ОТТО БАУЕР

AfPAPHA ПОЛІТИКА
ПЕРЕКЛАД М. ГАЛАГАНА

192.3
КИЇВ-ПРАГА-ЛЬВІВ
ВИДАННЯ ЗАКОРДОННОJ ГРУПИ У. С.Д.Р. П.

Науковий соціялізм повстав під сильним уплив ом ан r л і й с ь ко ї інду
стрілльної революції першої половини ХІХ. століття.

В Анrлії селянство

загинуло, а індустріяльни:й пролєтаріят став переважливою більшістю
населення.

Після

1871.

досвіду.

р. соціялізм розвивався головно під упливом німецького

В німецькій державі селянство зміцнилось.

Але надзвичайно

lІІВИдкий індустріяльн:ий розвиток Німеччини й там утворив те, що інду
етріяльни:й пролвтаріят став певеважл:ивою. ·б;льшістю населення.

Тан:, під упливом анrлійського та німеЦь~ого досвіду, соціялізм поклав
усю свою надію на

зріст та зміцнення .:lндустріяльного пролєтаріяту.

І1итанням селянсько~о господарства він: прнсвячував далено менше уваги.

"Аrрарне питання" було для н:бого не більше, ян одною а проблєм, поруч
іа багатьома иншими проблємами.

Але досвід революційних ронів, починаючи від

1917.

р., виразно по

н:ааав нам центральне значіння цієї проблєми:. Російсьний досвід пока
зав, що соціллівація індустрії не тількн не може поліпшнтц добробуту

індустріяльного робітництва, але навіть мусить його значно погірш:и:тіІ,
\\ОЛИ: аа неї треба заплатптд тан:и:ми аrрарними амінами, які вменшують
аайвдну продуктів сільеьного господарства та перешнаджають довозові

їх у міста, або навіть горожансьною війною мі і-І\ індустріяльннми робітни
І-\ами

та

селянами.

Досвід

середньо-європейських

революцій

понааав,

що

"анти-кол6l\

тивістични:й селянсьRий черепи став на:йенльнішою перетнодою до аа
хоплення пролвтаріятом політичної влади, найсильнішою обороною напі

таліст:и~ого суспільного ладу. Селянин понлав європейській революції
межі, яких вона досі не 3могла переступнти. ВсяІНІЙ дальши:й поступ
пролвтарсьної
селах

1*

та

революції

передбачає

адобуття

сильніших

позицій

по

еІ\ОНОМІЛХ.
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Боротьба за здобуття та:ких позицій, здається, має сьогодні куди: більше

вн:г.11ядів, ніж раніше.

Війна та революція збудили широкі верстви сіль

ського люду. Наша аrітаційна та орrанізаційна робота знаходить сьо
годні на селі далеко сприятливіший rрунт, аніж перед війною.
Боротьба за село стала одни:м із важніших наших завдань.

Засобом,

що має гостр:и:т:и: нашу зброю для цієї боротьби, є, мені здається, дискусія
та певне рішення у справі практичної аrрарно-політичної програм:и.
Дискусія має спонукати можливо більше число товар:ишів занят:ися про
блємамн: нашої аrрарної політи:к:и.

Сама програма має датн провідні

лінії нашій аrітації на селі та звести в одне нашу, здебільшого, роз'єднано
по окрем:их соймах проваджену, аrрарну політ.ину.

Але така аrрарна програма може бути ли:ше результатом колєнтивної

роботи всіх товаришів, досвідчених у аrітації на селах та близько знайомих
із rщтанням аrрарної nоліти:ки:.

Він може виявитись тількд з

їхньої

диснусії. Таку Дискусію я й хотів би внклннати. 3 цією метою я склав
проєкт прантнчної аrрарно-політдчної ·nрограм:и; це моя ·особиста nро
поздція, яка не зобов'язує партію й не претендує на щось більше, ніж
бути спонукою до дисн:усії та її основою.

Тільки коли ця ди:скусія в

достатній мірі вн:ясни;ть проблєму, можна буде ці пдтання постави:тд на

порядок денний партійного з'їзду, щоб він на основах, знайдених шляхом
д~скусії, установив засадн нашої аrрарної політдни.

_

Само лише перечислювання програмовдх домагань для багатьох то ва

ришів було б незрозуміле; тому я вибрав форму тез, НІШ дозволяє по
дрібнішнй в11:клад та обrрунтовання. Щоб полегшити товаришам ближче
ознайомлення з онремим:и питаннями, я зробцв указівки легно-приступних

праць із соціялістичної літератур:І-І та деяни:х важніших праць австрій-·
ської буржуазної літератури щодо питань аrрарної політини.

а) П роду hтивність с ільсь1~о-го епод арсьhо ї

n рацt.

Капіталістичний сnосіб продунції через свідоме, наунове прикладення
аrрономії вможливив зна1fl:І:ий зріст продуктИвности

ської праці.
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сільсьно-господар

Але тільки: велнн:е 1шпіталістичне підпр:иємство зробило

можливою раціоналізацію хліборобства черев вдійснення адобутків сучас
ної науки й техніки.

На більшій части:ні вемної поверхні :капіталівм вдав

сільсь:ке господарство селянам, найменше роввиненій частині громадян

с·rва, які все ще прикладають тіль:к:и: емпіричні, механічно наслід-уDані

способ~! пр~ці.

Черев це поступ проду:кт:и:вности праці в сільсь:кому госпо

дарствІ аостався далеко

позаду юд сильного роввит:ку продунт.ивн.и:х сил

ув індустрії, засобах номунінації та в гірництві*).
Харчування міських

:ra

промислов:их народніх мас перед війною було

основане, в одного боку, на вивисну села містом, аІ'рарн.их вемель- індустрілльними державамд, ваморсь:ких :кольоніялЬн:и:х нраїн

-

європейсь:ким

Еапіталом; в другого ж боку- на видиску сільсь:ко-господарсьн:их робітн:и
Еів

сіJІЬСЬJ\о-господареьк.и:ми

аревдна

система

та

податкове

підприємцямн.

3

законодавство

одного

боку,

пр:имушувало

гіпоте:к:и,

селян

вмен

шувати власне своє споживання та молшпво більшу частнну свого вро

жаю продавати міським опоживачам, щоб матд вмогу ваплатнт:и в при:бутну
проце1-гrн

.

