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jЩfаірікс,  tи  Энгельс  пр®кра,"{ліи  tсюіщи,али.зм  іЁлв  ушюш,ии  в  іна$h
хіу..   Пюд \.іріукю`вюдст,вbм  В.   И.  Лениіна,  гешіи,аjньш®ію  "родюлж,а-
теля  дела  Маріиоа  tи Эшгельоа,  ВіелшKая  Окт\яіФысжая  ооіциіали~
ётичеакая  револ,ю'ция mОібедиUла ікаік іпр актичекжоіе осущеіствліениIg
т`еор'ии  !научіноtюі сtоіциализjма.     Она  отразиыа  шаеЬібщий  эаіко"
ревюлющиtи  и`  стрюіитіелыс"ьа  н,а  оіщределешам  еліапі®  бюльшотюI
пуmи  р'аі3Еитиія   ч`еліовечеакюmо  оібщQства.   ВеліииаgF  Сйвmябрысжря-
Ооіцщгіаліис"чеакая  ревюлюіци.я  «'эю  ~  ,ше  тоілыю  `сmлібовIая  до~
рюга  іпіроліетаріи!ата  СовIеліаmюі  СіоюIзіа,   нIо  іч  обіщая  с"1боваш
дkО,'8#%е±Т::И#8LО:О:»д€GЛ#ь::<#ЕеШрРа:зЛ'%:jа`LlИ#рВ#Ё,:а%кр#ЧпЕЛтеЯ`

'lЁ{FЕF:Т:iР3:l6::ifzгg:%Ибii:Ёий±Рда:;\:[Ё%jе7i%Т#2FgЬЁ2#»gн28р#:=

Опыт  боірьбы  иі, hобещ  сюіциаліисгпи`чесшю,й  ріевоыющи,  упщгг,
чЮ  tСаJМ)oG   СуЩеСгПв|еШIНое   оQЩеРЖаШИ|е   МИРО|вою   ШGЮР!ИЧеЮкрЮ
П+g%'Ее;'&С:аЁkЕ#:ш°8Еаli#а®наЁТ`g:,:(:а#%ь:`ЕТ?и#елТЁ=:куфН#аС#Т#:

затюр,а.  и  юждя  этой  паірщ,  отст`іоіяв`ішим  и равівіившим  даль-
ше маріиаистіаюI©  іучению.

КПС\С  вькроIсла  н,а  основе  рабюqіелоі  дыижIешіиtя  в  д"ревіалю-
циош-шоій  Роіааиіи  из  мкріисmс"ии  кружmов  щ  кр'уш,  свшзывапз,-
шIиmся  Ic  ріаібочим  дЕшжел1іием  и  iвшкысившж  в  шіеmо  іФсщLпалиіс"-
ч®сюю совн.аіниі®.  Віождьt піартии  В.  И.  Лешин шо!днял  ma  іч.абы,,-
валую  высоту  6іначеіние  тqоріии\,   сс»зн,атіелын®с",  пар"и,  как

Е`еggвЦ&Ы#,#УgлЩе:ЁяЁеРУо%l#ОЯв%:й#ЕF®#Х##р°ЁсЁ
п'.рложениіе,  гліасящее,  tггіо  краріиаиелацаія  пIарлuня  есть  соGдшн®.-
ціие  раібочело  двіижеmя  с  ср:іциалчзмюім.

ч#шКЁСiЁ°:5аг#м,#2аЗи:#НьЦаИ#m#аТрg#ш,ЁР#ЁiСешТ=
uщбіqр.алщыми `нарюднцкамй, 4шіелалшЩмліиі 'мар`иgЕФ#аі#щ}>,, м`крн
шавmкаім",  аін арх]иістаміи, ` буf;жуазіннjми  інащи"аdшелаіми,  крщж-
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Е"ашЕё,  бухаtриtшцаіми,. jc  р,азmооібраізtныtми  аmеінтаtміи  п"`тиче-
сёюй  р,еащии  и  кк]нтрtр®волютции.

В  ис"шпи  разкріоміа  .в'сіе.х  этих  ріевtи®ижиtелскіиіх,  р,еаіициtон-
нЕш  іи  Ёюнкрр©волюциюшіных  течани!й  `и  тір№піп  окрюімное  месгю,
:шачешве " ріоль  ®анИ.мала  бор,ыбtа  В.  И.  Ланина  за  чиісюту  и
;наjшЕш©йше©  разшшшtе  марmоиотакюtй  теqріии.

«В.ел tрелолюшmнmй теіоіріии  ше  міожет  бы1ъ ,и ревюлюци"н-
шіыіоі tщвж"я»,-уиавьшал В.  И. Лешин.  (Сюгч., т.  5, стр.  341} .
для  руіосжкНю   ре[юлюциашіоmО   социалиютшчесtкюю   дижения
значелшmв  ше!оріии  еще  более уоилипзалось  лтем,  чтіо  с"аідывав-
ша,яся  р®Олющиошнtая  пар"я  должна  бЕmаt отмеже®аться  от
ряда  н"Ёар(иаисп\аких  тіеш®ний  мысли,  кроз\иЕшіих  совлечь  двіt-4н
жение G піраівильнюю пути.  В.  И.  Ланин  укіа3ьюал,  ч;го  в  бур-
жуазно.тде\мю,кратической ре,волюции  #еZ6збсж#о известное спле-
теш.ие   кроіл`ела\ріаииLIооіциалистЧиічесmих   ,и   міеліиоібуріжуазно-демо-
нра"d@сЕ"х  (и опmртУшстиіеск3и-діамоікріаmишесиих  и  рыіоj]ю-
ц,иошю-д.е]мощратиіеіаиж)   элемеінюв   и  тешдешщий.   В  каіпита-
лисщич©сmи р.аяЕивающейая  «,креють.яшаиой»  страше буржуа3ная
рев.схлюіцин  не  ,м,сжла  JкрmизIойти  без  тюпю,  чтобы  не  дала  себя
зн,ать  ®бъежшвініая   слшость   изівіестіных  проліелаір,аиих   слоеtв  с
н3вес"ымш  іміелIюбіуржqуавіным'и  іслоями.  Кошіста"ируія  оіжиівле-
н.иіе в  шач,ал'е  ХХ  віеіка  ,в     Роіоаии  н,е    сюіциіал-д®мыиріатіиічеіаиих
револющюішых mкравлений,  В.  И.  Ліанин писал: «При та"х.
усло{втiпях «інеIважная» на первы,й ,взпіл,яд ошибка  міоіжел вь±вівать
самые  пtеrчіаdЕын,ью последстЕшя,  и  тольио  близоруiше  люди  м`о-
гуF  нажодить  неавоіевр®м.еінньтми  или иізл,иішIними фр,аици.ошые
спорш  \и  GТроЮе  разліинIеп:"е  оттешкюв.  От  упРоче!ния  ю,ю `рiгtлtи

#8Хgа"6иШТнgКмаi»о.г%g#_[3:"лС&Тх?(бсЖТтеjе5,РУ##3й4іС=i[5%а2Т:
Пар"я   m®этюіму   должна  была  mр.е!живать  прощgос  інеюібхо-
j$им®й  разбФрік,и,  раізме`ж,евікіи,  вьщелешия  діейсттвителш$ых  `про-
tгіетар,скіи-ісоциалиістичеIских  элеі\,Iентов,  осZzжгк%  «от  при\ставших
к дпшнжелшию»  толькю р,іади  «,jmріюіго»  лрвушпа  (іСм.  В.  И.  Лешин.
Гюч.n  т.   Н5р  Gкр.   2б3).

