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З н а р я д д я п р а в л ін н я
“Знаряддя влади - це головна політична
п роблем а, що стоїть перед лю дським
суспільством”.
“ Н авіть сімейні чвари іноді
спричиняють цю проблему”
“Ця проблема багато важить від самого
початку утворення сучасних суспільств”.
В наш час народи і суспільства
повсякчас стикаються з цією проблемою,
наражаюсь на небезпеку і потерпаючи від тих
тяжких наслідків, до яких вона приводить. До
цього часу ще не вдалося знайти остаточного
демократичного розв’язання цієї проблеми.
Зелена Книга пропонує остаточне вирішення
проблеми знаряддя влади.
Всі нині сущі політичні системи є
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результатом боротьби за владу, яку ведуть
знаряддя правління в мирній або збройній формі
- класи, клани, племена, партії, а чи просто
окремі особи. Переможцем в цій боротьбі
завжди виходять знаряддя правління - окрема
особа, группа людей, партія, клас. Переможеним
залишається народ, тобто справжня демократія.
Політична боротьба, в результаті якої
перемагає, наприклад, кандидат, який набрав
51% голосів виборців, має своїм підсумком
встановлення диктаторського знаряддя
правління, прихованого фальшивим вбранням
демократії, бо 49% виборців опинилися під
владою знаряддя правління, за яке вони
голосували. Воно було їм нав”язано силоміць,
а це є диктатура. Така політична боротьба часто
закінчується перемогою знаряддя правління,
котре висвітлює інтереси меншості, що
трапляється тоді, коли голоси виборців
розподіляються між групою кандидатів, причому
один з них отримує голосів більше, ніж кожен
інший, взятий окремо. Якщо ж підрахувати
голоси, які віддали іншим кандидатам, то
виявиться, що вони складають переважну
більшість. Однак, перемогу святкує той
кандидат, котрий набрав меншість голосів, що
й вважається законною демократичною
перемогою! Насправді ж маємо диктатуру, що
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причаїлася у фальшивому вбранні демократії.
Така справжня суть існуючих зараз в світі
політичних систем. Хіба не зрозуміло, що всі
вони фальсифікують справжню демократію і є
диктаторськими режимами.
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ПАРЛАМЕНТИ

Парламенти
Парламенти - це становий хребет
існуючої нині в світі традиційної демократії,
однак представництво народу в парламентах є
обманом, а парламентаризм - це хибне
вирішення проблеми демократії.
Головне призначення парламенту виступати від імені народу, що вже по своїй суті
немає нічого спільного з демократією, бо
демократія означає владу самого народу, а не
аіаду тих, хто прикривається його іменем. Сам
факт існування парламенту означає владу без
:;ароду. Справжня демократія можлива лише за
участю самого народу, а не його представників.
П арлам енти стали узаконеною
перепоною на шляху між народам и і
народовладдям, вони відсунули народні маси від
участі в політиці і монополізували їхню владу.
Н ароду залиш илося лише зовніш ній
фальсифікований вияв демократії - можливість
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Ніякого предста
вництва від імені
народу.
Представництво це обман.

Парламент - це
не влада народу.

П арлам ен ти
ф а л ь с и ф ік а ц ія
демократії.

вистоювати довгі черги, аби вкинути клапоть
паперу в урну на виборчій дільниці.
Щ об виявити справжню сутність
парламенту, нам треба з”ясувати, звідки він
узявся. Парламент обирається або всім загалом
по виборчим округам, або партією чи коаліцією
партії, або призначається. Всі ці методи не
можуть вважатися демократичними, бо розподіл
народу по виборчим округам означає, що за
одним кандидатом стоять тисячі, сотні тисяч і
навіть мільйони людей згідно до кількості
виборців. Це свідчить, що депутат не має ніякого
тісного організаційного зв”язку з виборцями, бо
він, як і реш та депутатів, вваж ається
представником усього народу. Це вимога
панівної традиційної демократії. Через це
народні маси повністю відірвані від депутата, а
депутат повністю відірваний від народу. Заледве
отримавши голоси виборців, він монополізує
владу мас і право вирішувати за них їхні
проблеми. Таким чином ми бачимо, що
традиційна демократія, яка панує в сучасному
світі, забезпечує члену п ар л ам ен та
недоторканість і оточує його ореолом святості,
відмовляючи в цьому простим людям. Це
означає, що парламенти стали засобом узурпації
і присвоєння влади народу, отож народи мають
право шляхом народної революції боротися,
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щоб знищити звані парламентами знаряддя
монополізації демократії та нехтування
суверенною волею народних мас, і проголосити
на весь голос новий принцип . НІЯКОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА ВІД ІМЕНІ НАР
ОДУ.
Якщо парламент сформований партією,
яка перемогла на виборах, то в цьому разі він є
парламентом партії, а не парламентом народу і
репрезентує цю партію, а не народ. Виконавчі
органи влади, що призначені таким
парламентом, репрезентують владу партіїпереможниці, а не владу народу. Це також
стосується і парламенту, в якому кожна партія
отримує певну кількість місць. Тож депутати,
що опинилися на цих місцях, є представниками
своїх партій, а не представниками народу. Народ
же при таких режимах стає жертвою міжусобної
боротьби .
П олітичні
суперники
використовують народ в своїй боротьбі за владу,
обманюють і експлуатують його, лише б забрати
собі його голоси. В цей час люди покірно стоять
в довгих чергах до виборчих урн, щоб вкинути
свої бюлетні так, як вони кидають клапті паперу
в урни для сміття.
Ось така традиційна демократія, що
панує в світі, нехай це буде однопартійна,
двопартійна, чи багатопартійна система, або
системи, які взагалі не мають партій. Отож
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зрозум іло, що П А РЛ А М Е Н Т С Ь К Е
ПРЕДСТАВНИЦТВО Є ОБМАНОМ.
С тосовно парлам ентів, котрі
формуються шляхом призначення депутатів чи
внаслідок успадкування депутатських місць, то
вони взагалі не підпадають ні під яку форму
демократії. Оскільки система виборних
парламентів базується на агитації заради
отримання голосів депутатів, то вона є
ДЕМОГОГІЧНОЮ в повному розумінні цього
слова, бо голоси можна купити або підтасувати.
Бідаки не спроможні скласти конкуренцію під
час виборчих баталій, а тому багатії і лише
багатії постійно беруть гору!
Теорію представницького правління
висунули філософи, мислителі, літератори тоді,
коли королі, султани й завойовники поводилися
з народам и, мов з покірною худобою .
Найбільше, про що могли мріяти народи в ті
часи - мати своїх представників, котрі
розмовляли б від їхнього імені з можновладцями.
Однак народові відмовляли навіть у цьому. Тому
перш ніж досягти своєї мети, народи пройшли
довгий і тернистий шлях у боротьбі!
Але сьогодні у вік республік, коли настає
доба народних мас, демократія, репрезентована
жменькою депутатів, стала нісенітницею. Це
застаріла теорія, це - практика,що вичерпала
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себе повністю. Влада повинна цілком належати
народу!
Найжорсгокіші диктатури, про які лише
знав світ, існували за умов парламентських
режимів.
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ПАРТІЯ

Партія
П артія - це сучасна ди ктатура,
диктаторське знаряддя, це влада частини над
цілим. Це новітнє знаряддя диктатури.
Поскільки партія - не окрема особа, то видимість
формальної демократії формується завдяки
зборам їх представників, організації комітетів та
з допомогою пропагандистської діяльності,
котру ведуть її члени. Партія ніяк не може бути
демократичним знаряддям, бо ії утворюють
групи людей, що гуртуються довкола спільних
інтересів, спільної культури, території та
ідеології. Ці люди утворюють партію, виходячи
з власних міркувань, нав”язуючи суспільству
свій світогляд, прагнучи утвердити в суспільстві
свою ідеологію . їхня мета - домогтися
панування під виглядом реалізації власної
програми. Між тим справжня демократія
немислима, коли одна партія керує всім народом,
бо народ - це різноманіття інтересів, поглядів,
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Партійна
система - це
вихолощування
демократії

Належність до
партії - зрада

характерів, територій та переконань. Партія це диктаторське знаряддя правління, котре
дозволяє прибічникам якоїсь однієї точки зору
або особам, згуртованим довкола якихось своїх
інтересів, керувати всім народом. Партія меньша
всього народу. Мета утворення партії - це
реалізація знаряддя правління народом або,
інакше кажучи, керуванням тими, хто стоїть поза
партією, за допомогою самої партії, бо сама
п артія
базується на деспотичном у
авторитарному принципі підкорення народу
партії. При цьому вважається, що прихід до
влади є засобом здійснення ії мети, котра нібито
співпадає з метою народу. Ця теорія, що
викликана до життя, аби виправдати диктатуру
партії, є підставою для виправдання будь-якої
диктатури. Кількість партій не впливає на суть
проблеми. Та що там казати - чим більше партій,
тим запекліша точиться між ними боротьба за
владу. Міжпартійні чвари ставлять під сумнів
всі завоювання народу і торпедують будь-яку
програму, спрямовану на благо всього
суспільства. Така боротьба, яка зводить
нанівець всі досягнення народу і підриває ці
п рограм и , д озволяє партії-суперниці
виправдовувати свої потуги вибити землю зпід ніг правлячої партії. В міжпартійній боротьбі
партії рідко беруться до зброї. За звичай, вони
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засуджують і лихословлять одна одну. Така
боротьба звичайно зачіпає вищі життєві інтереси
суспільства. При цьому частина цих інтересів,
а той всі повністю, приносяться в жертву битві
за владу між знаряддями правління, бо удар по
цим інтересам дає опозиційній партії, або
партіям, грунтовніші аргументи супроти
правлячої партії чи коаліції партій. Опозиційна
партія, котра за своїм складом також є знаряд дям
правління, щоб дійти влади, повинна усунути
знаряддя правління, яке стоїть при владі. Щоб
зробити це, вона має довести некомпетентність
свого політичного суперника, а для цього намагається замовчувати його досягнення,
дезавуальовувати програму його діяльності,
навіть якщо ця програма послуговує інтерсам
суспільства. Таким чином, інтереси суспільства
та програми суспільного розвитку жертвуються
на користь міжпартійної боротьби за владу.
Отже, не зважаючи на ту політичну активність,
яку створю є боротьба партій в умовах
багатопартійноїсистеми, ця боротьба, з одного
боку, має руйнівний вплив на політичне,
соціальне та економічне життя суспільства, а з
іншого - веде до перемоги нового знаряддя
правління, котре подібне попередньому. Інакше
кажучи, занепад однієї партії свідчить про
перемогу іншої, що насправді є поразкою для
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народу,тобто поразкою демократії. Окрім того,
партії продажні і можуть бути підкупленими як
з середини, так і зовні.
За своєю суттю партія виникає як
представник інтересів народу. В подальшому
партійне керівництво стає представником
інтересів членів партії, потім партійний лідер
робиться представником інтересів партійного
керівництва. Цілком зрозуміло, що гра в партію
- це нікчемний фарс, схований у рубищі
демократії, однак насправді зведений на егоїзмі
й деспотизмі, в підмурку якого лежить
маневрування, хитрування й політиканство. Все
це підтверджує думку, що партійна система є
сучасним знаряддям диктатури. Партійна
система є відвертою і неприхованою формою
диктатури. Однак світ ще не проминув цей етап
і тому справедливим буде назвати ії диктатурою
сучасноїдоби.
П арлам ен т, створений партією переможницею, є парламентом цієї партії, а
виконавча влада, утворена цим парламетом, є
владою партії над народом. Влада партії, яка,
як вважається, репрезентує інтереси всього
народу, насправді є заклятим ворогом іншої
частини народу, ворогом партії чи декількох
партій, що перебувають в опозиції, та їхніх
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прибічників в народі. Опозиція не служить
органом контролю за діяльністю правлячої
партії, вона лише очікує сприятливу мить, щоб
самій зайняти місце правлячої партій біля керма
влади. Стосовно законного органу контролю
відповідно до положень сучасної демократії, то
ним є парламент, більшість якого становлять
члени правлячої партії. Інакше кажучи, контроль
перебуває в руках партії яка при владі, а влада
- в руках партії - що забезпечує контроль. Таким
чином, стає зрозумілим, наскільки брехливі,
фальшиві й слабі політичні теорії, що існують в
сучасному світі, і на яких тримається демократія
в ії теперішньому традиційному вигляді.
“Партія є частина народу, тоді як
суверенитет народу неподільний”.
“Партія керує від імені народу, а
насправді ніякого представництва від імені
народу бути не може”.
Партія - це плем”я сучасної доби, це клан. Суспільство, де верховодить одна партія,
нічим не відрізняється від суспільства, в якому
панує одне плем”я чи один клан, бо партія, яка,
як зазначалося раніше, репрезентує погляди одієї
частини народу, інтереси одного прошарку
суспільства, одну ідеологію чи одну територію,
є, як плем”я чи клан, меншістю в порівнянні з
цілим народом, маючи єдині інтереси чи єдину
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кланову ідеологію. На підмурку цих єдиних
інтересів, чи цієї єдиної кланової ідеології,
формується єдине світосприйняття. Різниця між
партією та племенем полягає у кровних зв”язках
останнього, хоча, далі подібне може бути і в
партії під час її зародження. Партийна боротьба
за владу нічим не відрізняється від аналогічної
племенної і кланової боротьби. І якщо політична
влада племені чи клану нині засуджується й
відкидається, то неможливо також зараз
схвалити чи погодитися з партійним режимом,
бо в обох випадках події прямують в одному
напрямку і врешті-решт мають аналогичний
результат. Міжплеменна і міжкланова боротьба
мають такий ж негативний руйнівний вплив на
суспільство, як і міжпартійна боротьба.
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КЛАС

