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Борьба грушпы  „0oвобожцение  труда"
- против эконошическнх  Ею3зрений народников

Крптика Itруппой „0oвобошдение труда"  нфодпичеокш
Воз3ренпй  по  вопросF  о  судь6ах  ваі1италII3ма  tl  Рооопп

Цеінкр.алыным вюікросоім ®бщесmіенной  ,міысли  ,вIт`ороій   поло-
шіины  Х1Х ів@кtа \бш1 івющрос о іс№іьбах  iи ха\раtктере дальн,ейшего
1вlюн®м|иqlес|КЮ|гю.  |Ра|ЗВ|Ит1И,я  РОаСИ|И,  т.  е.  до,ЛжНа  Или  не  до,лЖНа
Роюсия  г1ірой.тіи  чіареIз tстадию ікаіпичіа,ли"ма.  Воіирут  этою іво\про-
tca  ра\згорелись  горячие  ,апюры,  ів  завіисимости  от  него  реша-
л,июь  важные   проtкраммные-  піоло.жіения.
±    Наірісщни"   {Вщр,ажали   иштер.есы    ,меліих   іпрои,звющителей,
Jи.д@ализиравіа,ли   ,патріиаірхалытуію  ,аиістdму   хюзіяйіства,    глита,ли
ее tвечіно,й іи  неизманнИ. іСmи  не пюіниімаtли,  Чгго иіз  меліко1ю  про-

:и{звю\дс.твіа    с   не"бхющи1мостью   разв=иів,аіе'1іся    кtапиhалиіст\ичіеjакое
проив)водіс`'пю, іи  сч.итали шоэrпаму  разівіи"е иашитал(измtа ів  Ры-
ісіии  случаійным tяпвлеши\еім.  Пю  t.иiх  \мн©н'иію, движущей `с`илой  об-
щ@стіва  являются не матери,ал1шые  Услюmия піроіиізіводіствіа,  а  со-
зшан,ие  «ікрштичаак]и  мыслящіих»  лиtшо'стей.  Капитали"  в  Рос-
`€ии,   mo     уттваржденіи\ю     .н,аіроtд+ніикюв,      я\вляіегпся    іслучайнюістью
tпрежде вісело  пюгюіму,  что   ан ,  иіс.иусоттв®ніно   інаіQаі2Iqдаеітіся   цар-
щкпм \правіителыелвом  на ів\ражд,еібной буріжуазн"іу  стро,ю поч-
ве.  Раз®итие  Jкаіп.италиDстичеаис»Iю  іапю\соба   произв!Qд`ств,а,   по  их
"'н®нию, яЕвлялось (рез`ульт\атсм  уклоінения ікра)віительсттва  суг  на-
1чал інаро(дtно.й жіиш,и. Ніа\роіщнж  Ю \з ов пшса,л,  чю іруос:кий  на-
род; `идущий ісвонм самобышным путам, іне может строить свою
жіизнь  .на  mmве  чvіжщых  Gму теюрIи'й,  за`имслвоівашных   и3   за-
шtадноевріапейіаших ,стр'аін.  По©тоіму  глубоі1ю  ошіибочны  доктри-
НЫ, |1Ю|Т1СРЫе кр|а|КТУЮТ О іНЮ|бХО(дИМЮСТИ  дЛЯ  РОССИИ  ПРОй"  СТУ-
п1ень  |каjпгиталшстичеак!Ою  |раізвіити|я.  юв1оів Iгоlворил,  что   челове-
чеmо 'ус'кроеніо .не m оіщноішу ш,абл®ну,  а поэ'юму -пути раізгви-
тия отделыных істріан и інарюідюв ір,аеліишны.  В   РОсісжи   немысли-
мо tраізвитие  каtпіита,л.ивма,   по\акюльіиу  общиішые  tинстинкты  у
ру®аюою нарюща ггоапю{дсmуюТ іс  дрфнейш`иtх   озреман.   «У  ,наіс,
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асли  мыіслимю  царіст1во ікапитал,а,  таік тюлыю с  поімощЬю  наси-  (і !
jlіия: .у 1нелю  н,ет tlюр\іней в tоIаmве  жизніи  ін,аtррд,а»l.

Гір'УПпа  «ОаВіобождеПИіе  "Ріудіа»   віак]Рыла   іні0СОіСіт`ОятеЛЕНОсть.
народ11ических ів\зігл\ядоів.  Глава  г.руПщ  «іОавобо,ждеіниіе  тіруда»
Плехаш№ оmвеіріг н аірЬдничіасшуію  постаноіві]чу  віоIцркюа  о каіпіит,а -
ли®м,е в  Роіосии  и  іGубъактив'истакоіе  ее  решеніие.   ПО   ,мінешию,
Пліехаіmів,а, ініелепюі ст,авIить вФпроіс о юім, дюілжіон ,ли ,ріаtзвіив\ать-
ся  шаjпиталиі", mакюлIжу ікап.итали" ів  РіоіоGи,и  уже раізіЕшэ,ал-
ся.  Та|к,ая  |по1стаlНОВ|ка    ваПРЮlСа    ПЛ®Ха|НОlВЫМ   lПОлtуч1Иlла   lпоюМ
щіобран`иіе  Леіниіна  \в .еію р,аіботе  «Чтіо таікісю  «др'узья  іна)ркща>  и
каtк оіни івісжюію'т пIроггиів  соіциал-дам"кратов?»

На\родніиікіи  очіріищаліиr   Оібъіеік"в\ную   .заіIюінIоімQрін\о)сть    обще-
сттв|е"ol+эК|О.НО|МИ|чааКО|гЮ.   Ра|З|В|ИТИя,    IПо,леМ|ИЗ(И|ро|Валlи    П|о    э"м.у
вюіцроісіу  іс  оаніоівоіпю,ло,жникаіми  на\учшmt  коімі№униізм,а.   Михай-
лкю\акіи\й \упреиал Маірtисіа  в іфаіта,лизіміе, в  п`оім,  ч`то оін  овIо®й  тео-,
рIиеій  о ,ніеизбкэжінюістіи qtаіпіиталіиізIма д,лIя  вісеLх  стіраін  якюIбы  іпосща+
івни,л ів затірудшитель.нюіе поліажIаніие «іруоаких людіей»,  т. е. наtрод-
ніиков,  пр'илаігающ`ик вісе  усіи,лия,  ч"бы  «інайпіи  д,ля  свюt®го  от\е-
ч,аства  `путь  іраізв'иітtия,  Отлиічіншй  Ьт  т"го,  ікюг]юірым  ш,ліа  іи  іидет
Заіпадінаія  Е|кроіп,а»..  Марік]с  й  Еmігеільс  даліи дюіотюйініую  огпmедь
МихаійлоівіакIоіму. Они раtзъяоняли,  чт`о буіржуаізный іапоскDб ішро--
іизвюдісmва  Iв  РОіооиіи -іне  Lсjщуча,йно,е  явлеіЁиіе,  а  ініаи\зібеDиный ре-

щу,льт.а`т  эtконом,ичеакоію tp азівитіия  общсютвіанной  жіиізніи.
|в  соогпвещ`ви|и ,с уиаз аниямtи оіоноів`опIоложшкюів  tм а|рж1аизім'а'

Плехіаініоів  говіорил, ічто  «русіак}ие  учаніиии  Маіріиса  руюводtс`"зу.,
гсупоя  ініе  `Оубъеікти:ші"  ,ид,еаілом  ,и  н.е  tкаіио'й"иіб\уіць  «іфюрім`улой
Щр\о)г1рIооса»,     а     оібРащают`оя     tК     э11ЮіНс»МіИчIеіоКОй     діейс'тtвIИт,ель-
інюіс"  отіраjны,  ,раасмаітіріив,аіют  ее  ,с  гюзіиіциій  інаугчіныю  соц`иали\з-
tма, іч.тю  іруаак.ие  імаірікю\исты  и Iнаіріодник,и  ,изунtаіют общесmешіно-
жоIж"іичеаиую  жизнь tc mроггіиtвюіпюложінш   тоіч,ак   креін'іия:   п®р-L
віыіе -іс  \матеріи,алисmиічіоакюій,   ніаіучніоій,  в'тюіры\е -іс    идеа,лиістіи-
чеакюій,  уюіпиіч®акюй.

'Фаікітаіміи  из  жіизши  Ріоас'иіи Iвтюіроій  піолюівіины' Х1Х  вака  Пле-
х.аінов діожаіза,л,  чт`о іона о1юінічіа'телыно всщупіила  ,на tкаіпитал,иmіи-.
чеаии,й іцуть ,разtЕитиія ,и іпкшл,а tпіо tэrгюіму іпути Iне ісліуqайноt,  а  за-
іконк"мqрініо,  в  ріеізультате іроста іпіріоиізводиггеjlыньж .оил.

Наірюдіники   и  і1іруппа   «tОавюібощеніиіе    тіруда»  \пюір,а®ноМу
оЦеНШВаJIіИ   іРіОіЛь    каIпIиталіИіСтИчеакоЮ    апосюбIа    ПРіоиз|вюдіСтіва  В,
Рк"сісиіи.  Каіпіита"і",  Iпіс>  мIніенIиію tн,аірюдніииов,  явйіяіетоя ' `шаmм
на8ад  ів  ір,аtз!віитиіи  оібщесттв©н(ной tжизн'и   DоісIОиіи   tпогюіму,  ч.ю,  с»и
рIа,$рушал  «інаіріодныій  уклад жизін,и»,  ра!зФрял  ,саімостюя-тюлыm
іТРОИ8ВЮдіИТеЛЯ  И  ОmРЫіВа,л  егю  От  СР\уЩіИй  тіріуда,  ,союРіедоrгаIuИВа
боігатс"о ів .ріуках ікаіпImаліиіс'юв-м-щЬоедов, в,ел  наірод  к  н'и.щет
tи   і1іо,лщіу.   ПіРОтиюящие   пріочіив    этих   беідю.ттвий   каіп,иггаліизім
УQМат\РИ|ва`ЛОсь  И|МtИ  в  |па|т1РИа|рх,а,льН1Ой  жИв|н|И  РУОаКЮй  дОРаВШ
IЯtттаіФ  пггrг-,тлп`~rт   а-L^~^,,,^~,.,`  _ ,,... _    ._    . __  ____ _ _ _   _  ,_Идеалmир`уя іп`атриаірх\алЬныё  и ,мешю`.пав аіріны1е` усjюіи-Я  kjоцз

1  Ю зов.  «Осноuзы  на\родmичества»,1888  г.,  ч.1,  ст\р.  366-367`
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ства, ,они  іне  замечали` іи  іне  хотели видеть  tналичия ів \них ,пеірет
жіилков  Iкрапюістіниіч,естіва  tи  ,н,еизбежніых  зіашатікюів  .к,аіпиталішзм.а.
Одtин  Iиз  г`л,аjыньж. ид®о\лIQіIісмв  наірюдінич,аелва  ВоірошцQв  ра)oGуж-
дал,  что оIбщаствIенініо-©Iион\оімиічеIс,кtая  жизінь   в   заtпад{ных   сщра:
на,х іпіоістірюен,а  на  іуісітанслвиіВшам\ся   к,аIпиталиістичіgакіоім   апюіаобе
щроизівіодіст1в,а ,  ,кіоIтіоірыій іиі1ір аIет  таім ,`пріоIгірі®сіоивніую  ріоль, tтак іка,к
о.н  превра`тил tпрежние форtмы  хіо8яійс.тіВа  в од.нородные ему, .но.
бол,ее  р,азівtитые.  Ооівершанініо  друг\ое  проіиісKОдит  в  РОіас,ии,  пде
нIаічалаісь  \схівіаmка  івзаIимtнtо   (пірIотиівоіпіо,лоиных    наіча,л,    «інаірад-
mю tпрюіизвіодістів,а »  іи  каIпита\л'исшичіеакіо,й  фIорім ы  пріоіи{звюдіс'пв а ,
где t.каіпит,алиіс",чеіокая  систе.ма, искусственно насаждаемая ,праJ
tыиггелысю" н ад  саiміоістюіятелыным .«ініаірюдным іпірюіизводствіоім »,
ракр\уш\аIе`т  проіиіз|водіительные  силы іи  ра8юряіет   наірод.,   «Нсш3ый
акюіноім,ич®аиий  Iпір`иніцш  іапіоіаоібан  ,ліишь   .пюі1іубіить,    раізрушить,
НаШе  ,П|РОиdвIо\дсч1В|о,  НО|  |Н.е   qР(г,а|Н\Из|ОВ,ать   егю   в   О|бtщ®Ош3|еНlНую
фоірщу,   ніе   вьшв.езти  еіг\о  іна'  тЮірін,ую  діо)рюіпу  іпро1іресIса.  ПОэтюіму
вісе  пюпіы`тtи інаtсадить  каіпиіт,аіліиі"  в  РОісісиіи  должіны  юіюінчIить-
ся ір аізложаниам ініашей  оtбщеіс'тівеінно-іж'Ошіаміичіесгкоій  жіи,ізни,  а tн еЦ
mревіращіени,ам ,пIр,еж)ней іея  формы ,в  біо,лее    развіитую,  `как  эт,о
былIо. на  Зtа,пад,е»l.

іС  пюізіиций  свіо.ей  tм[елікіоібіуржqуаізніой  .дюікікрIины    Віоріоtнціов  н\е
мог mонять, іч'ю ,,капиітализм  не  толькіоI на іЗа(паде, по ,и ів  Роіссии'
был  піріоі1іреооиівіным  jшв,леніием  по іарапзініаніию іс предш®ст1вующи-
іми .формацияіми.  На`ряtду  с  бедсітвиями,  которые  іприч,инял  ка;
1"г1іаліиіз\м  тірудящиіміся,  оін  быістірыми  таміпаіми  tразв!иівал mрои8-`
івюдtитіелыные ,аилы Iи  там  саіміыім іооіздаjвал іне юлыио іміат,Оріиtаль-
інь1іе  цр`ед`піоісы.ліии  длIя  ,соіциаілиізіма  ,в  віид,е іир'упною,   общеіс'mіеш-
но`го  црои,зводс"а,  шо и условіия  для  роста   революционного'
клаюса    пр(олетаріиата,' t<{міогильщика»  буржуазнотіо  с'кріоя.   іВо-
ронцо\в   сознательно  із'атушевыівал ітіо, что оредіи і«народно1`о про-
изводс"1іва» ів то  время  ів  ізначителыніой  імере  ,уже  ісущеJс'твовали„
в!се  проти\воречия, пр\иісущие  ікаіпиталиіс'т\иічеіакIому  іспосо)бу  про--
и3віодс`тіва.  Он  с,чtит,ал  идеальны,м  на)туральный  іспіособ  произ-
водіства,  где  проіизводители  са\міи  удовле'тіворяліи  все  овои  ,по-
требноісти.  ПревращеіниIе  же  `,натураль`ніого  іпро\изводістuза   в  то-
1!аірно-\каіпіиталистичеа1юе  изображал,о\сь  им  иак  шаг назад,  ве-
і[ущий  к  упаtдку  общею'твенно-экіономиче\окого  разви.тия  поре-
(|tОр\менн,ой  \РоосиIи.

іВіо  в|сіех  раіаоуркденияіх  теюірет,иіиоів   tн,аірюLщниче!с'тіва   патриар-n
жальные усmв'ия жизіни яівIніо шрIиуIФашmв,аліись. Иім\и, \сюізнатель-
іію  затушевывалоісь,  tчто  таікая  фtор\міа  о\бщеісгIів\еінноі-вhlюіноіміи\че-
|1`1КОй  ЖlИвШ|и, о\бладала`. д|о|п|ото|пно|й  ТеХ|mКОй,  Где |КР,еСТьЯН,е |ПОд-
I!іі]рігаіл`иtсь  \бе\апющ,аднIсй  "исіп,луатаіци    ісо,    сторіо\ны    пісNмещіиікоів.y
іI  і[аіркэ",ающейся  б`>уржу,азіиіи.

Піо мінанию наірод`нжоів, буржуа8ный апоісюіб пріоіизіводства' ніе `
'іk)tіыко  не іразвиівает проIизводи`тельны,е ісjилы,  но  наіоібоіроіт,  раЗ-

1   В.    В.    Воір оінцо'в.,  «Сущьбы  tкаіпиталиам,а  в   Рсмссиіи»,   стр.   308.
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РУЧIаtеТ LИХ.  ТаfК |На`П]РИ|М|аР, "Н  ОlhРЫВаеТ  <4ИРеатьяН  От  3IИмth\их  3а
Ра+бот\ШИ|коВ»  И  П|О  ВIОей  tС`тlРа|Не  IСОЩает  <фЮlМ,адНlЫ,е  |аР|МИ|и  бе8-
ра(бто`т\нык».  Пюіиаізываtя,   что  ка)пита,ліизм   -вqціет   [к   упадиу-ніаіроднюіе  пріоіиmіод(ст{во,  таjк  іи  наіродініое  іпіочірабліdніиIе,  даійіиіэль

qоін  писал:  «ОТде,лешjе  обраб,атыів'ающей   П-рIоtмышл@нніоісти   от
зем,л©д,ел,ия.  средістів  прIОизвіод`сща  от  р.аібіотніииоів,   к.аіпитаціиtза-,
щ<и,я  ,пріоім ыслоів,  оіс!воtбоіжід®ни.е  о\бщеістівіаншіо\ю  р абЬчіепюі   вреМе-
ініи -івют  парви'чіный  двіш`,аггель   іпсмніижіения   ін,ародінюіюг   б-лtа
СОСТЮЯНIИЯ»!.    \

Ид®,ліоги tн аіроіціниtчіЕош3 а н.е \замsчали, чтю. ініа  р,аізріушающиж-
tся  .стаірых ,пащри,аірха,льншх ' фкщрма`х \пріоивводстъ,а  наірождарrlіс\я
новый,  огшоісіит,елыніо  б1олее   піркшраоаиівіныій   иаіпіиталистичес"Иій
спюіаоб прюіизвіодісТв,а. Наріодшиии, o'с"б®ніно либеіралшые, льт"а
ліись іЕоами  ,ор,едсчіваімIи  апороIщіть  'візг,ляіды   марікіоистов,  лииво
.у"зфждая,  что м,аріиоисіты  яиобы хотят Uразорить ,шірод, іи  «вь1-
в,арить ,каишцыю муж.иIка в фабрИ"к" котле».

Непраівильнюе  реш,аніи,е  нарршникамIи  вюіпрIооа  о  ріоліи  ік@пи-
т,алиізtм`а  объя`аняегпс\я  т©м,  что 'сNщ  раісіомаітірйівалиіапоісоб  цроIи3вюдісmва  с  мелиqбурLжуазнюй   т-mкіи   вЬ,а-н1иія,-  tргhко,+
в,dдс'твуяісь  субъективtным    метсщо,м,  иі1ініорируя   ,историческую
дейст\вит`елыноість.  ПлахаImв ^tпиісаіл,' ч"о  оініи  «Iстарят  перец , на,-
шіе\й  ,щнтеллиганіцией  з.ад.ащУ  бкрыбр1  с  жаIпитал"м.  Каіпитал`и&м
Фчtитают они ошень вріедНым д,л,я\ ш аtрqща іапоісюібоім шрюіиtзівіо\дtбтЬіа
с.ішіиім tініадIо,  і1ю.\ их  ,міне`н,ию, ра!зд,елатЕся.  В  э'тіу  ,сіюірацу ,дdілиilні[
быть ніаіпрашj,лены,  ю іих  мціению, ` вdе уаилия др`уве,й ,Наіріо\да*2L

Ню  таік9я  біоірЫба :іс  к`аіhіцtта,лиэмqм -есть  віреіiіЁ,ая  Iміеч-та \ и\дQіо+
лоіюів  міёлкоій  буржуіазtии,  пюIаиbлнку  <dвіреімя   чудёIс   пірЬшлю
нет ши іоtшіо.й іпарmии, ікот`Оірая  мюігла  бы іиріиіишутЬ:  <юGюйтр,
иI$вЬди'телыные  силы, ' інtе  ,шеівt©лись  жаіmитаілиgм !'»3

Плех.аніо1в  при  ощешікіе   иаіпиталиівіма   іиіскіодIи,л    из   ук,а8аіши
Маріиса  и  Эmгельіса.  Оін  іпраівіилыно  оmмеша,ет,   чпю к,ашит.іаліи$м
раз|ви]валіся  ініеісщіhнаіиоіво  ів  Англ,иtи,   Г,qріман`иіи,   іmоаиолыиу   таМ
бтыліи ,разцр1іе  иістюіріиічеаки,е  ус,люв,иія.  Сісыjlіки  н,ародніикюв , на  не-
ікоrюрюе іавоеобра3іИе  исгIіqріичіесіиих  Ус"віий  Рюіаои\и  ніе   з\ат1Ра1`И-
в,ают  общи,х  преішо,сы,ліоік,   глаіщ,ых   услювіиій   и   н,еюібхюди,мых
іпри\нщипоів  для\  рtаз'віи"я  ж,аіг1`италиюіма  в  tст,ранtе.   ПлехаінqЬ   в`и-
дел,  что  каіпиталіизім ознанает tшріоіпріеісю  ів  іраізu3іитии   піріоіи(зврд
телШьLх  си\л  гю  ара|внаниЮ |с |ОущIесmolВаlВШ|И]М   |В   РО|аёИи   обЩ
сттв®цініо-©конюіміиічеQкиім .стірюIамг  Он  ук,аіз.ывіал н а  выыЬаіmый  k,
"тали\эмю|м ро|ст общ©с'твенніогю1 р'а|зделания тіруда в lс'тіран|е,  на-
жdдивіIщй  іавюіе  выріажеПиіе   в   увіFшішаниіи   фзбріик   и ` ізрводоіВ;
mрк"іьш,ленною tн аіселениія,, , в ощФюніии, IIіроімыGліав от  з@м,\лед1е-

\і,  ли`я;  в ,раізівитиtи  "ргов,ли, деінежноюі обращеініи\я и жредита.

хо3я[й,сдваахТ, Ис;рТ Ьdf6: Н.  "ОЧеРКИ    НаШеГО    ПіОРефор,менгного     общестівенно

\    :  Е[б:Р:НхИ: нN:3:  `Г%УоПчF,а+:?Т[?б%#н3и7е.  труда»,  стр.  і4
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КОніирелнщм\и  ф,ажт,а(ми Плехашов' дкжавьmtа\л,   чтю  іцрюtмыіш-
jIенный  \каіhитализм  в  РОісісии ібьгстро ра3вIивался. Так,1ссылаяісь
на  сmяібрЫакtий  ніоім®р  жуШна\ла  «НОвое .сл"во»  за  1895  1юд, Он
пtисал,  'чтю  каім®нн®ущюльінаія  пірсNмьшленню)сть,  о\сю\бе.ннIо   в  до-
нещком  баіссейне,  за  последние tдесять  лёт   ((1j886+18$5  Iіqды)
выіросла вТро`еі й .Что.  с  ракріиі"еім  ік,а\питалtизіма дюібыча  у"d  на
юге  пірqвівюиtла  віс,е  остіалыные  каіменініо)угю.ль)ные ріайоіны.  А  «іза
`:'°#'gр#tИL:я2Ёа:е:%ТО?ещ:шТЕ,3:,#iЖСi°тИiИхВg:8g'Тва3Ч;2ЧЪГавВа,}%`РЁЗ:

С'ПР|F#р Ел?иЬР %%:ЪВаiiНtГЁИ`kаВпи[:!2л iРа:З ар»:,.оои\ю,  вьmОз   в  вФіс"-

ные  и  заіпад(ные  окріаіны  р,уоаю,гю ірафmн`ад,а   и  дріуmих   тов,ар"в
таtкіже  «®сть: веріньй  призн\аік  "1юг,  чm  к`аіпиталіи"   в`скречіает в
Н\ей  удобнюіе  по,ле  длія  ,сщоіdю  далшейш@ю  tра\зі\в,и'тіия»2.