В  `шmкрі©сах   этой   ріаізіборжи   была   інеобіхо`ди\ма   уаиліешная
те!кріеtшчі©ака"   ріаібота.   «Тащущий   момі©нг   в    Ріоос'ии,-mисал
В.  Ио  Лелшшн  в  mябрtе ,1908 года,t  -  им.еш,но та,к'ов,  что  теюре-
ччжесжая  ріабота  маір:иаиві.ма,` ее уп`лубл©ніие  и  рааширIениіе ,1крIед-
FшсЕ3шваелчс"  не  н,астріоіашиI©м  тех  іили  иных  ли,ц,  н.е  увленешиіам
оrпделвшых  црупп  и  дажіе  нга  m7Iыю  вш.ешшиміи  полhцей,скрI(ми
уGлаЕия`м"э  шелорые  оqушш'и  мшо1іих , на  отстр,ашешие  от  <щріашс-
"ки»9  -  а  всам  объsиишым  1юлоIжениом веще`й  ів  скранIе.
Когіда  міакжы  п.еіріеIваірійваіm  ноп3ый  и  ініевщашю  боігатый  опыт
пщкредсшвеmно-@,епэолюциоінно.й  борыбы,  тоmда    теюрелищескіая

ЁЁбйам:g"Ес#ш#,Юgт#нЕ#шсУяЩ?#з%крk;ЦмаНhИн%»Т.(8.o::Ё.Т5iЮс%:
265). `                                                       ь
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Зін,а\чени.е  kчеіорtии  д;Itя  іруіссіиой  ріевюлюіциоініной  сюіциал-діемр -
кра"іи  пюдчерыивалфсь  еще  и  теім,  чю  паіртия  долЖна  была
кріи"ичеокри  іи   самосгоіятелыю  пріоіверить   міmгокріаішый   опыт
заtпадноdвіропейаIюtго  рIабIоч(ею  двіижIёниія,  іиспоі71ьвоівать  .и  пре-Г::8g:Ьб%L#итВелОы%g:ХдУвg#ЕЕ:Ё.Ра|ЗlЫИ"ЯРуіс`,ак"юоріаволюіщисш-

«...СОциал-д,емк*кр,атичеакоtе     двіижешиIе,   -  іпис'ал     В.   И.
Леш,ин, - междунаріодн®, іпо самоіму авоему существу. Этю Qв-
наічіает не толыко то, чю tмы должны боро,ться с ніащиіоIналшым
шоівtишнзімом. Это овшіачаіеrг также, что нач!инающі8еся в. молоідюій

Fв8,S\'Е:':,идяЕИи#е%ЕеытМаОЖдрелупби:х'Т%тБ:jЕ?ШАЮд#:Ш"Ьа(Е##&ВвИ:ТрёТ:Т=
`ніедсютаТоіtшо  ікросюпю  зшаіIюіміс'пва  с эти]м  оіпы""  или  проісгю-
го переписшваіния mоіеліедщиtх ревюл'кмщій. для этюшо неіоб'хошимо

Uумешіие  Еqритич.еаии оЪшсюит'ься  ік  этоіміу  оіпыту  іи  сіамост"яггель-
1ю   црФвеіріять   еню`»   (\СОч.,   т.   5,   с,тр.   342).

И.,  наік"Iац,  сво©образие  русісшю.й  револ,юі1щи,  оісіоtбо  отпэет-
стве\шна\я  и  репзолющионініаія  віа,діача,   в,озложеншаяt  истоіріией  на
руіссіиий  ,пролета{риіат,  -  быть  із,аіс  ріеLльщиио,м  бюрыбы  проти3
иіміпериалшзіма,-кріеIбIОівалtи  неусташной  ра\боты  пс>  далын,ейше-
мtу   рtаізuiзіити,ю   мIаtркіаиістскюій   т©ориі1,1   во'  всеK  'наtправлеініиях.

На заре р'уtааюію р,авюлюциіоінною раIбочею дв,,ижIеmиія В.  И.

F:%JkИиШо,gf#g3Иадвgнtн?о%Иg,ggа±#tgЕЖоа#:]iУа?р,иЕ::.Ь«,й°g##иИ::mi-
п!исал  оін,  - поIстаівіила  тешеірЬ піеред наім'и бл,иtжайшую зіаідачу,
т<.оггорая яв]Еяенся шqиболее ревtjлюци,онной из всех бjшжайщих.
з`а\дач  п,ролетарtиіаmа  ,каікю,й  бы  шо IЕ1(и  было друтой  страіны.  Осун
іцестtвление  этой  з,а,дач!и,  ріа®рушени\®  самюIю  міогуч.ен`o  `оіпиот`а
не  толь,кіо  епзрюш®й,сtкю+й,  Iю  таіжжіе   (м(ожеім  мы  оказ`ать  тепарь)
и   аі3іиатской  ріеаіищии   аделtаліо   ібы  іріусоиий   піріолет'аір'и`ат   аваjн-\`
г.арідоім  мIе>Ещ;ушар\сшню!ю ,р еіволюіщиошюпюі tпролеітаріиіата »   ( Сюіч. ,
т.   5,   стр.   345)®

Изtв©Gкрю,  чтіо  этю  наіучіно  о\боіанюівIаuнніое  пред"іденmе  В.  И.
Леініиіна  целиком  абылось.  РоіссIи.я  ів  двадщатіоім  віеіие  преп3ратіиі-
л,ась  ів  щантр\` міежіду.народtнопчФ  рtеіволющиюініною дЕижіеінmя.  Рус-
o!юму  рабоч,еjму  ,класісу, іру(к:сюодимtс"у  Кhоімімуніиtс"чіеіаиой парт
ти,ей, піеірвюіку  пріи,шліоісь ,р`ешіать неоібъятной сло'жнос"и] и труд-
нtо|сТи   задаltШ\'|изЫаКаШИя   НОВЬ1х     МеТЮд|ов   И  фор|м   кЛ|аюсовой
бікрьбы  в  зшоху  ,иміп.ёриіалистичtе!скюій  істадии  разiвития  иаіпиггіа-
ливtма,  hqріЕюм,у  строIиггь  сіоtщиаліиісчіичіеіаиоtе  г"сударIсгmо, . иоренп
ншм  обр азоім щр аtкmичgаии  пI©рIеtстріаіива,ть -Оібщеютвешнукр  жизінь.
Руtоаки\й  іраібощий  жласс  Gмюп`  въшіQшнитъ  авою  !почетніую,  `ріоль
п.еіредкюоію  бо(ріца  меж\душаро`дною  \ріевіолюіциюtншо,гtо  двіи,жешиягпрюmреюаивн'оn®  чіеловечествIа  бл`а"даря  тіоIм'у,  что  КОімм,унистиm
[г©аiбаія  п,ар"ія,  вю  гл,аівiе  с  В.  И.  Леніиным,  отістоія7lа  в  н,ашр>і-

#оТЩв%р#ЁЁ8%%":::ВШВт%ьЁЛоаеЁпч3#е;,
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р_U.т_р_в_одимая `передовой  теорией»   (Qоч.,    т.  5,  стр.    8q2Э,    Окал-.
ЗаЛЕСаЬшПiРапТрИтЧ#?яОИнИеуПgаТ:ЁЗ'Жз%#:П#i#сьИЖсИеесйЬФнн,емржви~

т'iт+и в ,]I`э,вых  исторіиічеакіих `условиях  своIей  теюри;hi`.  Этю. н.еоrгъg.u~

ча,vюе  от  iіашей'  пар"и  качествіс>  в  ней  воіспіитал  великийL д':ZIаJ
леіктиtк  ссівре.\,IеIIн.оістіи  В.  И.   Лешіин.`  Гешіи,гЬ  В.   И.  Лd`н.иd'а  eбя-
за11  рус,сіинfl  I{  ь1еждуніарIодньй.11ролет'аріча,т оЕюей  вофуЖ:енно-
стью  цовой   стчратеігиіе.й  \и  тіаін"коій,  .,иIокуіоствIом   сочеmанщАя  де-
мократич®аиих  и  осщиIаліистичеаииіх  задіач,  tискуостuзом  mбікоIю'
пюtдчинани.я  пеIрівы,х   втюрым,   опліочешіия   во,круг   mрол,щафіи,ата

::t:йиТмРgедБ:#:ЗFмаТа:?йЬ:нНhаiР'ОуТм?елП,'ОЁа%Нg:,%=3ТвСи?дЦе::Лt#Зgеал,±[#:'=
иа  імало,е,  пріеідсIкіавыв,ать  гірюімадінеійшіиіе  истюріичеіакзие  п,ер еjFомы
•{I  в  тю ж,е віремя  учесть  й  иаполь,зіоівать  каждую  м?jlе!нькую де-
таль;  olн  у,мtел,  кіоігда  "ужіно,  бошено  наступать  и,  цогда  нуж+
нс,,  {]т`ступать,  чтюбы  1ютоівіить  ніавое  ніаіступленіие.  О,н  не  3Iніл
ни,какіIIіх   з,астывших   Фор\мул;   никакіих`  ш,Ор   не   бJыло   на   em
мудрых,   всевFтдstшик  гла,зах.,     Ибо  сіш    был     "рирождэн,ный
вlQlждь   г{рwllLтарс,кой   аірlміии,   1іеший   рабоIч®ю   клаооа»   (кп'сс
в  резолюци.ях  и  реш®ниіях  ісъеіздов,  ікюIнфеіріешщий  ш  .плIеш,умоЕэ
ЦК,  изд.   7~іе,  ч.   1,   стр.  805),.   ,