г1потечному

·га податю-І державі.

3

.

.

hап1талов1,

арендну

плату

земельним

власни::кам

другого боку, утримання сільсько-господарських

робі тни: ків буJІо ще нижче, ніж індустріяльного пролєтаріяту; що менша
чает.ипа припадаJІа сільсько-господарським робітникам ів проду:кту їхньої
праці, то більша була вайвина, я:ку сільсь:ке господарство могло продават.и
МlСЬІ-\.И:М спожи:вачам.

Харчування міст та індустріяльн.и:х країн мало,

.

.

внаЧІІть~ nередумовою зменшення харчування мас праЦІвнпчого с1льсьного
людv.

· Війна виснажила вемлю, спустошцла живдй та мертв:ий інвентар, ОСJJа

бнла робітну силу й черев те вн:ивила продуктивність сільсько-господар
сьної робо'І'И, зменшила врожай.

Але равом ів тим івмінил.и:сь на сеЛі

і продукційні відносини експлуатації.

в· Росії наслідком революції, а

винших нраїнах черев обеввартнення грошей, селяни: ввільн:ил:ись од внач
ної Част.и:н:и гіпотечного, арендного та податкового тягару; черев це вон:и

не примушені вже більше, продават:и місту такої ·вел:икої част:ин:и про*) Marx , Das Kapital. ІІІ, 2 S. 15 Зff. - Kautsky, Die Sozialisierung der Landwirtschaft., Berlin 1919. - Bauei', Die Teuertmg, Wien 1910, S. 5-8. - Вапеr, Die TciшI'tmg, ,,Der Kampfн, VII, .s. 443:--451.
·
О. Б ауер: Аtрарна попітнка.
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·

дукту своєї працІ, як ранІше.

аrрарних

пр·оду:nт1в

у

міста

Селяни можуть ЖJ-tти краще; але довіз

спав.

Сільсько-господарсьні

робітни:нJJ:,

розбуджені революцією, внбороли собі вищу плату та утримання.

Їх

добробут поліпш:и:вся; але через це ж саме й зайвина, що її продавали

сільсьні

господарі

місту,

зменшилась.

Прп

низькій

продуктивности

nраці врожаю не вистачає для доетатнього прохарчування ~іста й села;
коли

визиск

.

працшничи:х

мас

.

с1льсьного

люду

зменшується,

то

.

в

мІстах

наступає педостатон харчів та дорожнеча*).
ТільІНІ на вищому щаблі розв:и:тку продунти:вности: сільсько-господар
ської праці врожаї стають ТаІіі вели:кі, що з них можуть прохарчуватись
у достатній мірі й сільські, іі місьні та інду~трія~тrьні народні мас:и.
Тільни на

цьому ступні

розвн1'ну визиск сільсьного люду перестає

бути передумовою достатнього харчування міст.

Тому піднесення сіль

ського господарства на вдщий ~тупінь є передумовою прИпинення всякого
виацску й на селі, і в місті, отже є й передумовою соція.лізму. Через ц~

першою метою соціялдемонратичної аrрарної політики є піднесення про
дуктивности сільсьно-господарської праці.

1., Шнільна

3

цією метою ми домагаємосн:

реформа має завданням в:иховувати сі.льську людність ~т

напрямі раціоналізації способів її праці:

1.

народня

.

шнол;а,

.

пр:инладаючи

принципи

землІ та звязІіУ освІти з продуктивною працею,

молодь

цорівнювати

між собою

приладнання

освіт:и:

.

до

мус:ить навчат.и СІльсьну

ріжні сільсько-господарські методИ

й

ріжнJп~ю їх дохіднqсти:, та переймати видробувані способ:и праці;

2.

до народніх шкіл по селах треба до.тrучити обов'язкову додаткову

сільсьно-господарську ·освіту аж до

18.

року життя, щоб вона, тісно звя

зана з практичн:им:и роботами, дала молоді елєментарні знання сільсьно
господарсьної наун:и та вміння вестн сільсьно-госnодарські кни:ги:;

3. до ц:их. завдань треба пристосуват.и освіту сіЛьських учдтел:ів; вона
мус;ить обхоплювати теорет:ичну сільсько-госnодарсьну освіту ·в розмірі
*) HeJene Bauer: Zur Frage der Agra1·politik, "Der Kampf", Janner 192.1.- Vai"gн,
Wirtschaftliche Probleme der pro1etarischen Diktatur, Wien 1920, S. 33-39.
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середньої сільсько-господарської школи та практичні роботи протягом
ні.ч:ькох літ у яномунебудь зразн:овому хазяйстві;

4.

сільсьні школи: мусять бути наділені землею;

5.

треба заводнт.и середні та вищі сільсько-господарські школи; талано

вnтим дітям бідни:х селян та сільсько-господарських робітнин:ів треба
дати;

ЗМОГУ

ВЧИТІХСЬ

На

.

громаДСЬІП

НОШТИ

В

.

середНІХ

.

І

.

ВИЩИХ

СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДарСЬКИХ ШКОЛаХ*).

ІІ. Реформа управління має завданням створити орІ'ан.и для nляно

мірної процунційної політики.
правом

самостійного

Вибраним усім населенням та наділенІ-Ім

оподатковання

повітовt1м

і

окружним

представ

ницьким орІ'анам nрипадатиме завдання сприят.и раціоналізації та інтен
сифіnації місцевого сільського господарства шляхом будови доріг та міс
цев:их залівн:иць,

будуванням

елєктри:чних централь,

реІ'уляцією

рін,

орІ'анівацією винористю-Іня :міських однидків.
В кожному nовіті слід створитп земельну управу (Agrarbehoгde),
лкою має проводити· теоретнчно освічен:нй та з практичним досвідом

сільський господар.
культурна

рада,

Поруч ів цією земельною управою, повстає повітона
призначена

.

повІтови:м

представницьким

.

