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Воспоминания  о  Г.  В.  Плеханове.
'

іГеіОРгіий  Валіеtнти!нови,'ч   Плеіх`анюів  піроводіил  оібыцно  л`ето  в   ШВей-
:\ цаjгми,  в  Ж€)не,ве.

Ківаргг"ра  Птю.хаіm'выіх   в  Жtеніеів.е  іпоіме.щалак=ь  в  цФнтріе  іюірюіда,  іm
гuе  de  Сапdоllе.  Эту  улищу, дом,  і1іде  жмл  Г.. ,В.,  зіm" ім,нюіг"е покіо-
люшия   Iрусс.кюій   учащеійся  tмолоде.жи,  реівогIюциюн,ерьI    іи    іооціi4а+тисты
разjlич\ньіх-страін  и  разных  формаций,  пtередоівые  о6щественные  дея-
тіеjші,  tэм,икраінты,   литераторы,   журналіисты  tи  .худюіжінmкm,  івсе,   кто,
попадая в  Западніую  Еврюіпу, ,стіреміиmся  у.вшдtеть Iи  усjіышіать 'велиікокр`,  уч.иmеля и  рmволюц"сmеіра.  И  `э" іакIроmные стены  ma  гuе  de  Сапdollе,

mриют,и!вшіие  Г.  `В.  ш  ею  юеімью  tш  щсш1іикэ  десятіилетиія,  Iвіиідіевшие  т.аік
многЬ  )вьIдающшх`ся  ,деятеле.й  ір€іволющиію  іи  ме.ждународгюіго  ,рабоtчего
двм)жеініи.я,  іимеіют  п3Gе  іпра`ва  ініа  .память  tистюрии.

О  jш`шос"  Г.  іВ.,  о  6ыте  и  ,доімашішеім  юбиLхоіде  е1юі  Iс®міыиі  юtвориг
ло)сь в женіеівских, істудеінчеіски,х  и  эміиігрант.ских  кругах  очень  мноіIю.
И  рядом  с  6л\аюігоівіейньгмиі  тут  и`  .тіам  іраз`да`валіиісь   к..ри"ічіе.скіиіе  не-
Оідо6рительные іслоіва :  Г.  В.  деіржится  о6oсо6леніно, шедоступно,  в его
отношениях  .к  тоіварищам  інет  простоггы,  ,к  інеміу  шеільзя  іпірий"  за-

`.п'РОсто  поС!Щеть  іи  іпоіговюіРиггь.    Наістрсюніная,    "ік,иім  обРазом,  mе-
` сколько IпреIдубеждепно,  я  перівюе !вре.мя  зоірко всмагIіршваjmсь ів  Г.  В .,-.
` мыслеп.щ  .при\міеіряjlа  к  'нем'у  то,  чю сльшала,  провеіряm  свои  ,впе-

чатлеіmя іи .в ікощеіконщов пірmшла ік іюіму 1вывюідіу, что .Г. В. ніе знают,\ что  здgсь ікір'Оеітся  ікаікое-ю іне`доіризуменіие шm піедоmіысjше.  Г.  В.  6о-  .`

лел 'в течеmе долгшіх  лет, шнюгда  ею 6олезнь обоGтряLпась, .и'ніог,да он
чувСтво|в.ал  ю®бя  фа.впи|теjтьпо  х`о|рошо.,  |но !по1сюян1но он  пуЖдаЛСЯ  в

; осо6оім уходе и .поікое.  Ею прфпхюшиmсь о.6еіреmть и, от `іііпюю"юлIен-
.  н.ы.х  посещеіний,  м  огг іпагу6ньIх  .діпя  еtю  з'доіровья  выстуіплеі"й  'и  ди-

:gнЖЁ:И:Т«У::мТк:;ЛоТтЬ:;СЕЮ'Р;::еL#ос6#:Е=::'аgИ,То::ИЬоГ:°#=
' jlОсь ів с'гуіденческмх и  эміиграш,тіскіиіх  кіругах.  Кроmе  того, інужно еще
;' qсаить,  что  Г.   В`.  ,раібоггал  оч.ень  імшою,  ірабо`тал  .оистематически,
`  неіпреірывіно,r ніеустаmо,  не  отіріыіваясь  даже  в  болезни.   Его  ра6очий

\`,-          t
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деніь 6ьіл  эа`полнен Iдооітка3а,  и сш ше  jlю6иіі,  ко1іда  его  отвле'кали от
раіботы,  ше  jпоібил  іменять 6ез іскrрьезшоіго ік  тюіміу  піоівод.а  твеір,до  уста-
новлеінный т1іорядоік шя. Он ценил свое івіреімя, и он не лю'бил праздных
ра3юівіоров.  В  даіjlьtнейшем  я  у6едилась,  что  для  люjкрй,  прихіоідивших
•к  не'му  tno  серье3tноіму  делу,  Он  шахк]ідиuт m  іЕре.мя  и  оилы,  m  сIе`рьезніо
пюіста'ытіелный  вопрос  ідара.гI  Оібстюіятельпtый  отівет,  па  IсюIбраниеі,  іко-
торое оп считал нужным и важным, оін іпірихоіди,л tmсле у"ит.ельп.ой
рабоггы,  іиіноігда недоімогающий, піе о6ращая ®ниwlаіния на  предп.исания
врашей;  івыступал  іи  іговор,ил  тюі1`да,  ,кіоі1ща  Iеміу  1вра,чіи  зап`рещали  'это
д|елать.  об  э"`х  обстоіятелDсііmх  жеше1вски|е  то",|мщи`,  судившие  о
•Г.  В.  tвIкріиівь и Iв1{ось, ше зніаjm ніичею  или іне щріидаівалиі tиім  того зна-
чіеніия,  ікакое  оши  3аютіуживают.

Это  піред'у6еіждеі"іе,  Iсоздан,Iюе  тоLшtаmи  и  алухаm,и,  исчезjю  бес-
следніо  и, інав!оеігда  ів  то  са)мIОіе  .міmіовіениtе,  ,когда  я  увіидіе\тm  Г.  іВ.  в пер-
вьій  .ра'3,  кіоі`да  он  вста.л бьгстрь"  леігким  ідвіи`жешіием  со с,воеIю. ік'ресла
и іпошіел  ко. .мн€ наів.стречу с ,приветmвой улы6кой іm лще,  с 1Раідуш-
ныіми`, таки.ми проістыми и теплыми, слюіваміи пеірвою пршветстви.я.  Ею
він`ешіниій облиtк .произвtодил  uаірующеіе впіеіч'аjтленtи!е.  Этіо бы'jl  1912  год.
Г.  В.  чувствовал  сеібя  сраівн,итеjl,ьно  хФроішо,  івыгmдв{л  бодро  и  мо-
лодо.  Г.  В.  одеівался  іс  6іольшой  тщатеjшостью,  Оні  умел пооить  са-
мы!е простью вещт,  и ю івсей ето Фиг}ре быліоі мнюI1ю, гизящеістпза.  Я на-
хожу, что |на і1ех `мtm.гочислеін|ных порггретах, ]{olторые` у нас имеютч:я,
Об,тmж  Г.  `В.  Очепіь  теряеіт.  Изящестю,  tкотіоірое  6ьшо  так  \при,ятно  в
ж,!твом  Плех`ашоіве,  проиввоіди!т на імніоігіюс \піортретаж івпеtчатлегнме  фа-
товато1сти..   А  то  оч`аlроlва|н[ие,  ,котюрое` пр|щаmjm4  ею  лицу  глаза  с
гу,сто  зіаірок:шими, длиннь",и 6роDяmіи,  mtялк.ая ульИiка,  таік  часю осе-
нявшая  его  глубоіко  сосредоюilешоіе.  лицо  \Iqріоггкшм  теіплым  све'тоім,
фотогра,Фич.есIGий  сніимок  uю  Iв  сила'х  ;передать;  Опо  оц:таjюсь  :в  па-