Многіоігранна  ' и    сліоЬюна,   иісн`іаріия      теіоірелищеісюй    борьібьF
В.  И.  Л.этIина  и  руковоідимр.й  им  КОммушис"чі©акюій  паtртищ
пріо"в  и,м*іер`иаліиізміа,  рФаиции и  1юIнкрреволющи.  Эта `боръба
ст,рісшо   союtтв.етствіовіала   и   оtгкр.еіделялаIсь  тtріеібовікршя,мIи. 'и , ну'ж~
lам,и   практич,®аюрй   истюріии   КПСС,  'иоtюірая   зіа   веiсь   пеiр,иод,
ж}и,зніч  и'   деятельініоіст,'и  В.  И.  ЛОниніа  ніе  имIеет  себе  раішой  піо,
б.огатfтву  о.пы,та.  Ніи  в  одноIй  скраіне  за  эюф  пфmод  «не  бы-
„тю  петежито  даіже  Iпр;ибли'зитіелFіно  та,и  імmОгоі  в омыеле  ревіо-
л,,юіши`сниtг,ю Фпыта,  быстроты и разшіоюібра,dия  с,мены р,а,злиіtшньLх
форм ' движеіниtя,  л,агальінюIго  и  ніелегальініоі1іо,   мшршю  ин  буір-
НОіГО,   ПО.tЩОіЛЬНіОm  И  ОПЧкрЫТ1О|ГО,   ИРУЖКіОIВЮіЮ ' И  МіаQСО!ВОГФ,   ПаР--
ламештіокоію  и  тqррюріиістичеаIюmр.  Нtи  в  однюй  сшране  не  быч
ло  ,сікісшцеінтріироівашсt  на  таіиом   иороtткюім   проімежутк®  Врі©ме-
ніи  та,к,ого  богатства  форм,  оттеін,ков,    методов     борьбы    6се..\`f
mп.аосюв  сюікр®м,ешш"юі` Оібщеютвіа\,   бюірiвбрI,  ікюmор.ая,  в  силу  от-
стіалости  стtр,аіны  и  тяжести  гнегпа  цари,зм,а,  особенно  быс,тро
сюз,ріевала, особешніо  жадiю и уопешно уаваіиваліа  сіеібе  сюответ~

%ВiУ#,rиТч%ои%°'а::#теае}>ТвО.'ВОй».,йМ:FТ:Таgю:Т?т.И3}:Е8ЪП:ай]`%ТТЮ

мЕждунАродноЕ  оБъЕдиhЕни,Е  Б,уржу,Азшой
«КРИТИКИ»  И   РЕВИ\ЗИОНИЗ\МА   ПРОТіИЬ

рЕволюционного мАркСизмА' в 'конщ,Е хщ вЁгкА.
В  бфьбе  В.  И.  Ле\шиа  и  паtрmи  вIа  чистЬту  рещюціирн-

ной  теюіри,и `,и ' іее  далынейшіее івоеtелорощее' оібоFащфIю  огррIщц

:{%.%,иТй:#gф%%И#иggmРi3:Е?ГГм?ар:#gш%Ёа#С#iИФЧс%#,%#gtР'*#=
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€  і ПОл`иIтИікрій    КіоіМ,муН.ИIСЖИЧеісЖОй   'ПIаіРт1ИИі   ХаіРактеР|И3уеТ   ее;   ф,а-
ч,ествешц,о.е отліич!и.е  оіг  веех  предшіеют!в$7ющиж  филоісюфошж  сн-
стам  и \шкюл.

Филоссфсжий  матеtриаливм,    Оюв®божешшый     ЁgлаФоіЕжа№ьI
м,аіріисіизміа   о,т \ метіафи®игчеіаних   огріа"чіеінніоtстей`  ,щ,  пут.   Фр,га ,
н,ичесікjи  сюедиін,е,нный  с  диіал€!ктtическjи!м  методоім  КЬIмщуниіс:нLиi-
ч,gсКОtй  п,аР"|И,  укав|аЛ,  ПУТь  Р|аакрЫТИя  3а|ЕФQ|Н|о|в  ,Ра3ВИ|ТmЯ  Чеь7Ещ
вечеGкоіпt>   общества,   п,уть   ревіол,юш4юіншопо  перехода  ФгF   бурі-
жуа`з!н,ою  общеjелва  к  общестівіу  июнммуниістіигчесжюtму9  жіе  зна,н-j-
щGму  з#щсшлуатаци  человеікіа  ,челіоtвежоім.  Маткрtиалис"щааKю€`
іфін'имtаниіе   иісТОрии   и   р,а3сIблачіеіние і: та\йны  ,крИібадзtОічDюй  сюі'л-
мост'и   НР|е|ВР|атjИЛ|и`  оо|цИIаЛ1ИЗ1М  lИ3   УТОПИШ   В   На|Уку.   КОМ|МУН|1д'3)М'яLрил,ся  иткргоім  аінализа  и  научноію  ц`сшіимаmи.я  1криіроды,  услtсk-

віиIй  и  вытакающи.х  иіз  них  оіб1щх  цеjlей  біорьбы,  и®тюірую  ве-
дел  прол,етаріиат.   Научіно  ,была  \раоюрыта  п®рспI®ктива  шр&лsн
тіаіраЕФоій   р®волющиL+  и,   стрюIительіствtа   ооіщиал`изіма.   «Тtажим   о®-
раэоім,  -  пи,сал  Эін,гельіс,  ~  пЬи  даdIщейtшеім  р.азвшmи  нашё-
ю  мат©р,иал,иіст,ич`©Оюtю тезисtа  іиі, піри  еmі tпр,имtешешии ,к  ,оовреі-
менности  ніам  ор,азу  огг'ирываіется  пеірісіп,еіи:и'ва   великюй,  веjнш-
чайшей  ріе'\волюци!и  всеж  вріемеін».  (К.  Мар"с  и  Ф.  аш`ель$,  иіз-
б,ра,щые  іп`ріоиіз`віедеін,ия,   1955,   т..   I,   істр.   328k.

Зн ачениіе  диалtеіи!ич,еGкIсm  мат®ріи`аліив;ма  длtя  пріаік"ч,ешюй
щеятельніок=ти,, КФіммун,истичіесікой іпаіртии  соістоtит',  прі®:щд;е  всею ,
н}  тіо|м,  что  оIн  по  св|оеtму  сущеелву  явля|егшся  шщ7іб®ио  |крщтіиче-
жим , и ,р|евQлю|щи.ошнымо  праік"ца р©волюцhошноіг`О п`р®оібра3ю-
ваніиія  мкр,а  естъ  пер,вая   и  осшюівная , т®ічиа  вр.еш;mяі,  тчеіоірівщ  пQ-`
зша.ния  диаліежтіичес,кошчс>  мат®ріиаліизім,а.L

Ма`рікс  и  Энгелыс  ріаіосматірIивали  сівою  филюіаоіфскую  ш  но-
лиТ1ИЧеакую  задачу  Не  Как  не|ШФ  О|бЮООбЛ|аГйое  д№уш`  сжт  дРУПа,
а как ош1у и ту же общую зіадаічу ,своіей нq,ушо-реіволю\щюшно,й
д®ятельtноіст,и.  «ПОiдоібно тому,  -  ,пиIсал  Марік1с, Z,, шфаік  фило-
софия  находит  в    пролетариате    сво|е    #,с5FGр#&,4,f9#оG    о.ружиf``
так  и  пtРіолетарtиат  находит  в  фило.с.офиJи  свое     $#д:о6#оG  ор}г-
жие ..,.   Филоісюфиія, ініе  іможет   быть,  пзіопілоіщена  в  дейсптв'итель-
•ноість   б®з  упіраздніения,  ,пріоt7I,ет(аір,иата,   ,пtр®летіар"ат   н©   місжел

ЖайЩаТрТкТ;Ьfе'8;'g,=г#ь::ОFo?ч.9ИиЛ#Ж`:',Ют:іТ®ЁgТЁ%iШ4#;:'.
диаліоктіиче!аийй Материаji,изм р.авів.ивалсяФ ,все боdюе .и более

®tвладевал   сю,зін,аіниеім  шир,оKіих  революіщиюшншх  м,аж  именфю

::иТЮч;gЬЕЮп:g#:иеЩсОвКр?а:iПаЛм?иВп:ЕFет%JЕ%#%ЫдХвЁkЧВелиКя?М'$У':%:
МЫХ  ИіСТОIЮіВ  ВОіЗtНИіКНОВеіНИЯ  И ` фоРМкроВаШИЯ  НіаУuШфійt  фИЛОЮЬ-
фищ  пріолетариата  Ма,ріис решительінФ  mдчіерщ`ул, ,ш\D  эгна  фиг

#®жфнИаЯодт%=пНаа"б%::рП#Т#й:tОкшйьвFЁУ#Т&Ж'ОсРв=ЛmЮя#иЩй#:
кращими».   Филоіоріфия\  д®лжна   бщь,  теоріёт",Чкр'Е&Икр, ч qР'ьР8РкрР#
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і{"муmи,с`т`иічt9uк]o,й   бqрыбыГ  ріаtбо\ч.аю   класоа,  с»на  дюлжініа
п,L!){шItугіа'ріиіа'ку  ,наущно  оібіоIашоіваjнный  лозуш  ею  борьбы,
і{,ш  'у'і{аізшЕhал   В.   Ио  Лешиін,   суIметъ   объактиън\о   цредстав
•t'і'у  бі(»рпбу,  каік кродукт окріеделешной сиістіамы производслв
іп>шж   оmlюішеініиIй,   ®уметь   понять   неоібхоідіиімоість   этісй   бор
(`Iu  t`Jtшаржаін'и.е,  хснд  и  условия.

