ла.на.рху, инmі фабри:ка.нти не йіп.ли 
: за прик.ладом О:веиа, a.ne це не сrt.ивяJІо Овеи4 в 
його бор~тьбі ~а nо~ращавня умов nраці nоdітни-

. Jea. При иого аttтивн1й участи~ піддераен1й t ро
бітниками, анrлі~ській nарламент вадае 1ь~2 р. 
nерший Q.·адричниУ. закон про заборону ,D ив ... ти nра
цю ді те в нічних роботах, а в 181~ другий .ialtOИ 
npo схорочення робочого дия для дітей до 12 г. 
Розг.иваJ)ЧИ енерІ'jйну ari таці І> за зміну у мо~ су
часного ладу, Овеи знаход•tть дuоить ба ато nри-... 

~ 
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/ 1· ... ·. ь~rикіІ~ ~ >!Р: сеt>ед робі тникіD, та1< і .сєред ~<і
іІ.tОЖНJ.~ .. -ІІ.\ЦЄ и., як! охоJІе давали гроші на заr-сл:І.да. ... 
ння тuвариств • .м 111о1х мали вИХСJІРІВатись нові .,;ткще. 
Такі 'ror,apиcтt::e. істну13а.ли не др в гоС> . 

ВВажаючи. що F свої~ батківщині, яка живе ~ 
сталет-Іими традиціями {звичками) і забобона.ми йо
му трудно буде зна.~и найбільш спринтлив1 уц в.и 

. д.:1я ст~рення товариств. з новими умова1rn .цля 
життя їхw1х членів, Овен nереносить CFOJ) дlяль
ніст~ у свободо~юdЦу і вільні од всяких заба6о
нів ~;:енічву Амери~У.· і:: 1А25 р. cnj.J!МIO з одиим 
анrл1иськиu 6~аrоД1йникоu Овен ~в ввликиw 
rрунт і закJІадає T~f товар1:1ствс• під иазвою 1'rр·J- _, 
ма..а ·~виосп· Нова rарuои1я• ~ До мешкання . Р L,тіо.· 
гро~~ вів .. зах.иикає всіх охочих без ріж пrці_ .. ~ · 
таиу і ваці1. На заклик одгуІtпулося багато JІ.Ю
дей. Розіrоча.иооа: во:ее життя на" засада-;с безnосе
редної )'Части 11 nраці дJІя Риробу праr,метів, ие
обхі,цІІИх .Ц.JІR :впи·;з "'!:ТіВ~ меmкан_ц.і 1:1 .. ~ Тз. ско'2о · sи 
я~илося, що серед uеmкавців ~но~ої Гарuокі1" зк~ 
uося баrато JІІЩей, яхі не здатні СSулв до нро-

• .fl;&-ійвої праці, · ие poaJ.JІi.n заР.дань Озеu .. і s10 
ся до rромади .n•e баиа.ми викорис•rа-rи ~ед

рість dorayoro дивакасГромада схоро завопала 1 
О:венов~ nрИйшлося nовернутися ва батькіР.П(И!tJ. 

Під БПЛИБОМ невдач З ріЖВИ~ ~ОМ~Аа~~ 
які .Овен назЕаБ · хооператиБиими,особ~~во в звя

вІ:у з невдачеІ} о~rаиізаціr•нова ГариоиіsІ• nr- -
льники Овева при1·mJІИ . до · ·одпоrо правдиюоrn FИСН -
в ку •. Р.оп п ерекона.лися l' току а що JJ.JfИ по.тt lnшення 
до.иі nрацюючих не11а чого рахува'І'• на .допомоrу 
ріжних баrатих блаrодітеяіЕ та що~закжада~Чи но· 
Еі ~оuади; тр$ба ра.хуваУи вик.nючво на. засоби '!'ИХ 
жюдеи;які буАуть Е них жити -~рацюва~и~ 

Бідпоs1дио до цьоrо ~исвоsку вовв і почал~ 
роби,.• захожа .ао збіравІІІІ веобхідВІІх коm•і11 o.~t 
~ей зацікаsхевах в у!.ореввю нових rромаа.о~
ва• •в 1 а1 . аnІ&ГаИЮJ ве AUIJ бuanx Н&CJiiJDІi&f 
ів кінці !0-,С.ів 19-ro C'fOJІ1!f!'fl ·маЬе ІJС1 то~а-
рвсt'ва @Р ... ііао · CI!D д·tиnвіс'І'ь 1· ·~оvедсь••А .. 
рух,яквІ викжиха1 о~ое~ ваукою 0Еен,йачеd ~о ара~ 
вкро~у888 ОСt&УОЧВО.АЛе ~е баахрО~Ц~ВО dyAO Ж88е 