#:Ии,::ЁhОКТп?рие#::°:ГiL:#:,юТ::ЁiЛ;:РЖОян6иЬ:Т{ООтТодЁТ:и:::]т°ьТiелТ#
на  оебіе  івіое   знавшие  Плехаінова,  іПір®жд)е  івсего,  Iчіу,віствова'люісь, L что
п.е\ред .вйміи большой  чеmвеік іи это'т  6ольIшой чегmек  .обладіаji` такой
пIрIиtятіной .маш9рой  гоівtскрщть и tобращаться с людьщіи ; гв  ніем быjю іміно-
го  міяіI`к,оtтіи.  Плехан'ов-боец  и  іреівоjющсшер,  6еапощаідный  Iпоіjю-
мист   и  ірезк.ий  споірщиік-был  шеобьmЕюівенно   мяJгюік  іи  .изыгак'аmно
вежлив  в , j"ч,нIых  огтношіешиях.   И   этіа  ст"егпс.кая  віеіжливоість  .соеідтшяг
гIась  Iв mе.м  іс  бо'льш.ой  tпроIстотой.  В  его  юjюсе  3вуча,ли  імtяіIік,иіе,  лаіс-
к.аюіiііие стгух н`Оты.  Ош обіожал детіе,й,  и  де"  ею jю6или.  Он  лю6ил
жиівотныіх.  Я  поімню,  что  в  дюімеі  Плежановых  и!мiелся  ма.леін,ький  се~

3:ЖТFвН%:ГшТ#И'g:gзаТiЁ.аЗкБЁНiНо*
Отчепь  чаісто Iв,хсщил  воі 1віремя

.  В.  m  устраивелся  у  інею  па
плече.  Г.  В.  tвстречал епіо` очіень  пірш4віеrпmво,,  tгjтадm рукой,  Обраіщался
к  нему Ic  ласкIов,ы`ми  сjювами.

Это  6ыла  удиі.вип`ельная  ікаjр'пша.-Кваір"іра  П`люхатювых  состояша mз несtколDкmх  іilіе6ол,ьшіих ікк":нат,

o6ставJтенных , са'мой  'пр`остоійj  шеза.тіейЛивіО.й  Iцtебелью.   Луч.шую  'кіом-
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m.уt заню.маы ка6и.негг ,Г. В., ,вьіходmв.ший окнаIм,и на "ую нетюртог
вую улицу.  ПО кру1ую €торон`у уjщы тянуjюя ,мошаjшвый Фасад же-

ТЁ#i#.УНhГрЫоЫс##"mа;Ск:'#н`аЮ+:р#зТюЧ#Сс°пЖЪm#еН::?#О#
впечатлеmие  .mстоящей .mt66раториm  учеліою  m  мысліи"Iя.  По  сте-' шам "нули`сЬ прщгью, засmlвл".ьіе іi{шиіI",и, пелки'; ,кое-где~репіро-
дуIaщ"   из   эапаідI.пі:+чевроIіейск.иDс   імузIеі®в,   Момсюй   Микель-Анжеітшо,

> снимікм   кар"н   эпсики  m\альянюкою  іЕю\зроD]qд"іия,    гипсовый   6юст
:,`Вольте'ра,  іп,рекіршый іп®ртрет  Карла  МаіркФ в  6oJIьшой  `раме;  эта-

жіерка  ісо  специально іподобрашной  jmтера"роIй  по іисікусству  и  по
истоIр"  пtерюбы"ой  к.ультуры;  боjшой  письменнь1й  стол,  беm-
рядочно иваmшый ,к"'гаіми, іп,исьмаімm, `гаэ"імиі, жIурmmімm m івсе-
воЗмоЖНыХ  нареЧИЯх  и  u$ое|вФз|мОЖНUЖ  На1п1равлен,ий  и  оfmнlков;  Iнlе-
еколвко  мяIіких  стуulьев,  6oтIьшФ,  пювtьюоIко.е ,.креtсjюі,  'в  ікgткэром  "-

:,дiелог':i,иВ.нiЮп#:МL:iРfg'#::ИюТка%#:Н#вТн#й#;Т:%Ьа
t,  У6ИРаіЛИ еЮ  СТОЛ.  ОН .ГОвоР1ИЛ С  дОбРФдуШШЫМ  іУКОРОм,  ч`тО  после `Im-
`~ве\дешия  ,поірядк.а,  "щею не  шайти.\     Летіом  1912 т.  я IпрmеIх.ала .в  Жеmву ідля  ра6оггы у  Г.  В.  в  качест`ве
' секіретаіря.  В  эю  ®ремя  Г.  В.  6шI  эанят  «Ис"рией  Iрусской  обще-

ственной   мысли», г подгоrговляя   часть   11-«движение . o6щес+венной''мыс"  в  дmетРОвокОй IРуСи».  Он  6ыл  заШят пРедваРmlе1;Iьной  РаЗРа-
. фкой  макриаm  m к  .изjюіж.ению  доU"сен  6ьш  п,рист`упить \"лько`• / чере3  .ніеделю.  За  это  врем'я  .міше  mредстоялю. сдеjить ряд вьmисок  іив

разjmчных\ древни`х ' источmи,ков,  Iприюjmшых  @му  "а  время  ив  Харь-'  ковскФю уі"Iверсmта.  Г.  IВ.` поіщrчал "ml"I и мIатериалы,  необходи-

\#&дiлigйбоЕ:I,А:ОрL:kК:,Щ#ВвЁ`:вF:П#=ТЁ##«#:а*есйь:#
тю іпочте  с полной II`оювніостью  все,  чт`о у mе.ю mм,еt;юIсь.  Г.  `В.  пфсеL

:,  щіа.л  6ибj"отеку  жен®вско[іо  у".верісmіегга,  6рал  кmm в  женевіt.кой'   эmи.г|іанtтскоIй  бибілиотеке,  `выпіик:ывіал  Iир   Роооии,  .был  подгмса'н  на

ц.елый  ряд`  3а1`рашных  hздаmй,  mоjт)miа'л  ікmm  Qт  юmриіщей   из
Па`рижа  и Лсшдона, огг qвmріоів, изда"гшстВ ш т.  д.  m т.  д.  Эю был
коIюй-тю  імогучий  ,кініи>kп,Lй  піоток;   каждый  дешь  прибывало`  чтсг
"ібущь mв.сю,  .кажлый ідень   пірююtдиmісь  огтнфигIъ   на  щочту м  от-
пфаівdmь  олад,ель.цам  ужtе  пРіоіработаmюе.  `.и  оюпользо"gmое.  Очень•Lmсю  Г.  ,В.  заіпр'ашіи,ваuт  и  ждал  .матерmлы,  не  ,преідставj"вшіиге  fю-

тюфелствешIюгс>  qишгге.реса,  нужііые  гшь  для  тогQ,  чтюбы  провіершгь
ИЮТОЧНИіК,  іКОГ11ОРЫй  ПРедСТОЯJЮ  ИIСmJИіЭ|СШТЬ.