В  сооггвегm"иш  G  таIиим  паниміашіиіем  задач  и  аущ©ства
;Itгсофи,и  Маріис  и  Эшгелыс  іmревіратили  ф,илософию  .в  теор
і{іеіакtую  оаноів\у   ешратsгии   и   таіктики  борьбы   меррqдушіарI
т[tрол.ел`аріиа"   3а   ни,апр"вкріж©ние   каjпиталіизма   и   постро
UоциіалиістIиtюе]ОЕюшоp  ®бществ,а.   «Оанювную  в\адаічу  таjктиіи
ліечіаtриIата.9   ~   піиісал      В.   И,.   Лешіин,   -   Марікк=   оп]ірtедел
с`,"ріоігtОм  ®оюfЁівет`с"ии  оо  Ёюеми  пюсылжаміи  своело  матфіи
с"крGкш-ди'аліGктичеакQю  м'иіроtсоізIерцаjніия»   (Соч.,  т.   21,
58).  Ше уди3tи,тешь,ю  поэ,тому,  чтіо  в  кон,це Х1Х    іи  нач.а-ліе
віеіка   бур,экуазіная   <{,к]р.итиKа»      маріисизма  'и   ревивIионIизtм
.Vсил.ешшіо  сmаріаліиtсь   «отіделить»   в   уч©ніиtи   наtушнюпіо  иоімгмун
ма  зікюш`оім,иічіеск.ую  и  и'стюіріичіеакую  т©орIии  от  диале!к"чес
_vlіатериали,зшм.а9   «дсMка.Iз ать»   воізі+v{оіжіноість  іи,х   н1е8 апзіиіаимюп``іо
от  друга  Gущ©с"Еюіваішиія,  воіз.мhОжнюсть  «с,оіединёніия»  этих
ріий  с  иідеалIиіс",чоакіой   и  мелаіфизи'чеаисй   фіиілоIсіофіией.

В   иошце  ЖНХ  'в©ка   мі®жду  ревdлющюінінЬнм   маfj,иаи.зміо
буржуа3ной  .ид®Олістиіе,й  ріа,зівіерінула,сь  Iоісюібо  ш апtр яkіеішая
лоіооіф,ака`ія    біоірьбао    С№.а    явилаісь   ог1ірIаж.ением  -Оіжеtючеш
Iс7н,аі®соЕюй  біоірьбы  рt©вісшю\щионноію  маріиаивіма  ва  де!мIоікра
и   с®Iциал1из`м   крогніив   равівивавше,гй,Gя   империаліи,с".чіе"иой
а,кщии.  Пыта,яіс'ь   «'пустить  н\а   слом» , диал©imичесKий   матер
ліизй,  «о,тіцелtит'ь»  ®т  ніело  экоіноімйчеіокую  и  mстіорIич.еіскую
ріии  Маркtса,  буржуа,з,н,а,я  «криIіиіка»  и  ревизиIоінизм  оіпIошл
м\аіркюиістіокую  `п<©оріию  сощиіалIизіма,   выхіолащиIвали   ее  рево
ци{сшное   оодеіріжаtние   и   в   таікоім   кари.Kатуріно   ивіорудФваіш
виде  ста,вiили  ,на  сліужібу  поли"іии  сшпоірту`шстиічесіиоIю
лtожешия  ір,аібIоічіелоy  движешия.  ИдеаливIм,   вьшоьшя`'я  стріоmо
ределеніну'ю  :кліаіасоіву,ю  iзіадачу,   я,вляліая  тgоіріетичеюкиім сірIе
ві"  шроведеіния  в  жи®нь  пол,итиіи  ліибкральной  буржуtазіи
ревшшз,иоін(и3міа9   пытавшихіGя   пірtим(иіріит'ь  ріабоічий   класс   с
жуа3іншм  общ©елвом,  п`рIс№оіжйть  т®м  оамым  путь  победы
щрIиаліиіGтичGОи.сй  р®акции  над  даміаира"еій  и  Gоіциаливмо

Объак"ЁШlОй   ®ашIоlвой   Наво1ю  РаIацвета   бlуР,жуа3lноlй   «
т7иЕ"`» ги  р,©ЕWиз,иоініизміа  в  иоін,це  Х1Х  и  в  ,н,ачал,е  ХХ  веіка
лось   в®з1ниік]нк"вешие   осж>зіа   и.зів©стной   вы,сошоtоі.шачи,ваемо
оір,га,'нжо,ван,юй   ча.сти   ра,боічеш`о ' Е:ла`Qоа   ш  м,ежой   буржуа
сФ   «авюе,й»   m-ащиіоtн.алЕніой,   иміпіериіал,ис"чtесікр   ріаізtвіива,вtЬ
крупной  бу`ржуа3ией.

•i:                           *:

в:

` Буржу,азшое оібщжтв® к юНцу Х1Х с:юлет`ия вступило в

ЕЕ'е%,B#Ф#:В$8ЁИжТgЯhв;%Пg#:#`И±Мх[#аТи.ЖПО_дС#
ш

`шшж'я  п""рФт  оfг  юсіподс"іа  капіитала  всюбще  к  юаподс"у
фш'ашсовіою к.ашп.ал,а.  На этой основ@ из  в`сех государсш3 вы-
цвшулиісь  mауща)рс;пза, , Облад,ающие  на,иболыш®й  финанооmй
]мощью,   соізідіаівалкь   пQсуLZIіарісmа-ірантье,   1юісуідаріства-ростіов-
щии,  бур.жііаізиія   кютюрьпх  ст'ала   жить  в,швоізоIм   иап)итал,а   и
1стріижкой   Kушсжов.   Ріешающее  зн,ачеіниrе  пріиобр.ел  вывоз   ка-
пит,аліа,  шо  наікл,адывало  огIшечатюK   паразіи"ізм,а   на  жи8інь

:::а#рЁЕ€:g#иТ:FdЁелжУ%:НgЁ%ЁjЁi:еЁЁ[JЁВ:=:У:Ю"#ЬЁЁПи;н:;iв%Т;Ё:
н,етешных,   3аtвиGиjмых  и   1юлоншальIных  сщраін.     Уістан,оівiил.ась,
кж  укаі3ывал   Во   И.   Лениін,   \вс,еміиіршIая   сиістіGм,а   угIнеmеіни,я  и
фи`ніаjноовіспю     удушеши\я   гФрсшю     <шаріедіовых»   скран   вісею
Осталш,®го   чіелtавечестіЕа.   В   п.кріиснд  с   1788   по  1893   год  Ан`гp

=g'ЯLН3iШt?`Б=Liqsа,нЗаал%В±адТаИЛhаоВБ#ЁГ±Е%:ю,гЪ'О'К,%ЁЕЬЬ:!евП'БО::#:f;%:й
Африке  с   Н886  по   1890  гюд  Англіиія  за,хватtила  джабаленд  гg-g:g#:gБыВтоЕ:Г=,B:ЪС%:ТаОiйей#е',Ё`Иа=г#g#аюТkаЛЁЁЕ:iСТй%ВдЮиВ±

gЁ:а:g'а#ИвТ`#8ЕБО г8iа;ШL=Р'gТи:j,мЗiа.ХВа"М  в   1876  году  Б,еілудh
ПIо діаtшньш  Р.  Палім датта  і   t'ВitаiпS  CHSis  of  Еmрiге  Ву

R.  DaIme  Dа,ttа, h949),     кісmониальные      владения     Англии   с
i884  п®   д900  ніод,  т.   е.  3іа  ш\еістін'ащцать  ліет,    увеліичиі7шь   н;а
~\3700  т`ьЕсяш  жв.  `міиль.  К  1914  году  общая  пло,щаtдь  Бріита,нской
имп,ериіи  `раіjзtшялаісь   12,7  мLиллиоіна   іIю.   м,иль,   иіз   кюторых   на
vтетіg%iЁо#иіgа mЁЕ,:#g#а:ь ;и%ЕЁТеОЖi'% Мв%zаЯ у,:ЪС,:=.ил,ись  в  Аф-