• 
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ro доuача. tfpьc !' кеnській орrаи·! ці і cn1• 
.r:ьст~а. BlH r· o~OPI~ ; .що то за cycniJІЬ~T~Q J 

кorpovy У.О а с•~ало~а його ч•стина npaqsє 
JI&O.Ity ИНПІі ~ ЧаС'J~Ні і Ц1ЛОуУ С"'_rсп . Л"f>CT!J;~ ХО 
'І)ому .• оана Jt.IЯM змагається .п.о задо~оленн" 
.лише C!t) 1t ~ н'їерес і~;~ KO!)>OJO л ~к.ар бажає 
свої~ ем~нкам поmестівtпі _ ;~~ер~;су~ія
з.лочинст .. 1Jrc.r.Pa~-кy.лa.R-ro)oдy, і~:;,·і нє р- ~у ді-

. ~ JІІЬИик-оо рtІ.Ди!і.кізо~ ой с~і'1' с .лuа.єть
.. ~~" ·1 шаЦ>а~~ і ~а.нці~•Фурье не о6межут,аr:~ 

" OIIJJиlrl Т !: М'.C'f1iOJ; КJ'йТИКОD існуючо І'О су-
. Сnільст~а~Віи np~dtt)!a~ оргавізуЕати дого 
ва ноЕИХ ~ Саках 1 ~ т~ори~ !ЛЯ цьQг~ спеці
яяьву форwу орга~ізації,яку назР.а~ фалянrою. 
Ф&.?Іянt.ою . у р!є була. оргаві зоБана Jl\1. дno~ilt
НИY чикоu · r-poua..n:a. На ЧО.І1 гроwади с 'rORTИ .{ т 
о6ра!І1 керозники і голо!а rроuа,ц:и: noчecm1 _ 
репревевтаJtт і~·. ~ -· . · 
.. . npaцft ' ke буде !И:.а~атися ~яжкою;~о ~і .. 
дdnатаит~о· ~о~~ . .лиmе зі с!оідJмости про не 
~бх1двіо1'ь tiop 't14 nотрібні дJІя nрожиття 
nродукт•~~!оrо ttримусу !о~ніmнього не бу~є. 
Не · буде А сsуканст~~ бо не буде У. ~іж~ці в 
1нтересах,яІ(1 розд1л~тьтепер люnн1сть на 
~JІЯСИ npoдi!L.!'~i} ,~У12ПІ4?і:Р. і O!!Q._ • lЗВ.;Lti.• 
Кожна JІrдииа в -ru ~ грокад1 сама ~ о.n-
почаско і пuодJuІвfо 1 робі~нико~ сnо~ва
чек !Ироблених с~оєЮ npaQ6~ продук 1в. 

ПідаJІа:!Оt> JtJHІ 1АжоІ організації rpon
.nи Фур~~ t1y~a '-oro ra.s;x npo te ;що .. с 1 чР r- f 
и нdЯ ~юА•ии є ~о~рt~~t~ько тре6а ~LT ЇУ о 
ШаіСJ1'Ь e1AJ,JIO ~J!JI!Jis:t?.иcи в сnрияю ім сус ~.; 
n1 Ь1t11f о·tО"СІенІП>. УtБор•ти 'lаке оточення uo• 
asa ~ ' r·t~~иій rро~і,якою і є фахяиrа 
Фур~.в1s t!!а~ич&Іио г ибо~ою, nоиано . ста 
ВИТЬ~R ЛО ~аБа ЛЮдИИИ ВХАВ3Я!І 0~0! ЕОЛD t 
смї бau.J;nowвp Фурt"є 1831 ·ро1су.- . -

. Та а йоrо 8LIDIUИCЯr l E!te ttl~Я сvертк ~;;=•&~вся ПJІе;ці lJOII&П орrа.н1- . 
зувауа !1Rьві rроvадк~аАакrм '~;як то иаБ-
че.• Ф~~~.. . ~.... . 