Клас
Класова політична система подібна до
партійної, племенної чи кланової політичної
системи. К лас має такий же вплив на
суспільство, де він господарює, як і партія,
плем”я чи клан. Клас становить частину
суспільства, об’єднану спільними інтересами,
як партія, клан чи плем”я. Спільність інтересів
виникає в тому випадку, коли частина людей
об’єднується на основі кровного за”язку,
спільної ідеології, культури, географічної
спільності чи однакового рівня життя.
Класе, партія, клан і плем”я виникають
внаслідок дії ідентичних факторів, які мають
ідентичні результати, тобто вони виникають
годі, коли кровні зв”язки, загальні переконання,
рівень життя, культура та географічна спільність
утворюють спільне розуміння того, яким чином
можна досягнути загальної мети. Така суспільна
група оформлюється соціально у вигляді класу,
партії, племені чи клану, в результаті чього
нарождується соціальне за походженням
знаряддя, яке діє політичними засобами заради
інтересів і торжества ідей даної групи. У будьякому випадку народ не може бути ні класом,
ні партією, ні племенем, ні кланом, котрі
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становлять лише частину народу, складаючи
його меньшість. Якщо в суспільстві настає
панування класу, партії, племені, чи клану, то
режим в такому суспільстві буде дикраторським.
Разом з тим, класова коаліція чи племенна
коаліція краща від коаліції партійної, бо народ в
своїй основі складається з сукупності племен і
люди, які не належать до жодного племені,
зустрічаються вкрай рідко. Всі люди належать
до певних класів. Стосовно партії чи низок
партій, то не весь народ входить до їхнього класу.
Звідси маємо, що партія чи партийна коаліція
становить собою меньшість по відношенню до
широкого безпартійного загалу. З точки зору
справж н ьої
д ем ократії
неможливо
виправдовувати клас, який пригноблює заради
власних інтересів інші класи. Також неможливо
виправдовувати партію, котра задля власних
интересів гнобить інші партії. Даремно
виправдовувати плем”я, що гнобить інші
племена, як клан, який гнобить інші клани. Дати
волю подібній несправедливості - означає
відмову від логіки демократії й служіння логіці
сили. Подібна поведінка є диктаторською, бо в
цілому вона не відповідає інтересам суспільства,
котре складається не лише з одного класу,
одного племені, клану чи членів однієї партії.
Подібні дії годі виправдовувати. Слова про те,
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що суспільство складається з багатьох груп, одна
з яких гнобить інші, щоб одноосібно триматися
за кермо влади, виправдовують диктатуру. То
ж такі дії відповідають не інтересам суспільства
в цілому, а лише інтересам одного класу, одного
племені, клану чи партій, тобто інтересам тих,
хто підміняє собою суспільство. Тому така
політика спрямована перш за все проти тих
членів суспільства, котрі не стоять на обліку в
партії, не належать до правлячого класу, племені,
клану, що проводять політику гноблення.
Суспільство, яке терзають міжпартійні
чвари, подібне до суспільства, котре роздирають
міжплеменні чи міжкланові конфлікти.
П артія, створена певним класом,
поступово намагається підминити собою цей
клас, а в подальшому прагне поступово
підминити й клас, котрий стоїть в опозиції щодо
ії власного класу. Клас, який став спадкоємцем
суспільства, забирає собі його характерні риси.
Інакше кажучи, робітничий клас, наприклад,
перемігши в міжкласовій боротьбі інші класи,
стає персоніфікатором всього суспільства, тобто
уособлює матеріальну та соціальну базу
суспільства. З плином часу і в сам ого
робітничого класу починають розвиватися, хоча
й поволі, риси, які були характерні для
переможених ним класів. Сам же робітничий
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клас поступово переходить на позиції типові для
них, бо спадкоємець, звичайно, перемагає
характерні особливості того, від кого він
успадковує. Таким чином, з часом робітничий
клас сам перетворюється в суспільство, якому
властиві суперечності попереднього йому
суспільства. Спочатку з’являється різниця в
матеріальному та духовному рівні окремих
членів суспільства, потім виникають суспільні
::рошарки, далі ці прошарки формуються в
класи - ті ж класи, що були раніш подавлені.
Боротьба за владу в суспільстві розгортається з
: овою силою: кожна окрема група людей, потім
кожен суспільний прошарок, потім кожен новий
клас прагнуть захопити владу в свої руки.
М атеріальн а база суспільства
нестабільна, бо вона за своєю природою теж
^стальна. Знаряддя правління, яке опирається
. :а єдину за своїм характером матеріальну базу
суспільства, напевне може якийсь час бути
стабільним . О днак варто в цій єдиній
матеріальній базі з”явитися новим матеріальним
:а соціальним явищам, як ця стабільність
втрачається.
Будь-яке суспільство, де відбувається
класова б о р о тьб а, в минулому було
суспільством одного класу, який і викликав до
життя класову опозицію, - в цьому проявляється
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неминучий закон розвитку.
Клас, який відбирає у іншого класу його
власність і робить це, щоб втриматися при владі,
невздовзі з”ясовує, що ця власність впливає на
нього так, як вона раніше впливала на
суспільство в цілому.
Отже, спроби уніфікувати матеріальну
базу суспільства для подолання проблеми
керівництва державою чи для того, щоб
вирішити долю боротьби на користь однієї
партії, одного класу, клану чи племені, зазнали
невдачі, як і спроби задовольнити потреби мас
шляхом обрання їхніх представників чи
визначення їхньої думки за допомогою
референдума. Повторення подібних спроб пусте витрачання людського часу і знущання
над народами.
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РЕФЕРЕНДУМ

Референдум
Референдум- це ф альсиф ікація
демократії. Ті, хто кажуть “так” і ті, хто кажуть
“ні”, насправді не виказують власної волі, а
змушені мовчати, як того хоче сучасна
демократія. Вони мають право сказати лише
одно слово - “так” чи “ні”! Це найжорстокішаі
найнещадніша форма диктаторського режиму.
Той, хто каже “ні”, повинен мати можливість
пояснити, чому він не сказав “так”, а той, хто
сказав “так” , повинен мати можливість
мотивувати, чому він не сказав “ні”. Кожен
повинен пояснити своє бажання, причину згоди
чи незгоди!
Отже, яким шляхом повинні піти люди,
щоб навіки розпрощятися з добою тиранії та
диктатури?
Оскільки найскладнішим питанням з
усієї проблеми демократії є питання про
знаряд дя правління, яке має своє відображення
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в боротьбі партій, класів та окремих осіб, і
оскільки такі засоби, як вибори і референдуми,
були вигадані для того, щоб приховати невдалі
спроби розв”язати проблему демократії, то
вирішення полягає в тому, щоб створити нове
знаряддя правління, яке не викликало б
конфліктів і відповідно інтересам не лише однієї
частини суспільства. Інакше кажучи, треба
створити таке знаряддя правління, котре не було
б ні партією, ні класом, ні кланом, ні племенем,
аособлювало б собою весь народ повністю, а
е "представництво” від його імені. НІЯКОГО
ПРЕДСТАВНИЦТВА ВІД ІМЕНІ НАРОДУ,
ПРЕДСТАВИЦТВО - ЦЕ ОБМАН. Якби
вдалося б створити таке знаряддя правління, то
проблема знайш ла б своє р о зв ”язання,
демократіястала б реальністю і людство навіки
розпрощалося б з добою тиранії і диктатури, на
мисце яких прийшли б влада народу.
Зелена Книга пропонує остаточне
вирішення проблеми знаряддя правління і
вказує народам шлях переходу від доби
диктатури до доби справжньої демократії.
Нова теорія базується на підмурку
народної влади без будь-яких форм
парламентаризму чи представництва. Нова
теорія реалізує пряму демократію послідовно і
ефективно, на відміну від древньої несерьозної
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спроби прямої демократії, котра не могла бути
втіленою в реальне життя, бо тоді не існувало
масових народних організації

ЗО

НАРОДНІ КОНГРЕСИ І
НАРОДНІ КОМІТЕТИ

Народні конгреси
і народні комітети
Без народних
конгресів
немое демократії

Народні конгреси лишаються єдиним
засобом здійснення народної демократії. Будьяка інша система правління, котра суперечить
формі народного конгресу, є недемократичною.
Всі нині сущі в світі системи правління
недемократичні, якщо вони недотримуються
цього методу правління. Народні конгреси є
кінцевою метою руху народів на шляху до
демократії.
Народні конгреси й народні комітети
уособлюють собою кінцевий результат боротьби
народів за демократію. Народні конгреси й
народні комітети - це не вигадка, а результат
розвитку людської думки, що вібрала в себе весь
людський досвід в боротьбі за демократію.
Пряма демократія - це ідеальний спосіб
правління, котрий, реалізований на практиці,
не може бути предметом, суперечок чи незгоди.
Однак, так як весь народ - кількісні показники
ролі не грають - не може зібратися разом, щоб
обмірковувати, вивчати й визначати політичні
питання, то народи відійшли від принципу
прямої демократії, яка залишилася чистою
утопією, далекою від реального життя. Замість
цього з’явилися численні теорії про знаряддя
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правління, в числі якого - депутатські зібрання,
партійні коалції, референдуми, які позбавили
народ права брати участь у політичній
діяльності, відняли у нього суверенитет, а саму
владу передали в руки знарядь правління,
починаючи від окремих осіб і закінчуючи
класами, кланами, племенами, парламентами
чи партіями, котрі, безупину ворогуючи,
повсякчас змінюють одне одного.
Зелена Книга в чудовій і конкретній
формі вказує народам шлях до прям ої
демократії. Хоча пряма демократія не могла бути
здійсненою раніш е, вона, без сумніву,найкращий метод правління. А так як Третя
Світова Теорія пропонує реалістичний шлях
розв’язання питання прямої демократії, то це
означає, що проблема демократії стає остаточно
вирішеною. Маси повинні боротися за
ліквідацію всіх авторитарних форм правління,
котрі ліцемірно іменуються різними формами
дем ократії, нехай це буде називатися
правлінням парламенту, клану, племені, класу,
однієї, двох чи декількох партій! До демократії
веде лише один шлях, демократія має лише одну
теорію. Багатогамність і несхожість режимів, які
називаються демократичними - ще раз свідчить
про їхню демократичність. Влада народу
утворюється лише в одній формі і реалізація його
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Комітети повиннії
снувати кругом.

Демократія це народний
самоконтроль.

влади на практиці можлива лише в одному
випадку - через створення народних конгресів
та народних комітетів. БЕЗ НАРОДНИХ
К О Н Г РЕ С ІВ Н ЕМ А Є Д Е М О К Р А Т ІЇ.
КОМІТЕТИ ПОВИННІ ІСНУВАТИ КРУГОМ.
Спочатку все населення розділяється на
низові народні конгреси. Кожен конгрес вибирає
свій керівний орган - комітет. Комітети
формують народні конгреси на окружному рівні,
який вищий від низового первинного. Потім
маси, згуртовані в первинних народних
конгресах, вибирають адміністративні народні
комітети, котрі підміняють собою державну
адміністрацію і беруть на свої плечі керівництво
всіма галузями суспільного господарства.
Народні комітети, що займаються галузями
суспільним
госп одарством ,
несуть
відповідальність перед первинними народними
конгресами, котрі визначають їхню політику і
контролюють ії дотримання при виконанні.
Таким чином, правління стає народним,
народним стає й кон троль. Губиться
актуальність старого визначення терміну
“д ем о кр атія” , за яким дем ократія - це
КОНТРОЛЬ НАРОДУ НАД УРЯДОМ Замість
цього ставиться вірне визначення, за яким
Д Е М О К РА Т ІЯ - ЦЕ Н А РО Д Н И Й
САМОКОНТРОЛЬ.
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Всі гром адяни, котрі є членами
народних конгресів за посадами чи специфікою
своєї роботи належать до різних угруповань та
прошарків суспільства - робітників, селян,
студенства, гендлярів, ремісників, чиновників
тощо. Тому вони не лише мусять бути членами
первинних народних конгресів і народних
комітетів чи брати участь в їх керівництві, але
повинні також утворювати власні профспілки
чи профспілкові об’єднання.
Питання, які обговорюються народ ними
конгресам и, народними ком ітетам и,
проф спілкам и
та
проф спілковим и
об’єднаннями, остаточно формуються на
Загальному народному конгресі, де водночас
збираються керівні органи народних конгресів,
народних комітетів, профспілок та професійних
об’єднань. Результати діяльності Загального
народного конгресу, який збирається щороку,
передаються, в свою чергу, народним конгресам,
народним ком ітетам , проф спілкам та
професійним об’єднанням для виконання
народними комітетами, котрі підпорядковуються
первинним народним конгресам. Загальний
народний конгрес не є форумом окремих членів,
що властиве парламентам, а залишається
форумом первинних народних конгресів,
народних комітетів, профспілок, професійних
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о б ’є д н а н ь та інших організацій, котрі
гуртуються за професійними ознаками.
Ось так елементарно розв’язується
проблема знаряддя правління і закінчується
панування його диктаторських форм. Знаряддям
правління стає сам народ. О статочно
розв’язується проблема демократії в світі.
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ЗАКОН СУСПІЛЬСТВА

Закон суспільства
Крім проблеми знаряддя правління,
існує ще одна проблема - проблема Закону, яка
хоча і розв’язувалася в окремі періоди історії,
однак в сучасному світі свого розв’язання не
знайшла.
Доручати розробку Закону суспільства
комітету чи парламенту буде недемократично
й пом илково. Т акож пом илково й
недемократично буде дозволити змінювати
Закон суспільства окремим особам, комітетам
чи парламентам.
Отже, що таке Закон суспільства? Хто
його розробляє? Яке значення він має для
демократії?
С правж нім законом будь-якого
суспільства є звичай або релігія. Будь-яка спроба
встановити Закон суспільства, обминаючи ці два
ключові моменти, неправомірна й нелогічна.
К онституції не мож уть бути Законом
суспільства. Конституція становить собою
головний, написаний людьми, закон. Цей
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головний рукотворний закон повинен мати
якесь джерело, яке б виправдовувало його
існування. Проблема свободи в сучасному
суспільстві виникла в зв”язку з тим, що Законом
суспільства стали конституції, котрі базуються
винятково на світогляді панівних диктаторських
знарядь правління, починаючи з окремої особи
й закінчуючи партією. Це знаходить своє
підтвердж ення в розбіж ностях
між
положеннями різних конституції, хоча свобода
людини єдина. Причиною таких розходжень є
різниця в погляді осіб, що тримають владу в
своїх руках. Саме розуміння свободи є слабою
ланкою нині сущих в світі режимів. Метод, за
допомогою якого знаряд дя правління прагнть
н ав ” язати народам своє панування,
визначається конституцією, і люди змушені
коритися завдяки дії законів, народжених
конституцією, яка сама своєю появою завд ячує
переконанням та настоям знарядь правління.
Закон диктаторських знарядь правління
підмінив собою природний закон. А так як
закон, створений людьми, витіснив природний
закон, то змінилися й критерії.
Людина завжди залишиться людиною і
за своїми фізичними характеристиками і за
емоціями. Тому природний закон є логічним
законом для людини, єдиної в своїй людській
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суті. Потім конституції, будучи рукотворними
законами, перестали дивитися на закон, як на
єдине й постійне в своїй людській природі
єство. Єдиним виправданням такої позиції є
прагнення знарядь влади, чи особи, парламенту,
класу або партії верховодити народами. Тому
ми бачимо, що коли змінюються знаряддя
влади, то відповідні зміни торкаються й
конституцій. Це свідчить про те, що конституція
- це не природний закон, а волюнтаристське
дитя знаряддя правління, викликане до життя,
щоб слугувати його інтересам.
Втрата людством свого природного
Закону і заміна його рукотворним, щоб знаряддя
правління могли керувати масами ,- це є
справжньою загрозою свободи. Насправді
потрібно привести у відповідність з Законом
суспільства метод правління, а не навпаки.
Отже, немає потреби вигадувати чи
розробляти Закон суспільства. Значення Закону
полягає в тому, що лише він може визначити де істина, де фальш, що справедливо, а що ні, і
в чому полягають права та обов’язки членів
суспільства. Свобода перебуває під загрозою,
якщо суспільство не має священного Закону, в
підмурку якого лежать сталі норми, яких не
можна ні змінити, ні доповнити відповідно до
волі знарядь правління. Більше того, знаряддя
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правління саме повинне дотримуватися Закону
суспільства. Однак зараз в світі народами
правлять закони, створені людиною, котрі
мусять бути зміненими, чи навіть ліквідованими
залежно від того, яке знаряддя правління
переможе в боротьбі за владу. Загальнонародні
референдуми з питання про конституцію не
завжди є ефективними засобами, бо вони,
передбачаючи просту відповідь - “так “ чи “ні”
,- фальсифікуюють демократію. Крім того,
народи змушені брати участь в референдумах
на основі законів, написаних знову також
людиною. Проведення референдуму з питання
про конституцію ще не свідчить про те, що
Конституція стає Законом суспільства. Воно
означає лише те, що конституція - це предмет
референдуму, та й годі.
Закон суспільства - невмируща людська
спадщина, а не власність нині сущих. Тому
підготовка конституції та ії обговорення на
референдумі - це своєрідний фарс.
Зібрання рукотворних законів на основі
створених людьми ж конституцій передбачають
численні покарання, якого практично не знає
звичай. Він знає моральні, а не матеріальні міри
покарання, що не принижують людину. Релігія
і звичай живуть душа в душу, бо релігія включає
звичай в себе. Більшість матеріальних мір
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покарання в релігії відкладаються до Божого
суду, а більш а частина м оральних мір
матеріалізується у вигляді проповідей, настанов
та відповідей на запитання. Цей закон
найбільше відповідає людській гідності. Релігія
передбачає негайне покарання лише в крайніх
випадках, коли це стає необхіднм для захисту
суспільства.
Релігія вбирає в себе звичай, а звичай є
виразом природного життя народів. Отож,
релігія, що включає в себе звичай, є торжеством
природного закону. Закони, котрі не базуються
на релігії та звичаї, спеціально створюються
людиною супроти іншоїлюдини. Через це вони
не мають сили, бо не стоять на природному
фундаменті - звичаї і релігії.