Угліубленіие заівиоимоіс" иустареій от к!руіпною ікапіитала , ог-
рыв  ж  от  с'елыаиою  хюізяйIс'тів,а,  пютqрія  иустаіріями   экк"но\миче-
к]кюй саімрс`юяіт'е,лшоіели .и Iперіеіхіод Iих в ,рящы пролеmаір)иIев  пред-
стtавляют `іооциальную 'баізу для раізви'тия іпроімышленноіго 'капи-
таJIіиама.

Ф \рфсте ж,аіпи,т.алиізім а  ,в ,Ро`ооиіи  іспэ!идіетельствуюгг уюп€х,и  кре-
діитіных оіНаріаішій.  Таtк,  іс  1®б4 до  1877  ,гіг.,  т.  е.  за  1В .ле'т, ікапи-
т,ал  баінікюів  вьпрюIс  с  277,і7  імmін. ,руб.  дю 8і8і5,В  млн. \ руб.,   и,ліи  на

&2лОd:УО,ьу%.РlО:СТюУ8е#]:р°уП#аlТТеFL:аТдЖ:ВЛлfиЖiбОgшТя:j,и'С"gЬ7.
ц®нтю,в 3.

Уси{л,аhtный  рIост  .и  поліит`иіч@акое  раізвIиmи,е   ріаб"агоI  Jжлаіоса
боільше\р\сего шугали нарIодников.  ЗаIсул,ич  писаіла, что <Шаши...
tсамк}бытньIе ,віра\Iіи' ,б,уіриуqізіии ібоятся  не иінmО ч,ею, ,каж шмешно
ея іРаікр[)7шительінюm р,ліияшIия  ін,а  гюіаподістікрщиій  ,в  на\сгюящую

ЖркуiйаЖЕ#ЕЁ'GgГТ'ЁюТсцЕРй:нЖыдkа`Н#ЕаСнТиР:lйdЕzС#ю"::Р:t:Еg:
весно, ккш,елню)  с Раіз"'"dм  буріжуаізиIи  тюлжоI   пот"му,  чю с
tНtИМ   НеIР`а|ЩР|ьЬНО   tСш3tЯlзаjЮ  ' \Ра,з(ЫИ`т1ие    mрол|ёт.ар|и|ата»4;

шеLFил:жча#а,ОппьрmgЁг*в®ьншнkа,g:,ь#йdЕ:,р:,нЕ3,33тЕ.<®й,Ен»в#tгЁ:
ЛОсЬ,  ВоРОЩоIВ  в  QбоаНю|ВIаlНиИ Этlolю  з|а|коН.а оП`И|Рался  на  со|МШИ-
телшые  іскратиmиш©аИие данныіе, \в 'иогюір,ыіе ін,е  tв\с»шло  болвшое
mсmіиIчіесrlіво р аібощіиж іпіркщыш,ліёніныіх предпіри,яітіий  со ,стОIи]мюістью
п,ркм!\уиЦйи  н,иж,е  100 'тысяч р,уб,ліей.  К "ку tж,е  щифра 800  тыс.
р.абюгчі,ин',  на  кюгhоірую  ,Осыла\еттся  Вор\оін\1юв,  іоmнісюилаісь  ліишь  к
о\бра\баТывающ©й  Пріамьшшлфннюісти  евіРюпеШакой   qас"  РОоаии.
ПлеханоБі-на прійімерах рdста  нюівьт,х "кIаіцииjх' и іпрIядилшж фаіб-
ріиік МюіdювtакIОй, В,ЛIадЧімmріакюй, "фIQиой и Ни,жіе"рюдскоій гуi

1  Плехіа,нов.     іGоч.,   т.   JХ,   стр.   tl06-`,1\07.
2   ТаМ      Же,    Т.     і1|1,    СТ\Р.,    й29.
8Там     же.
4В.'    Заісулич.      Соч.,     т.11,     сТР,101.



берін,ий поікаізал \рюіст чіисілешнюісmи tраібочіих в  "реформанный пе-
риод,  Оісо'бо `поідч,кріинул,  чю. ріоіст .раібюіч(их іпіркмIсKодит  не істоль+
пю в гЮIр-Ода`х,  аколыко в п(рк"ышл,енIны'х ,поісадаіх. Т.аік ін,аПр1им@р,
«ів  Шуйакюtм  бумаіIіо-mкаjцкоім  с»кр`уге  сще в іиоініце ішестіиделят,ых`
и  наічале іоемtид@сятых  г\одов, tc оmирытиам  ноВых  межіаін]ичеаиих
тікащиих  заIве|дqніий,   селыакюіе  наіселіени,е   очIень   быісJкріо   на\чьало
стяігіиіваться на о,бщие фабір.ики и перехіодиіть ів tчmтофабриіщый`
ш,аісtс   р`абочіих»L-.

`Пірtизывы  нqр|оідіmюоtв  «вад,еіржать\ся»  іна    уріоівш,е   ікуістаtршой
ПРю|МЫtШЛе|НН|ОелИ  И  |Щр|вю\бШ1НО|М  апоСОб|е   О|б1Ра|бЮгПК|и  з®Мл,и , я'В-
`ляtютіся,  по мініению  Пл.еіхшоіва,  уткшіиіе,й   и   даів.но  іпро,йд,еннь"
этапюім іиістюіричааккыгю  разви"я,.  «Рюіос,ия   іне   иміее'т  ініужды,   нtи
JвЮі3мюіЖНОстіИ  во\ЗСв(РащатыСя  Наізад  по  пу",  oLЩнIажды  ужіе ,пРОй-
денноіму;  тtочно так же іи  3адержа`ть ,ее іна этом пути  не может
інижакая чtелсщвечеакаія гоила.  Р,уааким tпqредіоівь" деятеляім  сют`а-
еmя ліоіэ"му  одію  из  дцуK:   или  сmліаіииівать    сущес"ующий,
фа'\Кт,  б,е,СПлодНо  сОЖ|ал`ея  О 'тЮ|М,  чтЮ  ИСтЮРИ|чlеаИОе  ра|зШ3|Ит1И|е   со-
івёршаtелоя  віащреmи іж  сfи]м|пати,яім,-или  піріинIять   этот   фаікт  за
исжіоідную  тюч]иу  dвоіих  дойIотівіиtй  и   постаіратыGя   упютрабить   н.а
tпюлызу  ,раібіоічіею  1класіс.а   в|сіе   `новыIе   аилы,   ооtз!даіва©мые  саtмим
щркщеісісіам   иіс`тіоріичаакюtю   р аіз!віmия»2.

Наіріо(дпикіи  мешtаліи    пріеоібраізіаваіть   оібщесгпз®щую    жиз\нЬ,
ігЮРіефккріміе]шой  Роіааиіи   пIутам   «ізіадqржива)ния»  ,каіпіиталmма  иt
р,gізвIитіия   огпжиівіших   «іцарющныж»      форім     хіоізяйістіва.     Руіоакиіе
маірIиdи`сты  пкрастірюійиу  юібщеістіва  tвоіз`лаIг,али  на  р.аjбоічIий  .клаtсс
и  .сюіци ал щGмюіир атич,еіак]ую  партіиію.

|Н аIРОШн|иии  П|Ол|а|гал|и,  tгю |кап|иТ,али|ст1ич|есmи|й  ,апо|соб   пРОИЗр
пзюдс"а  в ,щрефIарIмIен'ной  РОсіаиіи  н.е імюIжет р,аtзівіИватыQя бI©з на-
личіия  1іо'тоівых ірынкm}, ікаIк вніутіранн.их,  таік .и ішешних.   Пю   и,х
мніению, інеіизбеmный іирах ,біуржуаізmгю  \апюісоба   іпроиізDОдіс.mа
обуслав.ліиваіелся  там,   ч,т`о   tк.аіпитаjlіизм   ра1зруш1Iает    {"аірісшіное
щрюіизвюд\сгпво\I»,  ,р.аізIОіря,е'т  н аіс.еленіие,  tсокр.ащает  ,в'нущренін1ий  Ры-
іноп{,  а {Ынешіею  Iрыішка  Ріоіаоиtя  іне  иміеет ,и   ,кр.июIбре,ели   іне   мю-
же!т, таік ікаtк tвсе ©чіи  ірынки діаіыно уще заіхванtаны дру1іиіміи гікр.уп-
•ншміи  ,каіпиталіиіс'"иічіеаиимIи  іскріанаtм,и   Евркшы.  Народн'ии  счи-
т,али,  чтIо  в   каіпиталиіdтиічIеакоім   обществе   іп|ріиібаівошнаія    стюи-
моість tмсжtет быть іреа,л(иізав,ана  тольюі   пр,и  ""юі1ци   пірюдаж.и
приібаівюічног`о.  пріод'ук.та   т\аtк ,  назыіваемьшм   «третыиtм   ліищам»  и
эчіиім «ітіретьиім ,лиtцом» tміоtжіет tбыть то,лько внашний ірышоtк. Раіз-
вивіающіийся жіе в  РОіоси,и ікаIпіитали" ,втяіIіиtв,аіет .в  торгювілю .не-
mlаредістіванных  пірюіизівюдіителей,  разоіря.ет  иіх  и  оокріащаIет  тем,
самь" иімеющиtйGя  `в.нутіре1ш,ий рьшіок,  а івнешніие рыпии отс,ут-,,
с"3уют.  Следо'ватеЛынIо, к,аіпитализім  буд`то бы   не  имеет  пк]чвы
для раізыития.

1   Плеха,нов.     Ссш.,`т.11,    спр.    917.
2Та,м     же,      ст`р.    389.
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Эт\и Езглящы tна ютсутелвtие \рынік"в,  неоібхюдимы'х для  разви-
ти,я  руісіаFюю   иашиталіизім.а,  наИ\бIоіліее  четіко  выразіил  даіниэль-
\ао`н.  Он (оч,итал,  ічто  иаіпиіта,лизм ,не  имееіт` будущ"сти ів  Рюіссиіи
н3івиду` юmсутс"3іия рынікоів.` Оін із\аяюtил,  чтю ікаіпита,лtизtм  \сгцраміится
юбр,атить  :прQtиізвIодсі"3tо  вісrех  іпIрюIд\ук"в  в  юіва(р,  тwгд,а   каtк  <4на-
родноIе пріоіиіЗвtоідіст1вюі» оіс'таеітся Iнатіур алыным  ,и  очісюда  «,э" два
візаим1ю  уши\чтоtжаIющиіе ніаIпр аів,лени\я   и   ісоістав,лtяют \ ,иіс'тюнніик
вісек   тіёх  іпрю"воіреtl,иій,   іс   іиоіпорыміи    інаім    пріи'жщіиmся    вістре-
чатыся»1.

Щр,и tріоіст,е наісіелеіния, іпірIи `соіщріащіаніиіи ,рабюніих  дней  в tюд,у,
пр.и, уuзел]иічениtи на,лоі1юів  tи іусигіісіIши  gюапліу.атаціии, tгфоіриіліи  н,а-
рIоіщни.ии,  ,иріостьяіНи1н  вьшужLцо,}і  іраіоши\рять  пашню  за  іоч,ет  вы-
юінюів  ,и  лу,юів,  ч'то  ве\де\т  к  ,иішіо,7іьізіоіванию   иIсто`щеінню`й   поічівы,
1к нIеурюжаяім ,и tк tна|роднь"  б,t=`діt`,'Imіи'яім.  Цріаме  тоігю,  `ч,ам да,лыше
разінивается  tиаIп,ита,лиізім,  і`tчм, I")і іміні©н,и'ю даіниэ,лDсона,  міеныше
•аму  тіРеібуе`тся  tріаібmиtх  д,ля  иmk)'.Iіttі[t,ліения   необхюLціиімюіг`о  ікюличе-
cma  тоів,ароів,  там  ,біо,ль1шIс  юіt`\піtjіГtіttж\дае.т  іоIн    ір.аібо\чей   іо`и,лы.    Эти

ра|бkшИ,е  ока|зыВа|ЮТ1СЯ   ИЗ,7l|И|II!|H|I,tlМ|!l  /l,7I|я  ,каIПИтал|ИIст\ИчLе|акюп`ю   оПО-
сіоіба  п\рюіиз!водіо"Iа  и.  іпр,t`ін!і}{`IщіII(л`і:ія    в   іниЩих.   даінmль\сіоін    и`з
вісею  э'тюіго  дела\е'т ,сл,с`дукjrщі,IИ  ,ііі,іііііод:  «інаш п3пtучірtанішй  ірыінок,
на  ікютюірюім  {иаилючіительіIііt>  t]іt\і ііt]і]іі,ііііі.ііt±тся  інаіше    ,к.аtпиталистиче-
аиое  прюіиіm`одіс"3o, ін,аіхіощи'ііі`,tі  ііt ,]Iіtt[tll],Iі`.йішей ,завіи)с,и\мюіс"  От  пла.
теіжіной  ,а"Dсоібнюісти  б|олышіIііпіt..,'ііIі;і  ііі ;іIсt!jііс\ниія.  А  эта  ісmоісоібноість

ум еін1ш ается івісл,едіс'тпзіи,е  уміt" п ,іі і і,t`іI I wl  ,]tюі"tоіжIніоісТи tпр,илюжеін ия
чір'уіда  ,пюі  м,еріе іразвития  іка\пm"і`;іtі',Iі" :і,  Iю  tмере  іотщелени\я  об\ра-
батывающіей  пір`оіміышлdнініоісі'I`ін іf t'I`  ;ttчм.rl{`іііf,гііия,  іпIо tмеіре  оісвtобіож-
д,еніия  раібкши\х  аиіл,  іког1юірIыс іпIі`,іі,ічJііі"іші)t``  'ш{Itіп,л'уатіащи'и  'их от юру-
диій  тір\уда   не  на.хіодят    ,сабіс    mіі)Iі,"tіжі``ііііиі+і,    іп\О    ім®ре   іиіс\тющ®ния
зеtмли,   noI  мере  ухудшIениjl   уt`,ііUііі,]ш.c'і   ,'іt`м,jlt_`,ді`,лI,чеіско'го   труда»2.

ЭТр|  СУждlе!Н|Ие ПОIКаlЗЫlвillm`,   `гш  дalШ1"-jI1ь\(`ЮН  lн1е  |вIидlел  за|КЮ|НО-
гмGрнюtlіо пр|оцеоса  прIащращ|іW"tі  ,іl ;lі'ііуtі]I;і`,jгі,і"]tію  и |мелюотюіваріною
проtиз(віод(ства   ів   `каіпита,ліиIст`іі`tііt`іі`tw).t).     { )ііі     іі`tt№.ічііt]неніно    н.е    (пред-
стаIвля,л  се*бе  тіого,  чгю  .вінут\р,t`,)jіIііи il  ігtі,ііпіоік  }ііс  ісіу,живіаіетая,  ,а 'раJс-
шIиtряегпся  в   свяюи  іс   Ріоістоім    юIfіIщі]іt`іэііііtЧ}іНIo\IЮі   іl) аі`ЩеЛіе|НШ    тіруда,
создаваеміого    ріазвtитием    ікаіп\и'I`;і,тіт,і[tім;і,    (В   іtіо,сте    вінутреннеtго
\рышка  Iпри  `буржуа"o.й  іаиістеіме  ж_]itіія,йісгііuі{і   гліавIніую tроль іиг`рает
РtаіЗВ|ИтИе  Віо  іВlоей  swКЮіНОміИік,е  сіПРаі11 ы   оіГt щt`іс'т\nе1нно\гЮ   ріа\зд,е,ЛеНіИ Я
лруда.  Нарюдщиии же дюIкаізывIа,ліи,  что Iв  'Роісісии ,нет оібщестпз,е.н-
Е1кы1юі ір аіщелIgніи,я  т|руд`а.

Плех,а,ніов ;івыістіупи,л  с  кріи,тіиIюій  н аіроLцIн иіч®акіи,х  івіз'гліядюів.  О н
пиісал,  что  рЫнии  <"е раtстут ,и ініикогда  не іріоісліи  на  діеревьях».
Буржуав'иія  іgoЩала  ры`ніки,  а  Ніе  за|От1ал,а  и,х  го`тюIвыіми.  В іпре(Ц-
ше(елвующий  ей   фе\о\дальнюірамечсл.®нный   паріиIод   не   было   не

1   даниэльсон.   «Очерки   нашего   пореформенного    обще.твенного
хозяйсшза»,  стр.  71.                                                                                  `

2Там      же,   tстр.    324.      .
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тіолыкю  «щрк"а\дн\ых  ірыінкоВ»,  нЬ    и   Iвообще   ін,ё   сущеістів®івал®
ршнIкюIв   в    нIоівіейшам    ,аміыIсле   этютю   олоівіа...»`.   '                           `'

Рынкіи во,зникли tи 'іраіашир,иліиісь в ,проіщgасе амеіны на'т№`а,ль-
но\го    хtозя,йісіт\ва   тюваірншм,   капитаIлистіичесmим,   іпір`и    іIю`т`Оірам
щрк)искодит  діиффаріеінщиащиія ,неіmср,едстівенных )цр"иввюдіиюлей.
на  б`уіржіуазIию Jи ,проліеч\аірiиат,  а  таtижіе {сQіщаетс,я tв(ю в  больших
ра®мерах  об1ЦIес"ііеніноэ  раізіделение  тірiща  1между   ір.аізличінЫмtи`
огцраіоляіміи шроімьшланноістіи  и  Iоелвакоію іхIоt3яійіелв,а.,  t

іВювр а,ж а\я ,н аіріоід(ніикаім іпо вкmрюіоу  о IсюікращеilіиIи  Ынукріелнё-
ю ,рыініка, Плеханіоів ,mиіса,л, чю <шарежод вісяmой tстtраны от ,н,а`Т,у-
ралVь`нQігю  хо8яйс"віа  к  денежіному  неюIбкодимо   с"црю(вюьIqдаеччся
"кріс"іным  іраtОширени"  ее  внущріеіннIагю  рыніка,   и,  бев  Ьсяію(гЬ
Iс"неін,иtя, э.тtот\ ірыноік IвіоещелIо дюістанет`Qя   у інаіс  інаш®й   б№ржtуа\~
зШи.  НО  Этіо  еще  не  вісе.  ПРіедУ®Мюtт|РіШелЫніыйі каіпіитаIЛИ}сТ  mРедL
в,идtит уж,е  аю ,піе)раполін©щие  и  опіешіит іщрио(фасти, рышіни івtн`ещ~
ние»2.

Сл,едоіваmлЬніо,    с   раізівитиам   каіпіит`а,л'иістичеіакюm\   ісш"ф\б?
п|Рю|ИзвIОд|с`"3 а (В |п|о|рlефqр|м|енной  Р|о|ООи|и ,вШутР|е|Щнlий  ,рЫнtОж |не  С'уL+
живаліся,  каік  утів®ржд.али іна(рюдніиіии,  а  рааширія,ліся   в і вапзиtСи-
мсюти  от  ,усиленщ  оібщественніопо  разд\елешия  т,руда.'  Каhйта-
ли{зім,  развиіваяісь,  риіаширя,л  сфарIу  дtеят`ельнонс'ти. ' ПраЬда, ' рас-`
шиіреіни.е іпріо,изводістіва  tи  ,н ащіоігшaни,е  к\ашіитала  в\стр.ел,ает  мtноhоі
(щр апя'тс'тівіи,й,  <ш)о tс,ущеістtвіоів ашие эт,их іцреляітс'тівіий  еще 'hkе tд"ка і`
Lзываеіт, ч" в  каіпіита,mст*чеакіж істірhаIн аК іабыт (пріодіуитюів імржіет
увеліич]иватьіся юлыю ,за  dчіет иніоіелраінінЬж рьшкіоів.  УЬелиічеіние
еmкосщ  внущр®ннело ры.ніка  в таIиих  счір.анак пРедісТавлжт   со,і-'   "

::Г#:;%#§§:#кТ;ЁаgХ:g:#fЕ:ЁдИЁ:#,':ПТЮ:3:t3':|#Ун :r:;НщТа:1#ХкРаLi'Е:   !
талиізма  юоібtра,жаіют,'  что  раз  на  роемирн\ом  'р,ынке  утверди-    (
л|И|сь' «|бол|ее  IПФе|доВые  скран|ы»,  тр    ст1Раша|м    «Оч1сТ.алЫМ»,   ТаМ

Ё:#сИ:еiЛт::ы±НО=+%?#:Л'?сТаГkо%ТОд:!#,:Щ':кТюаlВс:'Г::EееН'3,#а?нТ:ЗкрсТ:#
віещей  вынуждаютtся  доmohять  ,<щгqредіывые»   іи   чаIсго    с"піерн.и-
ча'ют іс .ніим,и очень успешно. БрI,ліо віремtя, tк`оIгда  нGмцаім ,сч\ранн,о   \
былЬ , бы  и думаіть ,o  Qсmерініи'чі®сmё іс Ан\г,лиіе.й, `а  т\епIкрь  mРыЧИй
опыт  ,покаізыIвает   анг.лиіча]нам,  ікаік,ие  быIстрыё , Уелехи   де,лает
немеtщиаія   шріоtмышліенніоісіть»4і.

В  діоIкаізатеLлыствю  тоігю,,  чю  р\уtскжий'  ікапіита,ліизім  имLел  іуіаПе-
хи  и на  вінФ1шнеім tрышке,  Пл,еханоів  пріиівQдtит выіака!зыва`циія ,аніг~

:gg:#:с::\]б%-iГ:L%?мmБЯ;бЕ;:а±[§t%,йПЖс?##аЁиТиЖьКюЭЁЦс#леЧРд:Т#ТаадЛ,
п"авящ.ешный віоіп\рюісtу  о  тQірtюівюім  ооіперниhіес"е  РОtсісtиіи  ій  Аінг-
лии  на  іоредінеа3tиаТсжих  рыніках.  Общий  ,вывод  Кэрцона  тот,

1  ПлехаIно,в.     Gоч.,    т.11,    Gф.і   168.
2Та,м      же,     Gтр.    230.
ЗТа,м      же,      т.1Х,.ст,р.'    105.
4Тагм      же,      стр.114.

зп.

что  «руоаиие 'тоіР"вщы  вісIе  болфе  иt  біоіліеіе  укр,апля`ются ів  С\ріедт
н,ей  Азии,  вIсл€дIсттвіие  ч©ю  діеН1"  пеір`ес.таіют  піріи.ліиів.аіть  Ь  ,бом~
б,еійсіиие  ,и  IмаIнчеIелqріакіиіе    ікаірімаініы,    ,наіmравляяісь    в    каірімаtщ
ініижіел`о,ріодсmиIх  .и іМОакюівIаиих жупцюів».

Плеіхаіноів  щриходm tк  'в,ьш3Iсщу,   чтюі   сі,сылка   ,наррдін,иIюв   ін,а,
то, чю оmсу"ів(у,ет tвінешчий рыніак и  іпоэтощу   н,ет  tпоЧвы  для
Р а|3ВIИтИtя ,, |каШитал|Из|М а J}` РОаоии,  От1п|ада|ет.