тІлом,

яка

складається в представнн:ків селян, сільсьн:их робітннків, службовців у
маєтках і лісах та фаховців.
ІІІ. Перше завдання повітоної вемельІіої управи буде

-

загально і

швидко повводи-ти донупи (комасація) окремі шматки землі. КошІ таке
зведення докупи є взагалі одною в важніших передумов раціоналізації

селянського господарства, то воно стало поДвійно-конечним ·унаслідок
недостачі робітних рун, недостачі робочої худоби, необхідности більшого

вживання машин. Через те, ЩО переводячи все це, наскакуєш на уnере
дження селянства та на еІ'оїsм ·окремих верств сі~ьського населення, то
конечні законодатні постанови в ~ому дусj', що це зведення докупи мусить
бути можливо ск.оріше переведене урядом, незалежно від згоди на те
власників землі**).

*) Bauer, Schulreform und Klassenkampf, Wien 1921, S. 10-13.
**) Schiff, Osterreichs Agrarpolitik seit der Grundentlastung, Tiibingen 1897, S. 305
bis 398.- Strakosch, Die Grundlagen der Agrarwirtschaft in Osterreich, Wien 1916, S 148 ff.
,..,
І

•
Земельній Управі надається право, ·3а 3ГОДОІР повітової нультурної

IV.

ради, випускати обов' Я3кові постанови, 3онрема:

1.

'

про поряднування та меліорацію пасовиськ та :инших громадських

3емель,

2.

про

спі.:rьне

поряднування селлнсьннми

лісами

чере3

обов'я3нові

стоваришення під фаховим проводом,

3.

про вибір придатного д.тrл даного повіту насіння, нупівлю його :ко

оперативами та нооперативниіі мог.тrя;~; 3а ним аж до його видачі, а також
про випробування насіння 3асівною інспекцією,

Li.

про вибір ро3водового сноту, про примусовий добір, ведення гуртових

пн'иг та про ипші 3аходи, необхідні для піднесення снотарства, а тапо ж
для боротьби

3

е потестями на худобу,

5. про боротьбу з шкідлиn:ими: 3вірятам.и. та ростинамц,
6. про сільсь:Rо-господарсь:ке будівництво, 3онрема про влаштування
етаєнь, ям на гній і т. д.,

7.

про обов'я3нову приналежність сільсьпдх господарів до сільсько

господарських :кооперативів, котрі раціоналі3ують продукцію чд _3бут
аrрарних

продунтів,

або

дровадять

мелі?рації,

упорядковують річю-І,

то-що.

V.

Земельні управи мають

провадити: пляномірну просвітну сіль

с ь но-господар с ь ну р о б от у шляхом 3аведення та поряд:кування 3ра3-

:кови:ми маєтнам:и, спробамn 3міни та нультивування ріжних сортів на
сіння, сп:Rобами: гноєння, шляхом посилання мандрівних учи:телів, орrані3ації 3імови:х курсів, вистав.

Вони мають орrані3увати бюра порад,

котрі давали б фахові ради сільським господарям при 3амовленні насіння,
штучного

гною,

3ернового

корму,

'

І

машин,

приладдя,

а

також

•

у3агал1

сприялй: б ро3витнові сільсьно-господарсьних кооперативів*).

VI.

Допомагання меліораціям.

Об'єднання 3емельни:х власників у

обов'яю-\ові стоваришення для переведення мел!орації. Ро3ширення по3ич*) До IV і V: Вапеr, Der Weg zum Sbzialismus, Wien 1921, S. 23f. (український
перенлад "Шлях до соціялізмун вид. "Знаття то сила", Берлін 19~0. р.) .

Die Grundlagen der Agrarpolitik, S. 340 ff.
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- Strakoscl1,

:

кови:х меж для меліораційного

кред.иту та

nершенство меліораційних

гіпотек перед .и:ншими давнішдми гіпотеками. Всі кредитові установи зо
бов'язуються зананом певну частину каnіталу, яки:м вонп розпорлджують,

оберн-ути на сільсько-господарські меліораційні позички; на встановлених
державою умовах.

Заведення орrанізаці~ культурно-технічної служби*).

б) Нлясова боротьба с~льсьN,ого пролвтар~яту.
Дони

сільсько-господарські

добробут та їх правний стан

пролєтаріяту.
цієї втечі

-

робітни:к:и

не

були;

зорrанізовані,

їхній

були далеко гірші, ніж у індустріяльного

Наслідком цієї нерівности була в те ча з села, а наслідком
"недостача людей" у селах.

Нові державні кордони, обме

ження комунікаціі, обезвартне'ння грошей та аrрарні революції на сході
утруднюють нашому еільському господарству справу запобігання недо

стачі місцевих робітних СИ:."!І шляхом прптягнення заграни:чних захожих
робітників. 3 дальшим переходом сільсько-господарських робітників із
села до міста, з сільського господарства в індустрію недостача робітних
сил змушувала б наше сільське господарство до екстенсифікації продукції.
Через це піднесення продуктивност:и нашого сільсьного господарства має
передумовою

те,

що

шляхом

СІльсько-господ;lрського
прямування

до

втечІ

з

.

шднесення

пролєтаріяту

.

.

економІчного

як-мога

І

правного

найбільше

стану

ослабиться

села.

Але поліпшення становища сільського пролєтаріяту можна досягнути
тільни у клясовій боротьбі.

Прокцд :клясової свідомости в сільсько

господарських робітників, зорrанізування ї~, вступлення їх у боєві рЯди
цілого пролєтаріяту є оди:н із важніши:х результатів першої фази рево
люції. Самий лише промисловий пролєтаріят становить меншість насе
аення; тількн в союзі з пролєтаріятом сіл,
стати

таким

сильним,

щоб

~добути

е:кономій,

політичну

владу.

ЛІСІВ

він

може

ПролєтарсьІш

влада, оперта тіль:ки на пролєтаріят міст та промн:слових ділянок, у більшій

частині держащ-І була б бевсильна; тільни сильні

орІ'анівації ІілясовQ-

*) Schiff, бsterreichs Agrarpolitik seit der Gruncleпtlastпng,

S. 399-549.

свідомих сільсько-господарських робітників уможливлюють закрІnлення
раз досягненої пролєтаріятом: політnчної влади.
Тому одним із важніших завдань соціялдемократії таке: орrанізувати
сільсько-господарський

пролGтаріят,

виховати

його

у клясовій: свідо

мости та дати йому соціялістичний: світогляд; об'єднатИ' промислових та·
сільсько-господарських робітників непох.нтною солідарністю та вживатд

.