!`.J`  ''   МіюФ трушо восстащоівіить в пафі[я'm,,.О чеім  гово\рилось в  мое  первф
: ` п.шещешие.  Запеtчатжлись лшшь отрыв", .моміенты  6есе.ды.  Гоюрили
)`;., О  ж"ешБ"  усjю"ях m настрфе"ях  жеmечюкой  эмmграmской ко-
;+'.:#LО;°#°ЁL#iГ#:НуатС#ыЖm':L:ТИзЖутК:`#иСЁJ}?kкГ;м:.,і:=-
? `'шеокотпpк,их  jют  э."игріантокой  жизпи  не  зінают  языка  тюй  страны,
)   что`tЖ gЩgоmПаi ше ЩуГ В пРОИЗ.водСТ1в|О, На 3а1ВОдЫ « |потом|у .мноп4е

і`   J      l{аторгаііСсьіjіка,кн.63.                                                                                                                        `           11     `
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ОпуGкаются;  o\ди|но|киIе,  охIвачен'ные  тоокой  по  1рIоIдиlне,,  н'е   и1меЯ  'ни-
какой  почвы  под ногами,  падают  духом,  теряют-  веру  в  себя  и  рево-
лющию, 1поддаются  .лик,віидаторскіиім  ,настроепия.`т.  Меня  Г.  `В.  ірассIір`а-
шmвал  обстояте'л,ьно  о  ,наIстроеши`ях  студенчест.ва.  Ему  ібыло  п,р:иятно
уз.нать,  что  па  Высших  к.ур,сах.  (я  ібыjіа  с.і.\іIіші-ге.ііь,н'ицей  то,іьіко  что
отItрыв'шиіхIся    .кіурсов    экIсперіи.меIнmільmй    mдаго",kи)    в    ,и.зучен.ие
ИlСтоРmи jlИтеРа'туРы  и  общес"з,е|нной  мысли) 'нIе|коIто|Рь1е  ,молОдые  п/Ре-
подавателіи  (я  иіміею  в  виіду  ньіініе  Iизве'стгюю  профеіссо.ра  Эвергеітова\

`     віводят   маір)1{ісиістскіий   метюд  иісслеідоівания,    что   л,иііеіраітурночкри,"-
чеіс.кие статьи  Плеханова  реI{сmендуются `сл,ушате.iяIш ікак  гюсоби,я .пэ '
иЗучен.ию  Ё4{с"ріиіи_ш4ітеіра,туры.   Я  `ему  рас.с`казаі,та  о  тю,й  'куtль`турно~
просве"теLіьшой  'раб`оте,  ікогюрую  піроводиіла  `студеIнічесI{ая  м`oUіодежь
в  1910-1912  гг.  в,раі,6oч`их  круIжItах.   Г.  В.  эаtметил,  что  нель3я  `не
пріиве'тістюЪать  івсякое  ,к'ультурніое. нагч\ипашие  ів, рабочей  tмассе,   вся-
кую  IпроIсв'етmтюльIную  раіботу,  ,но  .еію  нельзя  'за\.`іенять  ріабоIту  .рево-
люц.иоіпную.  Сkйчаіс  в  г.оды  іреаікции  и,  .разила,   tв  эпохіу   ,всячесI{и.х
ліи,к'видатюр,ских  наістріоеніий  .ревIолюционная  ,дея.теjіIшость  ста.ла   су-
губо  поідвіи\гоім.  Н`о реів'олюци\оп,,ная  борьtба  нужна,  ее іне.чьзя  за.мен7іть
ні,і каjким  кутI'ьтуртріеігегtс"оtм.

выГшО::пО#Тан°.АЛГТЗ'g::,'#'е<:L°еsП'3':еЛuе#Нg:t%%:lИ>;Н'i:,Ё.огТие%?::`:}:>;])?F.Э'в:
п|РОчеЛ  его  в  по|дл.и|mике.  Он  lвыск'аза,1ся  1с  6o,l\ьшиГм  lв,olст|о`рю.м  о  ро-
г`і|а'ше,  Iсчи|тая,  что  о.н  .пр`едстав,ія1ет  с'Обою -ікруlпtное  явлени|е  'во  фраIн-
цу3іскоій  Jиге.ратіуРе  \нtе  тольіко :как  вьгСоіко tхудОжеіственн`ое  ,проіизвіе-
де`ніие, . :но  Iи  ,как  іп'рекраіспоіеі  отіображіеtніие  ів'елиікой  эпоіхи.

Узін,а,в,  что  міне  п`ріедстоіигг сдіать  на іку,рсак іраіботу  о,б  э.стеіііи,чес.кіих
взглядаіх   Ч.е`рныішев.скоію.,   Г.   В.   жию  заmштере.совіаіл,ся  темой,   п.ред-
южшл офррмить ее ів  Рам.1(аХ соіціиаільнОЮ п`РОтmвоіпо`Ставления  взг.чя-
діов    Чеірнышевіокоігоі,    Фейіеірбахіиhініiіа,    ,матеіриалшк:та,    .эстіетич,ескJи,м
теоіРиям,  ,пОСтріоеtнНь"  на  фmлооофакОм  mдеа\J"з`,ме  КаНі+а;   дал   мне
3э`тлаівіmе    дjтя    реферата:    «У."."т{`ір,н.аIя    эстеtтіиіка   m   іию.кусстю   для
искуGства»,   предліожил  імне   свою   помощь,   указай,   кого   следует
і€спольз.овать  'в  этой  ірабоіт.е,  каік  екэ `нужіно  постIроіиіть,  тут  же  ,подо-
шет1  к поj"{е  с книгами  и  отобрал  ряд книг  1іо  философии и  эстетике.
К,сmда  же  я   3аm,етиjта,   что   таікіиIе  со.лищн'ьіе   ФиіjтософсI{ие  труды,  `1{ак
проіи8веідениIя  іКанта,  ,\іmе  ,н`е  ніс»  ,аиплаім,  он  ответил:          `.