Плехано,ів,, \к.аtк  руікюівIодіитфль    1іруш1іпы   «0tсівоIбIощеніиIЬ   тtРу-
да», iпіqрівый  на.н,еіс  уідаір іпо вmг,лядаIм  наріоLщнtикоів  о  судыбах  к,а-
питаліиів(ма  в  РIоіо"и,  tно окIончателнно  ,р,аізгроіміить   их   не   мФг.\
Эю оібъяіоня\©т\ся, т©м,,  ч,rю  к}ріичіи]иа  Пліехаінюівым   наіродIнИіч©сmих
івізпліядюв іс'тР ад ал,а  іGуществ,`еVнін\ыми  ніедіоіста'тж,аjми.  Ой  оі1ір аничіи-
валіся,  г.лаівнь1ім  оібір`азюім,  иізлюіщ©ніием  оібщж tпЮложIен,ий  маірж-
tОистіаIюій  теіориіи,  ікIоінста"рюів.ал   фаікт   ,разівmиія    \каіпіиталtизіма,`
и,ллюістрщроів`а,л  это отіціе7Iыными  ' приімqраіміи,   ,пре,имущес"аннd`
теми,  когюрь1е  mdелись  у,ж,е  и  ів  самюій  на|родніиіч,еIакіой  литеріа--
тіуре.  ПлqхаIноів,ака,я  інріи'тиіка  ібыла  акрреіе    филіdіос>факю-лоігичіе-
сIкоій,  ічам   ,иIсто(рt'ик'о+акоінюIміич,еюкюй.    Т,олыкю   Леініин     заів,Qршил
и\цейhый ,раізіцрюім  наіро(дниніесfпв\а,  пtо(двіqщ віоеоюtроінн,ему  и  глу-
бкжіоіщу  и'зу\чению оіQобеIннюtс"  проіцесіса   раізвіития  tкапиталіизіма
в  !рk},оаи,и.

IфитиRа группой  „0oвобоя8доние  труда" пародничеоRих
роз3рени`й  О  Пе`кашиталистическом  пути  ра3вития  Роосш

Наіродшии  Утіве(рждали,  ч1`о  іРюісісия  ,ид,ат  <dсаімоібытныім  ,'пу-
тем»  к  ,соіциаліиізіму,  міи\нуй іка\пи,тал\иіз(м.  По  іж  мінеініиію,  фіунда-

gяmн%а"яРаоТJИ#Е:,':',НЮв%,знТиИиашТ:яРиУапа,g,3':%л:а:Т::#ая:|:;Л#::;:ФЬИgтё:
н,а `оіqноіЬе '<шарIодньпх іидіеалюв» до  наIс`тіоящагіо ,віраман.и,  воіпР,еки
«lВРа|2IqдебНым    '   дайоТ1В|йЯМ    |11О|суда|Р|с'11ва» ;    .Р|Уаак|ий    ,ИР|еСтЬЯШIИIН,
tцри]рісщюій  сюіциал(иіст,  ікюіл,лqктив|иіст (г1іоі  тір ад.иtциіи,  «по  духу».

Наірадіниік]и  ачіит,аліи іир®ртья\наиую  оібщ,иIніу о,снювіноій  яіч,ейкюій
\оощи,аліи(с'тичеакоію   с'тір\оя.  'Этту  'мыісль   наішбіолее  ч,е\тіkо  ,выразtил,
Л,авіріав  в  авоіеій іпріоіграмLuніоtй  істатье  «іВіпаріед»  tв   1і87В  гюду.  Он
піиісал: , «для ір`уіоаиоIю іооіциалыная піоічівіа, іна  кюm(ро,й ,мIож,ет раз.
вішватьіоя  будущніоість  бо,льшщіс'"3а  ірусіокіаю  щасел,ания   в   том
ісмыс,ле,  ко'тіорый   ужаізан,   Оібщи\м,и   зіадаіч.ам.и   нашеI1іоі   вIрем®ніи,
©сть  ікріест1}я,шс"о ,с  оіб'щиніныім  зIем,лIеівладаніиеім.  Р,а№іить   нашу
оібщmну  в   lамысл|е   о(бщйtннюй   юIб\раібо"]и   зеімли   `и   обhlинн1оmо
полызіQвfаініия  ее \іпіріод\уитаtміи,  сде,лать  и,з  миіріаиФій  ,dхіоіщки  оаніQю-
нюй, іцрщ.итишеісший  эл®м,ант  рус(ак\с)\ю  общест\вецніоігю  стіроія,  йо-
г,лотить  в  общинIшоIй , Осшбс'Лренінюк;ти  час'тную,  дать  }кр\еістьяніиг1у
тю оIбразіованійё и i`с> ,tпЬIщманіиIе em с»бщи,нньш потіріёбноіс'т©й ...-
во'т  апециалыноі  р,уюок]иtе\ ,п@ли,  (иоюрыім  діолжел  оодіеtйЮmвоіваіть
в\Ояиий '  tруоqишй,    ж`е1лаtющиій    пірюmре|Оса    lавtое№у    о`теч.ес`тіву»[.

1  Лаjвр,ов.     Соч„    т.    П,    стр.    30.
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баізіу.д,ля  ,пqр,ехюд,а   к  сюіциа,ліиtзtму.                                                                     ,
Пеіреход)у ік іооціиализму,  юваріили  н,аріодн.иии,  імешает  госу-, j

дар|стпю   оов|м.еютно  с  кулаIка|Мtи`   И   мlИ\Р|Оеда|МИ,   поа1ю|льку   они  'j
пытаI1отіся  наісадить  индіивіидtуаIліис.тіичіеаKие іид,еи  среди {на\рюда  и
jсо,здtа'ть  IкапиіLталиtстіичасиий  ісгкріой.  З адан,а    «tгgрюIев»,    «ікрити\че-   j
аки  ,мысля,щіих  личінкyстей»  .из` tорQдіы  сЬіциіалиістіичіеакюй  ин'те,7lліи-  `,
г,©нции оостояла, ,ю ,мнению tнаріоднииоів, tв юім, чіюбы, ру,кіовод-
ствуясь  нравс.т\венным ,идеалом,  вырабіотанным  на  оісно.ве  <{со-
врdменной»  наіуки, воіапрепя'т\ствіоівать  на,мерениям  юісудар,ства
іИ  !поВеістИ  біеа"МОщкрю  «ТОЛПу»,  ,НаРіОд   ік   ,сощИалиіот,и(чеIакюМу
строю.  Отсюда вытеиает,  чт.о  не  материальные условия  произл
водСтu3а,  `не класісовая  боірьба двига,ли  обще'ственное  ріа3івитие,
а  сознаіниіе  I«героев»,  <жритіиічеіак.и  мыслящих  личностей».

За\Gлолга  чtл@нtов    1ір\уппы   «іОавіо(боіжденіиіе   труд,а»   соfст`оіит  в
том,  ічтіо іони наінесл,и ,с.илыный удаір  поі ,идоали,стичфакіим гв3,г,л`я-
дам ,нарюдtниtкоів іна о'бщасmенноіе раіжіит,и\е Ріоіоаии, и пріиманилtи
шр,инциіпы  научніого с,otциали3\ма  к иі3учению ;пріоцеIсіGа  раізви'тия
tс'ттраіны.  Пліехаінісмв  діоікаізал,  ,что  раIзв,иmиіе оIбщіеіелв,а  опіредіе,ляет-
ся  в  іконіеч(ніом  очеіте  н,е   Iпіожелаінияміи   и  tидіеями   ,выдаіющиKtся
л,ичінIоістей,   а  развит,иам  матеіріиа,льных  усліовіиій  ,Оущес'тівюіваIнIиtя
общ.ес"а,   изміененіиіяіміи    апіоісФба   іпрюіи®вощстіва   матеріиа,льных
благ, інdоіб.хюдіиімых  д,лtя  сtущіеісшвіоіваіния  общеіс"а,  іиtзм`ен®ніия,ми
взаіиімюоіmнюше'ніий  ,клаісIсюIв  за  ріоль Iи  м\есшо  в  оіб,лаtсти ,прюизвод-
істіва  ,и `раіап1ріед,еліен,и,я ,матеір,иа,лвных  блап.  \Ціе ,идеи о\пред,еляют
общ®Gт|віенню -,эIюін)оіміиічіеакіое пtоложіен иіе  людIе,й,  а\   оібщастівіенно-
жіоініс»миеіакЬе піоліож(ан\ие людей ощределя,ет іих ,идіеіи. Плех а ноів
пи\сал,  что  t«историю   делаю'т   люди,  ніо   делают   ее   таік,  а  не
(инаічіе  іне піо'тюіміу,  что  оініи  ооіэнате,лыю  хіот,ят  сделать  е,е іименнtо
таік  и .шміанно  іне  и,наічіе,  а  пюітаму,  чю  их  де,йс'т\віия  оіпре\діеляют-
tся  ніеізаjвіиісиIмыіміи іот  их віоли  Iуслоівіиями...  Гла1віное ме\с'1`о інужно
ю'тівеют.и теім  отно\шешияім \цріоиізыод)с.mа,   иоітюірые  во\зншкают   на
почве  данных  производительных  сил»1.

РаIоамащр.ив,ая   общесчів©шую жtивінь, ка,к  іза`стьпзшую, tнаріод-
нtи\ии, (иаIк ,п\рIаIви,лоі, іприходіи,ли к іреашщиіоіннь1ім ,вьюіодам, ,к идеа-
ли3аіции  отстальш  фоірм` жіизни  рую,ако(ю нарюда  (tоібщины,  ар-
тел(и, ікруговіо.й  поруки,. пріикрепления  крестьян ік  м.иру ,и  т.  д.') ,.

Пытаяtсь увіекюівіечіить ,идущи,е к tпи\біели п а`тр иаріхал1шые м,ёл-
mоб,ур,жуа\зные усліовIиIя \ж,изни,  іцрIевіращая іж в осшоівtу будуще-
ю  щріоя,  народtники  тіам  ,саімь1ім  обнаріужіи,лИ,   чтю`   оініи   боятся
"ра1ірессивIноію дівиженіия.  «іНа`рк"дник,-mиісал Пліехіа нов,-пу'-

і \,,'і t!''I\ся  піропреюаиыніоWIю   дIв!ижения    общесттвсжныK   Отнюшеін\ий  и
`ііні\`іjl,лир'ует  ,к  аконоім.ичеіакюіміу  заістою,  ,к  сощраненіи,ю  стар'и,ны,
і і ,'і'і`|р(иіа(рхал1шыж    фо[рМ    прюіизіводtстів\а»l.

Идеа,лизирtуя оггжіившую  іавой  всж  селDаиую  оібщш'у,  наРРд-
uіtік,и   счіитали,  чтю   аиюнюIмиічеіакая   іи   по,ліитич,еака,я   отсталtоість

\     IіtііIіла'шнеtй  РОіоаи,и  явліяетіоя   лу.шіи\м   за.люі1юм   аюірой   победы
|    і'іt і\циалистіичеакюю  стірю.я.  Несюiс.тюіятельніоість  этіж  уттвіер(жден\и.й

і;іIк„rllоч,ается ';в  т\ом,  что  оіни   б,ра,лIи   «усюй    наIр\Одінюій   жіив,ни»
|,|(`ilс'т\Р а|ктНО,  ОгюР|в аIНно  от  (КОНкре'т\но-И|с`тю'р,Иче|Окю.й  деlй|сШ3,ИтеЛЬ-
Iіtісти,  стараяtсь  «оічи\стить»  от  развивающихся  буржуазных  от-

шений.
От1В/крtГая  НаlРОдНИ|ч@аКЮе  ау,2zщение  о  тю|м,  что  чер\ез общИНУ

|    міожіно  діоістіичь  tвыошею,  ."мімуниIстіиічіеіаиою   ст1роя,   Плежаtноіві іис.ал:  «По  ,Ешіутіре'ннеміу х,араіктqру  авоіей  оірігаін.ива,1ши  сельаиаh

і'::':iЩ±,%,#Fм;Lg#сТи`,:е%;%Е$:Б:мМ:И:8ЯщgiГиУтПiГяТ:.=:ТОнебУgЖс%:с:%%Ё,иtа

}   щв\иінуть  Рюісіаиію    на    путь   і1юімімуниізма...    иін,иіциа"ву    иоімtмугt    іIIіиістиtчеіако,ю  двіижения   )мюжет   візятЬ   на   ісебя   лишь   рабочий
і{„71аіОС  tЦРО|МышлаНіНых   ЦGНтіРоIВ»2.

Защища,я  іобщшну,  наіродніи"   прютиівюіпюіст\аів.ляли    мелжую
|Iа|с|т1ную    сЮ|б\сТВtеН|ность   |иР©стьяН.И|На,    оtаНО|ва|н\нIую   н,а    ЛlИ'чНОМ
hliit уде, ,каіпиталіиtстиш©аIюій  со(біственіюсти, о\сноів аінной  н а э;кіспл,у-
..іта\ции  челіовеіка  человеікюім.  Плахан"в  ука`зыівал  іна  тю  оIбrстоя-
і`ельст\во,   что  т\аікаія  ирестьяніакая  оібщиіна  шtредстаівляёт  со,біой

'   ііііеріеж`итоік  далакоіго іп\рошлюію,  Одну  ,и3   стуіпаніей   піфвіоібыт,но-

ііодовюmо  |с'тр|оя.  он  сч.итал,  чт1о  кtол,лакт`ив|ная  сю\бс'тів©нн|о|сть 'на\ііеім,л,ю  вtозіниікла  тоі1іда,  кюігда  состоіяIн,ие  пірюіизівіоди'тел1шых  сил

;   іще  не д"піусікало др`уги,х  фкрім  сю\бстівенности.  Ню  ,с  разівіитіиеМ
ііііріоіизвюдIителыных   оил  улtучшае`т\ся  зем.ліеделіие,    ув,елиічиваетс,я
і1  Ооівіершенс.тв'уется  двиіжіиімое    имущеіелвю    (,инвіеmа.рь,   тяігілО-

(    111а|я  tОИtла,  lсеМ|еш|а  И  т.  д.) ;  Это ,и|М'УЩест1во  ста1ноВИ\тlся  шР,е|цМетОlМ
t    |l'11дИв|идуалШоIй  со|бстtв|еН|НО|с", ,Рю.ль  иотоРо|й вtсе  бо,ле|е `и  бОлее

іію1зір астает. Плехаінов tmдчеріииівает,  что  воіан)ииніовешие  индIиви-
t   ,lL|уалИ|з|Ма   ,в  "рвtо|бш1НОlР|о(д|о|ВЮ\й   об1щИНе   явл,я|ет1сд  ,Н\е  о'кр|ИЦа-
!    і`{3,лыным,  а  по.mжіителыныім  момонтюім .в tиістіорtиіи ,раЁявіития челIО-
!     ініеічею`тіва.

Плехашоів і"жавал,  чтю  частіный  индиви\дуальный  труд  ире-
і`,UI`ьіянина,  воПреіки  коллактиівіной  фоIріме ,з,амлев,ладеніия,  віедет  К
ііііі)оі1іреіос,ирующеіму  росту   индиівидуализіма   .и   tиімущ©с"ешноіму
IіIt:іраівіеніств'у,  поакю,лыиу,  затр,ачіивая  раізличіное  коіличіе)ство  тру-
|/|,{fl,  Iо|бРабатывая  зеМ,лю  ,разныМИ  сельакохо|з,яй|стп3еННшмИ   ОРУ-
іLиями, на одинакоівых участках общинной земли. крестьяне  не-
",'!ібе,жно  поліуtчали  разные  доіхюды.   Таіким   оібраізоім,   іраізв.итие
1іі]оизіво,дительных  сил  приводило  к  развитию  тоtваrрню-денеж-
пI,1х  отношеіний,  кото'рое  мало-пюімалу  піодкаіпывает  общинное

1   Плеханов.     (Gоч.,   т.   V,     сщр.   Е!89.
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веім,л,еделиіе.  Но са,мо товарнIо,е произвIодство, отнюдь ,не  явл

-------_'-___1-__1______==___:__1-:

ваtжн`ое  іоіб)сТоія.тельіd"o,  что ' ОбЩина    веісьМа    ч,а,стю   оібл,еm
"кап,луатацию діе,'рен3®наиой ібqдНОты  віояікоtю рода
ИIспіоЛызуія даіншые  кіоніакюй царе]піиіои  18і82 `года, Плехаінов п

і` 8,ЫВает' ,Рісют  иміущфств®Нною  Н(аРаіВеН|СТ1Ва  в  оібЩИ(Не:   Из  д®ВяЩ
мил.Лиіоіноів  Jкіріеістья|нtаиих  хоізяйісупв ,2,4 ' м,иллиоіна,  \иліи\ 'одна
пз©р'тая  , часть  оtбщегю  чи,сла,  оостаівляіют \ б,езліоішадцЬ1іе.  Таж
пtріиIмер`,  в   Gпаааком  уеізде  Тамjбоіві.qкюій  гLубі©рніиіи   хю[зяйIс"
ЛЮішадіНЫх  бы,ліо  " %,  ОдШоіл\ОшадНых -4іl'°/o,  с дВУМя  іИ  т

1   Плехаін,ов.     Gоч.,    т.    ,11,    стр.    304.
2  Т а м   ж е,  стр.  233.

34

іюшаідьми -33О/o.  В   щрёх   ВРлою"х   МОіСжОвакIоій   гУ1беРН:иіи,   в
1877  году  ,а2,7%   всех  3емель   бьlло 'запущено. tB   KлешоВской
uііолоісти   гсі  |8іб9   .по    1і877   год    \чиісло     ире\стьяш,     заібрю,сиівших
;іLчмлію,  во,зріосло  с   1,9,і3  до.  '5і40/o.  По,двіодя  итюги  эітим  цифрам,
11лех,аініоIв  ,ци\сал :  «Это  знаі'чіит, '"Ь tиз  четыр,ах двіороів ,щр,естьіяIн-,
іі`,кіих ів одцюм tнет ,лошаLщи. Ню кірестЬjш,'иtн, іне иIмеющий лош,ади,

:Y)Т::]Lеа,чМ±ОтТ'%:об:[еТтЬв9СраlМ}%СТ€:::iЛЬg#Мьаi%#Ееа%::%giХяЮ'ЗБ`%,ggиМи.
іі і а,доібніо ' иіаклю\чить  иіз  чі\иісла  зеIм,лtевладельцев,   вед)hцж   саIмо-
t `,''I`іоя.тел'ьtніое   хIоізяIйісчів\о» [.

К'у,лаіkіи`\-и  ро\стоівщи\ии  ,рав;Оірія,лIи  бедthо`ту,   Общи,на   ра1скалы-
ііалась  на два 'враждебных  лагеря  и ,стала \бичом для \<ш,устыр-
ііиіиоIв»  й  наютюящиім  я\р\мюім  для  <двоз\д}шніоtlю  інаір,ода».  Акісіель-
\іюд піиісал  о  ра'злісженіиіи оібщйн:  `«Тапеірь э.тют  «інароh»  саім ,раіё-
ііі{і,лся  'на  сліоіи  с, іцрРітіивіоіполіоиінь"и  интереісаіми.  В  даревіне  міы
IH\|tіежде  tвісіе\по   ін,аходtИм   нас.тоія\щую   :сIельtсіиую   буржуаізию,    со-
цоящую, из'ростовщиков,   купцов,   каібатчиік,ов  \и   вообще   из
tіі іtщей,  заниімающіи\кр,я  разіліичіным`и іпроімыолаім,и;  затем  сл.едует
і`,іііой   <4хIоізіяійістiвеh,ныtх»,,  «уIмIсmванных»,   т.    ё.    зажитоіч\нж    ире-
іі` і`і.яін;   а  за  эТ\иім(и, ,э,леIм\ентаіми  ое,лыакісмю  наіселіенги,я,  кж ею  .са-
t'мItlй  ніизш'и,й  сЛіой,   выступает   мtнагоічtиіслеініный   кла\с'с   гюлу-  и
і.іt}івісеім   пірIоіЛIетаірЬииій'  элеім\е1нт»2і,  П6іэтю\міу   не    слуIчjайно   чліеtны
і I| )'уmпы  «tОсвIоібіожідеін,ие  тіруtда»  сниuпаліи,  что  Зіа  ліиквидаі1шю`об+
ні,іпіны   с'то.яJI,и  .каік   иулаікри,   стреміиівшиIеIОя   к  раіоiпіиIреінию   аво.ей\
jі`і( `;і'т`е,льніостіи,   т'аік  и  <шуIЬ'тыр(ніиии»,  ст`радаіющ(ие ют  ,піережитIкюів`
Iі і,t іі: іеім`е,ль ніой   заIв'и.сиімIо\сти.

ОдiгюівіріеіміеінIно  с наіча,люіім діиффереініциаіши деір©віни,  каік ужа-
tі ,ііна,ет ПлехаIніоIв, прIоиісхюдіит и ,ивменение хараікт,еіра зем,ельных
ііі`і|]еделіоів  ів  Q(бщине.  Таік \' інащріиIмеір,    в    Ряізаінісtиой    гуібеtрнии  в,,
іі і.,і(г,'іе іоельс`ких  іоIбщи\н  ,пфеираhиліи  переделы  унава,живаеімых 3е-
імі`,іIь;  в  Но®ЮіріодіаkОй  губіерчIиі,и  появіила`сь  категоріия  так  назы-т
іі`,.Itчмы,х  нер азделt}ных 3еімель.  «Всіе пахотные поля ,р`а,вделя,ютdяf,
нн  чі{іва  віида:  1)  степенныёt поля ,и  2)   пашни».  П€ірівые   перехо-`
| 'іl |`  IOT  О|дmЮ  дОIМОХОЗЯй|Н,а  К  дРУГОіМУ  іТЮЛЬЖЮ   ВЮ    ВРіаМЯ  \КЮ|РеН-
п'ш+  пеіроделов, прmиіскощіящих юлню при ,р,епзизіии;  по,л,я втюрО+
н і  іjода, лIаIшни, і«каIждый по(h под оісень делягIіся ,іменqду домокр-
`,,,,`,,,а,м'и»3.

| fОівIсемесітное  удлинение  сроікіоів  п\еред®лов,  явив\±ееся  ре-
цЕ,tі I,"гатоім  неt)авенства  между  оібщинни'ками,  віело.  к  усилению
п"W   неравенства,, к  окіоша'тельнощ  подры,ву   сельс'кой   об-

I  ,1,  '  'т.

I 'Mіра  Заіоуліиіч,  иритиkуія 'наірісщніикюв,  пйісала,  что  «...писате+
іііі  IіIHіі_)\о\дніиіии  саіми  qzіелали віое, чюбы  пюmазать, ч.ю  с "міи оtсо-

ііі ін\ііюстяімIи  этюй ,жиізtщи,  ,на      кіотЬрых   кысноівывается,   иФтюрые

l   Нлеханов.  Gоч.,  т.   П,  стр.  241.                                                                          `

. m.", {?,.'[:.С6%.Л Ь РОд-«Рабсший   ю1аюс   и  реіволюцисшнюе  ,движение   в   Рос-
В  |іjісханолв.     ОDч..    т.    П,    Скр,r%2.                                          \
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іидёалиі3ирует  их  теория,  аЁяtзаію  не  наро\дtное   бл,аю,   а   лишь`{
ив\быТОк  наіродною  с'ттрада,ния.  Течориtя  гюівіоірит о ,піре.ластях  о,б-'',;
Iцишjно\го  землевладgніиія,   о   свюйtсітівен,ноім
нику духе братіства  и іа1траведливіоісти, а `нар\одниіки  (tписаIтели -
П.  Н.),  хотя  и ра`ісска8ывают о  переделах,  при  ко.торых
и®мqряетюя  ліапт\яіміи  и  «ініо,соік  упщраетіоя   в   ,пятmу»,   но
с  э"м  и'зоtбражают сщра\шную  борьфr за tсуще]стыывание,
Щуюся віну1іри общины  пріи  усліоів,иях, доіпуGкающих   маtс`су  жtе-
ст`ОиоtстеIй .и  ніеапtраіведливоістей, коггорые  былtи  бы
без  прикрепленtи,я  креістьян  к  замліе,  отщающіеігчо
піQд  в,hаіс'-ть  и  под  рI6зіги  пюібёдителей,  кютюрые  раіапоіряжаю"
пIQ іправіу  оилыноmо в!сіем'и делаіми юбщиіны»].