риіку  и   Ю)ю-іВФIстоішу-ю  Ав,иЬ   и  друг'иіе  хіи1цніики   имmер,и`ал.и-
стmч.есжiс#гФ   м'иіра   -   ГеIрміаt"я,      Фіраініция,,    Италиія,    Япоініи.я,-Б,елвгия.  Франщия,  н,аіпріи,м,еIр,  'прGвіратила  ів  авіоtю  иолюIніию  от-

`ЕО#НУgр::Е:%',:F#?ОИkО%ГОрFя6Нде:аЛгаабда?нg':'ПЁ'дЬЬЁ_ПвРg:Н#чнfoiо',ЖgЕЁ
ЖОЛО|НИ,альНа)я    ЭК€|Па,НtСИя   ФРа(нtЦИи   оо\сР|едотю)Ч`иЛlаЮь   в   ИндО-
Еqип'а©®

Г®рімаініиія,   зажіатив   в   1885   го\ку   \владеішия   занзіиб.аіріаиоію
сэ7лташа   в  В®с"ішюй  Афіріи,ке,   создал.а   впоісл,едстЕи.и  Iна `этой
бав,е круп,нейIшую .коліонию - Немещкую В,оістюшніую Аф;ри,ку.

К  іmнюінцу  ЖIХ  Gтюuче"ія  Итали,и  удалоісь  сіов,дать  ніов.ую  ио-
юшиtю  на   mаб,кріежье  Иtнідийспюгіо  оікеана -Итальян1акюіе  Со,

:_\7 ал и .

С   1`786  FiОда   шесть   капіиталистиічесmи   страш   -   Ашгл,ия,
РФаGшя,   Фріап-щиія,   Гфмаши,`я, ``США   ,и   Яіпоншія   -   увіеліи.чилФ
раз!м©ры  авіоіж  .крлюіниальіных t владешіий  с  40,4 і миллиона  кв.-"  с  272,6  м;илліиюіна  житіелей  до  81,5  миллиона  ив,.  `им  с 960
"шнли®на!ми  жителей.

Иміпкршалйэм  ,шодчин,ил  вое` ёлои  имупщх  клаtасов  фиіна`н-
ыmіс"у   нап,miалу.   В   гсюудаірствах-раjнтье   Qни,з!ился   процент

m



црои3вюід'шел"olю  нIаселешия  и  вщюс  мнонющ!ислешый  сліоій
jЕюдей, прфессией кокрых сталIа пріазднФсть. В,ое имущиIе слои
йа,селения  «великих  д®ржаів»  так  и"  иначtе  оікіаізались  ваиц-
терес®ваны  в  обладаініии  колоініиями,  сфqраіміи вліияшия,  в  угше+
тени*и  qужих, цаций,  в  бIолее ил.и  меніее дохоішых  меютечках  и

F:а===§:Ё:ЁіЁЁgиЁ;ю;ЁНЁНЁЁ%Ё#§Р':К:;:оЁ3Ё#:#з;К#ВЁЁИнмFi:Ёп:Ё:
иупать  и  о"дельные   прослойкіи   рабо"Их;   разкращать  их.   К
ХХ  веіку   ооіздалаtсь   св,яізь   (импкріиал,изма   с  мністочисліеншшміи
/сЛОIЯ,Ми   у11Н|елающей   lнаlцИИ -Ос|Нава.  р.еаjип|и|olнных   увлеч.еmИй

::Ё':=З::а::]:ОiЁ§::П®Рi%ggвFР:Ж:;:§%%<:м°аЁИЁЁ%';Чн3::F;:м:Р::к!аОЁиFя°ОГ::#:аа#ЁV;I
НЮйк{:#:ИцТИхКiИ*' и: Е'::g?л',%Р'ЕИkЗ`М:g:Т.х,а,р,аtкт®рны,  к,а,к  эпіохэа  паРЛа-

мантаір,изіма  и  ооіздания  інюIвы'х  мас`соIвых  фгаі"за,щий,  ,ставя-

##%Хес:вg..елв#н?гйiЗиадтарgдъЧЬРiО#g::::ТдвЫгИ®др:мйа.[#Ё`а:#ОшТЕу:#gg=

:г#не"РаgаИЬ%с%%ЮЪЫуLР:еЫиН'%*:gт::аЧiТЧ,ЁЛ%о::Ч:УешЗнРjемН'Ио:бЁГаЗ:
tю,~ іI"ісал   Э.   д.   Біарш,штейн,   пределын,о   чіеmко   форміулирIуя
"еісyріетиIчеакую   пюізиіцию   междуішIроднЬпо   аппюртуінизімJаг юіб-
щий  иIнтар.ес  иігра,ел`  біольшую  р.оль  по  .с,раjвн,ешию  tc  ча1стным.'
КлаіосовыIе   и`нтересы   отступают,   \с.ила   оібщею   интеріес`а   }mе-
jЁичиіваіе"я».   (Оч,ер,ки  ,пюі  иістюрии   и  теюріии1  соцIиаліизіма,   и,з`д.
1902  г.,,   стр.  318L319).` Таіиоіе  пріедставлGние  иаiк  нелъв\я  бол,е,е  отЬіечал®  іпю.лйтже.

ліиібераjшн,ой   бу\ржуазtи,и,   Ьыражало  іауть   ее  ,«,кріитики»   реівtсr

%ggJЕ#і:еГgиоЖBИ:%ЗОМа2\ЬвЗtFия'ГРпеюТсС:3#еgИЕе:gеЁ?а%%%%,ее®п:=
но отвеч'ала  фIилосюіфиія  нею`каIн"IаIніства,  с"аuшая  в  иоінще  Х1Х`
и  в  на'чале  ХХ  вв.  зiнаімеmgм  борьIбы  ліибер.алщоій  6уржDf а3и;
щро"в  р,ев$лющоіщою  Маірікіаизtма.

№вi`
*

ту"РзаgЬБ.аЯи:ВЯлЗ:н,Ед\б;Р±%:`Е:Зi#,Ич%ОЩЕ#И:Т%ЧЬец#лЧ:з#mбg=
g1аб  и  ,юлыио  еще  раIзвиваліся,  борія]сь  за  свое существоваініи,е,
'Ш#:=?оНiааЮю::д°аЯЛсам,ggР#па:З#Fёщ#%ЁелПыТоНg#&:Еg#:елшВdВ#::

Л#анЕ#.  Цkел:Жу С'ИхС[Т#М'%т#Ж,:ГШ`,Ёо:#:  #ур%О:gиТ±И'Ч`3:Lg:

опуіокающи.мся, ігибнущим,  уімирающи,м  классом,  а  Iсющиадивм,
Отелоявш,ий  свое  пра1во іна  сущею"віовашие,  выроіс и  оЕqр,еш,  лиi-
берали'3,м и.зжил  себя.  обнаружил  несіоісmятельнюсть,  гінилость.
Пфиод  с  1872  по  1904  под  харіаjкткрIен  '1іам,  чю  Запад ,с  бурm
ф1азігЁелми  ріевIолюшIяIhd,и  псmнчил, J а  ВФс"к  до  tн`,и  фн:е, ше
й{крор  (сщ  В.  И.  Лешин,  СОч.,  т.18,  стр.  545).  У`челіи,е'Маtр"са\

'9

вфевыЬаIет   непр.ер.еікаіамый   автюіріитет
віа,ёi 'tв  этЬм  пкр,и)оде  іполнtую` іmбе!±у  и  идет  іВшкрР,\ 3*-

в  м,®-жду,нарош"- рабЬ-

:ЕЁй#Ё{:хТЁi8с8к3i:Ь=°iаg#:И:Ё:МаоЛрВgнЁиЁиОЁ:м;ЁТ:;Е:Ёiю:;еа:Ёх§ИЁЁ:ЁЁн=

ЁЕ:=%7j;ИЁgЁЁ':g:Ё:ЁТ;Гii;реЁтЁ:ЁЁ;ЁЁСЁТКЕЁi:'ig;Хi€аЁЁgЁ
#g8ТоЕ:хМЗlРнИааИ:ЗаМ%р#гоЕО'%%Л::бЁ"алЕ%:Тн,еg%ачаеВйТкИдТиТа%аgЁЁ
исторіий   т,аіиова,-,піисал   В.   И. ` Лёшин,~ чт'о    тюре",еан3аd
ПЁ:ЁgЁ,и:]:дЁеТн:jaоЁцМ#а:З::сС#tЁеgТгйоВРлаоиГ;#Ё;и:"йР„еЕОз:ю%{&i:::##