Хто стежить за ходом життя
суспільства?
Виникає питання: хто в суспільстві
слідкує за тим,щоб своєчасно запобігти
відхилення від Закону? В демократичному
суспільстві жодна группа людей не має права
кон тролю вати
суспільство.
Т обто
СУСПІЛЬСТВО САМЕ СЕБЕ КОНТРОЛЮЄ.
Будь-які домагання з чийогось боку - нехай це
буде окрема особа чи группа людей - узурпувати
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право на контроль за дотриманням Закону - є
д и ктатурою .
Д ем ократія
означає
відповідальність всякого суспільства. Отже, й
кон троль повинен бути з боку всього
суспільства. Це і є дем ократія, що
впроваджується в життя демократичним
знаряд дям правління, створеним у відповідності
з характером самого суспільства. Це можуть
бути первинні народні конгреси чи
народовладдя, що вершиться народними
комітетами, або, зрештою, Загальний народний
конгрес ( національний комітет), який об”єднує
комітети народних конгресів, адміністративні
народні комітети, профспілки та профспілкові
угрупування, а також всі інші професійні
організації. Згідно з цією теорією знаряддям
правління є народ, котрий, в такому разі,
контролю є сам себе. Так провади ться
самоконтроль суспільства за дотриманням свого
Закону.

Як суспільство виправляє
ситуацію у випадку
відхилення від закону?
Я кщ о

знаряддя
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п равління

є

диктаторським, що властиве всім нині сущим
політичним режимам, то у суспільства
залишається лише один вихід, щоб виправити
порушення Закону - насильство, що означає
революцію супроти існуючого знаряддя
правління. Однак насильство і революція, навіть
якщо вони відповідають загальним настроям в
суспільстві, яке протестує проти відхилення від
Закону, вершаться не всім суспільством, а лише
тими, хто візьме ініциативу на себе, виявить
мужність висловити волю суспільства. Однак,
такий підхід відчиняє двері диктатурі, бо
подібна революційна ініціатива приводить до
влади через революційну необхідність інше
знаряддя правління, ж е підмінає народ під себе.
Це означає, що знаряддя правління, як і раніше,
залишається диктаторським. Крім того, зміна
стал ої ситуації за допом огою сили є
недем ократичною акцією , хоча це й
пояснюється результатом недемократичних
обставин,що склалися раніше. Суспільство, яке
продовжує функціонувати в цьому замкнутому
колі, залишається відсталим. Який же вихід?
Вихід полягає у тому, що сам народ,
починаючи від первинних народних конгресів і
закінчуючи Загальним народним конгресом,
повинен стати знаряддям правління. Вихід
п олягає в том у, що зникає держ авн а
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адміністрація, а на ії місце приходять народні
комітети. Вихід також в тому, що Загальний
народний конгрес стає конгресом
загальнонаціональним, що об”єднує первинні
народні конгреси, адміністративні народні
ком ітети, о б ’є д н а н н я , проф спілки та
профспілкові угрупування. І коли в умовах
подібної системи відбувається відступ від
Закону суспільства, то це означає, що відступ
має загальний характер і повинен виправлятися
за допом огою ш и рокої дем ократи чн ої
перебудови, а не шляхом використаня исли. Ця
акція не полягає у волюнтаристському методі
змінення чи виправлення. Вона є логічним
наслідком самої природи демократичного
суспільства, бо в подібній ситуації немає
органів, що стоять над суспільством, супроти
яких могли бути спрямованими ці насильницькі
дії і на які могла лягти відповідальність за
відхілення від Закону.
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ПРЕСА

Преса
Людина, як фізична особа, повинна
мати свободу самовираження і навіть в стані
божевілля повинна мати право висловлювати
своє божевілля. Людина, як юридична особа,
теж вільна в своєму самовираженні. У першому
випадку людина репрезентує саму себе, у
другому - лише групу фізичних 'осіб, що
>творюють юридичну особу.
Суспільство складається з великої
кількості фізичних та юридичних осіб. Тому,
якщо фізична особа є божевільною, то це не
свідчить, що такими божевільними є й інші
члени суспільства. Фізична особа репрезентує
лише саму себе, юридична особа - інтереси чи
погляди групи осіб, які утворюють юридичну
особу. Компанія, котра виробляє куриво та
гендлює ним, захищає інтереси лише тих, хто її
заснував, тобто осіб, які зацікавлені у
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Демократія - це
правління народу,
а не народне
самовираження.

виробництві та збуту тютюну, хоча він
шкідливий для людського здоров”я.
Преса - це теж спосіб самовираження
суспільства, а не окремої фізичної чи юридичної
особи. Тому з погляду логіки й демократії преса
не може належати ні фізичній, ні юридичній
особі.
Газета, що є власністю індівідуума,
відбиває погляди лише свого господаря. І слова
про те, що вона акумулює суспільну думку,
безглузді; вони не мають реальної ваги, бо
насправді газета відбиває погляди фізичної
особи, тоді ж з точки зору справжньоїдемократії
неприпустимо, щоб окрема людина володіла
публічними засобами друку та інформації. Проте
ій дається право виразити саму себе у будь-який
спосіб, навіть через безумство, в тому випадку,
якщо людина є божевільною. Газета, котру
друкує, наприклад, профспілка торговців, чи
торгівельна палата, є засобом вираження
інтересів та поглядів дише цієї суспільної групи.
Така газета відбиває лише їхні погляди, а не
точку зору всього суспільства.
Подібна ситуація спостерігається і щодо
інших ф ізичних осіб в суспільстві.
Демократична преса - це преса, котру друкує
народний комітет, до складу якого входять різні
групи - профспілки робітників, жінок, студентів,
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селян, спеціалістів, службовців, ремісників ті
інші суспільні угруповання. Лише в цьому
випадку преса та інші засоби інформації будуть
відбивати погляди суспільства в цілому, будучи
провідниками суспільної думки. Таким чином,
преса і засоби інформації стануть справді
демократичними.
Якщо профспілка лікарів друкує газету,
то остання, щоб справді репрезентувати погляди
медиків, повинна бути сути медичною газетою.
Якщо газета видається колегією адвокатів,то
вона, щоб справді репрезентувати цей союз,
повинна бути суто юридичною газетою. Це
стосується й інших об”єднаннь. Фізична соба
має право виражати лише саму себе. З точки
зору справжньої демократії, вона не має права
виступати від чийогось чужого імені - лише від
свого. Таким чином реалізується радикальне
демократичне розв”яання знаної світом
“проблеми свободи друку”. Проблема свободи
друку, довкола якої точаться в світі суперечки,
в цілому є результатом нерозв”язаності
проблеми демократії. Зробити це можна лише
переборовши кризу демократії в суспільстві в
цілому. Єдиним засобом розв’язання цієї
складної проблеми, тобто проблеми демократії,
є лише Третя Світова Теорія.
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Згідно з цією теорією, демократична
система становить монолітну міцну будову,
кожна клітинка якої має надійний грунт у вигляді
первинних народних конгресів, народних
конгресів та професійнх об’єднань, котрі
збираються разом Загального народного
конгресу. Жодної іншої концепції справді
демократичного суспільства не існує.
Отже, доба народних мас, яка енергійно
крокує на зміну добі республік, дивує і хвилює.
Однак такою ж мірою, якою ця доба віщує про
справжню свободу народних мас і про їх повне
зільнення від кайданів знарядь правліня, вона
попереджає про наступ доби анархії і демагогії,
якщо лише нова демократія, як втілення влади
народу, знову перетвориться у владу особи,
класу, племеї •:і. клану чи пар:її.
Така справжня демократія зтеоретичної
точки зору. А ::асправді завж. їй правлять сильні,
тобто пану*. •і.ійсильніша частина суспільства.
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Муаммар Аль-Каддафі

ЗЕЛЕНА КНИГА
Частина друга
Розв”язання економічної проблеми
(Соціалізм)

Економічний аспект
Третьої Світової Теорії
Не зважаючи на те, що на шляху
розв’язання проблеми праці та оплати праці
сталися історично суттєві зрушення, як,
наприклад, у стосунках між робітниками й
підприємцями, між власниками підприємств і
виробничниками,серед яких - обмеження
робочої днини, зверхнормативної праці,
реалізація різном анітних відпусток,
встановлення мінімальної заробітної плати,
можливість для працівників брати участь у
розп оділі прибутків та в управлінні
виробництвом, заборона повільних звільнень,
соціальні пільги, право на страйки та інші
складові законів про працю , які стали
обов’язковим атрибутом будь-якого сучасного
законодавства, незважаючи на те, що на цьому
терені сталися не меньш важливі зміни у
відносинах власності, а саме - узаконено
рішення, що обмежують прибутки, й введено
закони, які забороняють приватну власність і
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передають ії в руки держави, не зважаючи на
всі ці зміни, значення яких в історії економічних
відносин не варто принижувати, - економічна
проблема однак ще чекає свого радикального
розв’язан н я. Хоча зараз, в порівнянні з
попередніми часами, в результаті зроблених
кроків, спрямованих на покращення становища
працівників, ця проблема стала меньш гострою,
та в цілому шляхів для ії подолання в сучасному
світі ще не знайдено. Всі зусилля розв’язати ії
в царині відносин власності поки що не
вирішили проблеми виробничників, котрі, як і
раніше, залишаються найманими працівниками,
незаж аю чи на те,
що на зміну
найконсервативнішим формам власності
прийшли найпрогресивніші форми власності
при наявності проміжних форм.
Не меньші зусилля прикладалися й
стосовно заробітної плати. В результаті, при
розв’язанні проблеми оплати праці трудящі
досягай успіхів, що знайшло своє підтвердження
в законодавстві, на захисті якого стоять
профспілки. Тяжке становищ е, в якому
перебували виробничники напередодні
промислової революції, змінилося на краще.
Робітники, технічні спеціалісти, адміністративні
службовці з часом завоювали права, які до цього
вважалися недосяжними. Однак* не зважаючи
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Партнери, а
не наймані
працівники

на все це, економічна проблема продовжує
існувати.
Міри, на які пішли в царині заробітної
плати, не можуть розв”язати проблему. Скоріше
це оманлива реформаторська спроба наблизити
благоденство, ніж справді визнання прав
працівників. Чому трудящі отримують заробітну
плату? Тому, що вони здійснюють виробничий
процес в інтересах інших - тих, хто їх найняв
виготовляти продукцію заради особистої вигод и
! Отже, вони не споживають вироблену
власноруч продукцію, а змушені віддавати ії
навзамін заробітні плати. Справедливим може
бути лише принцип: “Хто виробляє, той і
споживає”
“Наймані пра: іівники, як би добре вони
не заробляли, - це ті ж раби”.
Н айманий працівник живе в
напіврабській залежності від господаря, котрий
наймає його за грош: Н азіть більше того - він
тимчасовий раб і в підмурку його рабства і
робота, за яку він отримує платню від
роботодавця, незалежл о ви того, роботодавець
є приватною особою. •::: іржавою.
Не зважаюч;-: на різномяніття форм
власності, починаючи від консервативних і
закінчуючи прогресивними, працівники у своїх
стосунках з підприємцями чи виробничими
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установами, з погляду своїх особистих інтересів,
залишаються найманцями, незалежно від будьяких нині сущих форм власності. Навіть
підприємства державного сектору платять своїм
робітникам заробітну плату і дарують їм
соціальні пільги, що нагадує ті благодіяння,
якими ощасливлюють своїх працівників заможні
власники приватних виробничих підприємств.
Слова про те, що прибуток, в умовах
державної власності іде на благо суспільства, в
тому числі працівників, тоді як прибуток з
приватного закладу осідає в кишені його
господаря, справедливі, якщо брати до уваги
інтереси суспільства в цілому, а не особисті
інтереси працівників. Якщо уявити, що
політична влада, котра монополізувала
власність, є владою загальнонародною, тобто
владою всього народу, яку він вершить за
допомогою народних конгресів, народних
комітетів, професійних об’єднань, а не владою
однієї партії чи коаліції партій, одного класу,
клану, племені, сім”ї, особи чи однією з форм
депутатського представництва, то і в цьому
випадку заробітна плата, яку отримує працівник
для задоволення власних потреб, його доля від
прибутків чи соціальні пільги, по суті, нічим не
відрізняю ться від того, що отримую ть
працівники на приватному підприємстві: всі
57