Разор,ившие"  кір®стьяініе,  ніе имеющие ши  сіемtіян,  ніи  се,льюко
хjОзяйствешнюію  иінtвен'тарія,  ни  тіjпгла,  вышужіде\ны   за   беісцsноіj
ріаботать  на  ку,лаtка  или  ух]одіить  на  зараіботткіи.  Таіии,е  к]р,есть
не  преtжщё tвісеtю іскріамятся  оавюбоіщитвся   от  оібщи(ннюій   зем.л
Плеіхjаінов  пIріиіводіит  ил,люстращию    ив ,  пріо,иввед®нIий   п,иIсатеj
Каірони:на,\ ікотюірый  сmіиісыва,ет  у\хіоtд  \из  дер©внtи  іирестья,н.  «Па
ра\шкинtцы  раістеріяліи`сь.  В  иіх дереЕш,е  все   чащіе   и   чаще   'нач
нают іщроиісходIить   .'счіранныіе  вещи;   Неожида'н'ношіеладаінню   '
один,  т`о  другіой общiшінtиік  ягв,ляіетСя  на  схоLщиу, ріешіит®льно  з
Являет,  что `,не  хісшет  бю,льше  зан`иіматьіся  з.емліqдIели,еім  и "роіс
снять с него  «души»2. другой писатель,  Н. З\Лат`овра'токий, кр
юіч,нtо  о,бIриісюівал  ,в  авоей ікшиге   «дерав,аніаииіе   б.удін,и»пю,ложе-
'ние' «tвоіщушныж»  и   «умсг1івіен\ныіх»   муіжIичіков.      разіс»рIиівшжхіt
ЖРестья'н   пР|ОзВал/И    «tво|з\душ|НыМИ»    ПОтю|М'у,   `чт1o    «летаеТ    кZ
пт,ица!  Вісе аи,дит, ,вісе ,кріепіи"ая, пе]ріеімюіг\аетіоя іиак ініи-ю  н,а д,ес\
"іне-то ,свюей,  а пог1і" -іфю! іи  ул,ете,л... Пюіпроіоит ,соіседа,  чт
бы  у  н®ю ,паюпюірта ,не  з,адеіржа,ли,  взять   ею ,надеіл   .в   аіреіш
Хр1иіс"м  бошюм   ещ.е  проіаит,  віо\дко,й   ніапіоіит  и  дIеініеіг   обя,зуетt
(щр,иIсыmать \Iв   піріиплаііу -толЕко  ,сде'ліай  міилоtсть,  .вЬзыміи!  Н
й   берет...»3

Общиіннюе  замл.елладенIие  в  то  ж,е  івреімtя  ягвлялюісь  сgрье
іны,м  піреля.тсшзием   в   улушшениіи   ку,льтуры   зем,л,еіделия.   Вв
де'НИ|е  мlНО1"пюлыной оИ`стеМЫ, тРа|ВОсеЯНИя,  пР|ИМеНенИ/е  уд|о|бР
ніи,й упираліись в приніудіителшый савююіборот общиініы.

К\ріастьяіниін,  каік  ,цраIвіило,  удоібр\яет  поля,  црсmзв\о\д,ит  соо
ветоп3ующиіе  затіріаты, jкюіIіда он убежде!н, чю э" поля не діоm
\ны  перейти  llри  пред,стоящем  переделе  зёмjтй.  В\от  почему в„
улучшения ,в з,емледелии, ка(к ,щрави,ло, нащиналиісь  с у.садебнь
п  купічих  з©мель.  В  діейсmителыноісти  ів  общиіне tмініог\ие общи
ники  не  имели  tріешительно  іникаких  средств  даже  для  тог
чтобы  обраtбатьн3ать  поля  при  tсуществующей  системе  земл
mОлшіоівіан,иIя, .,не поtвіорtя у]ке об улучшении.  Но другая, зажtитю

1  Сборник  статей   В.  И.   Засулич,  т.  11,  стр.  73;    статья    «Наши    совреi
ИеНН3ЫЁ.ЕИ:%лРа::тУ!'Ё=ре аЕ§?kИ:т?йР,е#: Я »*\р] 8:?рl Г. 4ы_                                        (

86ъ

іі,.і il  ,и  кулацкая  часть,  юітор,ая  с'тtремилаIсь  улучшить  зеtмледе-
ііпIс,  вісемIи  си,лами  заікрелл'яла  землю,  чтобы  прои,зIвес`ти  капи-
'і`;і,;ііовложения.  ВведIение  усоверіщ.е\нств`ованных  сіпособов  зем-
ііt\ііслия   яп3лялось   новыім    фактором     разложения   оіб\щины,'|';іким   обра3оім,  общинное   земл®владение   мешало   раізвиtтию
іііtОизвіодительных   сил   в   сельіаком   хозяйстве.

П,ерівые  маркіс,иtсты  в  Россиtи  оч,итали  самым  ва.жіным  ф\а\к-
•1\| Щ))о|м` ра|зложен)Ия lИ  Упа,дка  оtбщИ|Ны  Разв.ИтtИе тоВаРНо(ю  хо|з\яtй-,
і. іі)!іа,  пIодрыIвающ®ю   SнкіоIноіміиічеісжие   оаноівы    о)бщины.    Це,Лые,
і' і`іtt,ліеітия,   пиIса.л   Плеха,нюв\,   средіи  ірусакоі1іо   кр®стыянIстіва   жила
ііL;\ел   «б|олышюй  з|еімл,и»,    но  частіная   собстів|е|нmс1ть  и  ра8Iвити|е
і ч tіI3 аіршо-данеиных отініошеінIий и,зміеініиліи вtсе,  поіакю,лык(у «іот\дель-
пі,іс  члешыjоібщиIны  міоігут  tпіриоібреісти  деныги  ли,шь  в  обіміен  3а
чц  иліи  дріуіг,ие  піредIміеты  . их    чаістіной    сюіб`стівіен,mсти,  хютя    бы
нttібtс"іенніо\стью  э'юіпо  рIода   и   яв,лял\и.сь    щрюдукты   обіработки
шt`щишнісй   зIемли»1.

Тіа"м оібраізоМ, іОібщИНіа,  кIотоРая   мог,ла   быть  жіизНеапооо,б-
і IОіjl толыко ів  услюівиях 4натура,лыmю  хіозяйіс'тв,а,  бы(Отр,о ,раіз,лагат
іі,'іt`,ь с появлением тов.арно-де,нежных отноше,ний, возникших  с
і і.. і'`'ывіитиеIм  Ьібщеіс"віенIною ,ра'зделеіния тіруда. На  разліожен,ие об-
пі,нны ,в,л,иіяліи  и  дірItуIіие  фаіктюры.  Та\к   на\при\мер,  казна,  заіиінте-
| ||``(Ю|ва,н\,ная  \в  р|о|сте  денеж,ных  доХОдЮ1В,  аПОсIо|б|ст1во!Вала  РаЗло-
і\іt`II,иію  оібщиіны  чqрі®з  сиістему  обоіріа  на.лоі1іоів  іи  выкупн.ых  'пла-
г``;кей  с  крестьяніства.  Поідатные  оібложе,ния  и  выкупные  пла.
I.і`7ки,   ка\к  пиісал  ПлеханіоIв,   за,ставляли   крестья,н   оібращаться
і``   іtынку,   продавать   продукты   сельок,о-го   хгозяйс`тва.   Влияние
I іііtіода,  коіторое  еще  біольше  втяtги\вало  деріевmю  в  товаірно-де-
іі"tную  сис'те\му  отношіений,  тоже  ра'\злагало  о\бщиіну.

Народініиіки  вісяч,еаии    правозноіси,лIи    иу,стаірные    іпрIоімыслLI.
t` lі`.`і,  \по   их    мIнанию,    «інароLщная    фоірtма    \п(роіи,зв`одіотіва»     была
Mііt{t,ждебіна  каIпиталиізіму.    Кустар,ные    проімыслы,    утів©рждал.и
і t l і ]I,  обслужіиіыают  нужды ісаімих прои,звіодителей,  Обеісп,е,чіиівают
• іі і7Iі.чь ,щрюімышліеішных  зіаніятий іс  зі©м,леіделием.  дртельнаія  фіо,ріма
іі  vіt`ітаірных  IпірIоімыс,люів  ,служит  таікоій  же  бавіой  для  пеірекюда  к`
пііііша.ліиізміу,  каік  и  сельIОкая  о,бщиіна.    ,

Ч,ле(ны лр'уппы «іОавоібіощіен.ие  тіруда», иізучая  эівісш'юцию ,ку-`
{  !',.|||)|ны,х   пРО(Мы|сло|в,  п|о|ка3ал|и  неоо|ст\оятель(Ность   э'тих  УтТВе|РЖ-
іі'іпі)1й  наtрод,шиdівt  Они  іпіріежде  івісегю. устаінюп3иліи,  что  иустарь

нііuLи.`звісщит  піро,дукты   'не   для   сю\бісттвеінніоі1іо   пощріеблания,    а   на
|н-ііюік.  Сл,е]доівателыню,  этю   ніе  натуралыніое,  а  тоіваtрін,ое  піроиз~
I і,n,Jі.іі`;`гіЕю.  В  гюір.ефор`м©ннюій  РОіааи,и  кустари  были  оIпутаtны .капи-
і .і.JіIіііСmИічеаИИіМИ  От,НОШеШИіЯМИ  И  бЮЛьШИНіС'mЗО  И,З  іНИх  К  80-|М   1іО-
Jі ,іім  піотаріяло  эіиономичеакую  саімоістояте,льноtсть.  Таік,  иіасл.едо-
н J іі{`„rl ь  пріугаівіиін,  нLа  котіорJопю.  ,Осы1лаетісш  пlлеха\нюв,  учтв|ерDи|цал,
•і ікt  ів   Моіаковіагюй   губарниіи   наIсщtитьшв`алоісь   50   ты\сяч    тіка'чей-
I  \'||`'l`:1\Р|е1й,   а   На    в'ыстаlВ|ке,    уст|РОе|н|ной    для    ПО.КаЗа    `куСТаР|НЪГ-Х

I  l I  л е х а  н о в.   Соч.,   т.   11,   стр.   264.
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тКа1щих и,щел,ий,  свои  и`зделия іIпредстIаів,или тюльк.о ,12 ікустаре
Этіо  Проіи,зIошло   піо'тоIму,  чтю  бо,льшИ)нсчіВО   иус'таірёй-тікачей  `Рат
брталю ,н,е  гна `сеібя,  а ,на ,біо,лее 'крупных хю,зіяев, ,куста{р,ей-фабри
кантов.  \Во   Владйімирокой  губер-нии,  Але.к]сандроЬскрм  уезде,
22  селени'я  заніиімали,сь  шарістяны1м  проивіводс"і": '  С'тюіиімоість
ежегюднюіго   піріЬіизіво\дстівіа  продукта  !кустаірями    івыражала,сь , в
16і5 тыісяшах tруіблей. Но, «t»бр,ащаіясь  к tЕыкюноімике іh\роімыісл`а, ,tмы
вістіречаіеім   здіеісь  ,пражде  вIсаю  тот  фаікт,    что   маіоса  циуістарей
лишеНа  ісаіМіо|ст\оятельногю  иУстаіРіноігіо  піРіоіИзводIс"ва И  работает
на  мtаіст,крюв  ил,и  ф,аібірикаінтюів.  д.еліо  заіш,ло  в  этюім Ф"ношении
таік  да,леікю,  что   в  tпріоіиIзівюід\сbіе  краіакjи,    1`де   саIмюіс'юіяітелыный
`иус'тарь  п\оліучает  р  по,лтюра  раза  боілыше,  чем  заіриои!мый  пірю-
мъ1ш,леініпик,  чіислЬ работающи іна  сіе(бя  кріоіизводитеЛей ,раівіно
л(иіщь   і9%   оібщаю   чіиісла   иустаріей»1.'  В   Юірь,авжоIм  у®зде  В.ліа,диіМиіР\акоій  губкр'ни,и  9'8,95 0/О   всеJ`о

пірtdйізюдиIмюіIіо  бумажнюі1іо  тоіва,ра  вьщрабатыва,лоісь   п'утам' і до-
м\ашнеій  аиістемrы круmоm іпіроm\зівюідістіва.  Та кое полюжіе,н',иіё і.с uqу-
стаіряIм.и  быіло ін`е ю,лыко в Мюіdювіаиай ,и  Влад"ир`Gmй ,гуtбер,-

ф:,ЕЬ-IL;k-ан-i-а-iй;Ётlа-Бя\ніиIях,  ню  и  пIОівіоюду.  Ку,стаірь  Ріаібота,л  на
илtи  на  `акупщика, , ,когюрые  зNI#ап,луатіиірюваіл,и  меліииtх  `куістаіреи
На  оаніоіве даішньш  наір\сщншеаkюю,  стат\иtст\иіка  Пруiг\авин,а  Плет
хаjн"в  ,пріиівIоuiіил  мнк"IiОчшслашые  пр\иIмqры  р асіпріоIстр'аініеніи\я  зіа -
в,иіоиtмоісти кіустаіріей от капитала ;  оIн \г"віоііtіи,л о ,куtстаіріных ,иіз'баіх,
об  орtгаінrи`зіации авіетёлоік  ,и  друhих  фоірм аіх  ,каіпита,ліисти,ч,еісікоIt)
за,каIба,л,еіни,я   щуістаірія  ,`на  дюім\у.\ ,

В   оон"ву  о1кр еделения  ікаіпи'тал,иістіиічIсісікюій  ,прк"ь1ш,л®шні®с"
и  «наіріодіноі1іоА іцріоіизвіодс`ттва»,  т;  е.   иустаіріной  пIрснмыIшhанін\оісти,
Наріодніики  Фра,л'и  не  аисплуатаіщию  ч,елtоів,ека  челіоіві®коім,  ама-
Ш`ш1|и|защию    .п|рIolизводоm'а.    Пю|Э"МУ    иуот1а|р|НЫеу   ПР1едП|РИЯТИ`Я,
хотя 'и .иміеющіие  10+1б  наіамtныж ірабошIж,  но  не маши,ш
ваініные,   не    січ,италиісь   інаіродін!и]каіми,    'каIк    капища,лIиістm
шредпф,иіяті'ия.

Плех.а,нов  на  фаmич©с"м` ійа`тQріиале  опірюкр\г  та,киіе
деініия  ніаіродіниікюів.   Таік  наіпіримqр,  діаінініые    иуелар"Го   mрюіи
водстіВа ' кирі,пIиtч,а  в  Бопіороідіа1[юім  уещіе ,показшвалIи,  чю таім  бы
ло  ,мелкое   каіпита,л.истиtч©аюе  t mрюіиізівю\д)Отівю;    чшсло
раIбошиіх  в   189Q  гqду  колебало'сь  на  кустаірIнж  mирп'ичінЫх  за

`    вісtдіа`х  огг  2  дЬ   12.  Быліи  зав1оды,  1ще  наемIныіе ,раібоічи? ,ис"исля
ли"  ,в  коЛ`иічестве 50 чIеловіеж.  В э'тюім же  уезд.е  tв  тікdЧес'"`ё  \не
тючіарше  «іиустари»  владеліи   16  с.таінкIаіми;  в  саіпо,жноім'  д€ле -
"'ЕалР:ахКаИi%:  #:и,в1&и:FГв.ыіаkа;ы|ва,ние  Піснюжаеіва,  ЧТО  'В

мало-
проімьшленнісжм МОцжайіакк" , уезде і МоIакіоіыакой 1іубарщ и,и utуістар
н,аія  промышлеінноість  Iим`е`ет  вtсе   при,знаtки   мелк
ч.еюисm  hріоизіводіс"'а.  Там  ,рабютают   кустаріные шредкриіят\и
с  раtбіочіиіми от 3-4 дс>, 24-30 че"віак.  Эю  тю ісут`и дела  каіп

1  Плеханов.     СОч.,   т.11,   стр.   а14-915.
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талиIстиіч®аки'е  іщре\дприія`тіия,    обладающіиіе    3начителшь"    ка-   '
питалоім.   ;

ПроіиізіЬедеLіюе  ,в  ,н,ачале ' 80-х\   ,1`Одоів   іобс,hедоIваtнtие   Віо.лю(к`d-
лаМ|аИ|ОЮ ,и  Боlюроd`сИо|гю \ уеЩ|Ор  у|стаН|О)В,Ило,  что  и,ме,ются  фаб-
іриікаінты,  у\ 1ю'торых  нет  саімоістоятельніо,й  фаібриіки, іно\ затю,  на
них , рабIОтают    200-30\0   Iстанков   ів   отдел1шых   ікрестрщскtих'  ,
іи,з\бах.  Таім  орігаіниізіующим   цен'тр\ом   яівлялась   фабіричная   ко,н-
тора.  Куістіарь,  раібютающи,й  дЬіМа,  .гю,лучал ісырье,  сдаіва,л  гюто-і
tвіую ,чрtодукциію,  піолучал  з'qtрабо!тоік,  Iи івісіе  этю  пірохюдtи,ліо  чIаРез
кtОн'т`Оір`у іакунщика. Таікаія ,сиістема эійаплуа.таціии была выіг\рдшіой,,
ПIО|аИОль|КJУ дqШЭВЫ|й т1РУд  т1КаЧа  об|,елmЧ,ИIВал' ПРИ \НIИ|ЧКЮй   доМаШ-,
'ней  техініике  віыосNкрую  Iпір,иібЫ,7ль.

ПлехаIнIс»в '`,`qч,итал,  что  иуістаіріна|я іщроімы,щленнюість іне  тольіКо
tне піредIоtтвріаща,ла \ріа,звития ,,каіпитал,и,зма ів , Роіааии,,  а  наобоірот,
иіменпо,  зд.ечСь 'dріQиаходилю  іМ аіосю|воіе ' іР азIоіРіаніИе,  ПРОЛ`еТаIР ИЗ а,ЦИ Я ' '
ікустіа\рей,  \   а   . tнdі3іначіите.лыное    іменьшIиініс`твю     ,их,     «выбивая;сь
в  люди,», `попадалр в ,рtяды  клас\са  бу)р,жуавіИ\и.

Утів,ер,*"иrе  інаРю\діниікюв,  чтю  іиустаірны`е  ,п,роімыіслы   сшtита-
лисЬ  іс  Iоібщи',н.ніо.й ` фіоірімой   з.емлевладанJил,   ,Таікже   ініе   Iсоотm\ет-
\стівоіва,ліо  дейсч\в,,и+,ель.но`с",    пюіаколыку   іk\Устарные   іпрюімыслы, \
каік  цр,аівіило, ,.ра3в,иів'ал,иісь  ів  біолыших  маісш'таібаіх  преIжде ` ів''сего
таім,  пде зеімледQлиё іне піриіноіаило ,к}рестыяінам доіста.точіною до-
х'ода.  Праіща',  П,л',ёхаI"в  пір'иівюдіит іфаіктъ1, Iкdіща  ,к]устаіри,  ікото-,
рыіе діерж!а`тсtя  зd  землю,  Одініоів`р®менно  иім,ея ікуёта\ріные  маістері-
сік1иё  с  нааміной  Ьабіоічей  ісіи,ліой,  ,сіо\д\еріжiат  больш.е  сікіот\а,  ліучш]е    ,
удіоібіря`ю.т   t3іамлю,і   іпріи`меняют   те    ,иліи   ,иіные    аігіротехшиічегjкіие
новш.ею'"за.  Ню  вісе  этb  діелаіет`ся  до  mій  іпюры,'люіка  д'юхюды  оТ  ,
&кісш,луатаіции  ,на,ем\н'ых іра'ібtоічих ,н,е ,пр.евышали  др'у\гж  ис.тчо,чіпи-
шоів  доіхіодіоЬ\.   С  іувеличанИеім   же   доходіоів  Iот  Iкустаіріны.х   цредю
приятий    мелkий   \кустарьікапитаjіиіст   \старается    все    свобод-
іные  .и,аіп`италЬ1  '.в.лкыжйть  Iна    іуісюіве|ршан,стівоіваініи,е   Iи    уиріепліеіние
сівож   предпріиія`тиій,.   К,Устарь-іоібі1шініни,к,   віладе,л,ещ   мtаіс'терtаkoLй
істіреМ,и'тся  ів  фабріиіканты.

ТаиЬtй  йреютьяII'Iіиін-IпроімышленIн'и,к,    віоіпраии    народіниічеqким    t
ут1в,ериде`н|и.я|М,  |с'т|р,е]м|иhОя  |П|еР.е|Наст\и  заIко|ны,    д|ей|ст|вующие   |На \  '
рыніке, і и  \ніа ,:з®м,ліед,е,лиіе.  Ощ  `н.е  mддкрIжиівает іIоібщиіну,  а  хіоіче.т
зеімлію `сде.ла+ь  таікіой  *е ісю,б,стtвеінніоістьJю, ікаік tсівюю ,ім`аtстdр\Окую
и  свой  mівtаір.  дрIу\гіоіе дёЛО`; ',крустаірь-`нае,міный  рабо,чий,  раібіо+аю-і
щий  9-іl'0L ,меаяіце]в  в   ,гю(ду  у   ікустаіря-іфаіб\риікаінта,   іовя3аінный
с  3ем,'леій  tи  віся!к`иімIи  іналіоіhоів'ыми  оібложенIиЯім)й.  Он  \віс©міи  си,ла-
ми .с"ріеIhqіи,'Тоя оmвязатьюя IоТ'' ,з,емли  .с теім  раіочетюім,  чтЬб,ы  тюльIкіо
:`3аtнятьGя  ,свю,иім  'де`люім.  Пjlіехаіноів   іпіиса.л,  чтю   діоIвю\льно   зіна"-\
'I`елыная   чаtсть  ,иустаірей   уже   зіаібрюісIила   зеімледіелйіе',,  а  діругая,     ,

И  ,Не   lМ®Н,ее   3lНа|ТИТе,лЬIНаtЯ,   б,ЛIИ|зК,а  IК   ТО,МУ,   Чт1olбы   еtгю  |ЗабР'oiСИТЬ.
()н'  щр,иівіод,йт  іпіріиім©р,  ікаік  Iв  ,райіоініе  Киімры  Тр,крісmой  губіарнии
іпісіе   мIужісіко.е   на\Оеление   зіаініиIмает`сія   саіпіожIным  делоім   и   о'трьi-
іііается іна  .ое,льскющоізіяйстіваніныё  ра\боггы  толыкю  uзо  вреімія  сенtо-
і,Iюіса,   еісли  зіеімліи  не  ісдаіны  в   а\реінщіу.   В  н,,еmо'торы\х  оібщеіствах    ',
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gВу=#Х"вЮ#ч?:Т;СнТп%Н::(;[ОТмgгР::Т:g:ьРп%ТиВ`%О±ЕстИв,6#:=Тйmg:`g:=t!
ніиік   сущестівюівани,я   щрестьяін.