СкрЛ:и#jРе)р.,ал`и8,м,   вюіакр,еллающийоя  в   ві1ще   і6ющйаЛ'Lіс"чіеС±"О

сшіп.Фртуіниз!ма,   вы.ступ,ал   тешіерь   'в   качесюе  оскріейшею  ору-
жия, біорь(бы  цро"в  ре®олющс»шюій  де!моікрати  и  е@ теорети-
Ч.ескюію  зіцам.еіни -марIисиъма.  «,КIрmиtl,еіаиие  зам`егг"»  С}труве

3Ё=Л'%оВци1а8л9.#o#:ТИ'С±аоТзшВа,.иоТм;илТи%:ИНd,=+ИоdЗааль?н°ОЛg9Рт#Ё
&М`аh;тіQрой»   обраізоівашНы*   руоаких    ібуір,жуа    іпровюhить    авои \
в3гляды  и  пожtеланіия  под  пр.икр'ы"ем    «ма\ркісизіма»,  ~  о!!ищ
і#G##озо от  революциіонн,остй'.  СтрувизМ  еёть    ile  только    РVс~
скюіе,  ,а,  каж  пюіка,'зьпвают  оообеішm  н'аіглядно  mуслещнй,е  соібЫ-
тия,   междунаріо`дн,Оіэ  стремлеін.ие  тіеоір,етіик1ов  буржуазіии  убіить

:{баgg:дg`Гп#П:Оk°Рgиgб=:Гкр,LГзЁПаЁ=:И%:во#g>УП:кL#u=инТ%:|ЕFу%#»
стсфон  'и  элем®Нтов  мафк,оизма,  кррл,!е  «агитато.рской»,  «7трма-
го,гичесіиой»,   «іблаінікmстак.и-у"пичеокой»   стюрюшы   его»    (Сош„
т.   21,   стр.    197).

СредL@   п,ріоіч,йх  приічиіk,    Iапюiаоібсmсвавш,их    \раі"и"тЬ   пр@
Цесса   воіс!крешеініия   либерали,зіма  р    віиде    ,социаліиіс"'ч.есжого,
оmпортушизма,,  В.' И.  Ленин  отметил три  осін`о,'в)ных:

1.,  П,равогпа   ма,рисіизма  вс,е  более  пtо\дтверждалась  на'у!{ой.
Поэтоім\у  іQ  маіріKаизімюім  Iкр,ихфtдилоісь  бФріоться  лиц`емер.но,  вы-
холіанщивая  ею  р,gволюцmін,ніую  душу  ісоіф±пзімаім,и.

2.  Р,азвитие   оп.портун'изма   qр®дй   сющиал-деміскратичеіских
паір"ій  mдде]рживало  таікую  <dюредел'ку»  маріиоизма.  ВнУтр,И
соіцйал-дем.ойр.а`тичі6сиих   mртий   вырос   целый   обществе!нный
сло,й  парла'меінта!ріи,а.в,  журнал,исюв,  чшіно®ніиікю,в  р,або`чеmо  дви-
жешіиtя,  ,кр,и,в.илеі"рісюаінныХ  служащих  и \ нtеиоторых  піросJюек
прісkrlетар'иа.т,а,  Kоторые   qроіслиісь   со  ,свіоіей  'націиоінаjlшо,й   бУр.-
ж.уазией, ,и  юіtкрых  ы1юлне  сумеj±а  ощенить  и  <mрійIшосюбить$
бУР3ТУйБ:t.мные   авіqрхjкршбыjм,   получаамы,е   импіеіриализ,мdМ
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от  эKGплуат\а`ции  Idолон.и,альных   шарюд"в,    дали   вювім®эImюсшъ
подку:пtить Y аначшелыные  слои  Iм.ёmкюій  буржуа\зіии  и  верхуішкур
ріаібоічею  шаіаоа.  ОібраізювіалGя  сюіюз  извіеіс"о.й  чаіспт,и  рабіоФепю
жласса  и  мелиоій  буркуазии оо «іавоей» інащиошальшіоій  буржуа~
зиёйj,  п,ротив  у,пніетешных  м,асс шоеK  нащий.  <Щеір,июд  имп©риа~
лизма  ек:ть  ра8д,ел  ,міира  меі2кду  «Jвіеліик]им'и»,  п.р,ипшл©кр®ваін-
ныміи  нациями,,   упнетаіющ,им,и  'все  остальшые®   КрЬхи  д®бычиt
сун'  этих  шри,вилегий  и  этоію  угнетания  переmадаіют9  шес®мнеін-
но,  изв.естінь"  ,слоія`м   м,елюій   буржуавіиіи  tи    аіриіс"шр,атии,    а
та1же  бюрокріа"и  раібоч(ело  іилаісю,а.  Таше  слои,  будуши  tни-
что\жн1шм   маньшіинст!вюім   прюліеліариат'а   и    тр'уш;ящижя    міасс,
тя"!е'ют к  <{Gтру,виtзму», іибо он даел  им  сш\равдашие ж  ооюза
со  «своей» .ніащионалыной  буржуавіи,ей  крюггиів  ушіегFешшыж  маас``
бсеj#  нащий»   (В.  И.  Ленин,  Сtоч.,  т.  21,  стр.198).

Социалистичесиий  ошортуIціи"  яtшо.  Об"ружmл  с'©бя  ®щ®.
при  ж.и©ш  Маірікса  и  Энtгельса.

Энгелыс  в  письме  .к  МарIису  огг  7  oIггябрIя  1858  юда  ужег

Е;g:%:'оЧбТуОрХ;:gЕ'gg:тКоИяй»Ц(РкО.Л'Ж;Ги%Т\ифаЗТИ5':gшG=е®%Л'&iИ_
л.ии»,1952,  ст,р.  437).

.В  пись,ме  к  Каутакоміу  от  12  сантjнбр`я  1882  ш`ода  #гіешы

ЕZ:`аg:ЁЕЕ]::Е':F:ГйРап:l:иFиg:i'тЧОЮж%У%'а::е,а:=ИgЁшИИ%уЕаiб#
О  политик,е  віооібще:  тю  жепсам.оіе,  что  думают  о  ней  бур,жуа.
В,едь  здесь  нет рабіоічей  партчии,  ес.ть  толыю ікошсерп3а"вная  и

\g#Ё:ЕеаЛсЬН::Рм?идИkК±Л:НиаiЯЬЁОйРаkбg:'аТ:,олЧ#ее#ПЕТ:ЁЕ%:'О%Жm:Я_
пюлиіей  н.а  віоамирініом  рынке»   (таtм  ж,е,  сщр.  457).

Анmий`сікая    нащияr-уіказывал    Эіш`елыс, -іп®юфмюіму9
хочет довести  дело в  кюшце  иоінцоів до тоm,  чmбы  іиміеть  бур-

gр:j§Ё;j#ие#И(СсТРмТРf:#Юж.:,  €ЪР.}!Ч;§;'Г.Ый  ШРіО.ЛелЧар)иат  ріяд"м   с
Лешіин  дал   слріцующую   оцеш\ку  со!стю.,яtния  `р,аібоіч®ю  ію1аіссіа

Англии  ионца  Х1Х  стол.етіиIя:  «Английоии® `р,абоше  в ,Gилу  щф-

::±ЮтрРЁiТиахij#:вЬХаИ`::Ё::%аыТм',:#Р'ИлЧLИбНgрОаКла:?в:Лп#:п:тgш#шемед±
духом  лIибqралшIой   раібIоічей   пол,итиии.   Оци  оіка@ались  ініе  во
гла|ве  на|Родов  И  кЛаОаов,  боРЮщИ/хiся  3,а  |свобо|ду,   а  в  хШВосТе
креэрешнш  лакеев  данежною  мешка,  ю"под  ,аініглийсіЕшшЕ лиь
бер,алоів»   (Соіч.,  т.  20,  стр.   131-132).