вони, і ті, котрі працюють в державному секторі,
і ті, які працюють в приватному секторі, роблять
це заради заробітної плати, незалежно від того,
хто є їхнім господарем.
Таким чином, зміни, після яких власність
переходила з рук в руки, не розв’язують питання
про право працівника на вироблений ним
власноруч продукт, - ні через суспільство, ні у
вигляді заробітної плати, бо виробничники, як
і раніш е, залиш аю ться найманцями, не
зважаючи на зміни форм власності.
Остаточне розв”язання криється у
ліквідації заробітної плати та вивільненні
людини від ії пут, у поверненні до природних
засад, які визначили ці відносини ще до появи
класів, різних форм правління та законодавства,
створеного людиною.
Природні засади залишаються єдиним
м ірилом , єдиним дж ерелом та єдиним
підгрунтям стосунків.
П риродні засади, які становлять
підмурок природного соціалізму, що склався на
основі рівності елементів економічного
виробництва, обумовили приблизно рівне
споживання продуктів природи людьми.
Стосовно експлуатації людини людиною,
прагнень індівідууму привласнити собі більше
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багатства, ніж йому потрібно, то це є відступом
від природних засад, початком деградації,
зрадою здоровим нормам життя людського
суспільства та перш ою ознакою появи
експлуататорського суспільства. Якщо
проаналізувати ф актори економ ічного
виробництва, які постійно існують з давніх
давен до сьогодення, то стане зрозумілим, що
головними елементами виробництва завжди й
повсюди були предмети праці, знаряддя
виробництва й виробничник. Природне
правило рівності каже: кожен елемент
виробництва має свою долю у виробничому
процесі, вилучення одного з цих елементів
робить виробництво неможливим; кожний
елемент виробництва грає головну роль і без
нього виробництво зупиняється.
Але так як кожний з цих елемінтів
головний і необхідний, тобто всі вони рівноцінні
елементи виробничого процесу, то кожен з них
має однакове право на вироблений продукт і
перевага над іншими суперечить природному
правилу рівноправності, а також є посяганям
на права інших. Тож кожному елементу,
незалежно від їхньої кількості, належить своя
частка продукту. Якщо виробничий процес
відбувається за участі лише двох елементів, то
кожен з них отримує половину виробленого
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продукту, якщо таких елементів три, то
кожному належить третина продукту тощо.
Застосування цього природного правила
стосовно подій минулих і сучасних з”ясовує: в
період панування ручної праці в процесі
виробництва брали участь сировина й людинавиробничник. Пізніше їх розділили засоби
ви робни ц тва,
які лю дина
п очала
використовувати у виробничому процесі.
Спочатку єдиною силою в цьому плані була
тварина, потім, по мірі вдосконалення
виробничих засобів, їй на зміну прийшла
машина. Сировина також пережила якісні й
кількісні зміни їамість простої і дешевої
сировини з”яви ::я складні та дорогі ії
різновиди. Зміни:: ло» й людина, котра пройшла
шлях від просте. о р.щівника до інженера та
техніка, від мас; -: кз. - .: жованих працівників до
невеликої кіль- . технічних спеціалістів.
Однак елемен : - :р ' ничого процесу хоча й
пережили якії.
:• :ькісні перетрубації у
зв”язку з тією р
- яку грає кожен з них в
процесі в и р о ' • на. і за мірою власної
н ео б х ід н о с:.. - • тично не змінилося.
Наприклад, зл. к г> м . що, як раніше, так і
зараз, є елемс:- м г ^ництва, в давні часи
переробляла, я «£гтї им способом: коваль
вручну вироб.:- ш і ■> :їж, сокіру, спис тощо.
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Нині та ж залізна руда переробляється в
доменних печах, а потім вже інженери та техніки
виробляють станки, двигуни, різні транспортні
засоби. На зміну тваринам, що були раніше
елементами виробництва, - коняці, мулу,
верблюду та іншим - зараз прийшли велетенські
заводи та величезні машини. І якщо раніше
вироблялися примітивні знаряддя, то зараз
виготовляється складне технічне обладнання. Та
не зважаючи на кардинальні зміни, головні
природні фактори виробництва залишилися
такими ж. Ця органічна стабільність елементів
виробництва переконливо промовляє, що
природні засади - це та здорова основа, до якої
п отрібно повернутися, щоб остаточно
розв”язати економічну проблему в умовах, коли
невдачі зазнали всі попередні історичні спроби,
що цуралися природних засад.
Історичні теорії минулого розглядали
економічну проблему лише під кутом зору права
власності лише на один елемент виробництва,
тільки під кутом зору заробітної плати взамін
на вироблену продукцію, і не торкалися головної
п роблем и, а саме проблеми власне
виробництва.
Таким
чином,
НА Й ГО ЛО ВН ІШ О Ю О СОБЛИ ВІСТЮ
ПАНІВНИХ НИНІ В СВІН ЕКОНОМІЧНИХ
СИСТЕМ Є СИСТЕМА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ,
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ЯКА ПОЗБАВЛЯЄ ПРАЦІВНИКА БУДЬЯКОГО ПРАВА НА ВИРОБЛЕНИЙ НИМ
ПРОДУКТ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, НА
КОРИСТЬ ДЕРЖАВИ ЧИ ПРИВАТНОГО
ПІДПРИЄМЦЯ.
Промислове виробниче підприємство
функціонує завдяки присутності предметів
праці, заводського устаткування та робітників.
Виробничий процес здійснюється в результаті
використання робітниками заводського
обладнання для переробки первинних
матеріалів. Таким чином, вироблена продукція,
що готова для використання та споживання,
минає в процесі виробництва операції, котрі
були б нездійсненні без сировини, підприємства
й робітників. Якби не було первинних
матеріалів, то підприємство не мало чого
переробляти, а якби не було підприємства, то
не перероблялася б сировина. Якби не було
виробничників, то не змогло б працювати
підприємство. Таким чином, всі три елементи,
котрі беруть участь в цьому процессі,однаково
:необхідні для проведення виробничого процесу
: без присутності всіх цих трьох елементів
виробництво неможливе. При цьому будь-який
з них, взятий окремо, не спром ож ний
хібепечити виробничого процесу, як не в змозі
::е зробити два елементи з трьох. Природне
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правило в такому випадку передбачає рівність
цих трьох елементів в процесі виробництва.
Інакше кажучи, передбачається, що продукт,
який виробляється на цьому підприємстві,
ділиться на три частини. Кожному елементу
виробництва належить своя частина. Таким
чином, важливе значення має не лише саме
виробництво, але й також той, хто споживає
продукцію цього підприємства.
О станнє
також
стосується
сільськогосподарського виробництва, де участь
беруть два елементи - людина й земля - без участі
третього. Ця ситуація практично повністю
копіює промисловий виробничий процес. В
такому випадку продукція ділиться на дві
частки, згідно з кількістю елементів, що беруть
участь. Якщо ж у сільському господарстві
використовують машини чи інше знаряддя, то
вироблений продукт повинен ділитися між
трьома елементами, до яких належать земля,
хлібороб і машина, що використовується і в
аграрному виробництві.
На цьому базується соціалістична
система, в якій всі виробничі процеси
відповідають такому природному правилу.
Виробничники - це робітники. Ми
звикли вживати слово “Виробничники”, бо
визначення “Робітники” чи “Трудящі” тепер не
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відповідають дійсності. Причина полягає в тому,
що робітники - в традиційному розумінні цього
слова - змінюються і кількісно, і якісно. Кількість
робітничого класу, по мірі розвитку науки й
техніки, безупину зменьшується. Виріб,
виготовлення якого раніше вимагало зусиль
декількох робітників, зараз вмить продукується
машиною. Обслуговування машин натомість
вимагає меньшої кількості робітників. Це кількісні зміни робочоїсили. Крім того, машина
вимагає технічних знань, а не мускульної сили,
а це визначає і якісні зміни робочої сили.
Лише продуктивна сила є елементом
виробництва. Трудящі, до цих пір чисельні і
розумово обмежені, в процесі розвитку
суспільства перетворюються в кількісно
компактну групу техніків, інженерів та вчених.
В результаті такого плину подій робітничі
профспілки почнуть щезати, і їм на зміну
приходитимуть профспілки інженерів і техніків.
Науковий прогрес людства не зупинити. Вже
самий цей процес припікає неписьменність на
забуття. П ростий робітник за умов
перманентного наукого-технічного поступу, як
явище тимчасове,поступово зникає. Однак
лю дина в своїй новій якості назавж ди
залишиться головним елементом виробничого
процесу.
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Потреби.
С вобода
лю дини
н еповна,якщ о потребам и лю дськими
манипулюють інші. Намагання задовольнити
власні потреби може привести до залежності
людини від собі подібних. Причина експлуатації
також криється в потребах. Задоволення потреб
- це реальна проблема, і якщо не сама людина
контролю є власні потреби, то виникає
боротьба.
Житло є необхідною потребою
індівідууму і сім”ї, а тому воно не може
належати нікому іншому. Людина, яка проживає
в чужому домі, за плату чи безплатно, не може
бути вільною. Зусилля, які прикладаюь держави
для розв’язання житлової проблеми, ніякою
мірою ії не вирішують, боне мають метою
радикальне й остаточне розв’язання проблеми
- власне житло для кожної людини. Як в
приватному, так і в державному секторі завжди
ставилася мета лише понизити, підвищити чи
нормалізувати плату за житло. Не можна
допустити, щоб у соціалістичному суспільстві
якийсь орган, хай навіть саме суспільство, на
свій розсуд розпоряджалося потребами людини.
Ніхто не має права будувати житловий будинок,
в якому площа перевищувала б потреби людини
та ії нащадків,в результаті чого вони отримали
б змогу здавати ці залишки в оренду. Це зачипає
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В потребах
криється
свобода.

Дім тому, хто у
ньому живе.

потреби інших людей. Будівництво житлових
будинків з метою здачі в оренду - посягання на
потреби інших людей. Саме в потребах криється
свобода.
Засоби існування - н ай більш а
необхідність людини. Так як в соціалістичному
суспільстві немає найманих працівників, а є
партнери, то недопустимо, щоб будь-чиї засоби
існування в соціалістичном суспільстві
виплачувалися у вигляді заробітної плати з боки
якоїсь установи чи були чиєюсь милостинею.
Засоби для існування - це або приватна власність
людини, якою вона сама володіє для задоволення
власних потреб, або ії частка у виробництві,
одним з головних елементів якого вона є. Засоби
для існування не можуть бути лише платою за
продукцію, вироблену людиною, для когось
іншого.
Засоби пересування - це ще одна
необхідна потреба окремої особи в сім”ї. Не
можна допустити , щоб засоби пересування
лю дини належ али комусь інш ому. В
соціалістичному суспільстві ні окрема особа, ні
установа не маю ть п рава володіти
індівідуальними засобами пересування з метою
здачі їх в оренду, бо це означає посягання на
потреби інших.
Земля. Земля не належить нікому. Однак
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кожен має право користуватися землею
протягом свого життя й життя спадкоємців для
задоволення власних потреб, працюючи на
землі, обробляючи ії, використовуючи для
випасу худоби, наскільки дозволяють власні
сили, не користуючись при цьому чужою
платною чи дармовою працею. Якщо дозволити
передавати землю у власність, то володіти нею
будуть лише ті, хто живе зараз. Земля - це
стабільне явище, тоді як ії володарі з плином
часу зміню ю ться професійно, фізично,
психологічно.
Мета нового соціалістичного ладу створити щасливе, в силу своєї свободи,
суспільство, чого можна досягнути, лише
заводольнивши матеріальні та духовні потреби
людини при умові, що ніхто не буде перечити
задоволенню цих потреб і контролювати їх.
Задоволення потреб можна досягнути
лише без експлуатації чи уярмлення інших.
Інакше це буде суперечити меті нового
соціального суспільства.
Людина в новому суспільстві працює
або на себе, щоб задовольнити власні
матеріальні потреби, або на соціалістичне
п ідприєм ство, будучи партнером на
виробництві, або на терені суспільних послуг, і
тоді суспільство забезпечує його матеріальні
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потреби.
Економічна діяльність в умовах нового
соціалістичного суспільства - це продуктивна
праця заради забезпечення матеріальних потреб,
а не праця, що відзначається низькою
продуктивністю, чи праця, метою якої є
прибуток заради накопичення, як переважає
потреби, останнє неможливе через дію нових
соціалістичних засад.
Закономірною метою економічної
діяльності окремих осіб повинно бути
задоволення їхніх особистих потреб, бо
багатства світу, у будь-якому випадку кожного
певного періоду, обмежені, як обмежені
багатства кожного суспільства зокрема. Тому
жодна особа не має п рава займ атися
економічною діяльністю з метою привласнення
цих багатств у розмірах, що переживають
особисті потреби людини, бо надлишок, котрий
переважає ії потреби, насправді належить іншим
особам.
Людина має право накопичувати за
рахунок своїх потреб від виробленого нею
продукта, а не за рахунок праці інших, чи потреб
інших. Якщо дозволити економічну діяльність
в межах, що перевищують задоволення
особистих потреб людини, то отримавши
надміру власних потреб, вона, таким чином,
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завадить іншим задовольнити свої потреби.
Накопичення частини суспільного
багатства в розмірі, який переважає потреби
однієї людини, є посяганням на потреби іншої
людини.
Н адм ірна ж адоба приватн ого
виробничника до накопичення, що перевищує
потреби, необмежене використання інших
людей для задоволення власних потреб чи
отримання чогось над ці потреби, тобто
використання праці однієї людини для
задоволення потреб іншої та утворення
накопичень одних за рахунок інших - це і є
експлуатація.
Робота заради заробітної плати є не
лише рабством, про що вже йшли мова раніше,
але це є роботою без стимулів, бо виробничник
в такому випадку - найманець, а не партнер.
Т о й , хто працює на себе, звичайно до
виробництва ставиться відповідально, його
добросовістність стимулюється тим, що він
працює на самого себе, для задоволення власних
матеріальних потреб. Той, хто працює на
соціалістичному підприємстві, є партнером на
виробництві,що, звичайно, гарантує його
професійну
відп овідальн ість.
Й ого
добросовістність базується на тому, що
вироблена ним продукція дозволить йому
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задовольнити свої матеріальні потреби. Той же,
хто працює заради заробітної плати, не має
стимулу в роботі.
Незалежно від того, чи мова йде про
сферу суспільних послуг, чи про виробничу
сферу, наймана праця неспроможна розв”язати
проблему зростання виробництва, його
ефективності. Вона відзначається постійним
зниженням показників, бо базується на праці
найманих працівників.
Ось деякі приклади застосування
найманої праці в державному й приватному
секторах, а також неоплачуваної праці.
І

Приклад перший

а) працівник вирощує для суспільства десять
яблук; за його працю суспільство нагороджує
працівника одним яблуком, що повністю
відповідає потребвм працівника;
б) працівник вирощує для суспільства десять
яблук; суспільство віддає йому одне яблуко, що
меньше тієї кількості, яка б задовольнила його
потреби
II

Приклад другий

Працівник вирощує десять яблук для
іншої людини і отримує за це плату, нижче
вартості одного яблука.

Приклад третій
Працівник вирощує десять яблук для
самого себе.
Висновки
В першому випадку (а) працівник не
буде збільшувати продуктивність праці, бо як
би він не старався, отримає лише одне яблуко,
що задовольнить його потреби. Таким чином,
вся робоча сила, що працює на суспільство,
завжди пасивна, хоче вона того чи ні.
В першому випадку (б) працівник не
зацікавлений у виробництві, бо виробляє для
суспільства, не отримуючи того, що йому
необхідне для задоволення власних потреб.
Однак, він продовжує працювати без стимулу,
бо змушений коритися загальним умовам праці,
:ло існують в кожному суспільстві. В подібному
сгановищи знаходиться кожен член суспільства.
В другому випадку робітник працює не
заради виробництва, а задля заробітної плати.
А так як заробітна плата недостатня для
іадоводення його, потреб, то працівник або
:: гукає іншого господаря, жому він сподівається
продати свою працю дорожче, або змущений
продовжувати працювати на старому місці, щоб
вижити.
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І лише в третьому випадку ми маємо
приклад з працівником, котрий працює не
пасивно і не з-під палки.
Так як у соціалістичному суспільстві
відсутні можливості приватного виробництва,
яке б перевищувало особисті потреби особ, то
стає неможливим і задоволення потреб одних
за рахунок інших чи за їхньою допомогою,а так
як соціалістичні підприємства працюють заради
задоволення потреб суспільства в цілому, то
саме третій приклад репрезентує здорову основу
економічного виробництва. Одна за будь-яких,
навіть найнесприятливіших, умов,виробничий
процес триває, працівнк повинен підтримувати
своє існування. На це вказує той факт, що в
капіталістичному суспільстві виробництво
розростається і зосереджується в руках
обмеженого числа власніків, котрі, самі не
працюючи, експлуатують трудящих, змушених
брати участь у виробництві, щоб вижити.
Зелена Книга не лише розв”язує проблему
матеріального виробництва, але й прокладає
шлях до остаточного розв’язання проблем
лю дського суспільства заради повного
матеріального та духовного розкріпачення особи
і досягнення загального щастя.
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Інші приклади