-  Так   я   же   ваім  іпіоL\іtоігу.   В,се,   чт,о,  ніе  піэйміете,   вы  ,с.пр.ашіиіва!`iт€

у  мен,я!
іВ даіл,Dнеійшем  Г.  іВ.  чаісто іинтереювался,  '1{ак  идет  моя  ра6ота,  что

я . гIіроічла,  Iкаік  думаю  mопюльзоіватъ  и  ,раісіпо,то'жи.ть  mат€'риал.
по|стіаіраю.сь  `описать,  'как  раlб|оггал  .г.  в.,  `к|а|к грlаm,р.еделяmя  е1го  ііа-

бсщи,й  де,нь.
Ё  до,ме. Плеханіовых  `віс,е  вістаівIаmи,  IоIче,нь  рапо  и  ів,ое  бывали  заінять

целый  дtепь.                                                                                  і
Г.  В.. ухіодил  с  утра  на` ,іпр,Огуліку,  всіегда  с  ,кшигой.  Я  приіходи.іа  і

10  час.   утра  и  застаівала  Г.  В.  сидящим   в  I<рес,іе  с.боI<у  .от   пись.`і€.н-
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ноіго  сто.іа.  Г.  В.  не  .-ію6ил,  когда  оIпаздьі.'вают,  са.\і  істро.ю  пірIидеіі]жи-
валісЯ 'вьіра6оташніою ірасіпи'саши,я д" іи, тіре,боівал  т`о`го же от те.х,  кю
с нmіvі ірабогm.т.  Г.  В.  д,иікто,вал  овіое ивjюжIеніие  четкtо, інеі  быстро,,  р,ов-

L.   НЫ.\I,  -ТВе.РдЫМ  С.ПО'КО.йіНЫМ  IгО.іОСО'М.  іМ!ніе  ПРИХОдИЛОСЬ  ПМіСаТЬ  ПОд  ідИіК-
тоівку,   придер'жіиваяtсь  е'го  теміпа  и  без  лишіних  \раздражаівши,х  em
По|зто|Г)€ний  |и. tрас|опро'с`ов.   Иноmа   он  |пю\льзо'вался    з|аlmlнtее    Iп|РИ|го-
товjі€ніньLvlіи  ніабрtОок'аіміи,  ,і{он'с`пеIктаіміиі;  ціиі'паты  іи  \вьm,искIи  из  іразпот
обра.знейших   иtсто,чниіков   бы"   івсегда   н`аігоітюве;    и   диктаінт   шел
пла.вно,  6ез  пе'р8Рывов.   Иногда  он  заtст€`івлЯл   переIче`сть  .пріедыдущее
ИЗЛОженtие.  Но  он  ши,когда  |не  !в|ста,i,>л|  |во|  вРемя  |рабto.ты,  н`и1{Огда  |н'е
О.ТвЛека.лся.  СjЮва .лились  вол,ьно|,  л.е|1`ко  п4| РавНомершn_  Казалось,  чТО
мысль  ідавіh-о  іуже  продуманнаія,  tна.метщ,Iіла  себе  'этот  путь,  облеклась
в  эту  фоірму іи ірапе`е,  только  ждаm  тоігоі mo,v[іеінта,  коігда  ,оIна  іс.мож'ет
вьIіjіиітьIся   в   этіи   чеI{а`ніныtе,   такіиіе   поtд,хоідящіи,е  дjiя   mee   с.тюва.   Жал,,      `
чт`о j"цо и фигура  Плехаі1юва не запеічатлепа и.ме"о в эти  чаісы глу-
іjuі`Iоіи  :M,ыc.-[п  и  'іъ.Ор'чеtс'і`ва.  Uн  сіидел  !в  ішизIюо,м  ікр.есл'е,  иногд\а  поідпе-
ре.в  тюjюву .рукой, іино.г№  играія tка!ріаліддшем  (у tніего в .каірмаіш  6ывал
вісегда щ.елый  а,сісоірт,иміеінт  маIлены{mх  ікаіраінідашIей).  Есліи  п,риходилюсі,
встаівлять   боUі,ьшую   цmату,   `Г.   ,В.   іпtоілъз,оіваіліся.  'э"м   Iвріеmюін,еім   діля
того,  чтобы піріос!vііогг`реть ігазету,  ірьш:я ів  экуірніа.лах,  кінишах,  а іипоIгда,
бьіIвало,  задумается,  и ів8іг.ііяд  е'го .станіоIвиг1іся ,грустінь".  іВ  'эти, mшнуты
его  лиtцо,  ,вюя  еп`о|  фи'гура  обрета'ла,  ооо1б`Ое  оч.аіг)|ов`анире`.   я   нзв'о.jіьно
любоівала,сь  и.м.  Уловив  іна  себе  мой  ,взгля1д,  іГ.  В.  Обращался  ко  і\і`н.е
с  в'о.просом:   «Вы  хтотите  ііто-то  с!каи`ть?».  И  лицо  его  преобража-
.іс)`сь.   Тоtлько   что  оніо   было   таікіиm   .соgре'до'то'ч'еш'ны.`vт,   іI{,азалоісь,   что   J
Г.  В.  так  дале.і{о,  ів  дебрях  імысли,,  и  івдірtу.г  ів,ыражен,ие  углублеmости,
от.реше.н.н,Ост,и  !сміеінялось   mіскоіЬОtй  уліыбі{)ой,  іи  .Г.   `В.   .казаjmя  такиім
С`."з`кіим  и  іродным.  В  чаtс  ,дня  `ра6ота  іпреірыівалась.  Г.  В.  Обедал,  от-
дыхаjl,  совершал  .снова  іп'ро.гу.ггк'у  іи.ти,,  когда   чувств'оіваtл  себя  івполне
З]ОbОВЫМ,  ХОідИЛ  В  бИ,бJ1.ЮТеКУ.

В   пять   часов   івіечіера   работа   в.о.зЬ`бновіjIялас[,   иI   іп.родоUіжалась   дr]
воісьми  часов івечера.  От  этого ,ра,спіиса1ния  Г.  В.  отс'I`упа,і  только  то-
гда,  когда он  6ыл 6oі,іен.

Бывали  у іна,с  и  част.ные  беседы,  но оініи  іI.ро.и,схоtдіиtли  тоj]ь,ко ідо иЛи
•посл.е  заіня-т,ий.

СтЁ+чалось,  что  Г.  В.  6ывал недовощ€ін напиmнны,м tи ma `следуюLііий
день  пе`ре'діеjіыіваjі то,  что 6ыло інапиmно на'кануне, выбрагсывая одніо,
вст1аIвлял  дРугое,  Ра3'вип3ал  под|РОбнеtе  .мыс/1ь,  на|меч|еШ|ую  Iра|нее  тОль-
ко ,всі{ользь,  пеірежра,иваі.ч  иПаче изложе"е,  вставrг[ял  новые  абзацьі.
Часііо  приіходилось  фать  m'жн,ицы,  раізрезать иmпдса;нніые  j"істки  и
скjюиватI.`. отде.тшые  .час"  tв  діруIom іпіорядке.  'Г.  В.  ч'аісю tсіпрашmвал
`,,\1,е'н.я :

-  .Вам  яоно, 'псшятно,  1{а.кой  Iвывоід івь1теікает і4в. !изjюжешноп`о?
О|н  `пРо,в|е`Ря.,1  `Себя,  инте`Р.есо|вался  1Че|м,  |как   эт1о  будет  |во,спРинято