.: ~~~·. ~ 9РИ Фурьє~~кі він залИm~І n·сля 
с~~Q~.-чв.tь npo · його надзви ~Іну· sдібиість . . . 
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nередбачати той иапрямок,Е якому uало йти і 

• 
розвиватася еконоWtчне 1 громадське житт.. JІю-

днос!и.Так на hр.він rоворив пр~ ~е ~ел~ке 
знач1ния,яке катиuе цукор серед nроЛJКТlв,ве
о6хіжних для .вкживленна людини.Віи . rоворив · 
п~о.телєфонк;йкиuи буду~ь сполучеві nоодано
Кl громади-фаланrИ,про морські каиали,які лю
де копатимуть для по.ліrrmення коuуні.кації~nро 
наукові методи е1льсьхоrо rосnодарств~ і npo 
баг~то инmих. рі чей ~яt<і тепер вважаються саw.
УИ зв•чайниuи ЯРищаии в життю люд~RИ.Однакже 
для сучаевиціР Фурьє всі його nис~нНh і про
рокуваи~ вИдавалися . скрайиіи дІ!вацтБом ~а то 
й божевіллям;а · всі його фа.лаr'И з .до1.JТ ~~пиu 
розRладоu умов житт,fJ і nраці Б nих-не~?діf'існіІ:
wuи фантазіяuи. 

Однач.е uи CSaч)~,Uo ~що аогr.то · з Ttix фан
тазі~ дивака Фурьс стали реал~ними факта~m 
сучасної на!l дійсности ,а тo:Lry і годовна Ф~ -
тазі.я Фурьє-створення так~оr'с сусnільяого л~
ду, nри якоJІу кожна поодІ-!нока JІІСдина uorл!... и 

як найnоРпіще розвинути і виявити свої інди
відуальІІі здібности~фа.чтазія,но.тхнена щирою . 

/ .лJ>бовію до людини ~ви творева як rарячий пр~1 з4 
ст проти несп~авед~~востеІ сучасного суоn1ль~ 
1!0ГО .·JІ8.ду-є ЦlЛКОІА MИCJIИJ.tOI'J ДО ЇЇ ьреа.лі:...,.
ВаВНЯ. 

ЗдіІ!сие!fНЯ заnовітів Ее.ликого мрійника 
nо~ебрала на себе кооперація.А са~GГО цього 
ир1йник~ уважає. С!дни:u з найnе{>mих батькі'в ко_. 
оnерац~1 -~фантазl ~ котрого ос ' l'r.л:ю:ю·гь тернис
~и~ · шлях,як~и іде коопераці1 в свої! тямtій 
роботі над ttояіпmенняu .п.оJІі nрацюючоІ·о .лr·дУ · 
Bomt сповняют , ~чс !!сl.'І'Срів надхнен.ням і Р.і -
рою Б конечsе. ~ !; . .,і нения Fиголо1г:еиого Фур' є 
великого заnові!v. 

Не менш ви:Ца'І'не· місце лкu п~аt\'l,и· чт-nJІй 
р~і тник на коопераtгивній · ниЕ.і .. займає ·німець 
з · nоходІJКення Герuан r~уJн~це.До иого ПJ?Извища 
з огляду на ~У ве.пи.1tу . ро.nю ;яку він Вlдограв 
у ст r1:йому tрїд?о;6у ltliG7l, ~.зJ~ичa~нo дn.nають і 
на~LУ ц:ього .lllC'l·a. А : rouy ,K()JI~: заходить ~ро 
нього uоБа;то ~а!ме йоrо паз~ва~ь nодвlй
Ішм ilPИЗEИlfte~ - Іllу.льц~ "r1' ~е.nіч ... ~ародив оя 
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r ... ШуJІьце 23. серпня 1808 р.в w ~ Де.Jtічі.БаfЬІСО f., ~ 
r~ бу:в мійським roJІOBOJ? і суддfU>.У 1840 ~оці 
.81R аайuає nосцу судії яку n•д т•u 3&йuав 
loro ~ориІ дяцьхо~котриА кевдо~е1 nомер.~' 

·· -J.ІЬц8 С'fа.в центражьноХ> Ф1rypoXJ · ui cцeF.oro \ су-
.( cni.ri.eтEa.Ko.n в 1846 р.Віvеччииу nос1·rив гo

JrOJt і_ШуJІь• · не·rа~но утБорие s&помоrрв•І коuі тет 
ях•и 3а~jендував млин:пек~рию 1 . ~&kин чиноu у
т~ореио ~Jла можливість nосrачптк .и~селенню · 
хліб· по значно деmе~mих ц111ах. З ва·бухоu рево
яюцt~ ·1848 р.Щульце обралИ депутатом в націр
каJІ•иt · З'1бр·аun}1,де віІf скоро · став ·иа чолі ко
~сіt в спра~ах nраці.Політичйа дікльність 
Шужьце з розгоном ВаЦtональвоrо З1браиаs уря
довими ~ійськами nерерв~а~я ка _ ціжІХ tO ~1т. 