Уявімо собі, що багатство суспільства
складається з десяти умовних одиниць і що
кількість жителів також дорівнює десяти. В
якому випадку доля багатства суспільства для
кожної особи складатиме 10:10, тобто одна
одиниця суспільного багатства на жителя. Але
якщо якесь число членів суспільства виявиться
володарями більшої частки, то, відповідно, інша
частина членів суспільства не бути мати нічого,
бо їхня частка суспільного багатства буде
привласнена
іншими.
Тому
в
експлуататорському суспільстві існуютьбагаті й
бідні.
А зараз уявімо собі, що кожен з першої
п”ятірки жителів цього супільства має по дві
одиниці багатства. Тоді п”ятеро інших не
матимуть нічого, тобто 50% членів суспільства
виявляться обділеними частини суспільного
багаства, яка, без сумніву, теж їм належить, бо
кожний з першої п”ятірки має додаткову долю,
котра є законною долею кожного з другої
п”ятірки.
Якщо для задоволення потреб кожного
члена суспільства досить однієї одиниці
суспільного багаства, то це означає, що той, хто
володіє багатством суспільства в кількості, яка
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перевищує одну одиницю, по суті, присвоює
собі частку інших членів суспільства. А так як
його реальна частка перевищує одиницю
багатства суспільства, необхідного для
задоволення його потреб, то це означає, що він
привласнив ії з метою збагачення. Збагачення
можливе лише за рахунок потреб інших, за
рахунок їхнього суспільного багатства. Саме в
цьому криється причина існування людей, котрі
пнуться до збагачення, котрі не витрачають, а
накопичують над міру для задоволення власних
потреб. В цьому ж криється й причина
існування жебраків та злиднів, тобто тих, хто,
не маючи засобів для існування, вижебрують
їхню за правом частку багатства суспільства.
Це є злодійство і розбій, однак - це відкритий,
узаконений розбій, що відповідає жорстоким
експлуататарським законам, які правлять цим
суспільством.
Надлишки, що перевищують потреби,
повинні належ.; ги всім членам суспільства.
Стосовно окремих осіб, то вони мають право
робити накопнчеі чя лише за рахунок власних
потреб, бо накопичення зверх потреб є
посягання на за: ільне багатство суспільства.
Майстрозипсть та старанність умільців
не дає їм право претендувати на чужу частку,
однак вони можу; ь з вигодою використати ці
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свої якості для задоволення своїх потреб і
накопичувати за рахунок власних потреб.
Немічні, неповноцінні від народження й
несповна розуму люди повинні отримувати таку
ж частку суспільного багатства, як і здорові.
Суспільне багатство можна порівняти з
постачальною конторою чи з продовольчим
складом, який щодень забезпечує певну
кількість людей провіантом в обсязі, достатнім
для задоволення їхніх щоденних потреб. Кожен
з них при бажанні може відкладувати з цієї
кількості на “чорний день”, тобто користуючись
своїми можливостями і вмінням, споживати
скільки потрібно, а інакше - приберегти. Той,
хто, користуючись своїми можливостями,
намагається потягти з загального продовольчого
складу більше,є, звичайно, злодієм. Таким
чином, той, хто використовує своє вміння для
присвоєння багатства над власні потреби, по
суті, робить замах на загальне майно, на
багатство свого суспільства, яке в нашому
прикладі порівнюється зі складом.
Нове соціалістичне суспільство не
допускає різниці між долями суспільного
багатства, які припадають на кожного з його
членів. Тим особам, котрі працюють натерені
суспільних послуг, суспільство виділяє частину
багаства відповідно до затраченої ним праці.
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Доля кожної особи відповідає мірі ії участі в
наданні суспільних послуг, мірі ії виробничої
активності.
Таким чином, перед нами новий досвід,
що виник з багатих традицій історичного
минулого, досвід, який вивершує боротьбу
людини за повне визволення і щастя шляхом
задоволення ії потреб. Це досвід, який вінчає
боротьбу людини за порятунок ії від експлуатації
з боку інших людей, досвід, який ставить
непереборні перешкоди перед сваволею, досвід,
що прокладає шлях до справедливого розпод ілу
суспільного багатства, коли кожен заради
задоволення своїх потреб працює сам на себе,
не змушуючи працювати на себе інших, і,
працюючи, не зазіхає на їхні потреби.
Ось така вона, теорія звільнення потреб
людини задля звільнення самої людини:
Отож, нове соціалістичне суспільство це закономірний результат, що витікає з
діалектики існуючих в світі несправедливих
стосунків, природним наслідком яких є саме таке
розв’язання проблеми. Це - особиста власність,
яка існує для задоволення особистих потреб
людини і отримана без експлуатації чужої праці.
Це - соціалістична власність, коли
виробничники є партнерами на виробництві.
Соціалістична власність приходить на зміну
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приватній власності, котра базується на праці
найманих працівників, у яких відібрали всі права
на вироблюваний ними продукт.
Господар дому, в якому живе людина,
засоби пересування, якими вони користується,
засоби існування, на які вона існує, частково
чи повністю обмежують свободу людини.
Людина повинна бути вільною, але щоб стати
вільною, вона повинна мати можливість
порядкувати своїми потребами сама.
Той, хто розпоряджається потребами
іншого, розпорядж ається й ним самим,
експлуатує його, а інколи, всуперечь існуючому
законодавству, і поневолює його.
Засоби задоволення головних особистих
матеріальних потреб, починаючи від одягу та
їжі і закінчуючи засобами пересування та
житлом, є особистою і священною власністю
людини і ніякої оренди тут бути не може. Оренда
цих засобів дає їхньому справжньому власнику,
навіть якщо ним є саме суспільство, можливість
втручатися в чуже особисте ж иття,
розпоряджатися чужими насущними потребами,
а значить - чужою свободою, позбавляючи
людину щастя. Так, власник одягу, що дає його
напрокат, має право зняти цей одяг з людини
на вулиці і залишити ії голою. Власник засобів
пересування в аналогічній ситуації може
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виштовхати людину з машини на перехресті
вулиць, а власник житла, в якому проживає
людина, може залишити ії без даху над головою.
Просто несерьйозно прагнути керувати
задоволенням першочергових потреб людини за
допомогою юридичних, адміністративних та
інших заходів, бо задоволення потрб є
непоруш ною основою суспільства, що
визначається його природними законами.
Мета соціалістичного суспільства щастя людини, яке можна гарантувати лише в
умовах матеріальної та духовної свободи. В свою
чергу, досягнення свободи залежить від того,
як вільно лю дина порядкує засобам и
задоволення особистих потреб і якою мірою їй
гарантоване це священне право. Інакше кажучи,
засоби задоволення особистих потреб людини
повинні бути ії особистою власністю і не можуть
бути об”єктом стороннього втручання. В
протилежному випадку людиною володає
неспокій, що позбавляє ії щастя; вона втрачає
свободу, бо живе в постійному сграсі, що хтось
звідкісь замахнеться на ії головні життєві
потреби.
Відхід сучасних суспільств від принципу
найманої праці до принципу рівноправного
партнерства неминучий, бо як діалектичне
розв’язання непримиримості існуючих нині в
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світі економічних концепцій, так неминучий і
закономірний результат несправедливих
стосунків, в пігрунті якого лежить система
найманої праці,- питання, що й досі актуальне.
Прогресуюча міць робочих профспілок
у капіталістичному світі може перетворити
капіталістичне суспільство із суспільства
найманої праці і суспільство рівноправного
партнерства.
Можливість звершення соціалістичної
революції починається з моменту оволодіння
виробничниками своєї частки виробленого
продукту. У цьому випадку метою робітничих
страйків буде не підвищення заробітної плати,
а участь в розподілі виробленого продукту.
Відповідно до положень Зеленої Книги це рано
чи пізно має статися.
Завертаючим кроком в цьому напрямку
є досягнення новим соціалістичним
суспільством стадії, на якій остаточно зникнуть
прибуток і гроші, коли суспільство стане
повністю виробничим, а виробництво буде
повністю забезпечувати матеріальні потреби всіх
членів суспільства. На цій заключній стадії
прибуток знике сам собою , а значить
перестануть існувати й гроші.
Визнати прибуток - означає визнати
експлуатацію, бо саме це визнання відчиняє
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Дім бслуговують
ті, хто в ньому
живе.

безмежний простір для отримання прибутку,
так як всі спроби обмежити його різними
засобами - це реформаторські спроби, котрі не
спроможні радикальним чином покінчити з
експлуатацією людини людиною.
Остаточне розв’язання проблеми - це
ліквідація прибутку. Але так як прибуток є
двигуном економічного розвитку, то він не
сможе бути скасований адміністративним
ш ляхом, а зникне по мірі розвитку
соціалістичного виробництва і задоволення
матеріальних потреб суспільства в цілому та
кожного його члена зокрема. Врешті-решт,
праця заради зростання прибутку веде до його
погибелі.
Домашня обслуга. В сучасном у
суспільстві домашня обслуга, незалежно від
того, працює вона за плату чи задарма,
перебуває в рабському положенні. Це раби
нового часу. Так як нове соціалістичне
суспільство грунтується не на платі, а на
принципі партнерства на виробництві, то
домашня обслуга опиняється за межами сфери
дії природних соціалістичних законів, бо вона
працює не на виробництві, а на терені
обслуговування, і не виробляє матеріальні
блага, які повинні розділятися на рівні частини,
згідно з природним соціалістичним законом.
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Через це домашня обслуга змушена працювати
за плату, а подекуди навіть задарма. Так як
наймані працівники, що працюють за плату, є
своєрідними рабами і в зв”язку з тим, що
домашня обслуга стоїть на більш низькому
ступені в порівнянні з найманим и
працівникам и, які трудяться На різних
господарських підприємствах та установах, то
домашня обслуга повинна бути звільненою від
рабського суспільства найм аної праці,
суспільства рабів, в першу чергу. Домашня
обслуга, як суспільне явище, прийшла на зміну
рабам. Третя Світова Теорія вказує людству шлях
до остаточного визволення від пут гноблення,
поневолення, експлуатації, політичного та
економічного панування заради побудови такого
суспільства, в якому всі люди вільні, бо вони,
задля о статочн ої та повної перемоги
свободи,мають рівні права на владу, на
багатство і зброю.
Зелена Книга вказує масам найманих
працівників і домашньої обслуги шлях до
звільнення заради свободи людини. Тому треба
боротися за визволення домашньої обслуги від
пут рабства і за перетворення їх в партнерів,
що мають справу з матеріальним виробництвом,
продукція якого ділиться на частин по кількості
елементів виробництва. Житло обслуговують ті,
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хто в ньому живе. У тих випадках, коли однак
участь працівників необхідна, домашня робота
повинна виконуватися не обслугою, яка працює
за плату чи задарма, а працівниками, котрі
користуються правом просування по службі і
мають ті ж соціальні та матеріальні гарантії, що
й інші службовці на терені суспільних послуг.

82

Муаммар Аль-Каддафі

ЗЕЛЕНА КНИГА
Частина третя
Суспільний аспект
Третьої Світової Теорії

Суспільний аспект
Третьої Світової Теорії
Суспільний, тобто національний,
фактор є двигуном людської історії. Основою
історичного розвитку лишається суспільний
зв”язок, який об”єднує людей в суспільні групи,
починаючи з сім”ї і закінчуючи племенем та
нацією.
ГЕРОЇ ІСТОРІЇ - ЦЕ ОСОБИ, ЩО
ЖЕРТВУЮТЬ СОБОЮ ЗАРАДИ СПІЛЬНОЇ
СПРАВИ. Іншого визначення цьому не буває.
Питання лише в тому, що це за справа? Вони
жертвують собою заради інших. Але хто вони
такі, ці інші? Інші - це пов”язані з ними люди.
Зв’Язок між особою та колективом є суспільний
зв”язок, інакше кажучи - взаємозв'язок. А ще основа, котра утворює національну спільність національна самосвідомість.Тобто ці проблеми
є проблемами національними. Національний
зв”язок є зв”язком суспільним, тобто ЗВ’ЯЗКОМ
між суспільними групами. Слово “суспільний”

похідне від того ж кореня, що й слово
"спільність”, слово “національний” має один
корень з словом “нація”, отже, національний
зв”язок - це зв”язок між люд ьми як частин нації,
один з одним. Через це суспільний зв”язок - це
національний зв”язок, бо спільність, незалежно
від своєї кількості, припускає певну національну
сукупність, а нація репрезентує собою
спільність.
Ми не поринаємо в деталі визначення
поняття “спільність” і не розглядаємо ії як
явище тимчасове, незалежне від національних
зв”язків між ії членами. Під словом “спільність”
ми маємо на увазі явище стале, яке визначається
національними зв’язками.
Всі рухи, що існували на протязі історії
- це завжди масові колективні рухи, суспільні
рухи, тобто рухи членів певної спільності заради
власних інтересів, н ап ри клад, задля
незалежності від іншої спільності, заради того,
щоб кожа з них могли виступати ж самостійний
утвір. Рух людських спільностей завжди є рухом
за незалежність, коли гноблена чи безправна
спільність домагається самовизначення,
визволення від своєї залежності від іншої
спільності. Щодо боротьби за владу, то вона, як
показано в першій частині Зеленої Книги (
Політичний аспект Третьої Світової Теорії),
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відбувається всередині спільності на різних
рівнях, аж до самої сім”ї. Рух спільності - це рух
певної сукупності людей заради своїх інтересів,
бо окрема спільність, через дію процесу
природного формування, єдина, вона має
однакові суспільні потреби, котрі можна
забезпечити лише спільними діями. Ці потреби,
права, вимоги, цілі є не індивідуальними, а,
навпаки, загальними для сукупності людей,
згуртованих єдиною національною належністю.
Тому ці рухи називаються національними.
Національно.-визвольні рухи сучасної доби є
спільними рухами. Вони будуть тривати то тих
пір, поки кожна національна спільність не
звільниться від панування іншої спільності.
Інакше кажучи, світ нині переживає одну з своїх
стадій істори чн ого процессу, стадію
національної боротьби задля перемоги
національної самосвідомості.
Ось така вона історична правда
людського суспільства. Це суспільна істина.
Інакш е кажучи, основою руху історії є
національна боротьба, суспільна боротьба, бо
вона, будучи першопричиною і підгрунтям
всього сущого, закладена в самісінькій природі
національної спільності. Навіть більше,
складаючи природу самого життя, вона є
наймогутнішим фактором розвитку. Крім
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людини, всі інші живі істоти живуть як
спільності: спільність - це основа існування в
світі живих істот. Національна самосвідомість це основа збереження нації. Нації, що втратили
національну самосвідомість, приречені на
загибель. Проблема національних меньшостей,
як одна з політичних проблем сучасного світу,
має суспільний характерно меньшості - це
н ароди, котрі втратили національну
самосвідомість, отже, підточили саму основу
свого існування. Суспільний фактор - це фактор
життя, фактор існування. Через це він є
природним і автономним двигуном національної
спільності, забезпечуючи цим ії існування.
Національну самосвідомість в світі
людини, в світі всього живого, можна порівняти
з силою тяжіння в світі неживої природи й
небесних світил. Якби Сонце втратило силу
тяжіння, то гази, що складають його суть,
розсіялися б в безмежжі і Сонце перестало б
існувати. В основі існування Сонця лежить
монолітність цих газів. Таким чином, основою
існування є фактор єднання. Суспільний
фактор, тобто національна самосвідомість - це
фактор об’єднання будь-якого товариства. Саме
тому товариства борються заради національного
єднання, бо бачать в ньому гаранта свого
існування.
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Н аціон альн ий
ф актор, то б то
суспільний зв”язок, несамохіть спонукає
національну сукупність людей до
самозбереження, як сила тяжіння несамохіть
зберігає фізичне тіло, утримуючи його частки в
єдиній масі довкруж ядра. Звільнення часток,
що лежить в основі теорії створення атомної
бомби, виникає в результаті розщеплення ядра,
що є джерелом притягнення електронів, які
рухаються довкола нього. Коли єдність цих
часток порушується і сила тяжіння втрачається,
кожна частка стає вільною, на чому й базується
дія атомної бомби. Така природа всіх речей. Це
- непорушний закон природи й ігнорувати його,
чи суперечити йому людині не дано, роблячи
це, вона порушує сам хід життя. Хід життя
людині також порушується, якщо національна
самосвідомість, як суспільний фактор, як фактор
взаєм ного тяж іння й основа існування
спільності, ігнорується чи суперечить йому.
За мірою впливу на єдність певної
спільності із суспільним фактором може
сперечатися релігійний фактор, котрий врядигоди роз”єднує національну спільність, чи,
навпаки, об”єднує спільності, що належать до
різних національностей. Однак врешті-решт
гору завжди бере суспільний фактор. Так було
протягом всієї історії. Історично кожна
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національна спільність повинна мати свою
релігію. Лише за такою умовою можлива
гармонія. Однак в житті все виходить поіншому, і саме в цьому криється справжня
причина конфліктів та нестабільності в житті
народів у різні епохи. Головний принцип
полягає в тому, що кожен народ повинен мати
релігію. Винятки лише підтверджують правило.
Такі винятки створюють ненормальний стан,
котрий стає справжньою причиною конфліктів
всередині єдиної національної спільноті.
Єдиний шлях ліквідації цих конфліктів поновити порушене природне правило, котре
проголошує: кожна нація повинна мати свою
релігію. Лише в такому випадку суспільний
фактор буде відповідати релігійному фактору й
гармонія буде поновлена. Життя людських
угрупувань стабілізується і буде правильно
розвиватися.
Шлюб - це інститут, який має як
позитивний, так і негативний вплив на
суспільний фактор. Хоча, як чоловік, так і жінка,
мають природне право вільного вибору, однак
шлюб всередині єдиної спільності, звичайно,
зміцнює ії єдність, сприяє ії гармонійному росту,
що також відповідає суспільному фактору.
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СІМ”Я