ч,mатеjlюм,  сдел,аіет  ли   чm.атёлъ  тот  івьюод,  ікаікоій  еміу  желіагfелеіп,
дюстатоічно  .ти'  ясю іи mросю ш.ожеm  мы`сіль.
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В  статье  «ИаkуЪство  и  общесmеmя  жи"ь»,  іЕmзбирая  6ур\жуаз-    ,
ных іпика.телей Фратщии Х1Х qюка, сш .упомянул "Imшь "я "ье
И  ОПРОКJИЛ  М"Я:

----  Вы  сльшаjм  mогдащибущь  о  таuкіоmіі  іIшсатеm?
-  Как  же,чтветила  я,-1{с"едия  это1`о  автора  «Lе  gепdге  de  ,

Fо-#L:ЁГс';gЫпmLфе#дТиЧхТкаLВ::LШ#ЁЖ:i:кУЮОбЖ=#айМфПй
фращузіGкой  литературы.--  О, '[`]гда еледует ос"шфть[аяr m шемі ,mдробшае v отчиать ею
кеuк  аледует!                                                               \

Это mесто былю  дсmоmешо.  іПлехаmв шазвал Iэту ікомелшо  .драmа- \
•гшіеюкой  поштюістью  Ожьв.

Оюсшqф  главу  «j"  q`атью,  Г.  іВ.  івырфжал  желаmе,  что6ы  жена  `
"рокушала  Iнаіписшюіе  и  пз,ысказаm  ісюе  wшле"Iе.   Жша  бьіла  дjlя
Г.  В.  вершой  спу-IщIей в  жизши,, ,друт`с" иі товарищем.  Он  це".л  ее
міненіие, « іни оша .рабогга тнф огпп.ріаві7mmь в піеча.ть 6ез ее о№6ре"я.

#Ё]ЮЖL#Тад;К°ч=ш#еГ:"ШimLшDm#еБШы:#ТшПРо°ТiFиТчЯЁ:
гтриюутстmmш4  его  6лижа`йшие  товаірищщ...  Я  піро'tmъпва',m нсю  іглаву   .

::сd#LхГ.вLВig:#kП,фm#уП#iГkaЖ###Г%Л:ё#:=
jmсь  Iмшени"іи,   и   глаjва   считаmак:ь  .иікIсmчешой  іи  отпраіЕшялась   в

іР  tвоскрефю ід"  Г.  В.` прLпршимал  проiулкm  `m-юрФд,   jш6о
\гшать.

'   Оаматірива.л  'музеm,  ,всег,да  с  женой.  Часю  Г.  В.  приіглашал  `и  меня.
\  Однажды  бьши  ,в  Женевскрm  м`уже.  Нача,jш  с доисторич®Окою  пе-

риода.  Г. (В. прочел tнаім шаш`оящую mу`щую tюкішm о быте и  эко-
но"ке іпр"ми,"ві1юіго чеjюв®ка. Загюім іпфрешли `р илы, поавящешые
швейцарской  живописи  Х!Х  века. Особенно врезалась  мне  в память,
каjк весюлюI ,сду[еялt.я  Г. іВ. в ,однФм, зіаіпе іпеIред ікар"па". іГоіппэ€ра.  Се-

` рия tкартш ивофажает в інесколь`юфс ,комmіескиDc  сщеmж .qфвфтпую,
{± О том,, `как одип 'tкрестья!шш отпіраіви`гюя .в ю'сmрф.ждеши ма-
лОл"его сьmа в |IЮрqд tпрФда|вать |оСла. По сфещ м"o |пРОNОдиЕштих
м,естшіых dtрестьян,  оот тіо ісаідиjюя  кйім. umгосла, ю "жал сьша,  а mm
пілеjmя  рядо`м,  3аг[к"   івзігромоздифся  фюеісm  с , сьшюм  на  несчастшюе
живкmОе 'и`, наконец, tвзваmj[ оісjта піа, пUюгчm ш mnc фо6рался ідо gкрда ,
i{О  івФео6щему  удовольс.."вщg.р  собравшейіся 'Im  яірма,рку  ікрестьянской\ толіпы.  Эти сцены, ,проши.юFутые поідjшныім івеселіым,  жиівым, Овеmм

::МдоТ#ПLР#е#а#hkРИ#аТрфТтЁ#НilLйm6#Бi,LВhС#;m3Я#:аГLШ##
дtружнь"  хохіотюм,  и  тmд  tкIраооічmоIй  тіоUтIюй  Iкірестьяні,  и  на.д  `рас'пэ-

\

р я.Ешmмая  путе`шестівешниікоім.
Г.  В.  JЮ6ил  ШуТку,  ИРОmИю,  ККmРОТУ.  ЮмюР  СОmів"Jf mЮіВНУЮ

::ЕТ"еГ:#оа::сИЪ:Ж:Те#кТ#аУю"iШш:ийШНТхЖ:Ь:ГмИфТауКф№_
ить. mрошm  в  еіго  сjюі`вах.                     `

\
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"°м#`#рЬ:и:а"gмРиТLМd:3ЕЕj#g,кР#Ок:й.ВзiС=К##П::зfюТ:УF;ЯГТв:`
іL   .по"тересовался узнать, чю деыщы tmтают. У3щав, чю эю Вер6иц-

•ря,  оіі  стал  с  а'.мым  серьеэныIм  івид.Оім  расопрашивать,  кчіие  до-
L,сСТ#0#"LВа,i::Ё:iЯ::Т:ЕFюВйНяИ:#Т#:#::РаdйК:tеоВ:ПеЖ:

охотm,  ііIоJmmя,  чю  .сіобеоедщфк  ра3деляет  mx  вкус,  ціешг  Вербщ-
',  'КУЬ.  А  В  .і`ГО  IВ1ОпкрОС1аХ  6ЫjЮ  ТаК  МШО110  ЯIдУ,  ОН  ТаК  ТОН1{О  И  ОСТ|Ю-      ,
'  умно пос'ме«ва`jюя m інад Вербицко.й m чад ее чіиггаггельн.ицаА", что .мы,
шрисутстюq3фLше Iщи .этіой 6еіоеще, к: тріудоім удеірж4:ва"сь от амеха.

;   СЬ6еседщы ушли .впоjц]е дов"ьные, а Плеханов замеітил уже с до-
• са,дой :                                 ,/

'т       --.  Вербищкая-пmсагпеm.щаt, Она ріаізр@ш'ает  сIеіріьеIзнь1е прюбLпемы,
в ее романах тон.кая. поихолог"|  Каlк,ая |по`шjю|dь!  А ведь ее, т"о-
рят,  чи'mют  сейчаjс  о'чень  mнф`о!  М  этю  студшкм.!