е:или: всього про.лєтарІяту

.

1

.

.

для спецІлльних вимог шльсьно-господарсьних

робітників.

Виходячи з цього розуміння, ми вцмагаємо:
І. Щ од о

1.

пр а в

р о біт ни ~~і в

снасування приписів

,

їх

з ах и ст у

про наймитів,

та

з а бе зп е ч е н ня :

робітндчих книжок· та

пар за нарушения контракту; заведення державним законом прав:ил

про сільських робітників; прави:ла про сільських робітнинів мають
реrулювати правні відносини сільських та лісових робітників не гірше,

ніж уреrульовані правні відносинJІ пром:и:словцх робітників; утворення
судів сільськИх робітників на зразок промислових судів;

2.

поширення на ·сільське господарство закону про ради підпри

ємств

(Betriebsrate);

внлючення сільсьно- та лісо-господарського робіт

ництва і службовців у маєтках та по лісах у камери для робітників і
сл у ж б о в ці в ; утворення для сільсьного господа рства примирливих намер~

.

ян:І

мусять

зонрема

матд

право

.

оповІщувати,

що

не

.

.

пІдлягають змІнам

нолєкти:вні умови сільсько- та лісо-господарських робітників і служ
бовців у маєтках та лісах;

З. не
вище,
ян сороквосьмигодинного робітного тижня;
в часі жнив допускається дерятигодинний робітний день, а як би що за
грожувало аборам із поля, і довrm1й щоденний робітний час; окремої
плати за працю поверх нopl\-Ill; для робітників, що ходять коло худоби і

що їх робітного часу не можна таким способом уреtульовати:, треба устано
вити мінімальний час для відпочи:нк·у; трицятьшестигоди:нного ~:~е-

.

.

.

д1льного ВІдпочинІіу, одначе допускається праця в недІлю для догляду

за худобою, а і при зборі з поля на випадок, як йому що загрожує; иншого

дня для відпочинку для тих робітників, що мусять працюватJІ в недІлю;
щорічної платної відпустни;

10

охоронних Приnисів щодо помешкань для прислуги: окреме, ВJІасне

4.

помешкання, що з середини заминається, 1\·rінімальна об'ємність повітря,

мінімальне умебльовання;

заб?р~ни праці для в а гіт н .их

. 5.

ПІСЛЯ

~юти рі

тижні

до

і

шість

тижнів

ЗЛОГІВ;

охоронних приписів ДJІЯ запобігання нещасливим. ви:П:аднам,

6.

особливо для тих, що працюють коло машин, та для робітнJп~ів у

nicax;

безвинятнової заборони найманої праці дітей до 14. року; заборони
дитячої праці в батьківсьному господарстві між 6. год. ввечір

7.

і

год.

6.

зранну;

снасування

всіх

полегшень

щодо

ходження до

шноли:;

мінімальної плати та прищшів про прнміще_ння для зайшлих ро

8.

бі тнинів; заборони праці для зайшлих дітей та недорослих дівчат;
заведення занону охорони: службовців і для урядовців по маєтнах та

9.

.шсах;

10.

утворення сільсьн о-господарсьно ї інспенцї ї на зразЬн про

мислової інспе:н:ції, надання сі'льсьІ~о-господарським інспенторам прав вико
навчої влади;

11. лублично-правного паритетного посередництва праці;
12. обов'язионого обезпеченнн (асенураЦії) хворих, щ'о потерпіли від
нещасливих випад:ків, ін в а л ід і в та ст ари х, оп ін и
сиротами:;

13.

самоуправи

над удовами: й

асенурованих;

перенесення завідування справами прав робітників, їх охоровп та

асенурації з компетенції країв до союза*) та з міністерства сільсьного й

.

дНЮВОГО

ГОСПОДарства

. Щодо

11.
'

. .

ДО

МІНІСтерства

.

СОЦІЛЛЬНОГО

.

упраВЛІННЯ.

спр·ави помешкання сільсьно-господарських робіт-

НИНІВ.

Сільсьно-господарським

робітникам,

що живуть

у помешканнях,

яні

належать підприємцеві, при :кожному нонфлінті загрожує небезпека оmІ

ш,Ітись під голнм небом.

*)

Сільсьно-господарські робітнини:, що живуть на

Австрія є союзною державою
Пере~адчип.

(Bundesstaat),

що силадається в автопомних ираїв

(Land).
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власній або на довший час арендованій землі, позбавлені волі пересуву та

вибору місця праці. Щоб захистити сільсьних робітіІИІіів од обох небезпе:n,
громади та повіти мусять спорудити та наймати сільсьним робітнинам
домд для сільсьних робітни:нів, себто, помешнання, звязані. обов'яз
ново з правом розводити городину, хліб та держати; снотарсьне господар
ство.

СільсьІ\ий робітнии може ножного часу заявити, що він одмовля

ється від лаймових односин; наймач

-

тіль~и: в постанови мешнального

урЯду; умова про наймання мусить бути цілком незалежна від робітної
умовп.

В такі доми треба по вмозі перевести також більшу частину прислуги
великоселянських господарств!

тан,

щоб

у

хаті селянина

тільки робітні сили, конечні для обходу худоби.

залиши:лись

Тільки таким чином

велика частина сільського робітництва матимР- змогу побіратисл та вестн
своє власне хатнє хазяйство й тільки: тан можна побороти одну з головних
прцчцн _утечі з села та. браку людей.

Повітам

та

громадам

треба

полегшитн влаштовування таких домів

шляхом наділення їх ваконним правом nершенства при купівлі всяної
sемлі, виставлепої на продаж, та шляхом н:редитовоj· допомоги утвореному
для цієї мет:и державному фондові помешкань і осель*).

ІІІ. Щодо

охорони

власних

господа рст в

сільських

робіт

никІв.

Частину сільсьно-господарсьної робітни:чої Ііляси становлять ті

без

земельні й малоземельні селяни та дрібні арендарі, яким власного хазяй

ства не вистав на понриття їх потреб, і яні через те змушені, поруч ів
роботою у свойому власному господарстві, працюват\f поденними робітm·r
ками в лісах, на панських економіях або в заможних селян.