Сім”я
Для людини, як особи, сім”я важливіша
від держави. Людство перш за все знає особу (
людину), а нормальна особа ( людина) - знає
сім”ю. Сім”я - це колиска людини, ії батьківська
хата, ії соціальний захист. З давних давен
людство - це особистість і сім”я, але не держава.
Людство не знає таке поняття як держава.
Д ерж ава - це ш тучний політичний,
економічний, а іноді й військовий устрій, що
аж ніяк не зв”язаний з поняттям людства, такий,
що не має ніякого стосунку до поняття людства.
Сім”я в світі природи повністю подібна до
окремої рослини, яка є основою рослинного
світу. Вирощування рослин на грядках, в садах
тощо носить штучний характер і немає нічого
спільного з природою рослин, котрі, як і сім”я,
складаються з великої кількості гілок, листків
та квіток. Те, що політичні, економічні та
військові фактори пристосували значну
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кількість сімей до існування в межах держави,
не має до людства ніякого стосунку. Будь-яка
ситуація, такі обставини чи заходи, які ведуть
до розпаду сім”ї чи ії виродженню, не лише
жорстокі та суперечать природі, але й є також
насильством над природою. В подібній ситуації
опиняється й рослина: вона в”яне і гине, якщо
поламати гілки на ній чи обірвати квітки й
листя.
Суспільство, де через якісь обставини
існує загроза єдності сім”ї і самому ії існуванню,
нагадує ниву, де рослини, вирвані з коренем,
можуть посохнути на безводді, чи загинути від
вогню і засухи, а чи просто зав”янути. Людство
подібне до квітучого саду чи плодючої ниви, де
рослини природно розвиваються, цвітуть,
зав”язують плоди, пнуться вгору.
Процвітаюче суспільство - це таке
суспільство, в якому людина природно
розвивається у родинному колі; це суспільство,
де квітує й сім”я, з якою людина існує у
нерозривній сув”язі. Людина подібна листочку,
що міцно тримається гілки - без неї йому немає
життя. Так і існування людини поза сім”єю не
має ні сенсу, ні суспільного змісту. Якщо
людське суспільство залишиться колись без
сім”ї, то тоді воно буде суспільством жебраків і
уподібнеться безплідній рослині.
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Плем”я
Плем”я - це та ж сім”я. яка виросла
кількісно в результаті збільшення числа родичів,
тобто плем”я - це велика сім”я. Нація - це
плем”я, яке виросло в результаті збільшення
потомства, тобто нація - це велике плем”я. Світ
- це нація, яка розділилася на багато націй в
результаті зростання кількості населення, тобто
світ - це велика нація.
Зв”язки, які формують сім”ю, ті ж самі,
що формують прем”я, націю, світ, і лише через
збільшення кількості цих спільностей такі зв”зки
счабшають.
Людство - це міжнаціональні зв”язки,
нація - це міжплеменні зв”язки, плем”я - це
міжсімейні зв”язки. Сила таких зв”язків слабшає
знизу догори. Це загальновідома істина, яку
неможливо заперечити.
Отже, суспільний зв”язок, єдність,
згуртованість, прихільність та любов на рівні
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сім”ї сильніші, ніж на рівні племені, на рівні
племені сильніші, ніж на рівні нації, на рівні нації
сильніші, ніж на світовому рівні.
Інтереси, привілеї, цінності й ідеали, що
визначаються цими суспільними зв’язками,
існують там, де суспільні зв”язки не викликають
сумнівів і міцні за своєю природою, тобто на
рівні сім”ї вони міцніші, ніж на рівні племені,
на рівні племені вони міцніші, ніж ні рівні нації,
і на рівні нації вони міцніші, ніж на світовому
рівні.
По мірі того, як зникає сім”я, плем”я,
нація і людство, втрачаються й суспільні
зв”язки, а заодно й визначені ними цінності,
привілеї та ідеали. ТОМУ, ЩОБ МАТИ
М О Ж Л И В ІС Т Ь
К О РИ С ТУ В А Т И С Я
Ц ІН Н О С Т Я М И , П Р И В ІЛ Е Я М И ТА
ІД Е А Л А М И ,
ЯКІ
У ТВ О РЮ Ю ТЬ
ЗГУРТОВАНІСТЬ. ЄДНІСТЬ. ПРИХШЬШСІЬ
ТА ЛЮБОВ НА РІВНІ СІМ ’Ї , ПЛЕМЕНІ,
НАЦІЇ І ВСЬОГО ЛЮДСТВА.
В соціальному розрізі з точки зору
в за є м о зв 'я зк ів , взаєм н ого м илосердя,
солідарності та інтересів сімейне суспільство
має переваги перед племенним суспільством,
племенне суспільство має переваги перед
національним, а національне суспільство перед інтернаціональним.
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ПЕРЕВАГИ ПЛЕМЕН
І
Так як плем”я - це велика сім”я, то воно
забезпечує своїх членів тими ж матеріальними
потребами та соціальними перевагами, що й
сім”я - своїх членів. Плем”я - це сім”я на вищій
стадії. Треба підкреслити, що людина за межами
родини інколи може вести себе негідним чином,
чого остерігається робити в родинному колі. Але
оскільки сім”я невелика, то людина не відчуває
за собою ії контролю. По-іншому виходить в
межах племені, чиї члени не відчувають себе
вільними від контролю. Виходячи з того, плем”я
виробило для своїх членів норми поведінки, які
стали формою суспільного виховання, що має
значно більше достоїнства, ніж будь-яке шкільне
виховання. Плем”я - це соціальна школа, в якій
людина з дитячих років засвоює сукупність
принципів, котрі з часом стають життєвою
нормою поведінки і рефлекторно западають в ії
свідомість, поки людина дорослішає. По-іншому
виходить з навичками та знаннями, що
закріплюються під час процесу формального
виховання й навчання. П оки лю дина
дорослішає, вони поступово втрачаються через
те, що ці ф ормальні навички отримані
емпірічним шляхом, і людина розуміє, що вони
насаджені їй штучно, силоміць.
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Плем”я - це природний соціальний
захист людини, що забезпечує їй соціальні
потреби. Відповідно до поширення соціальних
традицій, плем”я колективно забезпечує викуп
своїх членів, платить громадою за них штраф,
спільними зусиллями помщається за них,
спільно їх захищає. Інакше кажучи - гарантує
їм свій соціальний захист.
Кровний зв”язок є головним, але не
єдиним фактором формування племені, бо існує
ще й приєднання. З плином часу відмінності
між членами племені, пов”язаними кровними
узами, та тими, хто приєднався до племені,
зникають, і плем”я стає єдиним соціальним і
етнічним утвором. Однак, не дивлячись ні на
що, ця єдність грунтується, головним чином,
на кровності й спільності походження.
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Нація
Нація забезпечує особу більш широким
політичним та національним захистом, ніж це
робить плем”я. Трайбалізм, вірність племені
підриває національні почуття, послаблює
вірність нації, шкодить їй, як відданість людини
сім”ї йде на шкоду відданості племені й
послаблює ії. Національний фанатизм становить
загрозу для людства тією ж мірою, якою він
притаманний нації.
Нація в контексті світового товариства
- те ж, що й сім”я в межах племені. Чим сильніша
взаємна ворожнеча між сім”ями, які становлять
плем”я, чим сильніші внутрішні сімейні зв”язки,
тим більшу загрозу сім”я становить для племені.
Аналогічні події відбуваються і всередині сім”ї:
чим сильніша неприязнь між ії членами, чим
настирніше кожен з них відстоює власні
інтереси, тим більша загроза виникає для
існування сім”ї. Якщо племена, які утворюють
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націю, ворогують і кожне плем”я вперто
відстоює лише власні інтереси, то існування
націїстає під загрозою. Національний фанатизм,
застосування національної сили проти слабих
націй, а також розвій однієї нації за рахунок
грабунку іншої приносять зло і шкоду всьому
людству. Разом з тим, сильна, поважаюча себе
лю дина, яка усвідомлю є міру власної
відповідальності, необхідна й корисна для сім”ї.
Сильна, шанована в своєму колі сім”я, яка
усвідомлює своє значення, в соціальному та
матеріальному відношенні корисна для племені.
Розвинута, цивілізована й продуктивна нація
корисна для всього світу. Політична й соціальна
структура деградує, коли опускається до рівня
соціальних категорій, тобто до сімейного та
племенного рівня, взаємодіє з ними та
розраховує на них.
Нація - це велика сім”я, що пройшла
шлях розвитку від племені до сукупності
племен, що мають спільне походження чи
злилися разом через спільність долі. Сім”я може
стати нацією, якщо пройде стадію племені,
розділення племені і стадію мішанин племен.
Цей соціальнй процес має довготривалий
характер. Однак, час, сприяючи, з одного боку,
утворенню нових націй, з іншого боку сприяє
розділенню старих. Разом з тим, історичною
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основою утворення будь-яких націй
запишається спільність походження і спільність
долі, причому спільність походження грає
провідну роль, а спільність долі - другорядну.
Нація - це не лише спільність походження, хоча
ця ознака є фундаментальною. Нація становить
собою людський конгломерат, що склався
історично, і який зараз проживає ка одній
теріторії, творить спільну історію, створює
спільну культурну спадщину, має одну долю.
Таким чином, окрім фактору кремності, для
формування нації істотне значення має факт
злиття на основі спільності долі.
Але чому на карті світу одні великі
держ ави зникаю ть, а на іншому місті
утворюються інші? Чи лежить в підгрунті цього
явища політична причина, що не має нічого
спільного з суспільним аспектом Третьої
Світової Теорії, чи це причина суспільного
характеру, яка безпосередньо торкається цього
розділу Зеленої Книги? Нумо подивимося.
Звичайно, сім”я становить собою
соціальний,а не політичний утвір. Це стосується
також племені, бо воно становить собою сім”ю,
яка розрослася в результаті росту потомства і
перетворилася на багато сімей. Нація - це
плем”я, котре кількісно виросло, розгалузилося
на коліна, розділилося на нові племена.
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Нація теж є соціальним утвором, в
підмурку якого лежать національні зв”язки.
Плем”я - соціальний утвір, що виник на основі
племенних зв”язків. Сім”я - соціальний утвір,
який виник на основі сімейних зв”язків.
Соціальними утвореннями є й нації світу,
об’єднані загальнолюдськими зв’язками. Це все
зрозуміло.
Держава є утворенням політичним.
Держави утворюють політичну карту світу.
Однак чому вік за віком ця карта світу
змінюється? Причина полягає в тому, що
держ ава як політичний утвір може або
відповідати суспільному утворенню, або не
відповідати. Якщо держава однонаціональна, то
вона існує довго й без змін, але якщо після
колонізації ззовні чи занепаду вона змінюється,
то під лозунгом національної боротьби,
національного відродження та національної
єдності вона виникає знову. Якщо ж держава,
як політичний утвір, об”єднує більше однієї
нації, то ії політична структура через прагнення
кожної нації до національної незалежності
розвалю ється. Так сталося з відомими
світовими імперіями, бо всі вони становили
собою сукупність націй, кожна з яких через
націоналістичні прагнення почала домагатися
незалежності, що й привело до розпаду імперій
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як політичних утворень, а ті елементи, що
склали їхню сукупність, прийш ли до
відповідності зі своєю суспільною основою.
Яскраві докази цьому ми знаходимо на протязі
всієї історії світу.
Але чому ж тоді на основі об’єднання
різних націй виникають імперії? Справа в тому,
що держава на відміну від племені, нації є не
лише суспільним утворенням. Держава - це
політичне утворення, створене низкою
факторів, головним і визначальним серед яких
залишається національна самосвідомість.
Національна держава - це єдина політична
форма, що відповідає природному суспільному
утворенню. Така держава може існувати вічно,
якщо не стане об”єктом нападу іншої, сильнішої
нації або якщо політична структура такої
держави не потрапить під вплив ії суспільної
структури, а саме - племен, кланів та сімей.
Якщо політична структура потрапить у
залежність від структури соціальної - племеної,
кланової чи общинної - і потрапить під її вплив,
вона розпадається.
Стосовно інших факторів, які формують
держ аву - м ається на увазі не просто
однонаціональна держава, - то ними є релігійні,
економічні та військові фактори.
Єдина релігія може об’єднувати в одній
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державі декілька націй. Об’єднання можливе
також через економічну необхідність і військові
завоювання. Таким чином, світ стає свідком
того, як держави чи імперії, що існували в одну
епоху, зникають в іншу. Якщо національний дух
виявляється сильнішим релігійного духу, то
боротьба між різними націями, до того
об’єднаними однією релігією, посилюється і
кожна з цих націй добивається незалежності,
повертаючись до властивої їй суспільній
структурі, а імперія щезає. Потім, коли
релігійний дух бере гору над духом національним
і різні нації об’єднуються під знаменами єдиної
релігії, відбувається зворотний процес, потім
гору бере національний дух і т.д.
Будь-яка держава, що об”єднує декілька
націй, через дію різних релігійних, економічних,
військових та ідеологічних причин і факторів
буде роздиратися національною боротьбою, аж
поки кожна нація не досягне незалежності, тобто
поки суспільний фактор остаточно не переможе
політичного фактора.
Таким чином, не зважаючи на те, що
існування держави продиктоване політичною
необхідністю, основу життя людини складає
сім”я, плем”я, нація і, зрештою, все людське
суспільство.
Суспільний фактор - це головний і
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постійний фактор. Цим фактором є національна
свідомість. Тому треба робити наголос на
національній дійсності, придивляючи увагу сім”ї
заради виховання нормально розвиненої
людини, потім - племені, як природному
захисникові і як природній соціальній школі, де
людина отримує помимо сім”ї своє суспільне
виховання, а потім і нації, бо людина осягає
справжній сенс соціальних цінностей через
сім”ю та плем”я, які є природними суспільними
вихователями, що виникли без стороннього
втручання. Отож, увага до сім”ї заради людини,
увага до племені заради сім”ї, а значить - заради
людини, увага до нації - все це є національна
самосвідомість, бо національний фактор як
фактор суспільний лишаться справжнім і
постійним двигуном історії.
Ігнорування національних зв”язків
людських спільностей і створення політичних
систем, які ігнорують соціальну дійсність, може
мати лише тимчасовий характер, бо такі
системи неминуче впадуть під дію суспільного
фактору тобто під впливом національних
спонук кожної нації.
Все це не вигадані схеми, а істини, які
складають справжню основу в житті людини.
Щоб не помилятися, кожна людина в цьому світі
повинна збагнути ці факти і діяти відповідно з
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ними. Знання цих непохитних істин необхідне
для того, щоб уникнути будь-яких відхилень та
збочень, не порушити хід життя людських
спільностей через нерозуміння й неповагу до
засад людського буття.