_      С 6сmьш.им  юмоРом  Г.  ,В.  РжСКазывал   об   одшОім   'эmизоде,   про-
жшедше.м в Лощошв с Горж"м. Одш антj"йок"й худоIжнюк (я 3а6ы.-

` m ею "я) нарюсовал "пы ,ю hьюк:ы ГОрькою «.На дне». Сkі `пр}иtгjm-
с"[ ,знщ.енитою  іруіоокою пиісаггеіmя  Dмес'ге с  Плеіханоівым  поое"ть

.    е.го  атые.  Он  хОrllе`Л п)olказаТЬ  ГОРжоМУ ЮвОШ  КаР"Ны.  Плеханову
пришjюсь ввять на с€6я іроль mеревіодuика.  Ху\држшиік, взвошюваmый
и  псшьще"іый  поісещешиеім  с.юUть  пріоагmвленноmо  пmсателя,  івстріет»jт
своих  гостей  с |радостью  ш  и3ы.скашmй  Jпо|бе3`ноСтью.  Он  на11оворил
мил"юін  коміптр1'міеш,юв  по  аIдРе€У. ГюIРько`го  m  С"'л  ,пока3ь11вать  іКаір-

;`   ти,ны, иіглядыва,я іГОръікому в .лщо с подобоелра.стиеім ш петеріпеI"ем
уюлЬшmть  лес"ый  дjlя  се6я  отзыв.  іГоршй  оищел  шедово,льіный  и
угрюмый.  Ккр"1ь1  ему  не  tгюнріаівіиjmсь.  Он  выругалQя  красо`hlьгм"

:    руоск"ш стюваіі",.  m;юDюе.mиеі создаватюісь `кірайне .непритноіе.  Г. іВ-чу
быUю жаль ху\дс"пдіжа. Оа юказал,  чтіо еі1юі оо.отечіествен"к в всютор-'   ю от tкаіргm[\, чло оф чреізвіьгчайIю 6mОдареп ху.дожникіу иі отаходит,

\,    чію ..пmы из  «`На ,дціе» удалmсь  ему іI{ак шельзія лучше, чію худоп;іпмік
гтрояmjl  болвшое  п`сиіхоіпо`г"чіеское  пріотмкноIв€нюе`.   ГкрькIий  піродол'-

J    жал   ругаться,  а  Г.  В.,  спасая   потIожение,   переда.вал   нево,змутимо
оjmва ГОlРDкоlI`О в воjшо|м m`Р|еЬо\де. Счастлив.ый и, |п`ольщенн.ый ан|гли-

г   `mдшт іGпюгI`рел па' іГоржопо вюе же с оіпаюкой и, іпіровожаIя  юстіей, не
м|Ог  |mе  ВыРа3ить  (Овоет1о  "з|доумен|ия  "  3ам`еrmл  Г. 'tВ-ч.у:

-  Віы гоЕюрgтге; что ваш Qоіоггегчес"ешшс ів mОістюрге tогг мо«х  кар-
t   t"н,  а у нею таjкое шедо1во|льное,  1серфтю|е  Jшщоh!  .

•   Г.  `В.` любил  наблюдtать  люде.й  ьсаімых  разшоо6ра8шых,  jпо6и,л 6есе- .
• довать  с  лЕодьмш,  с  .когг`оірыі\m,  іItаваjюtь  быі,  у  н,епо  не  7\rюжет  6ыть
абооmоЬно ничею  обще\го.

Прг»mtминаю  таkой  курьіезшый  сіщrіча`й,.піроmшещш"  ів  Женеве  в'тіо же,, саtмое леч`о 1912 г.  Мы с Г. В. смдеjшт р 'Бак:"юне, Iкогіда 'к нам
' `' подошла  да;ма  купечеGкою  ів"да,.3аіслышавшая  ру"к)Яо  іречь.  Она
:`' ,' Ф6Рагmлась  g( `Г.  В.  с  ЮпіРОіСОм,  іш'  3mЮт  Ли  оm,  п`де  m`o»ішіо  ікупить
гг : хіорошфе  часы;  Она. слы.шала,  чтіо  женіеі,рюк"е  чаtы  с,mівятся  на  івесь
',
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ul[пр.   Г.   В.   ,с  ісамы'іtі  аерьезньLvі  .видс"  tстал  іпроIстіраішю  об'яс`н,ять   еi'I;
как наIдо прой"I на та,кую-то` уліищIу,  в  таікой-то м,а.газиін..  М®ж.ду Iніи`і
И  tСЛСЮООХОТJ"вой  |баРl,lНей  За,в|я.ЗаЛСЯ  jlЮбО|ПЫт1НЫй  IРаЗmlвОР.  OlHa  ПО-
`ведала,  что  івіпе,рвые  .в  ж,иізни  .тIОпаіm  '3а  граниіцу`  Сын,  пі]іиехавшIий  с
нею,  уIдріал  'в  IПаіри,ж  'п6'веселиітьtся  иі юістаtвіиіл  ее  ощу.  Какіими'I-то  пу-
тя`міи `разіговор Iпе.р,ешеI,ън,а  р`еліи."ю`3'н.уЪ  теіму.  іГ.  В.  з`аявиLі,  чтіо  ве'рит
ів  бога  таік  же  слаібо,   і{ак  'и  Iв   ч.о1рта,  и  советУет  Iей  от  ідуши  пере-'
смUгIреть  сівц"  .в3гля'ды  \на  Сей   предміет.   Оскор6леtнна'я,  `и,  испуганная
+щіма  ,поісіпеш'ила  Iпроічь `оп`  наіс,  Iокавав  на  пр,ощанме,  чю  она  буідет
]іiоjтtиггь"  за  'грешную  душу  бе3бо,ж"иIка.  Эт.а  івстре'ча  ідIостаів,иіл,а  наj`I
боjі.ьшое  уIдовоjіьс"иIе.   Г.  В.  IдIоIл,ю  іпосмви'валая,,  .віспоIм'ишая,  ів  `каq{ой
ужас  сш I13іверіг  юівою  ве\рующую  сіоібеіаедницу.  А  я  и ісейічаIс ів.споu\іtинаю
с  ,воlСтоР,гом,  \ско|1ь|ко |убий|Ствеш!о|й  шрсш|ии|  было 1в  ею Iсл|оIвах  |и|  .Как
он уі\1ел оохріаш,иіть  при іэто,м оерьезtный,  пігюн'икIнутьій` іпо`,щіыім. уваже-
ниіем  ,к  іообеседшиікtу  тоін.

Однажды  Г.  В.. рассказ'ал,  1{ак еt.му  привіело'сь  ,п"сіетить одно,го вид-
_Ш`o  ,Н@мещікого учеініою  и іп\РоіфеісIсо!Ра  (ПЛехаI"в  .не  т1ю6и'л ібуіржуаз-
ных учеш|ых,  а |пуще в.сею |профессоіров).  он, был 1приlглаішен  к обеау.

_ Ж\еIна  уIчіеного,  поід.аjвая  Пл,ехіаmtву  ,першое  ,6людо,  Обращиtгга.сь  к  піе`"у
с,  большим  п1Очтешием:  «Gеfаlligs.t,   Негг  РгоfеsSог»...