Цих беn

земельних і малоземельних селян та дрібних арендарів, без огляду на те,
що вони мають сfюв власне господарство, 'І'реба зачислити до робітничої

кляси, тансамо,

як промислових робітни:нів,

що мають власнІ хати та

*) До І і П: Kautsky, Die Agrarfrage, Stuttga1·t 1899, S. 339-384. - Schafer·,
Sozialdemokratie und Landvolk, Wien 1921, S. 24-29. - Scl11ifer, Zur Landarbeiteг
frage, "Der Kampf", ХІІІ, S. 220ff.
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гор6ди. В.ласне господарство пр:иноnує цю частину сільсь:юrх робітниr{ів
;~о землі, воно обмежує їх у Bl'fбopi місця праці та тпм і загострює їх за
.uежність од сільсь:ко-господарсь:ких підприємців. Тому соціялдемократія
має за завдання обороняти інтереси власного господарства цих сільсь:ких

робітни:ків, щоб зменшити їх залежність од поміщи::ків та заможних селян.

1. Монополізацію давнього Громадсь:кого майна .земельни:мц громадами
та селянством треба с:касувати. Всі громадсьні володіння, яні до 1848. р.
належали

тодішнім

громадам,

треба

передати

у власність

політичних

громад, заборонити їх ділити, постави:ти їх оброблювання під нонтролю
земельної управи: та визнати право :користуватись ними. для всіх членів
громади.

2.

Монополії на ліси та.луки, які повстали: з права нористування давніх

гро_мад і після звільнення землі валишені в селян, треба передати політич
ним громадам; право :користуватись ними належить однаново всІм членам

громади*).

3.

Сільсьних господарів треба ва:коном

зобов'язати обробляти їхньою

робочою худобою поля тих бІЗзземелЬJіИХ і ма.поземе.Льних селян та дріб
них арендарів, нотрі не мають власної худоби, або позИчати цим бевземель

ним і малоземельцим селянам та дрібним арендарям потрібне для оброб

.лювання знаряддя та худобу.

Винонання цього обов'язку не може бути

поставлене в залежність од занлючення робітних договорів.
новллють

4.

.

паритетн1

.

примирли:в1

Плату уста-

камери.

Невиповідження дрібннх середніх договорів стороною, що вщ

дає в аренду. та заборона підвпшю1 арендної плати**).
в)

Робітн,и~и й селяпи.

1\ол.и дрібні сеJнпrи, що, поруч із роботою у своїх. господарствах, зму
шені ще найматись, є частиною пролєтаріяту й їх безпосередно можна й
муситься прихилити до соціялдемоІ,ратії,

-

то заможні та середні селян:и

*) До 1 і 2: Schiff, Osterreichs Aьтrarpolit.ik seit der Grundentlastung, S. 164-304. Schiifer, Sozialdeшokra.tie und Landvolk, S. 4-8, 20. - Scl1ii.fer, Die Landwirtschaft.liche Servitнtenfrage, "Der Kampf", ХІІІ, S. 15]. ·
**) Кaпtsky, Die Agtarfrage, S. 383 ff. - ScЬafer, Sozialdemokl'atie und Landvolk,
s. 23.
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становлять самостійну нлясу, що її нлясовІ Інтерес.и ВІдрІжняються вІд

інтересів пролвтаріяту.

Під час буржуавннх революцій

Європі, 1917. р. в Росії -

-

1789.

р. у Франції,

1848.

р. в середиііі

заможні та середні селяни борються проти фен

дальних віднос:ин в:ивиску та панування й тим то робляться на ян:дйеь
час

соювнJп~ами

.

.

мІського

Але як-тільки:

на

пролєтарІяту.

селі здійснюється буржуавмий порядок власностн,

вони виступають проти пролєтаріяту.

Перехід сільського господарства

до с:истеми грошевого хазяйства обертає ваможни:х та середніх селян у

.

продуцентІв

.

товарІв;

.

Інтереси

цих

.

. .

продуцентІв

протнлежнІ

Інтересам

міських споживачів. Цробуд тнх, що працюють у сільському госп о-

.

дарствІ,

ставить

.

останнІх

у

противепство

до

.

сІльсьного

.

пролєтарІяту.

Поміщики та капіталісти: кори:стуютьея цими: противенетвамн, щоб захо

пити провід над селянством та опертися на ·нього в боротьбі проти про
.лєтаріяту.

Селянство стає найчисленніщою та найсильніщою підпорою

панування напіталу та реакції*).
Соціялдемократія не може rірих:илнти до себе масд ваможн:их та середніх
селян,

та

.

зате муси:ть старатись увІльндти

.

заможне та середнє селянство

апід проводу капіталістів та. реанціонерів. Тому соціялдемонратія в усіх
вдпадках, коли інтереси селянства протиставляються інтересам поміщиць
І~ого володіння та капіталу, мусить енерrійно обороняти інтереси селян;
ті буржуазні партії, яні еліраються на селянство, вона мусить демасну

вати як оборонців капіталісти:чндх ·~·а поміщицьн:их

інтересів і,

таким

чином, муснть вести заможних та середніх селян до того, щоб вонц ви

аволилися від капіталістичного,

реакційного проводу та об' єднались

у

республи:нанську, вільну від капіталістичного та nоміщицького впливу.
селянську партію.

Тільки коли заможніше та середнє селянс~во утвор.итt,

тану самостійну клясову партію, робітники та сешяни: сшльни:ми: силамн
аможуть по·валити панування капіталу**).

*) Marx, Der 18. BI·umaire, Stuttgart 1914, S. 102-108. - Ване1·, ~olsc}ш,visшн~
oder Sozialclemokratie, Wien 1920, S. 7 6- 80.
**) Kautsky, Die Agrarfrage,. S. 304-321, 436-439. - De1· Z\veite Копg1·е1З tlet·
kommпnistiscl1en Internationale, Wien 1920, S. 155-160.
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В боротьбі за інтереси селян проти поміщицького володіння та капі
талу перед соціялдемократією лежать насамперед ось які завдання:

І. Проти поміщ:ицького володіння.
Ми маємо боротися аа усунення всяких пережитків февдальних відносин,
зОІірема

1.
· 2.

за:

снасування фідеікомісій;

ra

СІіасування датків на церкву

церковні ор І' ани;

:з. нове уреrульовання сервітутів на ліси та пасовцська;

4.