ПлехаіFюв  считал,  чю  паліичіие  у  ,крістарей  земе,льных наtдіе-t
лов  юлыю  сшtижает  их   за\рабіоткіи   до   голюдшIо,гю  \уров,ня,   но,\'
во.вісе  не  предотвращает  раіав,ития  каtпиталистических  отноше+!
н`ий в  кустарных проімыслах.  Он ,привод`ит выіака,зывание исслі
дователя ку,стаіріных проімыслоів  Вернкра,  ікютюрый іписал:  «Чі
каісаіеtl`Оя  до  ткачей  іи ,віоіоIбще  рабючих  в  Gв\етелках іи ікIуіста`рны
и3бах,  то  положени.е их далако` незавидно. Труд их сшлаJчивае`.
ся  дешіевле,  чем  на  крупных  фабри'ках,  и  иначе  быть  нё m
жёт:  тюлыю  деш.авіиізtна  раібоIчи,х  заіставляет   ка\питал\иIста  .др{
бить іп)роіиізівоLщстівіо  и  р\аэбраісшвать егю tno івісеій  пло`щаLщи  уезда»

Раіосуждіан`ия  наIроідниікюів о том, ч.тю. tкіустаірныIе  артеj;іи ,прgц
істаівляіют  яікіобы   тажtую   же  ібазу   іпіеірехіо\да   ік-  социа1лиIзіму,   іка

кріеістьяішака,я  о\бщиіна,  были  оіщрdк\иін\уты  ,саімюій  жи.знь.ю: ',П;1е
ханоtв   илл\юс`т\рировал  этю  полюжеНіие   соЬтtвет`ств\ующиіміи   при
мер,аtми.  Так інаіпіриімgр,  пtоtпытіка Тіве)р\с1юію туіб,6'рін-сжоію  зеімісiва
скріган,изовать  ар'т\е,ли  в  раIзлиічньщ  отіраtслярt жуста(рінюій  прн
л.®ннюісти  коінчил ась  б аінкрот|сгпвом.

Пеірівая  арте,ль, іпю раіапіоіряжіеін,ию  Губіерініскіой  ,зIе,місікой
вы,  была ,otрган,изоtвіаіна   в  ілвіоіщ,илынюtм-  п)р-\омыGле  в  1870 -ю`ду,
а  `в  187і5  гщу  она  іра,апа,лаісь,  так ,каік  не-мо\гла  ,конікурирюва
с  щріелприячіияімtи  ік]ріупіно`й  и  арqдtней іп,рIОімьшшлеінноісти,  где  бл
гщаря  піріи,м,енению  `машиін   іпрюіизtвіодtителыноість   труд,а    реЕжо
пщ{ня.лась.  tС.апоіжная   аір'т\ель,   qргаіни`зоіваtніная   в   1,870   гю\ду   и
',П#+УеЧТ::i3,:л::и:'®Е%:#%8Ё`#8:':tйиО»:Удк:;;звРеаlанПа?йЛа:Ёте<:лВiСЛf§:

бернакаія  зіомакаія  упраіва  tрешіи,л.а  іра(с}п`ус'тіить  до  бю.лее  <aблаю-
`приія'тіныK  о\бстюя'тельсчів».  іВ   18.83 \  !юд'}    на    щрюIивнвол   ісудьб
был.и ос.таівtлеіны амолоікуріанные  артели.

Таікую же  уча,сть  раздіеdlили  и -арIт`елыны,е сыріоівар'ни  в  ЯрIоі\с-
лавісіиой ігубарінии.  Оніи  закрывал,иісь  сшна  за  дftуіюій іи\з-,`за  }бы
точjнюісти.  Пле-ха;нов  делает  івывіод,  \что  «іпри  ,ооіврем,ешных  іна
ших  экономических  условиях  ар\тель  непреме\нно  должна  пре
вратиться  в  свіою  собіственную  противоположность»2,

Праtвда,  были   артел,и,  ікіоткрые  прю,до,лжал,и  суще\с'твtо\вать,
но  то,лыко   бла,юдаIря   mqддержке  влtиятельіных  у,dреждений
л.иц.  Таtк tнапіриімqр,  в  Тулыакуію  кустар,ную   аф'т`ейь-вошли
чtальн,иік ор'ужейіною 8 аівісщ а , в ищеiгуб,арін а.т\оір , ,1кр,едстав итель ка-
зен'ной `палаты,  предстаtв,итель  губіер,нIGкой  з®м(сікой  \упIр,авы,  не-
акюjlыкю    гоIрtных    и,нжіаніерIов,   іиотюірые    и   іподдержtиівали \   эт`у
артель.  Пав.ловокюй  аіртели п\амоIгали, ,каIк 'у,каізыIвает П'лех,аніоів,,
г.  Штан,ге  и  фа6риікант  МОірозіоів.  Перечtиіслеініные  івлиятельіные`
лица  івісе  ш,ире  .®іяізывал\ись  .,с  Iкаіпитали(стиіч,еіакиім,и  іир,у,г,аіми  и.

[   Плеханов.     Соч.,     т.1Х,    ст,р.    241.
2Там     же,     ст\р..    261.
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іі{[jнеч\но,  не  імогли   івыIстіупать   mроіт\ив    каtпиталіизма,    вюіпреіки
іW,му,  ,что  об  э'юім  юіворtи,ли  наріодн,икіи.

\Пріиіведеін,ныIе  п\ріиімqры  пюікаtзыівIают,  что  івtсё  плаіны  а\ртель-
|lI|t),й  оРгаIн|Ива|цИи  «IНаtРЮЩНО|Г1О ,П|РО/Нз|ВОдtСтВа»  бы" Iпо,ст\РОеНы  На
tlllt`Оке  «субъе1кти|В|Ных  до|бРюдетелей   наРОдН|Игчест,ва»,   но  пе|сок,    ,
і{ ;tж  tписtал  ,Пл`®ханов,  «інепtрюіч,ная  о\анюіва».

В  дейю"в>и`телыноіс`ти  же  бо,лее  жизін.еіапоюобіныіми   ,в   услОпз!и-
tіх   капіиталистичеtаких   Iomношешиій   быліи   аіртели   дріу\1юг`о   тіи`п`а.')'го   т`ов,аР,ищест1ва   На   Паях,   Где  о\бЪед|ИIНялИсь   и  дейсm3Iо|ВаЛИ

іі.,іttівме\стініо  іир`упные   ,к]устаіріи-фабіріикаінтижи.   Но   это.  уже   бы,лtи
іLа,ле|к1о  не  аіртели, о ,котюtрьK  пIр|Оп|о'ведывали tнарод,ник'и,  а ,|ко(м-
іі ііаін,ии  д,Ля  ібю,лее  івыюдінісmо  пюліучеініия  піріибы,ли.

О  ік`ритиікіе  Плехановым  ар`те,льіной   іоіріганіи8ац`ии   ікуIста,рюй
ііір,смыш.лешіноіс'ти  положитель(но,   іотізы|вал,с\я   В.  И.   Лешин.   Он
уікаізыів'ал,  чю  ужіе  Плgхаініоів  ів  ріаібіота'х,  наіпраів,леIннык  прФт1ив`
I}іоро.нщо\ва,  і«\пожазал  по,лн\ую  tмизqрінюIсть» , артельного  начала
«ів   інашіегй    иу(стаірінюій   iпро\мtыШлIешtноістіи»].

Разіо\чtа(ріоваіЕши\сь  в   а\ртеілях  и  от`лфж,иtв  э'тют  вюіпіріас   іна    бо-
лее дли(шный  с\р"к, iнаірсщtн,mи tвьщвtи.нtули  ніоівую   «проі1ірамм',у»:
/[еШе|Вый  гкРе'дИт  ИУСТаРяlМ,  УСТ1РЮ,й|СТ1ВО  а|с|СОЦиа'ЦИИ  д,Л,я  (ПОtКУПКИ
і:ырья  и іпо  с\бы`ту іпродуtкіции tнуста(ріных  изде,л\ий, IстрIоите,лыстjво
()1бра|3цlo(выіх  ма1сткр\ак|и|х  и  техінIиче}ок|и,х  шjкюл.  ню  и|Ослед|ователь
tк'устаірініой  п(ріо,мышлеінніоісти   Gуб,біотин   \!на   ібо,лъшоім   \фа\ктиче-
uкоім  міатериіале  іпюжа'зал,  тю  устіройіство   tакладоів,  міаtстерсtкіих,
тех]Еjіиtчесжи\х уоовіерішеністіюіваініий  и  т.  д. ,в  1юінечінк)м  итоіге поі,мо-
`гает  іне  нуt+IqдающиіМОя  `иуістар\яім,   .а   @ИQп,луатирующIе\й   црtупПеі
і3гла\дtельщеів  іміелк,иіх  (м аістеіріакіих.  «Так  іназь1ваамая  `поімющь  куіс-
'і`аіріям,-Iпиюал  ,Плекаініоів,-іеють  іна \ са,мом деле  лишь  помо`щь
\сщtніоімtу боілее  эажиітфічіноіміу  олою  иуста\рей,  т.  е. tв іаущнюсти  по-
міо,щь   tміе,лжоtму   каmита,лиісту»2.

П,леха`нов   и  дРУГИе ' чjl,еНы   ,гР`УГШы   «ОавIОбождіеіНИе  тіРУда»,
ікритиікуя  івізг,ляды  наіродіниікоів   о   яtкобы   ні©к\аIпиталист,ичеmоім
пут,и  іразів\ит.ия  ікіустаіріюtй  іпРіоімышлел\ноіс,т`и,  Одно®раме\нноі  іmра-
вилыніо  под'чtqр\юиваліи;  чтю .куістаріные іпірюмыіслы  не  ,сtпаісаю'т  об-
щиіну  огг  іразлtожения,  ніе  яtв,лtяючіая  tб,аВой   іооtциаліи,зміа  iв   `свіоей    `
соіциальніо,-іжоін"мичеакюй  оірігаінmзаіци,и,  іпоіаIюлыщr  в  іиустаірн`ой
|пгрю|мыtшл®Iшоlсvпи  пРОtПН|о  укоРен|ила1сь  одНа  Из (фСкр|М  ОаМ|Ой  Ча-
сітоящей   ка,питал,иістичеіаиой   аиап\луатаіции.

Критива  1ірушной  „ОсвобоаЁдешне труда"  народннческцх
во33реннй  шо вОпрос\у\ ,О  ролш  рабочего  нласса

Наіродниік]и  ігЁридф\живались  ошибоічіных  івіаг.лядQв  ,по  г.лав-
н`с"у,  РёШа,юще|М'у |всшРОсу общ®ст1ванtно|го раз(в|ИтИЯ,  по в|СшРОСу
О   ,РФЛ.И   КЛа€tС"В  іИ   КЛаоСОВ1Ой   бК}РЫбЫ   |В  .іИ(СТК}РИ(И   РЮіоСИіИ.   НаIРОдm

1   В.    И.    Леінин.    «Раз\витие   tкапитализма    в    Роасии».    GОч.,    т.1,11`.
ст,р.     З11,    ищ.    4-е.

2  Плеханов.     Соч.,    т.1Х,    стр.    270.
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н`и)ки  отрицали,  ч`т1о  клаlОсы  воз,никли  в  резу|льтате  эко,номиче-t
•Gиою   раіз;ріи"я , o(бщесm`а,  ів   ірезу`льтаТе'  поЯ}вліеkіиія   $кIоініо,Ми`чеL
акюпю  нераівеіністіва,  .o`реди  люд)еtй. ' \он|и Jоhрицали,   tгтю  кла`осlОів1ая
бФрьіба  в  аінтагоінистиічеюиоім  оібще\стiвIе  яв,ліяешоя ідв(и,жущеtй ,  си-
лой.  Нафіодштик,и  за'тушеівыва,ли  сIущеtс'тівювіаівіший  ,к,лаюооіЬыій  аін-
та`го1шИ"   В|Нут1РIи   креютвянlак|Ой   о/'бщишы,   Ог1РаНIИч.Ивая  lВtс'ё   аВО`И
иіаслQдюіваіния  раісюtмIотірением   qріедних   циіфр, ,ікюторые  должны'
быд,и йокавывать  бл,аіюIполуч,ие ,общиін,ы.  Піо  мнаниtк) наіріодни-
иав,  помIеіщіиіии  и  ібуржуаізіиія  Iне  яір,ля,лиісь  клаIосаіми, , "olОкіо,лькУ
он;и \ник.аиой  `саtмоістоіятельной  ірюли  ів  Ріоісісіиіи ,ніе  иігріал\и   и   ікіоР-
ней  в  н,а,родіцо,й  ж,иIзініи ,не ,иімели.  ОнIи  бЬ1,л.и,  по ,мніению  наір\одц,
никсв,  `неібіольшю,й  ікучиой '.tбіезніраівс"заніных  люде`й,  и,скуtОсmеін-
но ,  сіоадаінініоій   п\раі,віителыс"3юім.

На  іраавитие   руdакіфгіо  ,прю.летаіріиата   щіродmки'  , іаміофрIе,л`и ,
как  на  ,случайtнIo.е .)и ,пегчальіное іяIвліgние, tкаtц  іна  `резIультат  вфа,ж-
дебной  ,наіріо|дшм  «'устоЯм}>  пюлJи'тиKи  IруdОкюгіо  піріав,Ительіс'тіва,
на`си.льіспванно  tсоіздаівшdlіQ  в   Ріоіасии  u{іаіпіиталйIс'т\иче\акИ\й , стріОй,
іпіри  IкIо.тчором  іпіРіоіисжодИ.ло  РаіЗюрен,Ие,  qбі"ЩаіНіИіе  IнаіРода  И  пОЯі
tвіил ась  «яав а іп.ррліетарtи ата ».  Поіэ'шоIміу ,народініиіки UОчIитали іг1Ьіяв-
л)®ни`е іпіріо1лета`риіата  величtаійщіч\м  з,л,о1м,  раз|рущаюhи,м    «й,сJко,ч,-`
нь1е  інаIчала    наірюднюй  ' ж,'иі3н,и»`\  и   ощдаГляік;hим '  устаінЬвление  `,;
сіоциалиIстиічеіс,кtоіIіо  с'тіро,я. ' Гаізета  «іНароднаія  віо,ля;  іIтtиіёала,  ч'Ю
<v ін`аіс іЁ  Роіс,оиіц ініикIа1іда ніе ібыjlіо нIикаіkіих ісюіG7IОівіных .сил,  I,иРЮIме
едиіной  ,и \неіріаізде,лыной  нафод,ніо,й імаtсісы;  и дівюрянсmo, ` +и діухо-
в6ніGТВо`,  и  ніедаівніо  пріоігля,нуI]ший  ив  глIиIны  чахлый ,фоісфоіk'' біур-
жуа'вии -вісе  этр   бЬIло , іиіdЕJl'ючmелыніо  сіоіздаIва,е'мtо  праів,итеjlьц
с"і"  ,Піо  ею  УСіМюmРіеНIию іи  іпю  emo  жіе  уоМОтіре|НИIю  ПіРіОдЮЛіЖеіНіО
оущеіс.тuюівать»[.  Таікая  .УістаінIс»вікіа    іооіотіветіствіовала    в'ыіGказыіваL
нИЯМ   Б,а1НУШНа,   кот1olРый,   lк\а|к   Из|Веют1Н|О|,  п1ИОал: \ «1В   РЮ|Сё,ИlИ|  Н|Ь'Т,
н.и  аlристlolк}ратии,  lн`и  каікоlг|o-ли|бlо   ,\др'у110ю   \п,р|ивилIеlг|и(р|о)ва\нholll0
к.лаісIса,  ,кіотоірыій,  '  каік  'тажIоівоій,    іиімел '  \ібы    ,заtкюtнноіе    іпіраівіо    н`а
tв,лаість ,иліи  dміелю\сть ів  каікоIм  бы тю ,н,и  было Ьmнюшеініии  віоіаhріо-
тиtв|и'тыоя   ®оlле   го|сlудlа|рlст|ва'»2.   На  о`т|рищ|аIНlИи  |ил`аlОСю1в   бЫ|л|и   пlo-
счріоены   и  івісе  івыіак,азьmаініия  ВіоіроіНіцоіва.  іВіоірЮіiщ®в   счит,а,л, t ч'тЬ
«если в  Россіии  нет  ,государtdтівугQщего  капита,лист,ичёскіQго  прог
изводстіва,   то   нет   и   кЛаосов»'3.

'  Н.е чо,ниIм аtя  дейIсmвIитчеjlьіных пір иічIин  івIоізшіиік]н,оів,енIиія  .кл аісі'ооt

наріодн,ик.и  іне  .Оч,италIи  жлас'сqівіую  борьбу  в
ОбщесТве двчжущей  силой.  Он.й  виде+ли Б  кjlа,ссоЬ,Ой  боРьбе не-
с\частье, Отилоненіие от  «іиісіт,иінініоію інародін®\гю'» іпути.  Таік інапри-
мер,  Ми!хай,лФвIОк,и,й  .иімеіhюв,а,л  ,клаіосоIвіую   ібIо,рыбу   «істр.аIщНЬ1м'и
qр`Qдс.твіаіміи  tР\'азір"шіеіниія»,  ,кіотоtрыіе  ггуакаіют  ів  хIод ` «шлюдіи,, діо~{

аштаі1іоін`иIс`Пиічеіс,ЖОМ

ведоніные   капіи'та,лиістич®с'.таиім  'стірIоіGм  діЬ   ю'тчdіяін,ия,  до  п"1нIо<
пре3рения  к овоой  иі чужой  жиіБни»4.  tНародни" 'и,сх,одили  и

iЁТ:#И::Ёл::оВвЁiс:;»с:й]8[S=фi:И?:Ё::Ё8й;:'с::рР]р}З8%#»,23с2тр6
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ПіРйіНЦШіОіВ   іСУбЪеЖТИIВ\НіОій    СОЩИОЛіоіГИИ   ,И    СНИТаЛИ,   ЧТО    ИОТОР,ИЮ
делают  «ігероіи».

Еще до  піоія]в,л,аніиія ірtуосік3их м а\ркісіиістюів Маірік1с и Эшгельіс і1юд~
`вqр(г.ли  біеQпЬ,щаhной  цр.ит`ике  наіродни'ч®сікие  Iвізглядi, і по  этоіму
Iвошіріоісу. М,аіріис ів іпшсьме Эінгелысу от 5 марта ,18б9` года, ,цtригги-
ікуя   утів,ер,ждеіние  русіоиИх  баіиуниісюв  Ь   тоім,  іЧто  они    <жіо.тят

Е&,3gвдй9е,:::ткл`:,,%g:тхт;ч%а:3,Fи,л:к«oL=с"лмkитбеусЁgь,,Еоо*::::а::н:Е.
tражtеніиіе  «уіраuзінен,Ие`  кла`Сюоів»,   т`Ь    эt'Iіо   есть'   !не  чт`о   іиное,  ікак
др\уігиіми  .ОловаіМjи  выраж.еннаія  мыісль  о  <qгармоінии імещу  тру-
д"   и  ка\цитаIлюім»,  ,kютюірую  піркшоів1ещуIют  ,б'уржуаіз`ные   соцца-
лtиіс`ты:  Не  «ур,ав\інфніие  'клаіс1соів»,  чт\о  люігичеаки  невовмюжно,  нb
ист\0Iричеісіки , необходимое,  «іуничт`ожение   кл,ассов»   состаЬляет
конечнуЬ  цель' международчого  общоства  рабочих»1.  ЭнгеjIьс
в  1і875  г`оду раі'окріи,"кюівал  утоіпиічес]ии,е візгліяды Т`ка`ч,еіва,  ,кртот
ры'ій"отіріицал  сіуществіоіваініиіе    к,ла\сісоів  в    Ро.осии    и   ісч,итал,  'ічто
в  РОооиіи л®гіко  tсделать ісощ,иаліисmич©с|к,ую tравіолIоцию. , Энпельіс
пиісал:  «  t±елов.еIк, іаhюісюібшыIй  учівіерждать,  что  эту  революіциюt
легчіе ,піріоівіеі'сти {р  т,аік"й  стіраIн\е,  Iue  хюmя  и  н.ет іпролетаіріиата,  іно
ватd  `и  ,нет  бtурыqуав\иtй, оібна,ружиівает  л,ишь то,  что  ©м'у  нужіно
ущиТDОя  ещ,е  азбуие , сющиа\л`и"`а»2.  Эта  кіричіиіка  Маірікісіа  іи  Эн-
гель|Са',  ,н,а|пРа|вле|н|ная  IПротИ|в  На|РОдН|И|К|О|.В,  иlме,ла  о(г1роМ|н.Ое  зН\а-
чени,е, 'длIя  маіріисцtс"коmо понима,н,ия  рюли  клаіосіов  іи жлаtосорIой
бк"рь,бы.

ЧJi.®ны  кр,іуПіпы  «іОіаВіоіб®kідIеіНіие  крtуда» ,да,л,и  в оіаноівноім  пра-
вIи.лцно,е  поіни]маініи'е пріичиін іво\з!ніиіиноівени,я 'клаісоов іи іріоли' клаіс-
сю®Iой    бюірыбЬ1  `р    иістоIрIи'ч   обще\mва.    Піри`чіиін'у   возніи.инов'©ни
ШаОС|О|В  О|НИ  |Ь|ИдеЛ'И  Не  В  .полШшИКе  ПРаВ|И'Т\елыС'Т1Ва    и  не  ,В  ,наI0J+
лIии  lиуч(Kи   «іміиіроедіоів}>  інад  |наірод1оім,  |как  іпола|гали  н'ар|одін.и|к,и,
а в іпюЯівлени.и іимущеістiвіанініоію інаравенсііва ,между людыми, ,кот
тарое  раіокалыівалю  оібщеіс'тво   іна   іклассы.   Ис'т`оіріиЯ   оібщ.ескра,
п'иісал  Пл.е]ханов,  <4поікаізыіваеіт  наім,  что вісеп`да Iи везде,  где ,про-
Це|Ос L €ЖО|Н|О\МИч®ако|го  ,РазВ|И'тИ,я  |ВЫвЬш3а,л   РаtОчл|ан|ение  о|бщестtВа
на  клаіосы,  про"вор.ещіия  интеіріесоів   этіих   \клаосов   ініецзібежн.о
кріиівЬLЩи,ліи ци,х  ,к  біоірыбе  з\а   поjlіитіичіеіакіое  ,1іоюп`одС'пво»?.   \

Всёсторонінее и четкое определение клаосов 'й п\р,ичш  их воз-
нИіиНОВаніия' бЫло да|tiО іМаРЮсоМ, ЭнігелЬСОім ,и Ле,ниIныМ. ОсНОв-
іНIОй  tПіР|ИhИЦ.Ой' ОбРаізоіванИя  іклаосЮВ  ОіН,И  іСшИтаЛіи  івоіЗНИіКНЮв®НИе
ча`стно,й  соібIсі'пв@нноtсти на  іарqдIсгпва  прIОиізв,одістtва,  а  р,ешающей
п\ріедпюісЬIлmЬй  пояіВления  этю,й  чаіст`но,й  соібістівіаціноісти  ібылIо  іф[з-
даініие в 'ікроцёасе р аізів\ития ,произвіоIди.тел1шых ,Оил 'пIріиб авіошою
lП|Рqду|КТаT   <4П"kа  (П,|РОИзВю\дИтеЛьНо|сть  тРУ\да  |Не  до|СТ1Игла   оПРе-
д|елан|но11о  у|роlыня,-' |п|Иtсал  .МаРИС,-в  ра`сПю|ряжаНи,и  РабОЧего
нет т\Ою и,эбьп`очною "реім®ни, без иотоіріо,ю !н.еВОзіможіеін .при.б,а-

]  К.   Маржс   и    Ф.   Э,нгельс     И3бранные   пи(сьма,    стр    Я19,   и'зд.
1947     г

2  К.   Марікіс   |и    Ф     Энгельк:     GОч.,  т.  ХV.  стр.   253.
3Плехапов.     СОч.,    т.111,    аItр.    51.
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ВФЧ1НЫtй   ттРуд,   Н|аВIО8|МОИНЫ,   ОледОВателыНО,   и   |КаlmИТалlИiСтЫ,   НФ
іmвоізмqжны в  то  же віре,мя  и\ IраібювладеtльJцы,  феюща,льны,е  ба-`
РОIНЫ,  СЩ|НіИМ  СЛОВОМ,  Ка|КОй  бЫ  ТО  НіИ  \бЫЛО \іКЛа\ОС   ЦРУПНШ  \СОб--'\
сmвешнииоів»1.