Г.  В.   попраівіи,л  хIозяйtку,  заметіиів  с  у,тыбі{Ой:
-  lch  Ьiп  kein  РгоfеSSог.
іВт\о'рое  блюідо  хозяйіка,  ,протяінула   со   іс,ііоівами:    «GеSаlligst,    Негг

#лГ:}:ьl'[Т#1З{:;%е+НЕРа':'Тiнgт:и'lJi:%епоУпТрТi%jВкЕ;N,t,иЗL?'Г:?iМ+LеЕ':ХтаоГр?'%
да:jlьінейшем  іизу,wl,еніная  фрау-пр,офеіссор  ніе  обращаjіа, .на  IОвоего  іго-
сіія  біо`льше  ін'икаікогіо  \вн.имtашия,  m6о  .в  ее  Iглаз`а`х  челtо`в,еік,  не  Iиmею-
щий іниіка.кого ученог.о з.вания, іничею tне  tможет  собіою іпредстuівтIять.

іС  шаістуішешіием  Lосіе!ни,  Г.  В.  іс  еемЬей  піереехаіл  !в  Сан ,Реіміо.   Я  по-
СлеlдО|в,а1г1а   за   н|и,vllи.   По,  ,доРО|Пе|  оIН|  1собла3'нйлIСя   |паjп.СК|иI,vl   двоРцОм   и

`  остаінЬвіи"я  !в   Аівиньоіmі.  .Он, ' іникотда  п,е   упускіал  .случая  осм.отріетh

\    что-піиібудь-інIОівоіе  іиLjііи   обіоIйтIи   іI{,акіуюшіибудь   іга`,і,лерею   (иногда   ів   де-
сятый  раз.  И  Он  знал  заіпадіно,че.вроіпей,скіие  музеи,  `пи'накотекіи,,  глил-
•готекіи,   "`jlаJццо,  `хіраімы  m  ч,аіао.веішкm,  дейіствитеjтыпо,  Iпіре,іt'расно.   .Эн

ча\сто .говоіріиіл  с  іірус'і`ью,  чю  tc  русіокиімш,  музея]мш,  `с  ріуіссіки,м  июкус-
ствюім  он  зна.ком,  ікаік іиіно'страінец,  тюл,ько. іпо ріе'продукщиям.  `В  .м1Оіло-
дос" до Эмиі1ра,цииі .быj'ю  ніе ,д.о 'тіоіго.  То была  піора  ре,волющионн,ого
подвиі1`а,   шіуженіиtя  ніароду,   то!гда   3tналіиі  оідну   Зада`чу :   ОС.в.ОtбОЖд€іНИI9
на.|юда,  1и  tвое,  чю  .в  эту  3аd\ачу  іне`  віхіошило  'н,епоюредстівен.но,<` счіиі.гз-
тюсь  лmш.н,им,  іненуіжін,ым.   Пбтюім  н.аtстуtп'иu"  дtолmиіеі  годы  эіміи.граци,и,
деtсятI{іи  лет  іизm]'ашия.  Г.  іВ.  ни!коігда  me  сетоіваLіі  m  авюю  Iоудьбу  эм`и-
гіран'та.  Но  ,в  таIкие  міиінуты. лйцо ®го  tстаін'оівіилIоIсь  IгрIустныIм,  а  в  ісло-

•   в`ах  звучала  п,сщлиінная  тоtс.к`а  іи  ісікор.бь.
Оіс"ью  ,и  з`I"о.й  .1912  іг.   Г.  `В.  отрывался  іоіт  'раб.оітьі  по   «Истории

руIссіItой  обществеі[гніой  мL,Iісли»  ініескіолы{о  ра3.  За  это  вр,е,\Iя  іим  было
напиіс.аіно  IнеIскоілы<о  мелкиіх  ли.ге.ратIурпю-ік|"т`іIічесtкIиіх  іраіСют :  «Искус-
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•стіво ш общеіств,еінная  жи3ніь», рецензия  на `выішедшие  в тот 1іод  «ПIи`сь-  .
ма  іиз   Си;біиіри   ЧеtрньIшеівск,отIоі»,  ріёщенз\иія   на  роман   РЮіпш,иіна   «То,
чего  пе  6ьіло».  ПОли'тіиічіес,кіих  (ста-тей  mіше.  не  mрихіодилIось  'п'Исать.

В  эtо  же  tвремя  Г.  В.  получиUI o,т  неиз`в®стіного Iрабочего  из  Шот-
jlа'нди|  |письм|o.   Аm,olР  IСООlбЩаUl,   что  о|н  |и3учает  пlро|ш,ю|е|. tС.во|ей  lР.о-
дг.{н.ы  Iи   и',`іtее.т  ів  .віид}.  шіаIттисать  ,ра6`Оггу,  іmоіGвIящеIшую  іиісторичеіскоmу
РаЗ'В1ИтИЮ  ШОТЛаЩmИ.  Она  3'н'а|КОм  с  'маРК|ОиВМОlМ,  ЗнаеТ Ю  |С'УЩеСТв|О-
ваIниіи  теории  іиtсториічеісі{`ого  маітеріиалмізма,  `слы(ша,л  іо  том,  что  Пле-
хаIнов  Ра3вил 'и  пРl".е'ни`jl.  этогг м|ет1Од,  Im Ош  1не  чи'таll  еlю lпрои8|веде-
ний,   н.аіпіисаIшых   на   шедоступньіх   еIму   я3ыках.   ЖеліаIя   ивучить   Iи
использIОваггь  в  ч:вО.ей  |иСторIиче|ской  ра|бо"  этот  |но|в`ый  научн|ый  |ме.-
тод,  Оін  проtаиIт  Г.  В.  пtри,йтіи\ е!му  іна  піо,моtщь  ісовIето,м  и  `уI{азаIнияmи
Г.  В.  о6раIдо.вался  этIо,\ііу  іписьіму  чрезвычайню.  Он  отліоіжиіл чеIкущую
р.аб.о.ту  \и  ,пIр.иіступm   к  .составл,еIнию  ж,іія  ісвоіего`  Iнезна1{іоіміоію  ікіоір`рес-     '
ПО1Щ'еНТа   Ще"Л'Ою  1Р.уково1дIСт1ва.    ПРежде   IвсеГО,   \пlр|е`дСто'я|JЮ|. lйеtревеlспи
щ-англIийсік)ий   я3ыtк   mаіву  іи`з  ібіріошюры    «ОсновньIе   .вопіріоісы    маі]Iк-`
€иt3.ма».  Но таі1{  как ів 'русіо1{Оім теіксте этIОй кіниж" по'д рукtой ніе ока-
залось,  а  пtеіреіводчица,  ікоіторой  іпреідіотоялю піеірев@с"  на а,нгліи`йtский
язык, ніе'міещкого .языка не .зн`аіг1а, іпри,шлось іпIереівіе.сm ніемецкий теікіст
на  ``ірусtсі"й   язіыі{.   Г.   В.   I1і'р.оверил  іпеіреіЕюд,    Iкотоір,ый  был    шапіра1вл.ен
#.а,льше  для  ан.глIийсі{Ой  обраtбIот,кіи.  Этот .текіст  m3  6рошюры  «ООнов-•ные  івопрIоісы   ма`ркіс.ивм!а»  быIjіі  іанаібжен`   ,доmолніительныім,и    к,оіміе,н'і`а-

і"яміи.  Чере`з  некото.рое івр,еімія  о'т  шIо"апдскою ірабочют`о бьтл іполу=
чеп  іюсторжіеін,ный,  по.шый  блаіііоідарініоіс"  ОггвеIт.  В  да'льнейше.м ,Г.  В.     о
•от,клиікался ніа івсе еі1`о гвоп.росы .с б`оіл,ьшю\й охотю,й.