скасування прдватного права на ловецтво та рибальс·rво й пере-

дання

5.

цього

права

.

громадам;

заборону на довший час одмовJІяти селянам аренд та підвищувати

аревдні плати без згоди земельних управ, котрі мають при цьому кермуват.ись

6.

.

т1льни

мотивами

культури

.

землІ;

реформу земельного податку: заміну податку на земе.льний наділ

поступовим податком на дохід ів нього*).
ІІ. Протп торговельного напіталу.

1. 3

розвптком

епоживачів

втиснувся

цінами на збіжжя.
грн

капіталіаму

між

сільсьннх

продуцентів

торговельни:й. капі·rал.

Біржа

та

місью1х

опанувала

Господарство селню·хна стало заJІежне від біржевої

спенулянт1в.

Господарство-в часі війни: на ян:ийеь час приборкало було торго
ве.льний капітал та замкнуло товарову біржу. Тепер торговельний напітал

послуГовується неІ'ативним відношенням селян до бюро:крат:цчного при'
мусового господарства, щоб доб:и:тись віднови "вільної торговлі".
Але ян-тільки ця ціль буде досягнена, селяни на власному досвіді
перенонаються, що "вільна торговля" означає не що инше., .а підпорядку

вання селянсьного господарства торговельному напіfалові та біржі.
Через

це

соціялдемократія

поюІнна

вже тепер перестерігати селян

перед наслідками ,,в!льної торговлі(( й супроти домагань торговельного
*) Scl1iff, Ostei'I'eich8 Agi·ю·politik seit <.Іег GI·tшclentlastШ1g, 8.35-163, 627-676. SchafeJ', Sozialcleшokratie· und Laнdvolk, S. 21-24. - Kaпtsky, Die Agrarfrage S. 387
bis 389. - ReнneJ·, Nепе Steпern! 'Vahlhanclbпcl1, ''тіеn 1911, S. 84ff.
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напіталу повинна висунути домагання, щоб переробом сільсьно-господар
сьних

продуктів

та

ховом

худоби

займалися

виключно

сільсьно

господарські кооперативи та щоб продукти й худобу збували без
посередно

.

живчІ

споживчІ

кооперативи

нооперативи.

.

мусять

спІльно

Сільсько-господарські та спо-

заснувати

загально-господарсьну

установу й нермунати нею; цій уста:нові держава повинна дати моно

полію на торговлю 3біжжям.
ро3витном

2. 3

світової

напіталістиt.rnої

торговлі

ціни

на

еільсьно

господарсьні продунти в ножній нраїні норобилися 3алежними від цін

світового рипну. Селянство противилосЯ цьому та старалося шляхом
охор ониого мита вдержати нутрішні ціни понад ціни світового рИ'Іп~у.
Господарство вовниого часу увільнило внутрішні ціни 3під впливу

.

.

.

ЦІН СВІТОВОГО ринку; ВОНО удержувало, у ПрОТИВНІСТЬ ДО МИТа,

ціни

понижче

селянство

світових

тепер

само

цін.

У боротьбі

домагається

.

проти

3рІвняння

.

ЦІН

.

.

внутрІШНІ

вовниого господарства

.

. .

нутрІшнІх

І3

.

свІтовими

цІнами.

Але ян-тільки у світовому господарстві будуть переможені наслідют

війни . й ціни евітового
устаНОВЛеННЯ

.

. ринку
. спадуть,
.
.

внутрІШНІХ

ЦІН

ВІДПОВІДНО

селянство
ДО

.

ЦІН

3нову встане
СВІТОВИХ

проти

ТаНСаМО,

ЯJ{

воно це робило перед війною.

Для нацюго господарства, 3Начно 3меншеного та по3бавленого всіх
3начніших ділянон хлібної продукції, не можна 3НОВ 3аводити мито на
хліб, бо це мито JІягло б тягарем не тільки на місьних споживачів, але
й на гірсьне скотарство.
Таким чнном, "вільна торговляtt знов оддала б наше сільсьне господарство

.

ПІД

уплив

гри

.

ЦІН

на

.

свІтовому

ринку;

ця

гра

може

стати

не-

бе3печною для нього протягом небагатьох уже років, і проти цієї грн
воно не 3може вже ~ор онитися шляхом мита на хліб.

СоЦіялдемократія мусить уже тепер перестерігати селянство перед цією
н,еда.леною небе3пеною, якої не можна усунути ані вільною торговлею,

.

анІ

3ахисним

митом;

вона

мусить

привести

селянство

до

.

усвІдомлення

того, що установлення націонал;ьних цін на місцевий хліб можливе ті.льни

шляхом монополі3ації 3біжевої торговлі в 3агально-господарсьІ-\ііі
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установі, яка буде під спільноЮ управою сільсько-господарських та спо
живчих кооператпвів.

Ця установа купуватиме закордонне збіжжя по

цінах світового ринку без додатку мита; вона буде платити: за домашній
хліб ціни відповідно до продукційних видатв:ів і незалежно від цін світо
вого ринку та продаватиме споживачам і закордонний і домашній хліб

по середній ціні без жадного прибутку для себе*).
ІІІ,. Пр о ти гіпотечного капі талу.
Перед війною гіпотечний капітал забірав більшу частину при:бутв:у
селянського

господа рства,

а

селяни

обмежувались

одержанням

дуже

невеликої Заробітної плати.

Війна увільнила селян одгіпотечного тягару.

Але капітали, приназбі

рані селянами від початку війни, утратили свою вартість разом із обез

вартнепням грошей;

великі кошт.І'І,

потрібні для вІднови господарства,

живого й мертвого інвентаря, їх руйнують.

Через це дуже вже неза

баром повстане знов заборженість селянства.

Земля знов буде обтяЖу

ватися при кожній переміні володіння податками на купівлю, при
переході у спадщину -податками за введення в володіння, прй кожному
нещасливому випадну та пр:и меJІіорації

-

новими боргами.

Соціялдемократія повинна вже тепер перестерігати селянство nеред
небезпекою поповної заборженасти і, для зменшення ці~ї небезпеки, по
винна

1.

домагатися

заведення

влаштування

.

господарсЬІп

зокрема

тани:х

кредитових

.

складІв,

продунти;

.