Ленин в  ,раібюте  {aВеликиій пош.иін» да,л ,клаісоичіеіокое  сшреде-+
лешіи.е  ,клаIосіоів.   «,КласIсаIми  іназывают   бюльшие   Iіріупіпыr  ліюдеIй,,
Ра8лИ|чающИ|хся  но  ,И,х ,Ме|сту lB  исто|РИ|чIеlGкИ  ОПIРедIелен|НОй  lОИIсТе-
ме  о(бщестівIеініноп`о  іпріоіиізводістіва,  \пIо   іих   оітшоішешию  ,  (Iбюлышей '
ча"ю  защре1пленнюму  и офо(рміленіноім\у в  зіаtкоініе)  к ,Qредс"ва;м'
ШРОИ1аВtОtдС"а,   ПО ` И.х  tРОЛи  в  обЩеС"IGН(НО|й  оР,'ГаНtИ3аЩИIИ  ч1РУда,   't
а  олед1ОВате|льНо,  ,По lОпоlсо|баtм  по,лlуч®н|Иtя  и  ,Ра1з,Мера|м  тоIй  долIи   '
Общеютівіеін,нm  богатс"а, tкоюірой они tраtапюлаігают.  Клаісгсы ~   ;
эт`о  так|иlе  11р`уп1пы  лкщой,  ,И3 IютоIрых  сщlна  (мIожет lсебе lп|рИlОВаlИр
вать тір\уд дірIу\1`о,й,  блаіг\Ощаіря разл,иtчіи\ю іиіх ,,места  в оіпредIелеіннюім\
уiкладе   общеіс"Iешнюю   хо,і3яйістіва»2.

На|РОдlНtИIКи  |НаИбОле|е  |пол|но  |ПРОtяIВИл,и    |аВою    lвlРаждеtбlНIОl'СТЬ`

:а;#ЕgLИ:.И'НМЬУлgtг!:':(Г'?#е6Оу,ЬРж®;%:ЕiЦ#О::::йюt8?#рИю,#ыУвСЬа#:Ъа`П;g::::
шей  істіраіне  н,евіоі"ожеін,  наіродін,икjи  отріицалIи  рюіст  ,и  разівіитие,
русісжоmо  пріо,леітаіриа'та,  не  ,приізінава,лtи  еігю, віеIдущIей  равюлюци-
olШНIОй  Ро,лИ.  Та|К,  ТКагч®в  |пИ|сал:  «Мы  |не  ИlМIее|м  гоРюд|сш{Ого  П|РОт
ле'таіриата,  у  наtс  нет...  ничего,  что  давало  бы  нам  прав,о   на-  ,
деятьtся    объедини'ть    коігда-либю    заіпугаінные,    исікалеіченн,ыеg
невежеіс`твенные  массы трудящег\ося  на.рода...  при  нали.чии  ,по-
добtнщх услФвий, імечтать о tп,8ресадке иінтарна(циюіналыной рабо-  t
\чей  ас(сощиациіи  на  (ру,сIаку,ю   tпюгч]ву   ібыло   бы   болIеіе   чам   іре.бя-
Че|СТ1ВЮіМ»3.

Михай"віокий  да\же  ів   1894   1іо|ду    отіриіца.л   tсущіеіствіоваін,ие
Е=ЦРОл|етаР,И|ата  В  РООс|ИИ.   О.Н  ПИlсал:  <{МаРiklс  ю|п|еРИрtОв,ал  |Н,ад  Ю-,

тоівыім  прюілетар'иаю1м  и   ютоівым   каіпіитализ,моім,  а  наім   Шадо'
ещіе   сю{щать   tих»4.

Наіродниіки  ,раіоамащриіва,л,и  іпояtвлеініие  іраібФчеюі   tкwlаIОса   ікаік
печаLль'нlое   явLл,еНИlе,    От1ноlсилiи    ,ею   к    |раtарlяду    ра,ЗНОlВИд|НО1сТИ

Е8е',:ГоРпЯ:Т::Е%ай'::!°',8К#;ЁКкУр'е(g:ь:t:,#е#',gg*о(,#%ЧаГ;fодi,и::g',:(Е:;g:,'::
лись  к  тому,  4тоібы  раібочий  веріНул\оя  в  деравінію  и tстал  ісаМО-
СТОЯтеЛЫНЫ|М   ,ПtРОіИ,ЗВОдіИТ.ёЛіоМ.

Если рюіст tпіролетариата  и уоилия е,го в |рGволюциоінніом дв,ил
жешіиіи на  Западе IнаIрісщіникги  сщита,л,и  іпIріотреюсиtв'ным  явленн,ем,
тО lB  .ПlоlРеIфо1Р|МеНlНой  Ро|ooИи  о1ни  |с|ч1итали  это  ,яВ,л|е]н|ие  иоНОеРlВа-
тиівным.  «Рабоічий  івоіпрос  в  Европ,е,~ пиIсал  Михайловюкий,~
еість  ів"tр"  реtвюлюциоішныій,  и,бо  таім  сш  тріебует  ,перелани  усі
л"ий   тіруда  в   ріуки   іраіботmка,   іакIацроікр,иа,ци,и   тепіфешниі,{
ФбlСТВаНШКОВ.  РаlбЫlИй  ВаН|РОtС |В  РОlОсИ,И  есть  вIоШРlОlс  КОнСGкраl

с.  Капитал,  т.  1,   стр.  425,  ищ.   1936  г.
нин..   «Великий   почин».   Соч.,   т.   29,   стр.   388,   изд.   4-еФ,
Соч.,    т.    1П,    стр.    90.

4Міихайловtскіий.     СОч.,    т.     VШ,    скр.    756.

`тіи"ый,  и,бо  т\ут  тре,буе'тіся   толЕко  ,оокраінен,ие  ус"вий  тр'уда
-в  руках   рабо"иіка,   ігар'а,нтиія   тіQпорtешн,им   собствіенініжаім   их
Lсо\бст1в|GН(НО|сЧ1И.  У  На|с  |под  СамыIМ  ПетеР,'буРЮМ   |СуЩестТВ'уют  де-

ревни,  жители  кюторых  живут  на  своей  з©мліе,  жгут  свой  леіс,
елtят  свой  хлеб, \одіеваIютоя  .в  арімякJи  и  туліупы  своей  іраіботы  и
р\ус\аиий  ,раібюічиій  івісm\рюіс  іраше]н.   А   радіи   эт`оій   цел,и  Iмож`ніо   віс,е
оітщать,  еали   поініиіматъ    з,\нач,еініие   прючIной   г,аіраmиIи»l.  далеіе
МИ|хаlй,лОваKИй  пРОдол,жал, `1ню  <"olР|еIнlные, на'ча,ла  (рус|сиой  ЭКО-
ноімtичеіаIюй ж\иізіни ін.е тір ебуіют ір©во,jlіюци.и,  измешIен.и,я  н,апір авле-
ШИlЯ  СВО1еЮ  ТеЧеНИЯ.  Т|РIе|бу'е'т1Ся   ТОlЛЫЮ  раЗИтlИе  этж  н|аlчал»2.

ПріиIвqденные выіок,а8ыіваіния теюр,е"нов  інаіродничества  яіоно
поікаізшваtют,  что оіш   не  іпризIнаіва,ли   оущестп3оваtния   рабо`чіею
клас\са  в  Роіа\сtии tи оч`рицали `еmо ріев\о,люционін\ую роль.

Уже  перівые  р``уtОакиіе  tмtаріиоиісты  пю,кіазали,   ч'т\о,    наіроіднище-
акая  теариія  юрімоIзит  ,ра\зівіитие  \ріеіволіюIциіоініноіго  движеініиIя  рап
біс»ч,ею  клаісіса,  ,поако,льиу он,и  очірmцал,и  роіст tи \раввитие іпроле-
та(риата Iв  Рюіосиtи  ,и  іигнорироівали іроль  п\ролетаtриата tв   борьібе
с ісаt'міод©ржаівием ,и ,бур,ж,уазиіей.  Плех,аtноів tписал,  ,что, .народн\и-
ии  «...(амот\ріели  rla  .ріуоакіий  `рабоічіий   іклаіос   к,аIк   tна   піечалыный
`плод  ,ні©GчаIстшоію  хода  `наішіеію  о)бщес`тівеIннюію  раізівития   и уже,

июініечі1ю, не tмоігли оmв\од`,ить  еміу  г:лашіого  імеIста   tв   свіоей  фIи,ло-
соіфиіи  р'уоакой  истоіріиіи»3.  Теореггіиіи  нарIодіниtчеіства,  указывал
Плехаінов,  полагали,  «что  появлен`ие в  Ро,ссии  ра\бочего, класса
mріщютаівлія\ет іообіой  иістинLное  ,зліодейс'm3іо   ісю   tс'тюIріоtны   істарухіи-
И|С'тЮР|И|И  И  \Не  юльКО  н.е  обле1тчает,  Но  |Пр1я|М|о  ,зат1р'у|д|Няет   доIсти-
же,ния   «целей   парітии»4.

Аіна,лиізиіруЯ  \жіоінире`тін`ую     иістоIр,иіче".уtю    д,ейtст`віителыю,сть,
чліеіны  1іріу(ппы  <іОсвоібіожд®н,иіе  тіруда»  дісжаза,л.и,   ч.тю   ікреtс'тья}I-
акіая оібщиін`а ра3деляет и ,неминіуемо ращели.т tсіудьбіу ,всіех иісто-
рtи\чI®сtкtи  оібреч,ашых  иініститутіоIв  отст,а,лости, 'таIк  каtк ,полIоіженіие
tЮ февіраля  1861  \г.  вы1б\и,ло  оіб,щину  иіз   устю1йчиівкы1іо   ,раівніоівесия
натуіралыmгіо  хоізяйіства  и ,передало  ее вю  вла`сть  івісех   закіоiногв
ТСЮrа\РlНЮіIіО    mРОіИЗівю(дСт1ва    и    ,каіпіиталіистіИчеісжошо     н\акіоіПіл®ніИя 5,
а  |оа(МЮ  IК\рестьяНсчlВО  д|ИффаР|еН\цИРо|В|алось  и  на  Э.юй  о|ОН\О|В|е о|б-
`равіоів,алиIсь  а,нтаігюініиtстичесжие  1іруіпшы :  tкулаіки  и  ісельIакіиій  пріо-
летаіриат -батіраии,  значіителDна,я  чаість  котюры.х  ухо`ди,ла   на
фабріиіки, (поіполняя  рtяды ,рабсшіею  к,лаіооа.   Разориівшиеіся   ирэ-
стьяне  и  ,кустаtріи  в  р®зультате  раізівития  тюгв,аIрніоiце]неDIшых  от-
нФщений  явля,ліись  г,лавныtмtи   ,исюічініиікаіми,   отікуда   ч,арпалаісь
раібісшая  оила для  раізвtиівавшепю)с\я  в пюрефоіріманно`й  РОсісии tка-
питализміа.

Наірющ\ничеак,ие докт`рины ,мешали р,аібочему ,клаіосу оіооізtнать
Qвои  пЕшаіссоівые   иінтеріеісы,   осознать   аюю   іперіедов'ую   ріоль   в

1  Михайловский.     Gоч.,    т:    1,    стр.    703.

:  Еiалt хFне'ов?ТРёоZ:6.т.    і|,l,   сmр.   98.

54F3#    g:,'    тТ\Рil,]Т;р.130.
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рIеволюцIиіоінноім  движеінИи, ,поіаколыку   они   юIвоірIи.ліи,   рабіочем,У
классу:  «Ть1 -иіапоірчIенніое циЬили3ацией дит\я ірусіакоюі наірода \
Тт     п,|,г,W,+,\   ,Ё<,'``,`     Е<-_       L_____     Z                     ,

|        -_\        -_--_г-`_+``I
в  "рівый.   раіз   tв    нашіеtйі   иіс-тоірии+  пояпвляетс,я     ,іtt`іі3іолюцион\на
сIила,    .сіпIоісобНая   ніИ)ацрюів,ері1ін'уть   цаіріи"»З.

АисельIрод  в ' 1і8,84  ,1іоду ів   біріоішюріе  «РаібФчіее  дIі!іижеініие  и іс{

_  _   `1г   J   -'  _`--_`-`,    _:"^`I:'``J'i'+`г
и  лУчШе 'бы,лю  бы,  еСліИ  ібы  тебя ісоіВісIем  іНе.  .сУЩеісТuзоIВало.   Са`МО
собо,ій  поінятцо,  чю  стюль пачалыЁый івьmОд ,н,иж,а\к  не моіг `сrодей-
a"'ЕLа:нЬь:П'Оi5t;,:Е::С«БgвУоt\8:а#ИеТнИиЮе%g#Е%ЮmРка:fз°iЧiеиЮ,неШ`%°&:Х:.

чиlслаН|Ный ,РОст п(РОЛетаРИата  РОСlОИIИ,  НО  И  ею ,Рашающую рЬЛь
в  р,еівіо.лtюциоініноIм  дви,ж,ешии.  Пліехаtнов ' п,иіса,л,  чтю  «решающая
щіроікріосісиівщая ,ріоль  tв  да,ЛьнеIйшам  раізівіи'тіиіи  Рюісіси,и  будет Iпр,и+
т1,а`длIе,ж`ать  н,е  теім  с,лояtм  еіе  наіСелGНия,  кtоткрые  жиюіут піри  ,ста-
РыF, Lчоіс'т®Пешо  йісгчіеі?Igіющих  услов,иягх{,  а  тем,   ікоторыIе   возн(и-
ка,рт,  іраIстут , и  усчЛіиЬаются  віdліедртівие  со,вIреімtшI}юіIю  наім  экФ-
\ноімиічеакю[гіо   раізівіи'тіия.  Ес"стівіенным, \ ' бліижайшиім    союзникіоім

рфIо,лIк)\чиіоінqрюtв оіказь1ів а ліся ,піоіэто,му ф1е Ьіетхоз аі№тн ый ,креістьIя +
ншн,  а  соівір,емеIнный ',пролетаріиат»2.

Пл,е`ха,н"в  рчитал,  чю  с ' іпояtвлен.иіGм  раIбо,ч,еm  Iкjl,аIОса   на'чіаh,

=а\±-;:Е±$`±*±^п_fо\±±=L,:±_±=_-i*#;Х:##шР#:#нЧь=',#wм:,#J:'л%'тСГ,риНаа##п\    .---,--,- _®_.     __  _  _       _

циіальінаія  т®моікіратия»,,  ОіпірGzlіеляя   Ьюль   р,аібIс№Itiіпо   клаіоса
да.ч,и реіволюіциіоінероtв ів  біорыб,е іза ,по,щ"t±Гесікие ,t`,шtіб{tды,  tпi:с;,й
._''п,_,`_,_J_,______  _      `t+Лір|иtпіdіМініи(м ,  н аікіонIец,  Ъ`т-  ф аікт,  тiто  d`  лиdё-Г<:і-€,сl|'і1{`:і.іi;|::#jБ
_+   __с<______ __     `_      |    _-``__`-г^_`''^`,     гJ`.'``'\\\,го раібIочагIо  союіза» ,раібоший+клаIёіс  пфр)вый  выіст\уіг1ш1  у  наіс, да*е
напереIкоір  ,ітаік   ,інаізь1ваеімой    равіоліюцLиіоніной   іиіIп\t`,,7IIшгеyнции,  ,с
г"г\'^IG<г\ч\-,,++,,L.:\_     ,`__  ___     _

тт    _ -----.-   '-`    ''-г.,,`^    +,11++,1I+,        ,\L.

т1рlебIоIв,а н,иdм , lпIОлитиlче|Окlоlй  ?вlаlбоды.  dqвIер,шенlн|0  lt`,€l|мl0Iстоятел'ь.
іно діошел  он до ,сIоізнрния  неівюізіміс"нI6ісТи  кіаIкіих+ш1іГіудь  улучше-
ічіий, ір  быту  ,Н,и3'шиіх  клаіасіоtр  біез  піріиобіретания  иіміt  д,ля ісеб,я  по-
лити,чеьк,их  іпірапз...  `но  дл,я    тоіlіо,  -що,б:ы   оін    (ру,t.,imi,lіТilГm  Ь-аГб',а,j,-и`й

т,-^^            тт  /  тт   \ \^    ,             ______         г___    ^.,,*l+,

g,;,,3dоfьт#й,,зЕи:,р:ет:т:еLвЕец#:3:тмоt:\е%жg&р±%соттст{,,:];,,tt::LL:;н3:,,::ишfе,Е
сіе`рье8`ноістью  и,  уіпIОірIётiвіоім  піринятDсй  за  делю    шіі>I{ііші\гаIнды    со-
циал,и'зма ів  егю ісір.еде  и, іоібъелинан,ия  фю  в  тайіш,іt`  і`,olо,зы іс` яіаНФ
щріод'умаін,ныіміи   целIямlи   и   ,сріедстівіаіміи   бо|рьбь1»4.

Э't,и  івыЬоды  члешdів, пруп,пы  «іООЬоIбождtеінш:  '1ч|ііула»   с  точіkіи
3р,ения  н.аіучно1іо ісоциіали.зіма   были ' ,ёювіершешt   іпіраів,ильными,
tпоіокіолыку  не  общеісmеніно-®кюінюімич®акиIй  ,заіе'.1'іой,   іпе   іпатріиаір-
хальіные  и tме.7I,кіобу}ржіуаізіные ,  у.сло!рия   жиізпіи,   a    з€`,кIо,НіомерінФ'ёі
ра@ви'тие , каіп,итализма,   роIс'т  политичеIако`й    і`іfэішг€і'I`®льtніо,сти   ра-

Ё3:#еур:в3Ёi'F0:л;ЁgЁи#ечм:;::'::®ь:та:`:`:в:р:гра:€:ш;и:',:цэ';:]:оед:пио:"нва:ряолд:
/

hи(Коlв,   что,  МалоЧИсЧеЩlНtо,Сть   ра|бочею   ПlРОЛ|еТаIР,Иа`та   якоlбы  Нё

1  П л е х а н о в.  Соч.,  т.   1Х,  стр.  2З.L
2 Т а м   ж е,  фр.  22.
ЗТам'    же,     сmр.     23.
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даіет ,Црава оперетьоя іна |рабочий  кл.аіос  к,аік   ,решаік)щую ісилу в
обще`стів®ніно,м  раізвtйтии.  Пл\еrхаініQів  в, ,авяізи'  ё,  этиім   ,Пи;сал;,  чтю
«...дёліо  не,п3 ,ч"сле`,раіб\оIчих,  Оу111і'ес:твующж в данное  івремя,  а  в
оібщем  ,наіп,раів,лIеIниtи  нашелю  э\коініоім,ичіеіакіоію  .р'азIв,ит,ия»1.,  А  о,б-
щеіс'тівіенно-жЬіmм'иічеqкіс>е    разtвіитие    в    поIріефюірtім®нніой   РОісісии
сIоздаівіаліО   таікIое  піо,ложіеішие,,   что   фуісіdкий' \ пIро,л`етаріиат   ',р,qіс  и'
tполи',тиічеіаии  івосіпитыівалIся  бысmрее,  чеім  в  ,Овіоrе  іыр,еім,я  запа,діно-
tЁlfi:S#ЁаИ'ЁLРо8:::аЁj:iiЁiа:КаЁк;t§Ё.:::#:Ёj:i%ЁLИа':Е#%2%Тк3а%ИЁха.ТнПЬиЁj%;ЁЛ;

деіаятьLд'ве,наідцать  лIет  іо,н,  иізім6інился  дIo   ,ін,еіуI3інаівtаамоIстіи.    Ріус-
|сlкиlй  \пр|о|ле'Тар1иат   |п,ред(ста|вляе'т  ',|со\бой ,   «.,.)адор|ou3|сщо,    пюл|нlо)ю
(сtил  кр`ніошУ,  сіо  .слоіжиів,шиtм\иіся  уIж,е  убгеждіен.иям,и  и  іс  непоIколе-
ібиіміо`й  реріоій  'ів  бу(дущее»2.

',РаібIочйй ' к,лаіос,  каік  ук,азыва'hй  перів,ые  маtрIисиісты,  ,піо  ё,В(оіh.м

іріеівіолюцифціным `каічеіств аIм  ріезио  о`т,jlиіча етіая  от івіс.ех  тірудіящих-
`ся.  Пріо`лет,а'риат,  р аібіо.тая  на (ируп`ніоtм' к\аIп\итd,'лиI,сти'че,Окіоім пред-

кр'иdтии,  неіоміотр,я ,на  Iиіокліючительніо  тяжёлые \' ус,лоівіиЯ   труда,
воdіпитыіва'л'іся  и  зака`ліялIся tк,аік  піеріёдоIвIая , ріавіоішbщиіоіцIнад  рИ,ла.
Жи,зі1.ть  ,'и  усліс)іЬ,иіJя  тірtуда  ікаtпиталистиічіе\аиих   піреLщпIриіятіий  «іраіз,
tвива,ют политиh'ежи,й смысл  тіруLщящижіся  ,ма" іи tна ,.м,еIстю  3а(би-
тых обыва+елей+рабоів, поікоір,нIо .,подIстаіЬ,ляющх dвіоію опи\ну  п.од
цаірісIииіе,  ,тірізіЯ\йіскіиф', й  пюліицейіак,ие  )hдары,  істаівят  граЖдан,,  Ор8`-
на,юЩи,х, tсівіое діQст\dійистіво  челіоівіеіка і и  уміеЮщих !с`овіна'тёльніо  бQ-
рIоть,с,я  'за  іGріое  оісівфібо21дд.еіни,е»З.