104

ЖІНКА

Жінка
Жінка - людина і чоловік теж людина.
Це безперечна й безсумнівна істина. Отже,
жінка й чоловік рівною мірою люди і шукати
різницю між ними, як людьми, - це відверта і
ніяк не виправдана справедливість. Жінка, як і
чоловік, їсть і п”є, жінка, як і чоловік, кохає й
ненавидить, мислить, вчиться і розуміє. Жінці,
як і чоловікові, потрібен дах над головою, одяг,
засоби пересування. Жінці, як і чоловікові, знані
почуття голоду й спраги, жінка, як і чоловік,
живе й вмирає.
Однак, чоловік - це чоловік, а жінка це жінка. Чому так? Чому людське суспільство
складається не з одних чоловіків чи одних
жінок, а складається і з тих, і з інших? Тобто
чоловік і жінка створені самою природою. Чому
ж природа не створила одних лише чоловіків
чи одних лише жінок? В чому полягає різниця
між чоловіками й жінками, тобто між чоловіком
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і жінкою? Чому природа створила їх обох?
Певно, існування їх обох, тобто чоловіка
і жінки водночас, є природною необхідністю.
Отож, кожен з них не такий, як інший, а
значить, різницю між ними визначила сама
природа, чому підтвердженням є їхнє існування
в природі одночасно. Звідси виходить, що
кожному з них на роду написана особлива роль,
що відрізняється від ролі іншого. Тому кожен з
них повинен мати умови для виконання своєї
ролі, яка відрізняється від ролі іншого, якому
необхідні інші умови, щоб він мог виконати
свою визначену природою роль. Щоб зрозуміти,
яка вона, ця роль, треба вияснити, в чому
полягає різниця між організмами чоловіка й
жінки, тобто яку різницю заклала в них самих
природа.
Жінка - особа жіночої статі. Чоловік особа чоловічої статі. Через це жінка, за словами
лікаря-гінеколога, “має менструації, тобто
регулярні захворювання у вигляді щомісячного
крововиділення. Чоловічому організму цей стан
невластивий. Жінка, за природою особа жіночої
статі, має щомісячні кровотечі. Якщо цього
немає, то у неї настає вагітність. Під час
вагітності жінка майже рік почувається
хворобливою. В цей час вона не в змозі
займатися своєю звичайною роботою. Перебіг
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пологі, нормальних чи передчасних, для жінки
поєднується пологовими стражданнями, що є
цілком логічним. Природа не наділила чоловіка
властивістю вагітніти - це прерогатива лише
жінки як особи жіночої статі. Потім жінка годує
дитину груддю, що при нормальних умовах
продовжується близько двох років. Процес
природного годування означає, що дитина
перебуває з матір”ю, а мати - з дитиною, що
теж заваж ає жінці займатися буденною
діяльністю , бо в цей час вона несе
віповідальнісгь за іншу людину, допомогаючи ії
біологічном у ф ункціонуванню .
Без
материнської опіки дитина загине. Чоловік же
вільний від всього цього”. Таке судження лікаря.
Ці природні показники, що визначають
первозданну різницю між чоловіком та жінкою,
унеможливлюють рівність між ними і водночас
зумовлюють необхідність їхнього співіснування
як осіб чоловічої та жіночої статі. Кожному з
них в житті належить особлива роль чи функція,
яка відрізняється від ролі чи функції іншого.
Жоден з них ніяким чином не може замінити
іншого, тобто чоловік не в змозі виконувати
функції, якими природа наділила жінку. Треба
також мати на увазі, що ці біологічні функції
для жінки - тяжка ноша, що пов”язано з
чималими фізичними зусиллями та муками,
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однак без цієї функції, яку виконує жінка,
обірвалося б людське життя. Це функції
визначені природою. Вони не прийняті жінкою
добровільно і не нав”язані їй кимось силою.
Окрім того, ця функція обов’язкова, бо без неї
немислиме життя людське.
Трапляється свавільне втручання задля
попередження запліднення, що губить людське
життя; траплється часткове свавільне втручання
при пологах; трапляється також свавільне
втручання при годуванні дитини. Однак всі ці
форми втручання - одного поля ягоди, вони
спрямовані супроти природного життя, логічним
фіналом чого є вбивство, коли жінка, не
бажаючи завагітніти, народити, годувати дитину,
вбиває в собі свою суть. Така сваволя не
відрізняється від жодного іншого стороннього
втручання в саму п рироду ж иття, яка
проявляється в цьому випадку у вагітності,
пологах, годуванні, материнстві, шлюбі, хоча
масштаби такого втручання бувають різними.
Тенденція позбавити жінку ії природної
ролі материнства і замінити ії як матір яслами це початок відмови від гуманного людського
суспільства і перетворення його в біологічне
суспільство, що живе штучним життям.
Відокремлення дітей від своїх матерів і
тримання їх в яслах
перетворює їх у подобу
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курчат, причому самі ясла можна порівняти з
тпахофермою, де відгодовують інкубаторських
курчат. Лише природне материнство, коли
дитину виховує рідна мати, допустиме в
людському суспільстві і відповідає природі
лю дини та ії гідності, тобто Д И Т И Н У
ПОВИННА ВИХОВУВАТИ РІДНА МАТІР.
ДИ ТИНА ПОВИННАРОСТИ В СІМ’Ї,
ВКОЛІ МАТЕРІ І БАТЬКА, БРАТІВ І СЕСТЕР,
ане на птахофермі. Курчатам, як і всім іншим
представникам тваринного світу, теж потрібна
атір , а вирощування їх на птахофабриках, які
м
опдібні яслам, затримує їхній природний
розвиток. М”ясо такої птиці схоже на щтучне,
боця птиця росла в штучно створених умовах,
ен відаючи материнської ласки. М”ясо дикої
тиці смачніше й поживніше, тому що вона
п
виросла в умовах природної материнської опіки
іотримувала природне харчування.
Д ІТИ , ЯКІ НЕ МАЮ ТЬ С ІМ ’Ї І
П РИ ТУ ЛК У ,
В И Х О В У Ю ТЬСЯ
СУСПІЛЬСТВОМ. ЛИШЕ ДЛЯ ЦИХ ДІТЕЙ
СУСПІЛЬСТВО БУДУЄ ЯСЛА ТІ ІН Ш І
П О Д ІБН І
ЗА К Л А Д И .
ТУ РБО ТА
СУСПІЛЬСТВА ПРО НИХ КРАЩА ВІД
ОПІКУНСТВА ОКРЕМИХ ОСІБ.
Якщо зробити дослід, щоб визначити
рпиродну схильність дитини і вияснити, кому
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вона відцає перевагу - матері чи дитячій фермі,
дитина, звичайно, вибере матір. Так як від
природи дитину відрізняє потяг до рідної матері,
то саме мати є для неї природним та ідеальним
захистом.
Природний розвій - це нормальний,
вільний розвиток. Заміна матері яслами насильство, що суперечить свободі нормального
розвитку. Діти, яких справджують в ясла, ідуть
туди або з-під палки, або через свою дитячу
інфантильність, а відправляють їх туди через
причини виняткого матеріального, а не
соціального спрямування. Якби при цьому не
користуватися засобам и примусу і не
використовувати дитячу наївнсть, то діти не
пішли б до ясел, а залишилися б зі своїми
матерями. Ця неприродна й негуманна акція має
лише те виправдання, що жінка поставлена в
умови, що не сприяють, не відповдають ії
природі, тобто вона змушена вирішувати задачі
несоціальні, які суперечать ії материнському
призначенню.
Жінка, якій через ії природу властиві
функції інші, ніж у чоловіків, повинна бути
поставленою в інші, ніж у чоловіків, умови, щоб
мати можливість реалізувати ці свої природні
функції.
Материнство - це функція, присуща
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жінці, а не чоловікові. Тому, звичайно, дітей не
можна відлучати від матері. Будь-яка спроба
розлучити дітей з матір”ю є насильством і
сваволею. Мати, котра відрікається від своїх
материнських об ов”язків, робить це на
противагу своєму життєвому призначенню, яке
визначене їй природою. їй повинні бути
забезпечені всі необхідні права і сприятливі
умови, причому будь-яке насильство з метою
примусити жінку виконувати природні функції
в ненормальних умовах необхідно виключити.
В такому випадку одне суперечить іншому.
Вимушена відмова жінки виконувати природну
функцію дітонародження та виховання дітей
означає, що жінка стала жертвою насильства і
сваволі. Жінка, яка змушена братися за роботу,
що робить неможливим здійснення ії природної
функції, залежна і примушується до цього
особистими потребам и. Саме потреби
визначають свободу.
До числа сприятливих і обов’язкових
умов, необхідних для того, щоб жінка могла
виконувати своє предковічне призначення,
котре відрізняється від призначення чоловіка,
належать ті умови, які необхідно зоорганізувати
для тяжко хворої жінки, для вагітної жінки, що
носить під сердцем дитину, яка обмежує ії
;: інчні можливості. По-нелюдськи буде ставити
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жінку, яка готується до материнства, в умови,
несумісні з ії станом, наприклад, примушувати
ії до фізичної праці, що є для жінки карою за
зраду своєму материнському призначенню або
податком, який вона платить заради залучення
до чужого ії природі світу чоловіків.
Переконання, яке засіло в голові жінки,
що вона займається фізичною працею по власній
волі - не відповідає істині. Насправді вона, сама
того не розуміючи, займається нею лише тому,
що жорстке матеріалістичне суспільство
поставило ії у безвихідь і примусило коритися
такому становищу, хоча вона й вважає, що є
вільною у своєму виборі. Але в умовах
існуючого нині принципу рівності чоловіка й
жінки “у всьому” жінка не має свободи вибору.
Великий обман стосовно жінки криється в
самому виразі “у всьому”, бо він нівелює ті
первинні природні особливості, які відрізняють
жінку від чоловіка і визначають її істинне місце
вжитті.
Рівність між чоловіком і жінкою при
носінні тягара, коли жінка вагітна, - ца свавілля
й жорстокість. Рівність між ними під час
дотримання посту і пов”язаних з цим труднощів
в той час, коли жінка годує груддю, - свавілля й
жорстокість. Навчання жінки професії, яка
вимагає важкої праці, що суперечить жіночій
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натурі, - теж свавілля й жорстокість. Жінка і
чоловік рівні у всьому, що стосується людських
стосунків. Так, неприпустимо, щоб той чи
інший брав шлюб проти волі чи проривав
шлюбні стосунки без справед ливого суду чи без
взаємної згоди, без суду. Жінка є господинею в
домі, бо дім - один з нормальних і обов’язкових
атрибутів жінки під час вагітності, родів та
догляду за дитиною. Ж інка - господиня
материнської оселі, тобто дому. Материнство ії природне начало. Залишити матір без дітей
чи відібрати у жінки дім - це свавілля.
Жінка - особа жіночої статі, а це означає,
що ії біологічна природа відрізнється від
природи чоловіка. Через свою природу жінка
володіє якостями, які абсолютно відрізняються
від якостей чоловіка як за зовнішнім виглядом,
так і за суттю. Жінка зовнішньо відрізняється
від чоловіка, як у тваринному чи рослинному
світі кож на жива душ а ж іночої статі
відрізняється від представників чоловічої статі.
Це бузсумнівний факт природи. Чоловічі особні
в світі тварин та рослин за своєю природою
сильні і грубі, тоді як жіночі - і в світі тварин, і в
світі рослин, і серед людей - за своєю природою
красиві й ніжні. Це вічні, розповсюджені всюди
реалії, відповідно з якими і створені живі істоти
- люди, тварини, рослини.
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Згідно з законами природи, за різницею
в статурі, чоловічий особень є носієм грубої
сили тому, що він створений саме для цього,
тоді як жінка, такаж за природою, є носієм краси
та ніжності, тому що створена для цієї ролі. Це
природне правило цілком справедливе, бо, з
одного боку, воно природне, а з другого - є
головним правилом свободи, так як всяке суще
створене вільним, тоді як будь-яке втручання,
що суперечить правилу свободи є свавіллям.
Нехтування природними особливостями,
довільний вихід за іхні межі означає зневагу
щодо цінностей самого життя, його знищення.
Саме так все створене природою відповідно до
непорушних законів буття, що діють від
народження до самої смерті. Всяка жива істота
народжується, живе, вмирає. Все життя від
початку грунтується на природному законі
природи, який не допускає ні примусу, ні
вибору. Він природний, в ньому закладена
природна свобода. У світі тварин, рослин,
людей згідно з предковічним плином життя
обов’язково існують чоловічі та жіночі особні.
Вони не лише існують, але й обов’язково
здійснюють свої функції, для яких самі створені
і які повинні виконуватися повною мірою.
Якщо цього немає, то це свідчить, що через якісь
обставини природний плин порушений. Але
115

майже всюди у світі роль жінки й чоловіка в
житті людського співтовариства змішується
через спроби перетворити жінку у чоловіка. Це
- насильство над природою, яка визначила
кожному - і чоловікові й жінці - особливу роль.
Інакше буде регрес. Така тенденція суперечить
самій природі, вона нівечить правило свободи,
направлена супроти життя й законів існування.
Ч оловіки та жінки повинні неухильно
виконувати визначену для них роль, заради якої
вони й з’явилися на світ. Будь-яке навіть
часткове відхилення від зазначеної для них ролі
пояснюється лише вимушеними, винятковими
обставинам и, тобо відбувається через
ненормальні умови. Жінка, котра уникає
вагітності чи шлюбу або утримується від
природного прагнення бути чарівною й ніжною
за станом свого здоров”я, відмовляється від
свого природного призначення через причини
вимушеного характеру. Жінка, яка уникає
вагітності, шлюбу, материнства, тощ о в
результаті особливостей своєї роботи, відступає
від своєї природної функції також через штучні
обставини. Жінка ж, яка уникає вагітності,
шлюбу, материнства тощо без видимих причин,
відмовляється виконувати свою природну роль
через вимушені обставини м орального
характеру.
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Таким чином, небажання чоловіка чи
жінки виконувати своє природне життєве
призначення може статися лише в
ненормальних умовах, які суперечать закону
свободи та загрожують самому людському
існуванню . Тому, щоб покінчити з
матеріальними умовами, які заважають жінці
виконувати своє природне призначення і
спонукають ії займатися чоловічею працею
заради принципу рівноправності з чоловіком,
треба здійснити революцію у всесвітньому
масштабі. Нема сумнівів в тому, що така
революція, особливо в промислово розвинених
суспільствах, неминуча через інстинкт
самозбереження. Вона станеться навіть без
впливу зовнішніх джерел агітації, таких,
наприклад, як Зелена Книга.

ВСІІСНУЮЧИЗАРАЗСУСПІЛЬСТВА
БАЧАТЬ У ЖІНЦІ ЛИШЕ ТОВАР. СХІД
ДИВИТЬСЯ НА НЕЇ ЯК НА ПРЕДМЕТ
КУПІВЛІ Й ПРОДАЖУ, ЗАХІД
ВІДМОВЛЯЄТЬСЯПРИЗНАТИВНІЙОСОБУ
ЖІНОЧОЇСТАТІ.
П римуш увати жінку виконувати
чоловічу роботу означає замахнутися на
жіночність, яку подарувала ій природа задля
необхідності продовження життя. Чоловіча
праця нівечить красоту, якою природа наділила
117

жінку для виконання ії головного призначення.
Жінка не створена для невластивої їй праці.
Аналогіюцьомуможнапобачити в суцвітті
рослин, які існують для того, щоб відбувався
процес запилення й з”являлося насіння: якщо
нищити квітку, рослина втратить можливість
виконувати своє життєве призначення. Яскраве
природне забарвлення самок метеликів, птахів
та інших представників тваринного світу
створене природою заради великої мети життя.
Одначе, займаючись чоловічою працею,
відмовляючи своєму природному призначенню
та зневажаючи расу, властиву їй як жінці, жінка
перетворюється в чоловіка. Жінка повинна мати
повні права, до яких входило б право на
перетворення в чоловіка і відмову від своєї
жіночності.
Через різницю в фізичній будові тіла
функції органів чоловіка й жінки також різні.
Відмінність цих функцій обумовлюється
різницею темпераментів, психічного складу,
нервової системи, будови тіла. Жінка емоційна,
приваблива, плаксива, боязка. П рирода
створила жінку ніжною, а чоловіка - грубим.
Ігнорування природних розбіжнстей
між жінкою і чоловіком, змішання їхнього
призначення - це тенденція, яка повністю
суперечить засадам цивілізації і вічним законам
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природи. Вона підриває основи життя людини
і є справжньою причиною всіх нещасть в
суспільному житті.
Сучасні індустріальні суспільства, які
пристосували жінку для виконання чоловічої
фізичної роботи на шкоду ії жіночності, ії
природному життєвому призначенню як матері,
як джерела краси й спокою, - це не цивілізовані,
а матеріалістичні суспільства, наслідувати
приклад яких буде нерозумно й небезпечно як
для людини, так і для всієї цивілізації.