Пролетараиая  маіоса  Англ,ии,  по\оценкіе  В.  И.  Лешина, бы-
Л`а  совершеніно  дев,оріганизіоваіна  и  деморализоваша  переходом
меньш,ишіств`а    наіилучше   .піоставліанных,    ,кв`алtифищирюівашых,
опл,оченіных  ®В  сою3ы  рабоч'их  ,на  сгоірону  буржуазноій  поли-
т.1жи    (см.   Соіч„   т.   21,    скр.     233).    Ан,глиtйIсжа,я    лиіб®р\альіная
буржуаз,ия  сумела  на  деоятилетиія  идейно  разпзратить  ,и  пікра-
бофиггь   болышин,ство  соізнательіных  .раібоічих   (ам.   G®ч„  т.   20,
скр.  245).
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Щріайн.е   ошасным    длtя    іміажqдун,арюднюm    лріел3юлющишшош.`о

:#И3оЛИ&ГрИа::ЁЁГ?каЁцzЖй#Я,ибнТч°аl#аОйНЮв%НЁDРЁа:#лgЁ
су"ечал,  чю , во  Францtии  тр,адшщи  ріеjсіпубліиKаjшо+йюшю  м.ешко-
буржуазішшю  ради,каліиз`ма  іпріешзратиш  сш,ель  мніог`их  р,абюінйк

=е:Ёе#oj:оgаЁ88й§#Ёj::Ёсл#:gчФ#аFнй%F;асрт:рго3€#;н:п:::
рыЕноій   борьбы  и  рааколов  івнушріи  с`ощи,алmс"чеспюпкр  рабо-
чаЮ  дВИЖеНИ)я.   МОЛОдаЯ`  Ра|бо,Ч,аЯ  паРТИЯ,  |Не   Усп`ев  ®ОбО-
дитыая  оtl'  анархистаих  эліем,ентюв,  Ока®алаісь  лищіом  к  лищу
с  огш'ортуніистичеюким   крылом -"осиібиліиела"и,    юір,ган'изФ-
вав,1шиіми  «Фіраінцузокую  рабощую  сощи,алис"чек:ікую  mаіртию».

В   1890  юду  от, .раtбочей  паіртии  оmдіелилаісь  Fрушша  `«,аjlле-
маши.ст`оів»,   которая   повжіе   объедишилась   G   крушой   блаш'к-
ситоів в «Коммуниютіиічіаакий союіз». В ,нtач,але 90-ж н"ов ®Озшии-

gОашлТиаКtпg.:Ё:йе:::`:GЁ:'ед:мР#ЯбурН%уа:зИЁЁ:ЫЖйт&iКиОmЁЁ#f
:gраiНиКЕ'Ы:,цТи?аFЕЗ:Тре:ИоЛiИ#ц#,:РраоgЧерйа\8gчРе"еИИёоЁиГаgLИсЗ%Вiаi=
Gюе  ,дв'ижение  к іконку  Х1Х  столетия  раіздробилось  ніа  шесть
саімсютюіятелыных  организ,аций,   между  іKотюршміи   шла   нешре-
рывная  біорь,б,а.

Ёg:±:ЁТ!И?:ТеgаГgл:аЁ:ЁЁIЁЁТЁОЁi::ЁафЁ§ЛiЁLgЧЁЯFiЁ5ЭпФЁ#%Ё"ЁЁ-
партиtи   оібъади,нил,июь.   СОциаjшстич®аIюе   j!щщ{жение    ікак   бы
кюінсоліидиіро,валось,  но  эта  Iюшоолидащия  оопіроfво"далась  по-
давлIеніиіе`м  ревіолкщиіо'ншык  элементюв  в  Fеди3ме,  1юдчшіение"
рtеволюцишIною  крыла  соц'и,алис"ч.ес`кою двиіжешия  Фрашции
оППОРтуни,стИеаК,olму.   РеВОЛЮЩЮнНая   паРТШя   Геда   ПФеШЛа
в  лаігерь  социал-нациоінализма.

Ужіе  с  начала  ХХ  стюлет\ия  гедиIсты  о"азЁвались  от  рую- Ф
водіства   стачкаім`и   и   стр®мились  вьпв©с"   маGоовое  двtижешие
на  тРtедъюнио"ісж"й  путь  соmлашательства  с  щредкргіши(ма-
телями  В  первоtм  дес,ятіилелии  ХХ  віежа  па\ртия  Геда  бе3  oс-
mатка  была  поIглощена іпіаіртіи,ей ,соіциалшых  р,®фоірtм,  аиатилас,ь
в  цропаість  ч,еірін.о,й  иізмены  делу  сіоіциіализма  и  демоЕдратии.

Особо  благсщриятную  почву  для  одурtма,шивашия  сов,наIния
Jрабочих  масс  и.мtпер,иал,истич®ск.ая  реакцmя Lимела  в  ГермаIши.

В. И.  Лешин писал  в  1914  гюду о піол,ож®нииі раб,оічего клаtсL
са  Герма,нии:  «В  Гермаініиtи  полвіека  тоtму  ша3ад  рабочию  шли
еще  за  ліиберальным  Шульце-делич©м  и  Iюддавались  «наци)-
Онал-лtибіер,альншм»   (ів  то  ж,е  время   «кскр,елевски-пру'Оаким>j)
оіп`поіртунIиIстичеоки,м  шатан.иям Лаооаля  и  Швейцера,  а  таперь
соши тыояч  рабФчих  идут  за  крающй,м  в  «деіміокра'нжм»  кан
толичесиим  щентр®м».   (СОч,,  т.  20,  стр.  246}.

\,
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Чюбы  ®юінч,ателшю  tпIадmш,mъ  аёбе  ій  прекражить  шейGЩ-
"й ш`арісщ 'в  поtслушнt3ё Фруди,е Gвоей  краб.ительdкой  пbлитижи,
ийmqриалис"аtМ  ГфімdЫИtи  н9абходиіМ,o  'быЛо  вырtвать  рабФчйй
м,гаФс .ив+поід 'івліия"ія  'МIарі"изм,а.  Эта  задача была  вовложФГа
в  `!kdніце  Х1Х  века  іна  тіаж  'назьваеtмыіх  рIевіиізIиани,стов,  во  гл:а-
з\б іс пірелателdм иін+®ресIов іосщиализма и дdміокра" Эдуардdіk

:iЖm;Ю"ве#F§#.о:=:я:iТk#:йводЁ;Ё#ТйвСлЁ;#йОх::в:атgЁФ:FаТдЬLд:ееъ#а:`-:...::.':`......--.--.;,`.-.:.:.---,--..:.:.`-..::--::``-,::..:..:.`.-:.-:-.:...,:.-,::;:.-...,.,:,:::.:-,-.`..::..-`.::,--:,`-:-,:,:..:`,..:-:-..:--`,:-,:-;.::.:.::.-._-,_,.::i::`:.,.:.:`.:.::.=:::;.-;:-.:.=

ра,бФнLн8   mарі"іи   dбіЪеiшmшИdгись   поід   знаімеіием`   беірініштейн`фЕ`аыn
сйi'а_

'$

jФи#'а##Кпао,#ааL#ЮЁL#J#у"GЕЁ%#ТЁиРя#,:*:%:g?мЪ8аибО®=+
Фва  наіци"  в,о  иім,я  зашщггы  «ісвоагю»  каіпитtал'иt3ма  оібъедищилй

#л%р:G:д:нgжЁма#gо8;ТgЁК:#Ё»Еg:ыаРiЁ;iтоLИв:ррg:gЁ:='Е:и%:Евни:#:#ЁtЁЁ#ь,дЁеg%:
Пqд  фла"  идеали3іміа  моб`илизФвываліись  вое  ісилы  стаm

роіfФ,  буіржуавIніою   ФбщеісжЁа і  'пр.отив   ж!ивых   'ріаюлюци,сшнFх
Фил  -ёdцLпалиістич®dкіоIIіф  dаГфія,   ещё  ,и   еЩе   р'ав    ,піра\ктичеаF
>пюдтвкрыqщаIя  объеtктиmнуш5  овtяізь  фіиUносюфиіи  и  п,ол\итиіи,. natpJ
ТИйШ®СТЬ   фЧЛОСОіфИИ.

Фп#Ки##:%:Ё%'еmt;:g#gkа&н8%РТрУ:l:'оТьНа`ПЕаL:оЛёЯа:МаlЯр:е%8,в:#а

:g`:%#%gИ#аgе##л#з:#§'.дйЬЕЁа%Ё,'::чИ®даек?оЧjИ'#'(3Ь,igj:kТ#,`:,':::С:3::
эqmкэ  бшю  сЬязать  реів®люци,ошную  а.ктивчюістъ  ніаіріоднIiх  ма.ас,
Фтвлечь  р,аібіоIчйй  кЛаісіс  сш  гвЫполіне"ія  "  ело  оіанIоtвшіо,й  іисю-
#)ичеЮко\й   3адаЧИ -'Р|ОЛИ   ГеГе|МtС)Ча  |В   боРЬбе   |ЛtеМlОtкраТИИ  `ПРО-
"mв   `иімпеiріи`алиіамаg   ФtдУр,мани,ть    соіmаіние    інар!одоів    угарqМ-шmини3м,а  и  нациогналіивма.