РуоqкіИій\  ,раібірічйй   клаіос  віе.л   боірыбіу    пірIотиів  ' каtпи'талистиче-
(Окtойі "?|кіаплу'атаіЦи,и    й   ,тIЬрабIощеіmя   іна'   фаt\бріиtкаіх    и   з.аводах.
Иім®нцо  в, \эТоій ' боірЬіФіе, раібр\ч,иій  класіс  пIроіхIодіи,л  шкIолу  политиL
чеіdщо'гю tВіоіапіитания.  \Вкр,ажая  неіпіоіиоілеібиімую  ,веру tв  \силу  рус-
tак.оігіо  ра`бо`ч,еіго  клаіоса,;\  п\еірtвые  марікіиісты  Ріоіосии  січіита'ли,   что
пIроліетаріиа+  есть  и|м©шф  т,а  с,и,ла,  исmоірая  одна  то,лЬкIо  \гможет
дриінутЬ  Росісйію '.віперIфi.1Тле.хаініоів  на   перівIом   міеждунаріод,нюім
tкіон)г`рt,еісіс\е  в'торіоіго  Ин`тqрна\циmнала   в   18'89    гюду    гоів\оір,ил,   что
<Ф еГВ(ОлЮЦИО|Н|Н|ое 1д|В ижеНИе  ,в  РОIОс|Ии  `ВОС'ТЮ|РЖёtс'т1вУ|ет  тО,лЫИО ка\к

раібо(ч,ее 'діЬіижани,е».   '
11рупіпа  «Оіав\оIбожден,и,іе'  тір'уда»  наIне\сла' іс.ерье8іный  удар  ,на-

іріодін`иш.е.с'тіву піо  вопірbіоу' ,о ,ро,л,и   раібіочеію   \клаіаса   и    кліаіс\ооtвіой
біоірьібы ,в  РОсIОии.  О,на ',раізіоіблаіча,ла  отсталыIе  и  віріед,ные   в,3д`.ля-
ды  ,народ1никю|в  на  ру|оаюий шро|л|етариат,  |віп©рвь1е  в'  ро`Ос\йи  дю-
ка,з ала,  tlто  Ь'аібоiчий  \кЛаі,tLQ  РФсісии  яв,лIяе'тсIя  перIедоtвіой  ріево,лю-
ЩИОНdОй  оИ,ЛОй іВ  С»бЩеіСТ1В'еhНОМ РtаВ|ВИТ,И'И.    ,

В,  И.  Ленин 'ріконч,ателЬно опIровіеріг 'uжіг,ляды наріодmкіоів\ и ів
от,личие от чл,ешіав группы фОавюібо,ждіеіние труда»' устаноівіил,,что
пролtетариат яівляtе'т\ся ,н,ё тюлыкIо і"ріеідовюй,  но   и  руководящей

!   Плехаін\іов,      Соч.,,   т.1'Х,    стр.   '28.

:  Е % #   жже:,Т.  :.[['lхТР.с:§?. 29Р.

47



силой   в  крtедістю`яще,й  буржуазіно-демоіиратиічеіакоій   реівіоілюц'и,и,
н"око,лыпу  рус.акая  б,уржуаізия  tаклоініна  н.е  к  борьбе  с  царісжим
самод®ржавіие\м,  а  к  соіглашіению tc  ним д.ля   іпіодаів.леніия   ,рабо-
чшю  д,виже!ніиія.  Таікоіе   п,оведаниіе    буржуаізии,    ка,к    ука`зывал
Лел,ИlН,   ВЬlТ|еlКаЛО  И,Iз  ее  Кла|ОСО|ВО11о  по,ложеНИя,  ТаtК   .КаtК    РаtЗВИ-
тие России в  порефкрмешный  период ,«уже  бесповоротно  опре-
деjlило не ,и,ной ,путь развIит\ия, как ка,питалистический, не иную
FіруIш\иIр'oiвіку  кл асіос»в,  lкак  ка,п,италигст`и|ч,е1с'кую » і.

НаРОд1Щк]и  Ут1В|®Рж|далИ,  что  глаВ1Ной  рев|ОлющИ|о,нной  .сИЛОй,
апо1соб`1НФй  dlсУще`сТ"ть  р®вlО,лlющИю    и    поIс.т1РIОIИ.ТЬ    ню|В|Ое    ОбЩе-
іс'пво,   яIв,ляіетс,я   кріеістьяtшство.`  К,аIк    иIзвеIст`ніо,    БаIкіуіниін    `перівы\м
выIакіазал  убеэIqді®ніие,   ч'тіо  ,ріуіссжо\е   іирестьяі}1Iсті1}іоі    иtмеет    нал,иціо
все элеміенты, которые яі`вляются  неоtбхIодимы\ми  уіслюівиіями  д,ля
р.евіо.ліюции.  По ею ,м,нению,  у ру,сtакtotю ,наіроіда  ііIмсіется  прирожL
деніный  идеал,  раавитый и заікален\ный  інгепр.еірьш!іш,1,ми   буінта,мjт
про.т`и'в   гіо`судаIр1ства.   этют  ,в'зціл|яд    на    креіств5Itн|с'Iів1o   разlвиівал1ся
дальіше в ж'урнале «Земля  и  Віо.ля». tЗеміле'вошшл \заявляли, что
®с,л`и  ,в  заіпадіноіGвір"пейіаки,х  стріанаіх  иtстіоIр,ия  івішцітшіг{і ет  на  піер-
8ый  пла,н  фа1бР1шный ;во|проIС,  слIедо|Вате,льЕ1lО,  таIМ  л|ВИжуШей  СИ+
лой  револ,ющии  будет пірюлетаіриа.т.  В  РIоіосиіи  жtі, ,і`іі`.7іи  бы  да,же
было  віозмо,жініо  реіволію1щ\оініное   дIвижеIние   іпіі]іо,jііt``I`аіриата,    о,ніо
ніемиіцуемо  натолікнуло,сь  бы  на   к]р`естьяніскос`   лін'ижіениіе,   «на
вкшіріоіс  6  сіоциали,зм.е  аі1іраірнюім»,  таIк  каік он  в   I]іttіt`,\еиіи   обусло,в-
лен  саtмоій  жиізінью  наIріоіда.    ВОт   поіч,е"'у,   г\о`воііjішпZI   tіIаріодн\иіки,
«...імы  вьщівиігаеім  ,на  іmрівый  плаін  вопроіс  аіIірщtllьIй,  віоiпріоіс  же
фаб,р(иіtш,ый   мы   сютаів,лйе]м   в   т`еши»2.

ПО  утівіеIржд,®н.иію  ,народtн'иікоів,   ир,еістьяін,е  іі`і()іетшзляіют  ,поідаIв-
ЛіЯnЮЩIеіе   боЛЕШИНіСТ1ВО   ТіРУдЯЩіИіХіОЯ    И    ЯВЛ\ЯіЮ`ТСЯ     11(`,Т`ИН|НЫlМИ   Сіо-

циал'и.стаімIи  по  оібріаізtу  живіни,  піо\э'тФму  оIни   яівл,іпtі'Iіся   ,прирIож'-
дGН,НыМ|И  Ре|ВIО,л,ЮЦИОнGРамИ.  «На|М   н.®за|че|М,~ Iт`,tllГ3|tjlрИлИ   наРОд-
Н|Икlи,--lО|СОlбеШНО   3аботИтыся   о   |Выраlбо'т1ке     илс`.а,/I|o®   бУдУЩе`,Ю
Ст1РОя,  ПОтоМУ  Чт1о  В  ИIаКО1ННых  жеЛаtНИяХ    Р'УЮlСЖ|О11Ю    На\РlОда    МЫ
ужіе  и,меам  оtче,нь ,юлшныtй   фуща,мЬнт  дл,я   11іоіс.гірой`ки   обще-
•с'1івешноіго іжкряLціка,  неизм\аріимо  выісшег\о,  чом  н Lmle  существую-
щий»3.  Решающие  революционные  со\бытия,  Iіo  мі1ению  народ-
НИКОВ,    дОЛЖНЫ    РаЗВqР|Н.УТЬ\ОЯ    діаЛdlЮ    ОТ    КIРУіП'11ЫХ    11ОРОдСіКИХ
це.нтров,  в  сельакр\й tміеют,ност`и,Q ніа  окріаіи,наж   Рюіеісии,    1ідіе   глаів-t
ной  силой  вісюстаініий выступит  крестьяініство,  а  Iіоіріодtак]ие  ра(бо~
чие ,в  лучшем  сл`учаіе 'сыmра\ют роль пqцісоібі}юй  аіріми,и.

Лиібералыные  наіроідшки,  omказавшие,сіjl  о'г   вісяIкоjй    біо)рьбы
с  царtак"  саIмодерж,аівием  и  пріоп"ведоіваів,Ijltиіс  міиіріный  общи`н-
но-аірте,льіный план іщрею,біравоівіаніия  Росіси,и,  'г.аIкже  счита,л\и  кре-
СТЬяіН.аКую  Маіасу  осноіВОй  бу'дущеilіо  оТРОія.  ВО\РОН,1ЮВ,  ПРОТИВО*
пост,авляя  РОюісию  Запад'у,  писа,л,  чтіо   «..m  Ро.асии   б'уржуаIзия

1  В.   И.   Ле.нин.  Писымо  И.  И.   Стелаінову-Сківорцову.   Соч.,   т.   Хw;
стр.   101,  изд.   4-е.
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обр®чіена  на  ,в"ростепіе]нную роIль,  фаібриічно+зіавюідакюй  про.ле-
та,ріиат н,е  имеет  шіан`оов ін.а  біо,ліее ,илtи  меінее  3нI`аtчйітельНО,е  ріаз-
\в,итие,  и ,по'тоім.у гла(ВіНіейШей `ВЮіЗМОжіНОй  соіЦИальнюій оіснарюій  на-
ш©ю б\удущаю, ікаIк  эю было и в прошліо,М, является ,крестьян-
ств,о»'.

Еще   до  `ПОЯВ,леНИя   РУаоКИх   Ма|РIк|сИlстюв   о|аНО|ВОполЮlжНик}и
научшог\о   социалmзtма МіаРікіс   и   Энtlіелыс,  ведія  ібtкрыбу   протиtв
вісеыо8іможIных імел\коб!уржуаізных  учаний,   п\ощвіерігли   г,лубокой
к.ріитиікіе ввігл\яды   ніарод,н,иіию   на   общиніное  иреістьянс"О   ка\к
решаіющую  ои,лу в   бюрыбе за   унш1іожани,е  экіаплуататюріского
ст1роя  и |с(о|щание б.®аклаосо|всН`о  абщ®ст1Ва.   Сю'хра|нIешИ.е   оlбщИ|Н-
іно-арте,лыных   фккр,м    ховіяйmва   іqріе\ди   р'уоаюю   іиріеютьяністіва,
юівіоіріи.л  Энігельіс,  доікіазыIв ает ,не  са(мюібытные  соци ал'иістичеокие
и,деалы   еігю,   а   то.,   что    селЫсЖIОХОвяйс'Т1ВіеШОе   про,иіШ3(одістіво   И
tсоо"ве'тс.пв\ующие  еіму  сіель|dиие  общестівіеін,ные  оітношен,ия ,нахо-
дятся в  РОісісии ещ`е в  очеінь  нар,аавитюім  состоіянии.  А эю,  при-
віод.и'т ік  таікіоIму ,полюж,енIию,  чтюі   IкрIуdакий  \.иріеісітьяниtн   жtивtет  и
дейіс"у,ет 'тольио  в  ісrвоей  Iобщиніе,  ве|'сь  оIстальін,о,й  tмир  сущест-
вует\ для  ного  лишь  постоль`ку,  іпіо,окольку  он  вмешиіваетюя  в
дел,о  его  общиtны...  Весь  миtр  означает  на  языке  крестьянина
\соібрани,е  членоів  абщиіны.  Следкыыателшіоі,  'если  г.  Тікан,ев  гоіво-
рит   о   «м,иіроIск"зіqрцаніи,и»   рtуоакоIю   \щр®с,тьянс."3іа,   то   оін   явно
ініепіравіилыно    употiріеібліяіет   рtуааио.е   Gлкjіво    <"іиір»2.

Ма|Р|Ис  ,И  Э,НГ1еЛК\ |ПЮЛ|НОСтЬЮ  О|ПРОIВеР(г,Л,И    Ыз|гляды   НаРОЦlНtИ-
кіс»в,  что іщріеIстьяін\акіа`я  община ів  ліюбых  оібtс`то,ятельс'"jах  jНвитая
едиініствіанtнюй  сюінювой   скщи.ал,ист.иічіеіакопо   строя. '  Міа(рmс  и  Эн-
гельtс  поікава,ли`,  что   хіотя  дан)н\аія   фоIріма    зіеім,ле\в,ладіениія   еще
шир|сжо |ра|апроелра|наНа  аР|еди   IР|у|oGКО|го   к|р|естья|нlс'тlва,   н|о   оIна
уже  ісильно  Iпюдоіріваіна  гбыст\ро   ,раізів,иів\ающиімиіоя   ;каіпит,аліиtсти-
чіеакиіми  от,ноtшения(ми.

Чл©ны ,группы «іОавкмбкыждtение трIуща»  прqдолжали начату,ю
Маtрік.соім  іи  Эн1`елысоім  к]ритищу  наірюдніикюів,   подівіqрігли  оtбстоя-
телынIаму  разіоблачtе,нию  ,их   вt3гля\ды   tна   руооко,е   иреістыяIн,стіво
каік  решающ`ую  сіилу tв   ракрушени,и   зік]апл'уатаюр,сжою  обще-

:::::,яаьF'О±СiТРЖ,:"Т:jЕ,:`,;ЕИg#Ё:нЕ,Л%gt3|Е,;%,:'ЕtЕТыаеЛ,#:,л%:,:ТмаЛн:::
родшиічіестіва -- БаIкуmну,  Тікаtчевіу,   Тихюіміиtрову,   Лаівіріав\у,   Во-
роініцав'у  и др.-Оібуіс,"в,лtешы  т.ам,  чтQ  он.и   стап3іили   «на   мес.тю
иIстфрич,еіакюю   равів1ищиія   шіою   ісоtбіс'тівIанін,ую   волю»3.

Віакрыв,аtя    науtчную     інесостюіятелыность    и    политичеакую
ішредноість   народніи\чеіаиих   віз(глядюів   на   к]рtеістшініс"ю   РО,ааи'и,
тчлены прUгшы  <dОавоібоиqдание труда» tв  тю же вреімя ,не іамо\гли
ііIраівил1шіо  оіцен\ить  роль ,ир\еістьяшIства   в   предістоіящей  раволю-
ци'и.  В іч\аіс.тностиі,  іглаівіа  1іруппы  «Освюбождіаніие т,руд.а»  ПлIеха-

;R:О|#ОаНрТк?сВ`иНаФТИg'ЁПiР\еаВлТсТЯ'с#,'тY.хv,стр.2бо.
3П,леханов.    Ооіч.,    т.    П,   сщр.   279.

4.  Ученые  запнски,  вып.  9

/

49



нов уже В эют |П(еРИОд ,НQЦО"Це)НИВаЛ  ,РGВОЛ(ЮЩИО|ШУЮ РОлЬ  нР
стьяшстіва  и  піареоtценив,а,л  л,и(беіральную  буржуаізіцtю,   ,оtпитаЯ  е
ю`юзни"м  рабоч1ело  кліаіоса в біqрыбе с  са,міодіер,жаів,ій©м.  ПJ[\еха
ноів ш3іпал  ,в  діругую  жрайіmсть  по  ,араіВtнан,ию  с  ін,аIр'юд,ниіка1Міи
в недоощеінИу іревОлющИОНіНЖ ВОI"ожНаЮтей ,щрtастЬіяініелв а + іm
тс"у,  что оmрищаtл  ,сущесТвIоваін,ие  раізівернуbій  кліаіасоіво,й  бо,рь
бы  в .РОісісиіи до  в`стіупл,еініиія  в  інее іпроліетаіріиа'та`.   Он   не   в,иде
что  борьіба  іс  іпіоміещиікаіміц  и'   Ic   іпіар©житікаіми.   иріепіоістніиічеістів
идет   паіраллелыноі  с  бо.рЫбой  він\утіриі  к,аіпіиіт'али(ст,иічеакой ,,с,Иіст€
мы,  ,ніе  "ыніима`л,  что' в  этюій  бIо1рЫбе  ріеівол,ющиіоінніоій ,сйлой  япвіиi
с,я  иімешіно   іир,еютьіяuнс"О    каIк   ес'тосгm3еініцы\й   .оо,юізrниік   \раібіmел
клаісіс.а  в  ,преіціс'тоіящей  Ріелзоліюциіи.  ПлехаінIов ' ошшбіочно  фчіитаj
что ревю,лIюц,ионноіе дівижIеіние в  РкЫООиIи  н`е Ьістреtч\іа,ліЬі іи не ,`може
в\счіРетить  «іНіи  ПОддфрЖК}И,  НИ  соЧIу1В\Ст1ВіИіЯ,  `НИ  ПIОIНЩМаіНіИя»  В кр
стьяiнсттв,е.  ПОэюімIу  главінаія  а,пюіра,  саIмод,ержаівtия,  цо  ©Гю  Мн
шию,  заіклюша,л,`аісь  «в  пол.и.тичесікюім  біеізіра8ліиніии   и  умісгпвіешt
оmсшалости ікр©стьяіН »[.

tРас.аматрtиіваtя   кр.ечотьяінісmо  каік  'антйревю,люіциtсшн\ую ,  фил
Опору  аIбф.лю'тиз|м|а,  пл1ех|а|н®в  бIезо\поівюр ошн|о |,п|ротив|о\поістаівля |
аго  русtакоtм'у  прю:і1,етариату -імощ,льщ,ику   самодерЖаівіия.' О.
думtа,л, і что' ф,ЮізінIи,ком  раібоIчіёUіо. іклtаісіса  '' в   этой   бо\рьбе
русtак,,ая  л'ибіеіріальная  бу\ржуа\зійія, таu{  ца'ж оПа т\де"щеі ' рафві#
вIающ,е1ю(сія   кап ита,ліиtmиіч,еqккыго  апо,сdб а  піроіи(зIвіbдістів а.'

Ошtиібкшныій  ,візіг,ляд  на  иріфртьіяінстівIо  наіиболіее  челікю  Плеж
інюв  афоірМ!улйровіал  в ,1і8а2  mдіу-вг''б|рісш\юрф  «О ,зад,ащах  со,Ци'а
л\Исто|в тв   бю|рыб|е  tc  1ЮIлод|О1М  'В  РОIаСИ\И»,  me    П|И|СаJТ:  ,  «|БУРЧУа8|Иt
іне  единIстіваціная  У ',наіс ,общ©сітівіенная  силq,   упроіжа,ющаtя cam
держаівию.  ТIа1'м,  1ще  е`сть  бурж'уаізіиія,  ,есть  иі піро,летариа+.  Пріо
лета,'ри,й и «мужичоік}+ этоі на,с.тоящие политичею'кйе ан`тщ,Оды

ніаіаюсmыкр   .юініс.ерів'атіизіна   ріолЬ   €"ужиі"ка»2.

буржуазии- и пролетариата, мы ,не  имеем друпих общесТВёт:j§ме
шыіх  си.л,  на (кIо`'1\орые м"гл\и бы у шаіс оіmираітьіqЯ   о(пmзищиIонін
иЛи   р`е\вюілюЦиюіЕ1іны(е    сіиілы    KоімIбиін,аіщиіи»3.t  И,схіодя  из  таікой  уста'нов,ии,  ПлеханIоів   не' мог   ставитЬ
проса  о союзе раібочего кла(сIса с  kрестьяilіс.т\вЬм, о рV\Iюро'дяп
роли' прIо`летариа'та ів  этюм Iсоюзе.

ТОлыко  В. И. Ланин  ,иіочеріпЫвающе об®ісінс»вал  ващрqс Ьі Р

1  П л е х а н о в.   Соч.,  т. \П,  стр.  402.

:  Е,2'%     Х::     :`ТРill2,79:т`р,    і2o.
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акрМ   `kрф'стьЯН,ісчu3іё  \kаік   союзнійке   ра'боічею   клаіс,оа.   QL,нф)рd:
`меннb  Ош' до,каіЗіа,л,  ч,ю ,л,иібе,іралынаtя  буржуафіия,  бояIсь  'р'евіоліют
щиоНlнlоmО дВlйlж®НИ Ра1боЧйх ,И креlСтЬяН,  Ш,ла  нlа  сЮю3  не  с |hlРОJ
летар,иатqм,  а' ,с ісаіМОд,qрDйавиі©м.

В.  И.  Лен'иін    завкр.tч'ил   идейіный   раіагрqім    народініигчіестЬа',
В  свIОих  раібЬ"аіх  о раі#,ити,и Iкаіпщталіиі",а  ів  РЬіаоиіи   он  уделіил
ігла|віное  віниіміdініиIе  .ЬюіпіРрЬу   d   ірынках.   Эті`от   воіпіроіс   бы,л.    ц?нЧJt
тіралыныім  pIo  вісей акюініоімичеаиой ,кIоіщеmции  наіродіниіков.

Ленин  прка,зал,  что  тіоіваtріноё  ховія,йіс"Ь інеи&біежно''  віел,ёт; ,k.

3,ртd%л:#Е:н,3ggтоьйорбтрра:gтты3,,g%::ат:е:t#Lт3я%о:,:йt3:в,ап,р:отмg:ршу::tЁ:,
інос" дюtбьюающей,  и  каэщіая іиIз  н,и`ч  ,подраіздрляіеmоя   на   раз-t
лиIчіньIіе, o'траіgліч. і ЛеIниін    щ1карал,    mo   тс»ваіріноікаіп,италистич`е-
G'КаЯ   ОИIСТ1еМlа , ,ХОlЗ,й1йIС'ТlВ а   Я|В,ЛЯlеТОЯ   ПlРIЯ|МОй   ПфЮ"В|СmlСШ|ОЖНФЬТЬЮ

ЁgаТ#Т:ТЬЛиТрЗРяmр,g:Т3,Я:::ЭЕЁ,аЁ3,ОgЬамЛлЫеНLРе,:Е,g°ЬСТНиИ.Ч#:T:3#`Еое::Ёюа:
д|GМОнlст1р|и|роВал   tр.аlс,шИIр|GнИе '   Рьшка    для   капиталИ3lМа,    ЧеМ
бы|ст1Рее     Ра#ИlЬаЮтОЯ      Т1Ь!ВаРН1Р,-д|аЦlе1ЖlНЫё     от1НО'ШlеНИя    и    че.Ь.1
быскреё ,втяmиваетіся  сёльtс,кюе  *іоіЬji,й)стівю  ів ` э`тіи   о.тінюшания,  hей
быIстрее  раісфёт  и  Ianpptc  tОеjlвакюіг`О  наіселіеін.ия   на  прібд(укты Iцрd-J
мьпшлоніноIСти,    уідіов,леmвіdр,яющи,е     лишныё    по'т\ребIности,   теМ
ібыістріеіе ,рі?іртет  и  ацрю'іс  на   tqредIсmа   \про,и3івюдства   \для   3емле-
дели,я;

В.  И.  `Лі®циіц  піожаI3ал  рюіст  раізложіеніиtя  креістьіяінісmа  й  пфtо-

:[:::,iбЕ,::::аЯИе:н,иРн?iТ%%:Е::?B:[уНтКра;н:РйаЗ#:]gОе:ИделяКРке::::::

:ч]i::ЗтМ'?k,ЬВQдТ#а3йпЖП:J5елgнТия°'б'#нВаГТИ#ч::gгfо?П#%О#%д:ЕТи\яН):
Сельсщий ,пtролетаірий, по \сравнqнию  со средIниім иреютья,нс"омj
меньше  потребляет,- и  прIиіто,м  пютребляет  продуікты  худшегQ'

:::::.С'Б8р!tgggl::iфееЛиЬр::в::t:3еХ#:gсатьИянЕЕ\.!йiуНрОжg:,g:иШ%оg:gg:<
ііtынок  двкэякіиім іпіу.т,®м:  ,вю,іпкрів.ь1іх іи, гліаівінЬ1ім  обіраізоім,-іна  .счеi`
I'іредістuз  пфіоіmаводIсmв.а   (ір ыI"к ,піроіиізівюідительнюю іпіоітіріеблени,,й ) ,`
п1гю  зажи',тоIч]нюе  кр|астt}mніотіво  скр®мJшісtя  цр|ев,ратіить  в  ,kіаіпlитал
щ  среіціств|а , гllркыи3воіцIсmв.а,  .коітфые  оіhо  «|соlбирает»  и  от  «к}0`'kу`J:

;,'';,:,;ЁFЁz::::сЁ|#FиИя:%Ё\;ЁрЁ:Е::Ё#'#m:%Х$СЁеtЮЁ§Ё;юЁ#еd#:Ёя:::вРсЁlЁ*j:
` ,,hя,н>+ .