Я  `нIе  зніаю,  піаписал  ли  шо"ащдский, рабоічіий 'задумm"±  им  в
1912  Iг.  іиюm!ричё,ское  mсслед\ОіваIн,иіе,  ;по.  ідум.аю,  что  пе,реmюка  €`го  с
пjі'ехаlноlвым  |и  Iс'Остав`іе'нlнIolе  .пл|ех.а;но|в\ым  с  та,кIой   з,а'бот"|во|стью  1и
вніимаі"іем  іпособи.е  іпіріедставліяли  бы  іс,обою  ціеmый  івк,таtд  ів  'п.лtеха-
тювіск.Ое  ,на.сjі\еідие.                                                                            J

діва ісобытиія .эТОю `рРе"зін.и доtСтаіmі"  Г.  tВ.  оСОібую  .радоість:  выход
в .овет іпіиюем Че.ріны,шевс1фою и ігюявmеішие- на неtмеціком  языіке п,ервою
іЬ'дания  поілногс)  ісобііmніия  ісотшине",й  Фейіербаха.  При6ы"е  очер€д-
ніого  тоіj\іа  ісоіuиіне`пий   Фейрбаха  6ыло  .поиістиін.е    іпIраздниtкоім    средіи    `
тр.удовых  будніей.  А  п`иісьіма  Чеірн,ы,шеівс,кою іиз  Сиби.ріи  ю:н ц`еtніил ооо-

#gН'%П%dЕВоУ:Е;ПюРИ:.Т:хТ:,'j,:::,:{П#РВ,::],'с,лЭьТИ+П#СТjМ3аглЕ:g,ТВi8gЕ':гГш:g:Шk%::'

::%gмИ:mхШ,:ь`гНлаш%:Н%:нFт#ш#б€,:йВg],шМеfвТсеkРJГй:ЛЁJ;:i,#е`вВ;ТиРйЬ='ui:л:вТеТi
Плtех.а)Iюв  цеtни'л  ЧерніышевскIою не  тоUпжо  каік  tм,ьIісліиітеля ,и. Iревtоmю-
ц,иісшеіЬа.  Ем.у был ідороп м,  6лизюік  весь`Облиік  Чіерньшевского.  Рецені-
3ій.я на  пиюьма  Че\рнышtевсікоію .,пи`саіjись с чу.вствс" іподл,Im,ной  люб".
П,1tеха`но|в hю'бил  БелIШского,  дюфОЛюбО|ва,  фращу3|с|К|ик  м|атериаI,"-
стов,   маті®риа.лист,ов   дрешIеіuі   іГрtещиіи`,   Гегеля,   Фей,еірбаха,   Спинозу,
свои.х  уч"[`е\лей  !и  mредтечей.  Но  іс осіоб)о.й  любовъю,  `посЛе  Маіркіса  и
Эпгелгь.са, qn отінооился к ЧернышеI,вюкоіму.               ,

/
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Г.  В.  часто раоопіраш,и`вал мешя, «аік и чем'у .учат нас в нащ4к  ун`и-
ве`рюиітета'х и 'm  курса,х.  Я Iріа,ссказала  ему, -м,ежду прочим,  чтЬ  фиjю-

.   оофmя  Гегчэля  (tмше іпршвелюсь  пр`ы:лушагIъ  .цщкл лекц.ий, іп".вященнь]€
учеmю  Геч`еля  іна  IВьюшшх  Женскjих  Курісаіх) ` ,для  курсmс"к  п®рво1ч]
курfа,   мало  іискушеш1іых. ів   филіософскж   про6леімах,  совершен'но
I"юступпа.  Мы  q3к:`е  3.нали,  tгтіо  фиUюк:оіФи.я  іГег€ля-фиjюооIФия  р€.вю-'  люцЩОн.н|ая  ш  с шею  на1до  по8tн"копrlиггься.  |Но,  увы!  oum  оказывала€ь
`нам ,ніе  по  зу6аім.  Г.  В.  заметил:
`\    - (Віиноіит не` Гегель, виноваты ч3шш іпрофескюра,. И Геtг€" м`Огжшо
о|бЛеЧЬ  В  П|РОіСТУЮ  И  ПОН'ЯТНУЮ  фоР`МУ.
.    И  за 5"іми слоіваj`гіи сгюдФвало «втюжеша оісmоыIьііх поіложелий т€-
гелеівскіой `диалек"іки.,  его учепіие  о трех  фазисах .развш'"я,  над ко~'`   торы`міи  мы  тще"о  лоmали  с.е6е  юіmовы,  .в .такой  логическіи  яісной  `и

ттРоС.I`ой  форме.  И  і`о.гда  мmе  8аазагюісь:  да ведь  этіо ,уч.иггель,  6ожьей
міилоістью,   ему   бы   за   mроіФ6асЬрсkLий   пюпцт1р,   в   іmшу   ікурсовую
аудшюри`к)!

---- НО  6ьша  одща  область,  ,IVще імюіжію 6ыю с'лушатъ  Г.  В.  чапсаіми,  где-
все,  чтіо  он  Iюворил,  быjю яе  тюпько  6еоконегчно содерж.ателшо  и

/    инТеРеСПо, mo М lново в те .1ЮдЫ.  Эт1oй облаСтью.было tиак'усСтвО.  Г.  В.
пошиmал и чуы:твовал' іп,рошзведенше іmсуісстів`а, Оп любил `каждое tпрФ~. явление  художестя3ешою  ткрчеіства  чеjтовечіеіс'Iіва,  Це"л  ма'лейшееь
пр`оявліелие   к.ріасоггы  та;к,    Iкаік  ін®мп.оmие.    Тонкmій    х'удожесm3"IIный
Dкуіс,  ш®пооредствеішое  чувство жраjgОггы,  энцmклоп'едіинеские  з.нашя

'    ю 1воеtх областях «ск.усстm .всех sкрlo\шов ш вс?х фре|меш. «| стріою на-

. ' ушый  об'екпmтый  метіод-.I\аmоіе \в, ю кріемя` ше6ывіаtтюе `ооіедин"іие
казалоісь піряюЬ  оггкровеншем.

. Г.  В.   был   6oігі,Еш"   іпоклсхншком   эллишакой   ікультур.ы,   лю6ил
древне-гречіос.кую `миФсmо"ю,  пIро"івопос"вляя еіе тющость, легкую
г`раіцию  и  6езыокусстDешость  тоіпорнос".,  т`рубоіс",  інапр.,  герман-
ских  сікайіний.

После  мо®ю от.евф мв  И"L"і  (ів  1913  г.)  іпрошло  uетыре .юда,
«  я  увидела  Г.  В.  сhова.jп4ішь  в  1917  г.,  пюісjре  ріеівоjттюци.               ,

ш
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