. 'Але цей час якраз 1 був и&йбіжьm nло
д:~витиu в його rроuадсьиій· д1я.пьносnt.Шу.пьце
Дел1ч з великою увагою стежив за тою боротьба~ 
ю яка провадилася uіж фабрикою і колишньоЮ кля 
сою майстрі~ - р~місвИхів.В одній зі своїх 6ро ~ 
m~ вів nис~ rак:nФабрика ви~існяв ремесло. 
Охо!тлюючи net'Hi ra.nyai rrpouиc .!OБOCTI!, вона ':)и :.f 
Caшtu І10ІС& ВJІЯЄ реміСНИ1~ :і.Е УОЖJ!іl'80С1'И. r .. П _l )Оду-

,_:Зе.!'ІІ :Е~fІ! ~ в ·: ДВі йродуИТJl ре~іС ~іИЧОГО BИDO~'r _ 
atcиu ч•tІtом ви.rtJiюr.rac ~··voмя. lC.'I·u ~: онк:tр€ЛЦ1 ~. 

ЗахоnJІ~:ІJЧИ :все :пові . нові -~·~.л .. .;; ПУ'а
цj .ф~6р и.ка я иед.аJт~І<оиу uай"..> у · .. fІ 1 · оиу ~~ зал:1-
!J:t· 'Ь 'lriL:нoro ку1·очна де б!r\ мс г.-·· ·· п: :~:: ~ ли ·~.·я:ся · 
l:.Jt (! своєї po6on 1Jем!с ~ іі'.ІtИ . :: ~ · t ·" 1t1 't-еп ..1~ д~.:JУ:і 
:-солись cauocтi~l{i, u~ 1: етри mу~·.в ют7 npa.r 1 n~,. :ра.-
6риках; то тре6а np:...rr C1tJ8T14 ,що пово;J cq часн .. 
рнuісшпс1з стане зви айв.111fИ иайІ.~:аr:жиuи робі ~ни~ 
хами • ве.n их п1дnриємсТІltlХ і збільm•ть codo~ 
Ю ряди з~оnоАучаого nрол9тарtяту.• 

;od• забезnечити ремісника од веоdхі~
носта а·і1і.Іь.ау~ати рЯJUІ,.аJІоnо.пу,•иах nролєтарі• • 

· ШуJІьце почаі .. opruiзyS4'1'1! ~ек1с ~mч1 ко оnерати ~ 
:ви ~$1 c-raaf-t• cвoiJd за.вдан!Іиu nсстача.!'и дJІЯ 
ре·utсиихів ctpoв..,.nepmi коопе~ат~ви такого · 
роду ~уЛJ с~rаві~~ваП1Шу~ьце --дe~1qeu 1849 р. 
D с~ойо~.іу plдRO\.ry: ··ldct-1 аокі-ж сто~яріБ ~·.-;. . тпе:в-

. ціР.СлаFа про Іtоопемв~ві tt;>:варистRа ~:j.Jtь~e
!eAiqa ро~;цаилася nD ·Цілі~ Німnччині і до 
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Друr•й -n1оие1' ~а !н~~~·о~· ?<:~eP&;.ti!: в:· 
І<о~лов варО.ІИР~.J~ 8ІМ1-.r~~ні. В1н ~" иаці
оиа.Іt>RО -c•1.aouмu 80-~~а'NІ»ЧІV сіяqе~- . і цим 
13ідріZЮІІСЯ Бі.І C11Ql·~ 1~8plf1ta ПО р~і Sа-
.Іі•а, •ХІІ "" 11 crт1r...-~ yit'aїзc~ltOQ qаці-
о•ь•'-1 вІ.дJ)t.1Іжеnи. ~ . 

ao~~юqw ry!~QW з БаліКІМ ~ Харьхівс~ко-
му ·"", .~о~ задуіІ(аJІW opraвt ІJІ'&Т8 ооІJз спо
._,._. ....... Jk)oo~JDІ !іЖnО!UИі ІМ_., 8JI8; ·_ 
., ~Р 1» -. ep.aa.Jtl\ од ~JtY роз•сие11а. щ~ · 
•ж1J8~а- дІfІІ сnоживчих т-s .~tозволева .u••· 
F Jllllat vu,.~ . .a ааr&JІ-ьиоrо авязх,- uи•е RИМJІ 
аа і ~е ·w.e....,_ ~".w ~ ll іс.Іq sакрит-rR Харьи1ІJ
сьхоrе ~-ва Коз~ nе,е1хав часово до Пе~ер
бурrу. яе . nраn~ав, яко чпек ревізійної комі~ 
Оі! •4RО*И~ЧОЧУ ТЕі •вере~~ИБіСТЬ~ . 