В.  И.  Лениін \обоIснюівал ,важіноIе теоріетичеакіоI7е ,піQложение йоЗ
lшт1И|чеаюй  экю|но|мИlи  о  тф|М,  ч.тю  оIбщеrсТTВ.аШОе  РаlздеЛаН|ИI? ' Т,`ЬУ-`

і:,'`',і`ОТь:н=Fд°л:яН%ЫаГп:lТаt#t:t[#меgГОпТлgхgg8,g!еif:еLig:а!Н;'gт;':g;Р::=
інVі,Н,иIкаIм,   у"іdржідаія,'    чmo   «'в   ,кац,италіиістич`еіаиюм    абщею.ше

`,L`

„   '|4ВL]Еа,  #3Ё.Н4:е:.   Ра3ВИТИе     КаПИТаЛизма     в     Росс,ии.   соч.,   т.   ll|,  ,
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раз`делеtние,  тірудіа,   кза,к  иgвестінюL  віс®м   gкоінюі№иістаім,  опраін1иічи-
вается раізміе\рами.рьшка».  «Вкmмоmно'ёть  п\р\иміе`нения  крупіНоі1`о,
ПіРоиізводчст1Ва  зіавіиіаит  ,пtРещдіе  віоею  от  разМе'РОВ  РыНКа».

Леніин  писал:  «Раізвитtие  капитализм,а  ищіет  вм®сте  с  ра\зви-
ти®м тюварноі1іо. хоізяйістіва,  и по маре  mго,  иа(к дюіміаішінее п`р\оиіз-
®Одіство  ус.гуіпа.ет  tміеіс`тю  прюій,зівіодtсТыу  на   піродажу,    а   кустарь
`у'стіупает  м.есю  фаtбрике -ид®т  обіра3ование ірыНка  для  капи-
тал\а»1,  Iили  в  дршюім   мtеIстъ:   <{ВIн`утір®нніий   ръ1інок  длtя  каіпита-
лшзtміа   соізда,етоя  ,саіміим  , раізвіивающиміся   капиталіизімюм,   котю-
рый  уmлубляет   о|бщестівеніное   раздtелениіе   кр\уда   и   ра8,лаш`ает
йіепоіс\р,едісттвіеінны,х    пріоиіавіо\діителей    .на    каіпіит.алиtсгюів    и   р`або-
н]Ик»2.  ПЛ|е|ха1НО|в  ж|е  до  (ко1Нца |не  уя|ани,л,  IЧТю  каIП|И`Та,ЛИ|СТ1ИЧ|е(аКЮе
піро(извIодіст\во  совдаіет для ісебя рынюік.

іЛен'ин  иритикIоваіл  утверждения  на.родник1о.в,  цk>  раз'о.рениg
МеЛИИХ  ПIРОИ,ЗВ|Одителей  сокр ащает  поКуП.ателыНую  G'поіСОібIНОіС`Ть
и  тем  ісамьшм ісоIк]ращаіет  вінутріаніниій   рьшю\к   длIя   капитализмtа.
Он ш,исал,  чю ,нtаіродншки  «ізабьш3ают, ітшіо дл\.я  ,рыінIка  ®ажнкj ,в®-
вісе  н,е  блаіюісоістюіяіни,е  піроизіводитюлія,  а  наліичноість  у .цtеіго  де-
йежных  tсIредIств;   уіпадіо(к-ібіпа(гоiсюістояініия  \п,атіриариалЬн`і`о,ігю  ЩРе-   с:
стья(нIс'тіваі,  ведшаю раінее  ,преиIмущестівешно  наттуіралыюе~хо(зяй-   ^!
dтtво, івіпіолніе ,совіміе-істим  ,с  увIе,лич@ниaм  ів  егю   руках   ко,л,ичеіства   `:
де|НаЖ|НЫХ   СtРед|ст1в,  ИIбо,  ч|еМ  далыШе \раlзо|Р,яет1ая  ТаКОй  tкIРеСТЬ\Я-   i

bРеmст|в  |сущ©ст1вЮВ'аtнIИ\я  о|н  до|лж|ан  Пр|ИО|бр,е|счlи  на  р'ьшке»3.

піроіи,mіеденIн а,я  оіб-t

іВ.  И.  Ланиін укаізал,  чю ,вннешний tрыіноік tщуі?кіан для ,каіпи'га-
л,и,стичіеIако,й  счiраіны  віов\се   н\е  пото,м\у,   что   тс»ваtріная   маооа  и

п'ріоіиізв\одістівіе.

8іаіключепіная  в  ,н©й  приIб\аів!Ошная  с'юи]мюість,
щ©стu3©нIным  ,к,апиталйIатичёаиим  ,кріоизвIодстч3с»м,  не  можгет ібыть
ріеализснваtна  в  ка(пита.лиіо"чеако,й  ст\раіне,  а  пютаму,  что  кіаtпіи-
талиістичеакаму  ,апосіоіб'у   піроіиізіводстіва   пIріисіуще   с'тіремлеіние, к
|бlе3lI1раlниtшоlму  lра,сшtиранIию  прю|из(віодIс'тtва  для  пюлуч.Ония  п|рlи-
быліи.  Л.®ниін  пака\зал,  что  шаtро\дiниікjи,  пр,иін,иімавшие  ,воі11ли рус-
Ь,коIй  буржtуа|зіиіИ   о   гиібелИ   про|МышЛеніностИ   из+за   недоtс'тат1Ка
рын"Ь -за  `свіидетель`стівю  беосилия іруоакюігю  Iкаjпита.лизма,
вались  в  п,л,еін1у  у    ,наиібо.лее    иmllіар.и,а.лIистиIч,еіакtи     на1отіро€
іирUг(ов ,русако,й буіржу а,зни.

'  В.    И.   Ле,н,ин.   «К   характерщелшке   экон\омическо,гю   романтизма»,і
Т`  ][ifвТ.Р.k?'.ле,ни.н.    «развитие   капитализма  в  Ріоааии»,  т.  П1,  СтР.  47.   \
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В.  И.  Л®шиін  іна  окрс»міном !от`атис"чеокр,м  мат`криале  пока-
:іал,  чтю  мануфаіктура  непоіQрісщіСтві©ніно  выіраIстает из  более  или
міе\нее кр'упных м аіст®р1а1шх, Iue іпФстеленіно вівюд\итоя р аізделен,ие
flчрIуда;  т1а|к,им  о|б|р|аlзк"   ПРОстая  |ка|пИталШс`"чеака|я  КООПаРаЦИЯ
ііIеріеір,аtс'тает  в  каіпиталіистичеакую    мануфа,ит`уру.    На    аналіи,зе
іі{аіпиталиістич,еісшой   маIнуіфаіктуры  Ленин  поіка\зал  кашитал,иіс.ти-
іtlіеіскую  .поіля)ризаIцию:  формироіваін,'и,е  на  однк"  по,люісе  ,кліаіоса
ікаіпіиталіи.стоів,  а  н,а  дрtуIіоім -)кліаіоса  ,ніаемінык  раібючіих.

Перекод  к   к}руіпіноій  фаібрике  зIнаtменуіет  переLхіод  ,к  івыGшей
сітаідии  раывIитtия  капіиталиізіма  в  пір\с"ышліанноісти.

Пліехіаінов ,напріаів,илыю   сгчи'тал,   что   велиічинIа   осіновіно,гю  и
оіборmнIсmо  каіп.итала  в  иуста!рньгх  проімы(сла\х  шределіяет  под-
шиінаніноість  куістар,ей  каjпиталу.  Этюгг ошвет` по   с.ущеіс"\у  нtи\чём
ніе отличался  огг  траік,юпжиі` этюіго  ів\оіпроіса   ініаіріодникаіміи.  Леніиtн
іпіиісал  піо, этюіму воіпірюісу :  <Ж  ивазіиакіоініом,иtч®аки\м оібюіоноівіаіниіЯм
mарод,іниічеіак.ж  теоріий`  піринадліежіат   раіс\сіуждіения   о    незнаічи-
теjlЫнЮtстИ  «ОіоНЮв)НОіго»  И  «ОібіоірО"юmо»  ка|питала,  ніеіоtбхіодіИМtО,ГО
дл`я  «ісамIоісюіяггельіноігоі  кустаіря».   Хqд  этих    чр®звьшайнIо    раіс-
прюіс'тр\аінеінінш  tраіосужден,ий  таікоів.  Кустаіріны,е  пріоімыіслы при-
ноісят ,бюльшtую  по.льзу щреотьяtmишу,  и  піогюму   иіх   жіеjIіат,ельно
н,аjса\щд,ать... А чтоібы інаіса`экдать проімыслы,  наідр  знать, .как ве-
ліики  раізіміеtры  «ікаіпіитала»,  необхtсщіиімоіIіоі  дл.я   кустарія,    чтобы
івести д.ело.  Вот оідіин  иіз Мнюіг`их расчtегпоIв та(кою рода. для п\аів-
лсжвюко1іо  іиу)ст`аРія -(піоуча,ет  н,аіс  Г.  Ilріигіорьев -Оісін,оівіной  «иа-
іпи.тіа,л»  тір,еб,уетсія  в  раіымаре   3+5   ,руіб,лей,   \10+1,3-і15   рублей
и  т.  п.,  ісіч,итая  істоим,о\с'ть  ору{діий  тріш,а,   о)бо(ро'тіный   ж.е  «ікаіпіл-
тал»  6-8  іріуб,л.ей, ,'очитаія  іне\дельный  раtахюд  іна  піродtоівіо,льстіівие
іи    Gщрые    міатеіріиаілъ1.   «Итаж,-іПиса,л    н`аірюшнішк   Гtріиігюрь®в,-
раЗМ|еРы  ОIОНIolвIНОIгЮ  И  ОбlО|РОт1НОml  К,аIПИ.Т,ала  В  Па|в.лоВаКО|М  РайО-
не  тіаік 'неізнаtчитель\ны,  чгго  оібз,авеіст\иісь  таiм  инстРуміентоім  и ма-
таРИаЛЮМ,   tНе|бх|ОдИМыIМ   д,ля    са|МОIстоятельнIОю    ПРОИЗВОдСm3а,
Оічань    л.еіIіkю»`.   Пліехаініов   дЮпуакал   ошиібку,   у'пверждаія,   чтіо
пtрюін.икініоівіеіни,е  ,каіпіиталіизIміа  в  `кіуотаIрные  tпріоім ыіслы  3 аівиJоит ®т
|В|е,ЛИчИНы  «olаНюIв|но)Ilо  Ка|ПИт,ала»,  там  са|Мым  оН  та|и}ке ча|С'Т1ИЧ|НО
раадіелIял  ів`згл,яды  ніаіродtниікюів.  С  другіой  ,сторіоIны,  Опирая,сь  на
э'тю іпо,лоіжание, Плехапіов  коtсвеніно   при\зінавал   «ісамоютоятель-
ность»  пtроизвкщіителей  в  тех  г1іроIмыіслах,   ще '  тіребуіетсія    «нич-
тожіный»  оісновіной  кіаіщитал,  абстра,г,ируяісь  ым,еісте   с   наіріо`днИ-
tками  от  тоіго  фаікта,  чтю  этіи  кустаіри   не   прим®няют  інаеімIный
тіруд іпіо'тюіму,  что  саіми Jв  бо,льшиінств.е  случае]в  низівіеданы  кіаіпи-
талоМ до .положениlя наеIМ.ных раб|огчж;  пр|ичем п|о|л|ож\аНие этИtх
інаемных ,раібіочіи,х хуже,  чем  пюложанIие  лірюіиізводіителе,й,  пря.мо
поідчіи,неініны.х  каіпи`талиісту.  Пл.еха.нов   оmиібрічінQ   считіал,   что  в
оанове пріоникнtов©ния jкаIпиталіизма  в  кустаіршые піромы,слы  ліе-
жіигг   превраще1н,иіе  ,IwістіаірйY' .ара\зу  в  tн`а.еімнIы(х  іраіб.оtНж.

Кр,и'тіикуя  на`ро`дініикоIв  по вопрюсу о ,реформе  1861  года,  ка,к

1  іВ.     И.    Лениін.     Соч.,   т.11\1,   скр.   318.
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и\зв,qстно, П,л.еханоів і\qам  неправнльшIо о.ц®нил   эту  рефоірму. Он
рqісI,рма'т`,рив,2л рфqріму каік  ?аімIену однюй оист©мы ,візи"іащ.ия на~
лю<\гюів, [с ` кір?стыянісm,а  друшюй  сіиіс"мой.  Еісли, ,раіньшіе,  до ірефqр-
;мы,  эти  налоmи tmсудаірWэтво  получаіло  от  иреістьяін  через  пом'е-
щижкр,  тtо  цоісл,е  рафрРмы   гюіаударіqтівЮ   саімо   ,візимает   налогtи
інапо\срqдIс"енню tc кр®ть". На этюім оонm,.аіниIи Плеханоів ' под-
ч®ркивал,  Чтю  піроіиіаведеіна  тюлыиb  заміd,на   кріепоtсmнюй   завіиюи-
tміоіс" ікріестьяін.  Раныше бы\ли он,и иріаціоіст\ныіміи  у ,помещиіков,t а
ПlqСЛе РефоIР|Мы  СТ1ал|И  ИРапо|СТ1Ны|МtИ\  У  поСУдаР|сmа.  Та|кЮ,е  ЮлкО-
Jвание у Плехаініоіва tвы,теіка,ло из  саmю поінtимашия и\м ,кр©пост-

брщ цір'а'віоівым  учрежщIанием, ,которь1й  уст,ашоівhhіан  и  поддіqрж,ит
tР`аЛЁF  йО:СЖ:нГй:н"В?пYр.ежде    вісеm   ,,раіоdмаmріhвал    рефіО`,РМ'У    КаIК

'рё$Ультат  гл'убоіиих  &ккшюіміич,еакіих  кроткріфрел.иій,  коіт\оірые піро-

ярjIіяjlиісь ,в іоіжеісточ.еIн(kюій  клаIосовq,й  борЫбе ,к}рестьян  протm tцо-

Б'3'Fс#k:Т##ЁЗt%g:':::'ВkСеуi:ич#i,ен?иТ%Г#=l;gн?LmгоРс:;%#Иg
К\аЖрРаа$#:?а'Т8#]'а'f.О'й#igиТЕ?Б,а,dсmр",л  как  іскремЛіеtНИе  «П'У-

тем  устуIпоік»,  при®млеімых  для і ущеIтат;ел,ей,  бев  униічтоже.ния
`Щ`kВпЛл%Т%,LggРТдТрЫЖеИ:чЬ;%ЕЗhСТЬщItЖ€Ж®ОЕЁ%::{}$iие"ру\iа»

не ,пюішли  дальішіе  кіоінс+атации  фаікта \ р\аіфи'тиія tкапитализ!ма  в
€ель|с|к" ,хоЗ|Яйjст1В.е,|  не  ПО1Нй|МалИ    сл\ож`НО|1ю|   пtераплета   обЩе+
сті`вqшно-жоініb,миIчеіаких от`ніо`шеін,ий,  котфрые  сліоц{,илиісь  в оібста,-
Нqвц|е  ,ца,л|И|нИ|я  оСтат11юв  ,креmс\'Т1ниче|сТ1В|а   и    бЫ|СТфЬ    ра|ЗВ'ИП3а;кр-
щ®гюіс,я  каіпіиталиізма,  Не  пIоIниIміа,ли  саімо'й ' с'ущнюіmи   клаісIОавЬ1х
'П'РЮ#kОиРнеЧжТgiВа'Па:+Р::лf#38`ТТ:НLНkОЬйе.пРi8'2С,Б,;.ааиоtйдёйіскріительНОС",

mир,а,ясь  на  уч,ан,ие Маір;иса; віаирыл  пущ  разівиI"d  каіпіитали'з-
іМ.а tи  ©ю dсіобанінIоIст,и, ;тюіиа з ал tпdріспектиівіу ібуржуаіщо -деміс»кр аг
"L,че`око,й  револіюцйи  и  ра\оста.новку  краосо'вых  сил  в  ней.
{,   , ЛеmиIн`аиий  glнализ  раtgвития   цюр.ефQріміеніmlгф` .сельакюі1іо  хо-

аЯрТрСмП:iа:Тg::З'iЬа:Т;вТиТи,iП'УмТо:j':%Зга:='#%:якТg#tЕГа8#mЖkzа`:БgпfЗ:Нт:
іниіFіастів\а  \міагут  о'тімщра.ть  либр  путам  рефоIрім   ,,.приі   медлан,ном
іпер\еРа.стаIнии   tирапостіниічеакіою  і1ю,Ме1щичьего  Хто\івяйстіВа   в   бУ(Р-

чіоікр   строяt.   крапоістнюій   стірой  в  егю   ,пон.имlаін`ии    вісіеігіо-,ilіавісегр   , ,і

жуаізное,  либо ,,путем  ре}волкщ.ии, путем  револіЬіциюнноіго уНцч-
тоіже1н.ия   поміащичьих  ла.тифунд,ий,`  tко.ніфи|сkа,ции ' их  3емель  в
іполызу ;кр еістьянстів,а.         _

;  На(РОLЩНИк\И  ж|е н|е пО|НИМалгИ ра|Оста,нtав(КtИ ,Клаосов  в ,пlО|РефОр-
іміенIюй  Рооаи,и;  olни  Iочитали,  чЬ і толыко  пdмещичье  хіоіз`яійіст,в
Еюр,люци"низирует  в  каіпиталиістичеакюе,  а  ирестьянісmО   в   це-
ЛОМ  ОТ1НОСИТ1СЯ ' jЦ ` «іНа|РОд|ЦО\МУ  П'РОИ.ЗВОдіС'ЮУ».

іПлекаінов и другие чліGны  гіруппы «ОавqбоDIщение тр'уда» ,не
•сггР`ищал|и  н|ал,ичия  о|стат1к|ов  ,щРеПОстН1Ичес.тВа,  НО   Не  П|Р.Ида|Ва.ЛИ
иім тоію зіначіения, ,каіко.е іприд,аівал Леінин,' С э'тиім были ,свя'за.нь
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Фш'ибкй ,1іруппы «\ООвіобождение тіруда» .в  qцщіке ,роли  к`рестьяН-
\счва  ;в  буржіуащю-демкжіратичіеакой  револ(ющи,и+ Ч'"ны  гірУіmПы
«ОаВ|о\бО1жд|енИ,е  т1Руда» ;В О|ЦОНКе  соЦИаЛЫНОй  ПРИРОды  На|Р|одНИ-
чесТпза  и \іею  ,клаIОСЮіВЮ'й  СУЩНОіоти .стОялИі   Н,а   оіШ.ИбоtllНыIх    пози-
циях.  Они  бірали  ,нIа\рісшніиічестіво,  ка,к  н'ешю  з'астывішiіее  и ,  неи8-
менное,  ,хіоітя  ,н,ар'одниtци   переж'иівали   глубIоkую   эч'Олюiіию  с
70iх  по  90-іе  1`оды,  піріерращалИсь  и3  раволющиоінін'&ю   ,в   либе-
ральн&.

П,лехіqініов да,Л ОШигбкшнуЮ сщіенку  наіродtніич,е;с"у, в  коткром
Ш   вщел  \чіист`о  реtаікционніое  те"іёние  русісdю,й   интеллиіг©шщии  сла-

вяш.офиль,^акіоцю толіка.  Пліехаінюів  не ів,идіел  ирестьяінакж кор.ней
на,родниіч,еdтва,  так ,ка`к недо,оіцениівал рев,o,люционню.сть самото
кресть\яінс"а;  и  погюму   парощініиіч®аиоіе   двіиЖение   піріедставля-
лоісь  ем1у  лишь \ и,н+еллиген'тіаии,м  протеістоtм,  а   не  отір,ажешием
ревіолюциош1іых ,нtа\стро@н\ий  кр,есітьян.  Оін  сш,и'богчію  іочитал, что
руаакое  `'шарюдінйшеmво  яів.ляіеггся  обышоій  раізіновіидін,оістыю  уто-
піи'ч®Gиюію  ісющиалиізіма.  Эти  в:3гл,яды  nIct   оценке   .на(рюдіниіч®ства
раізделя,ліи "стаjlьные  члеіны ,гріугmы  «ОсtрФібоыфдение  труд\а».

Плехаікрu3, ' нв , ікрюmиівюіпIостаів.лія,л  ів  іавож  раібіотах  рево,лю,ци-
ОіНнык`  народін,икрів    70-н    гіодоів   ,л,иб,ерLа.jlынIс»му   ініаірЬд\ниічIеmву,
іпоЩрлt*у ,ч  н,а'РОднич®скрtо 90ж  подюв  й.зюібріаЖал  щаік интеллц-
|ге1нТ|СЩО.е  теIчIе|Ниtе  о\б,ще|сmlе|нIной  м,ьПсл,и |в  Рю|dаи|и ,и ' свое,|Об|р@ з\ный
варцащт  уТоп,'щчіФакоію  сощиал,иымIа,  ікаік  р`еаіицйюішое  двіижение
поі авФqм'у оібъёікmыноімIу зшаічению.

Л|©НИtН  Же  П|ИtОа,Л  ,ПО  8ТЮlМУ  |ВЮmРОIсу:  «{Руоаийй,   крестья|нIакИй
сощиі?ли," 70-іХ ,гіг., tфырікаПш\иій»  ніа  аюібіоду \р,dди  ее буржуаз-
ноетги, ,борО©ши.йіся сі «іясніс>лобь"и либералаіми», уои,ленtю эасм.а-
зыіваівшиім\и  аінТаі,гфнtиістичініо\сть  русіако,й  ж,иш'и,   и   мdчтіав\ший о
іКіРеСТЬ'ЯIНіdКОй  Р©ВЮіЛіЮ14ИИ;-IСОВ©РШ\е]ННюі  Р аізлЬжИ,ЛСЯ  И    hОlРОд'ИЛ
тот "hlлый , L,Міещаініак,ий    лmбікралиэм,    иоіюрый    усматри)віает
{юбоід`р`jlщи,? \вmчатjlіани,я»  в  'пір,оігреоаивіныж   тещ®ніияLх   щрёстщн-

:::Ою?##ТgЗа*:'8(ЁЬgиаd:;р#цОр:gЕи,Ж'р:'с#i::Fj:SаЯ»,(.'ИО'бУСЛаIЫ
Н®сімот(ря  на  не'піріа,іыиЛьное  тоілко(в,аіние  социальіню`й   пріи\ро-

ды  И  'Кл\а\ooО|ВРй  оущнР|сти  На|Р.ОдНИlЧ|е|СТ1В\а  ч,л®На(М,и  ГРу1ШЫ  «ОIС-
ііюбождіаніие тіруда», ;ж  ліитератуіріны`е  ра\боты  оан"вtательню  ;пО-
t,'`,3'ЕВЁ%`,:сFЕГЯЬИтИиеg3\8'оТиТм':юС'!8бдоИл'BЁВ:ОеЛgнТiИчФеН#Ти°ёЁiИ*НяЮиТсЛ[%ГреiНи-

іtуёёк.іой  5kо,номиче.скіой  мыёлй,  так  как   открываю'т   в   ней   но-\
і4ую,   марнtсис`такую   странищtу.

1   В.    И.    Л е н  и ц.   Соч.,   т.,1,\  ел,р.164.
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