я1п

заходІв:

кооперативів
дають

допомог:и

завдатки

розвитку

.

та
за

нооперативів

.

складенІ

сІльського

'l'ам

.

для

СІJІьсько-

кред:иту

шляхом

утворення кооперативного банку для цілоІ держави;

2.

запобігання обтяженню землі гіпотеками в нещасних вдпадках

через обов'язкову асснурацію на випадок пожежі, пошести на худобу та
граду; замісць окремих умов найму

-

заведення асекурації на випадок

старости й інваліJ(ности, приладнаної до специфічних потреб селянства й
*) До І і П: Baue1·, Die Teuerung, S. 27-37, 71-84. zialismнs,

S. 24f. -

Heinisch, Das

Geti·eidemoнopol,

Ванег,

De1· Weg

zшn

So-

Leipzig 1916.
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окремої

від

робітн:ичої

асен:урації;

асекурації

селянства

на

випадок

недуги; заnобігання гіпотечній обтяжености при переході у спадщину
шляхом поширення серед селянства асекурації на випадок смерти:, одру
ження

та

справлення

приданого;

З. заведення земельногогіпотечного банн:у; забезпечення потрібних
гіпотечни:х кредитів у формі гіпотек, яні амортизуються довгнй час і не
можуть бути виповіджені
г)

s

бону кредитора*).

Соціяліаація велин,ого земельного володіння.

Що швидче

1 краще

вдасться соціялдемократії, з одного боку, притягт:и

на свій бік сілЬсько-гощюдарський пролвтаріят,залічуючи сюди й залежни:х
вин.rіючно від своєї заробітної плати безаемельних і малоземель1-r'их селян

та дрібНИХ арендарів, і, 3 друГОГО боку, ЩО Скоріш ЇЙ удаСТЬСЯ ВИЗ~ОЛИТІІ
заможних і се.редніх селян зпід проводу капіталістів та реакціонерів,- то
раніш, легше та з меншою витратою сили здобуде пролєтаріят політ:ичну

владу, ви:власнить· капіталістів та поміщинів і зможе ?будуватн гро
мадський соціяліст.:ични:й лад.
Найголовніше аавдання соціялдемОІ{ратичної аrітації на селах полягає
в тому, щоб не тільки: виклинати в сільсьІ-{о-господарсьного пролєтаріяту

волю до здобування соція:лісти:чного ладу, але Іцоб разом· іа тим з'ясувати
селянам,

що

соціялізація капіталу

й великого

аемельного

володіння

може й мусить служи:ти й їхнім власним інтересам.

І. Наша

боротьба· звернена

експлуататорської

проти

власности:,

капіталістичної

а

не

проти

та

поміщицької

селянської

трудової

власности; ми даємо селянам запоруку, що їхня приватна власність на
землю й rрунт не буде зачеплена**).

Соціялізованими галузямИ індустрії (а й торговлі, транспорту 7
банками) не повинна бюрократично управляти: держава, а повинні упра-

11.

вляти

ними

.

загально-господарськІ

установи,

.

якІ

складаються

з

*) Kautsky, Die Agrarfrage, 8. 81-91, 194-214. - Bauer, Der Kampf gegen die
Schuldknechtscha!t, "Der Kampf", ІІ, S. 3 9 6 ff.
**) Kautsky, Die Agrarfrage, 8.440--497.- Bauer, DerWeg zum 8ozialismus, 8.22.
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представників робітників і слутбовців, що працюють у підприємствах
ц:их установ, та з пр~дставників робітничих споживчих кооперативів, із

одного боку, й сільсько-господарських кооперативів; із другого.

Уже й

тепер ув управі існуючих уже загально-господарських установ беруть
участь, поруч із представниками заводсью-Іх р.ад та робітничих споживчих

товариств, і nредставники сільсько-господарських кооnеративів; вИроби
цнх установ оддаються безпосередно споживачам, із одного боку, через
робітничі споживчі товариства, а, з другого. боку, через сільсько-госпо
дарські

кооnеративи

взуття).

Отже соціялізація індустрії має теж ~воїм завданням поставити

.

(приклад:

об'єднані

шнуряні

заводи

.

й

фабрики

.

пІд контролю СІльсько-господарських нооператив1в промисло-

вість, якавиробляє для потреб сільсьн:ої .ттюдностп, та уможли
вити

довіз

виробів

соціялізованої

промисловости

сільській

.пюдно·сти через ноопе ра тив:и І з виключенням участн торговель

ного капіталу*).

І І І.

Найбільшу ·частину· поміщицького володіння в Німецькій Австрj ї

становлять ліси.

В лісовому

господарстві

виявляються· тільІіИ після' довгого
господарського пляну,

часу.

розрахованого

обхоплює кілька поколіянів людей.

наслідки

Лісове

зроблених затрат

господарство

вимагає

на дуже довгий період часу, що

Через це в лісовому господарстві

приватний інтерес власника, що полягає в тому, щоб уже в даний час

:мати

як-най-більшу дохідність,

попадає в суперечність

продукції, які в.имагають у даний час жертв для того,

із

інтересами

щоб ті.п:ькн: по

кількох десятках рокjв виявились досmл1 плоди т.их жертв.

Через це

ми домагаємось удержавлення всього вел.икого лісового володіння; дер
жавне управління лісам.и треба розбюрократизуватн; в ньому мусять
брати участь представництва лісо~:их службовці~ та лісових робітників,

селянських
тІсно

кооперативів та . міських споживачів дерева; з ним:и треба

звязат:и:

управління

соціялізованою

дерево- обрібно:Ю

проми

словістю**).

*) .Bauer, Der '\Veg zum Sozialism~, S. 9-13.- Bauer, Die Sozialisierungsaktion
іш

ersten Jahre der Republik, Wien. 1919, S. 12.
ІІ, S. 226, ІІІ, 2, S. 156. - Kautsky, Die Agrarfrage, S. 329.

**) Marx, Das Kapital,
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Німецьна Австрія має дуже мю10 велиних сільсько-господар

lV.

сьних підприємств.

Поділ

ц:их підПриємств між малоземельдими та

безземельними селянами збільшив би селянське володіння на дуже не

велику площінь землі, але він зн:ищнв би: ті підпрнємства, необхідні як
носії технічного проrресу в сільському господарстві та як основа забез
печення МІСТ
вивласнити,

харчами.