Трет•u~піоаерок кооnеративвоrо руху на 
Ув:раів1 бта r; ruaraв. ва.роJІився и 181.9 р. 
О..ним зі свої~ !а~аиь ~ін постави~ зробити 
щс~викw ті з.ооо ~J.И. ях жоруЧила ~о~у жо
ЖR.3· Jі8ю vетою sіи ·срrаиt!уаав і сзрйому ма
єтковl. Соки't)ипц~х ощ~.nио-позичко:в. т-во, ~ко
uy nодаруяав: хаиявий бу.JІИВОR s Igi м уря.цае 
ням і 3. ООО карd. а тиv"· що би ~JJ 011 ДЬQrо •* ~ 
кап1~аиу йшл~ ва поліDМеВВR умов жи~~я ~ с. 
Сокаре~х. а oaue ~а ж1~арн1,- боrоді~ьиі t -
П{)Жарие т-во. ПoJJel) I'aJiar&B :r. 1~88 р. 

діяж!ніс~ь nіоверівУхраtиоькоt oortepa- . 
ціїне визвачалася такою блисиjчіс~тю. як пер
ших д1яч1и ва коопоратwвн1й ВІsі в 3-CPponi. 
Най~о~о~ ійтою uричивою ~oro були ті уuови,и 
яких тоді nеребува.~.а Укра. іка. Повdа-е.Іеиа cttn• · 
1х во.иьиостой, забезпечених ПереRсла.вською · :r 
уУО~ою, уJІоаевою по-кі• ге'І'ь"акоІІ ~оrжаиоv 
Хмі.ЖЬВіl Ц~ICWJI і ~OCJtOBC ЬКК!А цареw, Jтrpa.fвa ~ 
,.о~ час ТБОРИJtа' -вже Jtиr.r~nь хіJrька rуdвриі І 
"ЄДИНОЇ і ПІJПОД:1 JlhRO~" 1VJ'JІOЇ рооі ~CJ.ltOf. ім-; 
nep1r. Укра!нсwк~f каnоJбув у кріnацтЕ1 1 "~~ 
ВО,ЦІ!JПfСЬ З !!ИМ' f'~ Jri П'ffe qR'. :1 xyn; обоІJ. П'DJІІ 'r& J.. 
ких умовах ~у-~о бyfto н~Рl~ь 1 маn~тw пр~ , ~ 
про!tий nos:sитoJt кnoпel)!!.~.r!l, 110t:1у.чованоІ !8 
З8СВ:1{аХ ncn~ИC'!'O J BO.Jf1 і IIM'n.OKO Ї Cat.tOJiiRJrТ,H() .." 
с,-и в&ее.Jrення. 

.. 
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закликав Бисоко дериати праnор 1 ие вrиватио• 
F борні під ударами sopcra. · 

Найулюблениійшою Jого приказкой бу~ ха~ 
р~ктерпа д~я украrисьхоr нац1опа~ьно1 влачі 
народвя приказка.: " А '1'И; Ms.pxy » грай~ 

Повиа rпбокоrо оатімі·sку ·ця npиnsxa· 
в устах ста~оrо борця за во~ю Україисьиоrо ~ 
вароду брев1ла як запоsіт для моло~их украіи~ 
аьких каопера7о іБ. 

2. Василь омани ький. · Народився 7/S 
1877 р.. а · щин • о ех вчевню fИіверо!-
тецьких с-rудій nрацював яхо ЖYJIИaJІlC'l' в укра~( 
rнських чаорnисах~ Слабе здоро~вя; одначе; 
при~~аи~о йоrо похииути аісто 1 оселитисй ~ 
рідноuу селі; де він і займався кооnераtив
иою діRльністтю. Там він орt&нізував спаккв
чу кракnцю~ яха ста.УІа зразком дJІя всіх· .спо
живчих ираuниць по~іту. СБоїu щирим ві~иошви~ 
ням до лющвІ в. · доманицький скоро зробП~~я • 
нацзвичайно поnулярною жюnиною в цілій ~руз~. 
Ао иього s усіх 6охів зїздилися українські · 
се .. ляве · за nорадами і виазіВttt1Ш! в сnраві optg 
ні за.ці ї споживчих кoonepaTJl'A~ в... В. Доlіаниць-.. 
кии щиро одrу.куваБся аа звертання до нього, 