ПИГАННЯСГОПЬНЕ ПРО ТЕ,
ПОВИННА ЧИНЕПОВИННАПРАЦЮВАТИ
ЖІНКА. ТАКА ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
ВУЛЬГАРНА Й АБСУРДНА, БО
СУСПІЛЬСТВО
ЗОБОВ”ЯЗАНЕ
ЗАБЕЗПЕЧИТИ РОБОТОЮ ВСІХ СВОЇХ
ВДАТНИХ ДО ПРАЦІ ЧЛЕНІВ, НЕХАЙ ТО
БУДУТЬЧОЛОВІКИЧИ ЖІНКИ.
ПРИМУШУВАТИ
ДІТЕЙ
ВИКОНУВАТИ РОБОТУ ДОРОСЛИХ СВАВІЛЛЯ Й ДИКТАТ. ПРИМУШУВАТИ
ЖІНКУВИКОНУВАТИ РОБОТУЧОЛОВІКА
-ТЕЖСВАВІЛЛЯЙДИКТАТ.
Свобода означає, що людина володіє
знаннями й навичками, які відповідають ії
природі, роблять ії спроможною виконувати
відповідальну роботу. Свавілля означає, що
119

людина володіє знаннями й вміннями, котрі не
відповідають ії природним показникам. Саме
свавілля штовхає людину до виконання
невідповідноїїй роботи. Не завжди робота, яку
виконує чоловік, пасує жінці, Знання і вміння
дитини відрізняються від знань та вміння
дорослої людини
Людські права рівні для всіх - чоловіків
і жінок, дорослих і дітей. Однак обов’язки їхні
далеко не рівні.
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МЕНЬШОСТГ

Меньшості
Що таке меньшість, кі ії права і які
обов’язки? Які шляхи розв’’язання цієї проблеми
пропонує Третя Світова Теорія в межах
вирішення інших проблем людини?
Існую ть два типи меньш остей меньшість, що злилася з нацією і стала
соціальною частиною, і меньшість, яка не має
своєї нації. Остання являє собою самостійний
суспільний організм і є спільністю, що склалася
історично, і яка під впливом ф акторів
приєднання й спільності долі з часом стане
нацією.
Ця меньшість має, як вже зазначалося,
суверенні суспільні права. Зазіхання на ці права
з боку будь-якої більшості є свавіллям. Суспільна
самобутність - це властивість, що присуща цій
меньшості, вона не може бути ні подарованою,
ні відібраною.
Політичні та економічні проблеми такої
122

меньшості можуть бути вирішеними лише в
умовах суспільства, яким правлять маси, де
влада, багатство й зброя належать масам.
Р озглядати меньш ість лише під кутом
політичних та економічних проблем - диктат і
несправедливість.
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ЧОРШ

Чорні
ПРАВИТИ СВІТОМ БУДУТЬ ЧОРШ.
Закабалення чорної раси білою расою
було останнім періодом в історії рабства.
Пам”ять про це збережеться в свідомості чорної
людини до тих пір, поки вона не розуміє, що
вже повністю відновила свої права.
Цей трагічний факт історії, почуття
болю , як наслідок цього, психологічне
прагнення до самоутвердження та реабілітації з
боку цілої раси, являє собою психологічний
фактор, значення якого, враховуючи намагання
чорної раси добитися реваншу й панування, не
можна не враховувати. Крім того, необхідно
мати на увазі і такі фактори історичного
суспільного процесу, як панування жовтої раси,
що прибула з Азії й захопила інші континенти,
а потім і панування білої раси, яка колонізувала
цілі материки. Зараз настає період панування
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чорної раси.
З соціальної точки зору чорна раса нині
перебуває в дуже відсталому стані. Однак ця
відсталість сприяє кількісній перевазі чорної
раси, бо низький рівень життя не дозволяє
чорним користуватися засобам и, котрі
обмежують дітородіння. Крім цього, через
відсталість суспільних звичаїв чорні не знають
обмежень на терені шлюбних стосунків, що веде
до необмеженого зростання чорного населення.
В цей час інші раси, внаслідок регулювання
дітородіння та дії існуючого законодавства про
шлюб, кількісно скорочуються. Це теж наслідок
їхньої постійної завантаженості роботою на
противагу чорним, які ведуть довільний спосіб
життя у атмосфері постійної свободи.
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ОСВІТА

Освіта
Набуття знань чи освіта - це не той
регламентований процес і не ті матеріали,
викладені у підручниках, які молодь змушена
заучувати протягом певного часу, сидячи в
навчальних аудиторіях. Такий метод навчання,
розповсю дж ений нині по всьому світі,
суперечить свободі. Обов’язкова освіта,якою
пишаються держави світу, котрим вдалося
нав”язати ії молоді
,
є
засобом
придушенння свободи, засобом придушення
природних можливостей людини. Примус при
виборі професійної орієнтації є диктатом,
згубним для свободи, бо він віднімає у людини
право вільного вибору, право на творчість і
виявлення таланту. Примусити людину вивчати
якусь дисципліну за програмою - диктат.
Нав”язувати людям вивчення певних предметів
- теж диктат
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Обов’язкове регламентування навчання
за програмами насправді означає примусове
запровадження невігластва серед мас. Всі
держави, які обмежують навчальний процес
рамками офіційних програм і змушують своїх
громадян навчатися винятково в межах офіційно
дозволених та узгодж ених предметів і
дисциплін, всі вони вершать насильство над
своїми громадянами. Світова культурна
революція повинна змести загальновживані
нині в світі методи навчання і звільнити людську
свідомість від тенденційних програм і зумисного
каліцтва смаків, понять і настрою людини.
Все це не означає, як може здатися
деяким вульгаризаторам, що треба зачинити
двері навчальних закладів і відібрати у людей
можливість вчитися. Навпаки, це означає, що
суспільство повинне забезпечити всі ступені
освіти і дати своїм громадянам можливість
вибрати такий ії різновид, який найбільше
відповідає їхній природі, що, в свою чергу,
вимагає наявності достатньої кількості учбових
закладів зі всіх галузей знань. їхня нестачя
обмежує свободу людини, спонукає ії до
вивчення дисциплін, котрі репрезентовані в
існуючих учбових закладах, і в такому разі
відбирає у неї природне право вільного вибору,
бо учбові заклади з інших галузей знань не
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існують.
Суспільство, яке заступає шлях до знань
чи монополізує ці знання - це відстале, надміру
забите і вороже свободі суспільство. Такою ж
мірою відсталим, вкрай неуцькими й ворожими
свободі є суспільства, котрі заваж аю ть
справжньому знанню віри, суспільства, що
монополізують релігійні знання, суспільства, що
репрезентують чужу релігію, культуру чи стиль
життя у спотворенному вигляді, а також ті
суспільства, в яких матеріалістичні знання
заборон ен і чи м он оп олізован і самим
суспільством. Знання - природне право кожної
людини, і забирати у людини це право не може
ніхто, якщо лише людина сама не забрала його
у самої себе.
Невігластву прийде кінець, коли все буде
подаватися у своєму істинному значенні, коли
кожна людина буде мати змогу пізнавати істину
приступним для себе шляхом
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МУЗИКА
І МИСТЕЦТВО

Музика і мистецтво
Люди будуть відсталими доти, поки не
зможуть спілкуватися одною мовою. До тих пір,
поки людина не зуміє реалізувати цю поки що
нездійснену мрію, до тих пір кожен народ буде
висловлювати радість і печаль, добро й зло,
красу і потворство, спокій і страждання, смерть
і безсмертя, кохання й ненависть, одне слово буде висловлювати всю багатогранність
почутів, смаків та настроїв своєю рідною мовою,
яку вона опанувала від дитинства. Навіть
більше, сама поведінка людини буде визначатися
реакцією, викликаною емоційним сприйняттям,
котре формується мовою в душі його носія.
Реалізація одномовності зараз не
вирішує цієї проблеми. Це питання буде
вирішено лише тоді, коли процес злиття мов
мине низку етапів, на що піде життя не одного
покоління при умові, що з часом ці покоління
в тратять ф актор спадковості: чуттєві
сприйняття, смаки й темпераменти дідів та
батьків утворюють чуттєві сприйняття, смаки
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й темпераменти синів та онуків. Якщо пращури
розмовляли різними мовами, а потомки стали
розмовляти одною, то це неозначає, що їхні діти,
розмовляючи одною мовою, мають спільні смаки
та однакові емоційні сприйняття. Єдине
естетичне ставлення може з’явитися лише після
того, як нова мова утворить генетичний фактор
передачі смаку та чуттєвих сприйнять від одного
покоління до іншого.
Якщо одна группа людей носить в знак
трауру біле, а інша - чорне, то й емоційне
сприймання певного кольору кожною групою
буде відповідним, тобто для одної групи
негативні емоції завжди будуть пов”язані з
чорним кольором, а для іншої - з білим. Така
емоційна реакція має конкретний вплив на
організм в цілому, причому сприймання
передається у спадок, отож наступні покоління
будуть насамохіть цуратися чорного кольору, бо
його не любило попереднє покоління. Через це
кожний народ може по справжньому сприймати
лише власне нац іон альне мистецтво і
національну спадщину і через дію генетичного
фактору не сприймає чужого мистецтва, чужої
спадщини навіть в тих випадках, коли народи,
які мають різну культурну спадщину, нині
розмовляють однією мовою. Ця відмінність
проступає навіть в одному народі, хоча в слабій
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формі.
Навчитися єдиній спільній мові не
важко, як просто, знаючи мову інших народів,
навчитися розуміти їхнє мистецтво. Складність
полягає в тому, що неможливо досягнути
справжнього емоційного злиття з чужою мовою.
Ця проблема буде існувати доти, поки не зникне
вплив фактору спадковості на людей, що
розмовляють однією мовою.
Л ю дство буде п о-справж ньом у
відсталим доти, поки люди не почнуть
розмовляти одною спільною мовою, причому
не вивченою, а успадкованою по природі.
Однак досягнення цієї мети при умові
неухильного розвитку людської цівілізації всього лише питання часу.
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СПОРТ,
ВЕРХОВА ЇЗДА,
ВИДОВИЩА

Спорт, верхова їзда, видовища.
Спорт може бути індівідуальним, як
молитва,які люди творять на самоті, навіть в
зачиненій кімнаті, або колективним, у тому
випадку, коли спортивні ігри проводяться на
майданчиках просто неба, неначе масові
молитви - в храмах. У першому випадку спорт
є заняттям індівідуальним, у другому - масовим,
бо ним займається весь народ, не передоручаючи
це заняття нікому іншому. Було б нерозумно,
якби люди ходили в храм не для того, щоб
молитися самим, а лише дивитися, як це роблять
інші. Також нерозумно, коли людські натовпи
йдуть до стадіонів чи спортивних майданчиків
не для участі в спортивних іграх, а лише щоб
побачити виступ якогось спортсмена чи группи
спортсменів.
С порт подібний м олитві, їжі,
опалюванню, вентиляції. Люди не ходять в
ресторан, щоб дивитися, як їдять інші! Повною
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нісенітницею буде, якщо уявити людей, котрі
доручили іншим грітися замість себе близ ватри
чи освіжатися біля вентилятора! Також
нерозумно, коли суспільство дозволяє однії
людині чи группі людей монополізувати спорт,
не даючи доступу до нього всім іншим, ще й
оплачувати всі витрати спортсмена чи
спортивної команди. З демократичної точки
зору це недопустимо, як недопустимо, щоб
народ дозволяв окремій особі чи групі людей партії, класу, клану, племені, парламенту вирішувати від імені народу його долю чи його
потреби.
Індівідуальний спорт - це особиста
справа тих, хто ним займається. Ці люди
займаються спортом з власної ініціативи, тому
самі повинні нести вирати. Масовий спорт - це
соціальна потреба людей, тому недопустимо як
зі спортивної, так і демократичної точки зору
передоручати заняття спортом іншим особам.
Зі спортивної точки зору жодна особа не в змозі
передати іншим те духовне й фізичне почуття
задоволення, яке вона відчуває, займаючись
спортом. З демократичної точки зору жодна
людина, жодна група людей не мають права
монополізувати спорт, владу, багатство, зброю,
усунувши від цього інших.
Традиційними засадами сучасного
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спорту у всіх державах світу є спортивні клуби,
що володіють різноманітними засобами й
мож ливостями в спорті. Ці орган ізац ії
репрезентую ть собою такі ж соціальні
монополістичні структури , як і структури
політичної диктатури, які узурпують владу від
імені народу, як економічні структури, що
м онополізую ть б агатств а, відібрані у
суспільства, як традиційні військові структури,
що монополізують зброю, відняту у суспільства.
П одібно до того як епоха має трощ ить
структури, що монополізували багатства, владу,
зброю, вона повинна ліквідувати й такі
структури, що монополізують соціальну
активність - заняття спортом, верховою їздою
тощо. Коли народні маси шикуються в черги,
щоб підтримати кандидата, котрий буде замість
них вирішувати їхню долю, або - коли уявити
ще неймовірніше - стане замість них і за їхнім
дорученням носієм їхнього достоїнства,
суверенитету тощо, то цим масам, що втратили
волю й достоїнство, залишається лише осторонь
стежити, як хтось орудує там, де в нормальній
ситуації вони повинні самі діяти. Подібне
відбувається і з тими лю дьми, котрі не
займаються спортом самі й для себе, бо
неспроможні це робити через невміння чи коли
стають жертвами обману з боку організацій,
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котрі монополізували заняття спортом і
намагаються розважити маси , притупивши
їхню свідомість, залишивши їм замість занять
спортом лише сміх трибун та оплески. Коли
влада належить масам, то й спорт стає масовим.
Коли багатство й зброя належать масам, то й
спорт, як один з виявів соціальної активності,
теж належить масам.
Колективний спорт - народна справа.
Враховуючи ту користь, яку приносить спорт,
як засіб оздоровлення і форма розваги, спорт це право всього народу. Н ерозум но
перетворювати спорт у забаганку у окремих
осіб чи груп людей, дозволивши лише їм одним
користуватися оздоровчим та моральним боком
спорту, тоді як маси будуть забезпечувати їх всім
необхідним, нести за них всі витрати.
Тисячи глядачів, що аплодують і
сміються на заповнених трибунах стадіонів, це тисячі обманутих людей, котрі,не маючи
змоги особисто займатися спортом, марнують
свій час на трибунах і аплодують чемпіонам, які
відібрали у них ініціативу, витіснили їх і
монополізували спорт, використовуючи на свою
користь можливості, надані їм масами. Трибуни
стадіонів існують лише для того, щоб перекрити
масам вхід на спортивні поля, до спортивних
споруд, не дати масам можливості займатися
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спортом. Трибуни стадіонів стануть пусткою ї
зникнуть тоді, коли маси, зрозумівши, що спорт
- це різновид соціальної активності, кинуться
на спортивні арени і почнуть займатися спортом,
виступаючи як учасники, а не глядачі.
Логічнішою буде ситуація, коли в ролі пасивних
глядачів виступатиме меньшість, неспроможна
займатися спортом. Трибуни стадіонів зникнуть,
коли на них нікому сидіти.
Т еатрал ьн і та концертні зали
заповню ю ть люди несерьозні, котрі не
спроможні грати в житті героїчну роль, хто не
розуміє сенсу історичних подій і хто не може
уявити собі майбутнє. Ці нероби приходять в
театри й зали, щоб дивитися, як протікає життя,
щоб вчитися точнісінько так, як учні, котрі
заповнюють шкільні класи. Творцям життя
негоже слідкувати за тим, як актори на сцені
зображують його. В подібній ситуації вершники,
що мчяться на конях, не сидять на трибунах під
час змагань. Якби кожен мав коня, то не
найш лося б баж аю чих стек иаи за змаганнями
й аплодувати їх учасникам. Глядачі на трибунах
- це ті, які не можуть самі займатися цим видом
спорту, бо не вміють їздити верхи.
Кочові народи не знають театра й
вистав, бо їхнє життя надзвичайно суворе,
наповнене трудовим и буднями, вони
140

сприймають життя всерьоз, їм смішні всілякі
імітації життя. Ці люди не дивляться спортивні
змагання, а самі віддаються радощам масової
участі в них, бо вони відчувають стихійну
потребу самим брати участь в таких змаганнях.
Бокс та різні види боротьби свідчать, що
людство ще не повністю звільнилося від
залишків варварства. Однак, коли людина
підніметься на більш високий щабель цивілізації,
це станеться неодмінно. Двобої на пістолетах, а
ще раніше - жертвування людьми, теж були
звачайними явищами в житті людського
співтовариства. Однак вже сотні років як ці
варварські явища зникли з лиця землі. Зараз
люди дивуються, згадуючи з усмішкою, що
колись таким займалися. Це ж трапиться через
десятки чи сотні літ і з боксом та боротьбою.
О днак найосвітченіш і та найбільш
інтелектуально розвинені люди вже зараз
жахаються цих варварських видів спорту, не
бажаючи бути не учасниками, ні глядачами
подібних розваг.

141

ііжл

Ж