але,

як

Велике

правило,

сільсько-господарське

.

.

не дІлити м1ж

володіння треба

селян, а вживати для таких

цілей:

1.

відповідні маєтки треба передати земельним управам та завести

в них зразкові й досвідні господарства, звязавшн їх із устано
вами сільсько-господарської освіти;

2.

инші придатні до того маєтни слід приділцти до пові тів та он ру гів,

котрі пови:нні збудуватц на н:их оселі для сільсько-господарських
робітників із метою боротьби проти: втікання з села та для доцільного
розвязання мешкальної справн сільсько-господарського пролєтаріяту;

3.

відповідні

ським

знов же

товариствам

маєтки

треба передати

та аrрарним

сільсько-господар

громадам,

які мають ужит.и їх

для расового· хову, для збільшення існуючих уже або для витвору нових
по род та для утворення вигонів для малоземельних і безземельних селян;

4.

маєтн:и, що звязані з сільсько-господарською промисловістю

(цукроварнями, rуральнями, пивоварнями) або в інтересах більшої доціль
ности можуть бути з нею звязані, треба передати загально-господарським

установам, які будуть управляти цими 'галузям.и, що підЛягають соціллі
зації промисловостн;

5.
гам

рештУ.. великих підпр:иємств треба передати в аренду містам, окру
та

споживчим. кооперативам

та обернути їх для орrанізації

забезпеки харчами: міського і проми:слового населення.

Управління всіма цими соціялізовани:ми: підпри:ємствам.и має здійсню
ват.ись при: участи рад службовців по маєтках і сіл~сько-госпо):(арських

робітників та кооперативів сусіднього селянства.

V.

Поділ вивласненого великого земельного володіння між

селян, арендаторів та безвемельних допуснається лише в тих ви
пад:ках, коли в малих підприє~ствах землЯ оброблюється раціональніще,
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ніж у великих.

Наприклад, у садах-виноградах; далі в горах, де тільки

перехід до малого підприємства уможливлює перехід до інтенсивної нуль

тури- від лісового вигониого господарства до хліборобства, -одначе
лише тоді, ноли хліборобство в даній місцевости: є ще .раціональне.

Ті

шматRи землі, що лежать далеко від соціялізованих маєт:nів і авідтn не
можна на них раціонально провадити господарство, танож треба вжити
для утворення нових або для збільшення вже існуючих селянсьних госпо
дарств та осель для безземельних.
В усіх цих випадках земля парцелюється й передається малоземельн:и:м

і безземельним селянам та сільсьно-господарсьним робітникам.
випадках селяни; й робітн:ики будуть,

спадщинн:им:и арендарям:и.

одначе, не в.Jіаснинами

У цих
землі,

а

.Нищо земля вже й до того часу була в

аренді, то часова аренда обертається у спадщинну.

Спадщинн:ий арендар

має спадщипне право на землю, якого йом у не можна в:и:повісти; цього

права він ·може бути позбавлений тільки шляхом судового пр:исуду аа
негосподарнІсть.

Арендну

плату установллють

що

десять років

спе

ціяльні посередницькі уряди, відповідно до височІНІ доходу*).

т:) ОрТ:апізац,ія боротьби.
В інтересах боротьби за досягнення цих цілей постановляється:
І. Центральн:ий Rомітет партії має:

1.

дбати про однановість та погодженість

аrрарної полІтики соЦІял

демо:кратдчних францій по соймах;

2.

допомагати аrітаційній роботі на селах шляхом уміщування в партій

ній пресі статей на тему аrрарно ї полі т:ики;

допомагати освіті товаришів, які мають провадити аrітацію на
селах, Шляхом видавання подрібни:х, загально-зрозумілдх коментар і в

3.

.

...

.

.

до цих провІдних засад та шляхом уладжування спецІлльних нурсІв для

вивчення способів аrітаціі на селах.

*)

До

IV

і

V: Der Weg zum Sozialismus, S. 19-22.
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11. Орrанівації окремих земель, повітів та округів мають:
1. звернут:и належну увагу на поширеnня партійних орrанізацій

на

села та економії;

2. · орrанізува т:и
3.

притягти

ох ор он у пр а в сільського населення;

сільсько-господарський

пролвтаріят,

залічуючи

сюди й

безземельних і малоземельних селян та дрібних арендарів, до боротьби
за опанування тими громадам:и та товар:иствами, де до цього
панують

4.
у

заможнІ

часу

селяни;

орrанізуват:и бюра пораддля соціялдемонрат:ичних представни:нів

СІЛЬСЬКИХ

громадах.

ІІІ. Всі орrанізації зобов'язані всіма силами підтримувати створення
професійн:их союзів сільськ:их та лісових робітників.

lV.

Орrанізації окремих земель та округів повинні старатись притягт.и

сільсьну людність

до

споживч:их

кооперативів.

Цю

мету

можна

осягти т:им більше, що аrрарні партії через свою залежність од торговців

не дбають про орrанізацію сілсьно-господарських закупівних кооперативів;
одначе, передумовою цього в те, що споживчІ кооперати:в:и розпоряджати

муть і сільсько-господарськими засобами продукції: насінням, штучн:им
гноєм і '1'. д.

Щодо створення та:ю.rх споживчих кооперативів треба по

розуміватись із центральним союзом споживч:их орrанізаці:й.
В потребі безземельні та малоземельні селяни і дрібні аревдарі можуть

об'єднуватись унредитові та арендарські кооперативи, в товари
ства для спільного користування машинами й тому подібні. Але
через те, що сільсько-господарський пролвтаріят не мав досвіду у справах
таких нооперативів, треба, щоб провід у них завжди належав людям, які
мають

досвІд

щодо

таких

товар:иств

.
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1. К. КАУТСЬКИЙ: Соціялізація й робітничі
ради.
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2.

д. ПАННЕКУК: Марксизм і дарвінізм .

3.

К. КАУТСЬКИИ: Диктатура пролетаріяту.

...

4. G. D. Н. СОЛЕ: fільдовий соціялізм .

5.

...

К. КдУТСЬКИИ: Від демократії до державного рабства.

б. О. БАУЕР: дr'рарна політика.
(Всі в перекладі М. ГАЛАГАНА.)
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