а що6й як наl1кра.~е задовольнити ко.оперативні 
змагання українського населепgя~ при~туnи1f 
до наnисання відповідних книжичок, Р яхих poJ 
nовідав · nро сnособи . орrанізаціr кооnеративни~ 
т-в~ про орtанtзацію госnодарства у ивших па~ 
ро.а1:е. · На . ращі з його Rниuчох : "Товариські 
кр~uииці ~ .. Про · сільс~хі Rpa.мmtцi~ "Як хазяюю~ 
ть селян~ Б чужих краях: · 

, В. Доманицький помер од сухот ва 33 р. •' 
життя... З ~ ликою жалобою nравожали уt<:раінськt ·, 
селя!!~ ·сБого уч~тh в ост нню.дороrж. , про 
що с•1дчать так1 наnиси на стр1чках иадuови
л~вих,віnків; які пр~~езені були о~АЯкау.и: 
:~ороr.оМІ,.nор~никоюl незаСІ тньо · ВЧИ7ельо· 
Е &-C~!'l!~PUl орце:е1 .. за ;JІOJI!L pl.дl!. о а о 
"Лав.~о_uу :tооnеЕаторові ~ ие;s'!'омно о s.чев 
ва IDI:Вl іоопзрrмlІ. r ' 

10&& •• З.осИn · vкёВ~tч~ ПсJІІJІС s nоходження 
ПОМЇІЦИІС, ліііі}Ь по·· еві Ті И. Юрк&ВJІЧ, однаЧе., 

. ( 









. ~удо!і а~тіж! иаюі~ завяанвяv иайдоq~
НlАnІу · ~ galEИГ1Jt~1иmy, ~ак 6И МОВИТИ, С!JРОда_. 
рос5очоl сили сво~х t~.reнt'lt .... Вона не зкаJіаєть
ся д~ ·roro, щоби віЩР.'Ь~~-'о:вані її чJte~~ · 
nро~ти залиmи.лися ~ ~xft.ьo~ розnорядевю 
чи спіжьвоuу ~олодіиню~ Не Завше ~«хі ар~іж~ 
И&Ж>ТЬ і вJІас.віsасоби nродукції • .Метою їх( в· 
З~СТИТ11 С80ІХ 'IJf&JfiB ОД РИЗИСКу іх· З бОІСJ ' 

· І • 
посередника n1дряд~чиха~ 

Ще біяьm скроuві завдання ставлять пер~s 
СО6ОЮ Прожукційно-По~ічні.арті~і. Такиuи ар
,'ІіЛЯМlf .. в орrанізаn.і! poCSi тників, які дба.mь 
hme ~о · те. що СSи за6езпе.чіІти собі voJurиE і
~ть сn!~Ио корист~а~ио~ засобами продукції 
НВ.nриtс.J[ад; коа де-кіJJЬка коваJtів збудують с
nільну куssю, асо де~кіжьха столярів uатиvут6 
сnіжьну стол~рвю разоu з де-якиu струкеuтоu, 
то така їхвн орrаи1зац1я, оперта на nевноu~ 
~оrоворі і буле називатися ~родукційно-поulч
иою артіJІJІІ> ... 

Що би искравіщ~ уявити собі кету і зав
дання зазначених .цвох tpyn :кооnеtатnни:х ор
rаніза.цій, J(auo таRи.й·схеиатичний lffa..mнoк то
го mляху. я ий nроходить nр('Ідукт ~ nотрібний 
для за.аовоJІевв.w: опоn~е.ча. ко.ли ~ей nродук-r 
вироdлявтьсn t~J.дприєwцеп-Фа6рикантом· 

ф .а d р и к а н т • 

~о v і с і о ле р. 

'iJ~ у 
~ .1. J."-

:к р а u а. р 

C.t Q О Ж И Б 

. \оільmі. 
1 

менчі .. 
а . ч. 

При орrа.нізації сnоживачів у споживчі 
. кооперативи, що 9Та.БJІЯТЬ своєю ме~ою ~~ун:ени 
пооер_.ник1~; ця схема, nри орrан1зац11 поо
.Jt•ио.к~ хооперативів в союзи, виглядала би 
,.ах: . . . 
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