К"апі       тріуія   ини,гу  и;эв8стiюіго  и,деюлога,1іерімаінакіо\ю  имл

БТй#:ЁL9нgЕ##®сВве8:%Иggтр<:Еg;ИТrаЖ#„з#`М:ПаоР;Иjа#Л#g»#,

gGЕ%8Л_#Ёg3а)"..kВ##РЁИБ.,нgеТтРраQдбИОваПлОиИдМеЕ%Р#::#кУФ'Эй
"Iолитhz&и  в  ®,блас"  ш,ар®ід®населениія,  идеалию"чеіско`й  ,н`ашЁ®-

$
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цаdlшюй  піолЁЕіг'ики, . Ё#еалис"чеаюой  ісtоциа"нtjй  'пелитиfгLи.  «Тtа,

::ЦаИЯй#в%g,еСИбеайЩL:::В'ИТг:л,::€'НFелТв,.е%gсmбвЛаа;Ю(:аg:`ОВ;gFе;:
1.Нульце-,Гев,ернищ  ,стремиліся,  .по  ,заіш"е!ніию   В.   И.   Ленина,
`Ллашюім   К:,а,нтіиашца»  іприzфыть   и,міпіqри,алиtзIм,   асылаія,сь ` "а
КаIнта,  он  крі®бQвал  ді1.я  Герtм,аінии  ю\апіодст`вующ,ею  пол,оже-
Н'ИЯ«Б#LГЁ%.йший   м®р3аtвещ,   пошліяIк,  шан"аjнец,   за  `РtеЛ`ИТИЮ.

шоівин,иiел...  На,граібили  гг.  анігліичане,  дайте  иі  наім  поіIірIаtбить,

:`'::ВсmЬИьВ»пg,'%Ё%gоК®::Т::::[еб±С;:#:>Т!ig°ЪГай?`ИЯ'::З±Мн?'МТ:ЕЗЖиfпТ=
J"`Пй:g#`3:%УёуfрТ±.уg8#*  ,пыталIись  реаіицианно  офоJРIМИ"  ЧУВ-

стіво  раtстерян,'нос"   ,н,арод:цых   маіос   піеIоіе.д   ли.тюм   н.ог`іаjэіоятно,
абсщриіЕш`и']GОя  прIотиюріечий  оібщ®ствепшой  2иизш]иі.  Оши  вешшф-
i{Олsпін`о  €(оізнавал,и,  что  тех,  кто  пот®рял  яісшсють  періаmктивы,
+пIерестал    пtр,'аЕшлыно   іп'оггим7ать   дейст.вителыIюсть,   іооімінеiЪалсtя
в  ообствеінrн,ых  tс'илах  \и  ждал  изібаівлtаниtя  от  тяжіGстей  жиіз'ни
толькю  ®т  свеtріхъестэс`тв(елIін,о,ю  случа,я,   «'чуда»,   от   пояtвлениія
<qнациісэніа,лIdнФю  геріоія»,   л,еігmо  увлечь  дешеівсй  деіма!гоги\ей  ,на
<ложный  ігюл'итич®Gкий  ,путь.  Имеінно  ,поіэтому  бу'ріжуавия отд'а~
.Еьала   іпірел1ючтеіние   т'аікиім   шдеал,истичIесіиім   фіиліо\сюtфакиtм   си-
Gтеtм,аім,  кютоіры®  в  наіиболышей  степени  из,вращалиI  р®алыную
ка,рт.ин,у  м'ира,  Фсобеініно  .мис"іфищріоівIали  о"ношениія  и  авя;зи

й%gлУшз%е%fi#аИв'л,:ПdРЖ::Г:;:`:'мИаа:ВяТд:g#tЯ#ЯЬИа,Ё:Ё%"ВпИеТаglиL#ТkО::мТz,;
?рга"часіжи   сімы.каіяісь   .с   :піо,лmиікроIй    бурж,уаtзіиич   и   оtбіслужиr/вая  е©.

\В   ут`ешеінйе   €tстр(адающем'у   ч€ліоівечеіf,тіву».  шдеаліисты   «tсю-
здаів,али»  мир ,иід®ала, в  иоторіоім Iбы  {ктяжеліоіе  с'н,с»Еидешие  жиз-

<=й»сюУ5gяШЁЛ:%ерТиеаС:2\зg®тН.'д'ЁLi','с;;g.еЧVТlеl»).(Б`%[iедФ:а#.а,нТеаШ:Гсеа

;i:,:gЁйЮвЩИ±еерЖЖоУиахЗtНс:±%иф'ИаЛi:;:tО:Рб:[,:%tЁ;z,Л`P:СоТз::а,в.аПтРiШН<{Яо%Са?u:
идіеіально,го  міира»,,   «іот|решившиісь   от   желаіший,   'в   бліаіжеjннIо!м

ЁЁ;;°:?в::;>::(°gН#рF#у#аТ;3iЁ:Ё;Ч:#е%Ё:j:ZЁ;:;iТ:с::рбГ::#і:}ВiУрti®с:Ё::%#iСr`
дающеіміу  человеічестівtу  успісtиоеініие,  ін. авіеіять  «уміиtрготIвqр яющую
крусть»9   оікутіать   сIоі3IнаіI-mе   человека   «іслча\доіс"ыtм   дур,маIнюtм»,
в  ,вдох.ніоIвешшые  чаісы   кіоторіогіо  челіоів,еік  зіаtбывает   Gвtоію  тяже-

g#%ь*ЁГи?ндИельFба,Е:;Ё:Т«iРра#ПЕ:'%#»:НtЯтеЬТ.О%o8)Н:аВ,РіеіМіашая\вел_
Соіді®рж.аIн,иіе   ид®алистіичеюIкіой    филоорфиіи    пріе!вратилюісь   в

краеуюльіный   каімеінь   LреаIицщ,сшінюіг`о   иідеоЛіоігиіч®сіюо,ю   фунjда-\+м®нта   имtпериалиістичесікой ' кроіваі,в,ой   лолитики.   С   тсшки   {зре-

шия       идеалиIс"ч|еСlкlОй       .lфИЛtoloolфИ|И       Оlб,СjlаНОlВаЛИIсь       ,т8с)риtя
н,а,циіоналын,ой   исіЕUпючительноісти,    Iцдая    м,иров®і1кр   юсmодствtа
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®дщ|ого  н,а|р|Ода,  «и|збр,аннопіо»  <4св\ер'хъестаствіаmнфй  с)ило|й»,  н'аш`
ыс.еіми , Остальіныіми   нароtдаIміи.   Идеал,истичеіGкаія   теор.ия   кро-

ш%:`%'§Еfеа,\;;вГ:Е:o#»k,i{,'g::g'В3'Т:'Б:%Ти%`:*Х:t;:лТ:РЁ:;:#Bй#=:
низfюдн  н,аіріоід  до  степ.ени  туіпой,   б,ездушнюій,  ио{Gной  тЬлпы,
лиішіешінюій   тівоірч,©акюій   иініищиативы,    Буржуаjз!ное    шіоісударіелво.л
піріевращалоIсь   в   «земшо-ібожеств.енное»   сущес"віо,   діикmату'р,а
«изб.Раннйіюів  духа»,  аваінТюриістоів  іна  щрісш® ощружалаісь орIеіо~
лом  ісвятоtсти.  Оггр,авлан.ные  ядіоім  утюItшіешіной  иідеалистіичdсіюй
ірелигіиювіной    фантаізии   іобезволивали`сь    трудящиеюя    tміа\ас,ы,
чіе.гювеік   л,иШіалая  mіоjдлиін,Iю   челюівеч.есікtи'х   иачеютв,-віGе  был,с>
інаправл,ею  н,а  оmуст)Ошашиіе  интелл.екта,,  н.а пріевращешие  жи-
вою  ш   жизtн,Gш,осо\бIніоm  іс`ущества   Ь   мёхаіничеjакий   автюімат;`
слепо  іи  б©ацреюіслоіЕно  иіапюл,нія,ющиій  веліеінtия  ноісителей  міи-
отичеGиоій.` «воеіобIщей»   вФли,   «імиIроIвіDгіо   дух`а»,   «провиденіиія».
" т. д.  и т.  п.

Піерівоіё   м,есто  ,в   оиіст€іме  іиtмперіиіали`стичааиоіго   вісюпитания`
народов  зашял.а  tк  ікоішцу  Х1Х  стюлетіиія  ,идеіалистиічіеюікая  фило~
сюіфіия  неюиашт,иаінстів,а.

Иіз  каінтовіоио,й   филосюіфітии  предваірит.еЛьно  тщат'ельіно  вы-
трашіялись івсе  ее іпшкгжит'елыные,  про\кр,еіас'иівініые  элем,енгы,  а
ріеаіи1шіошныеі  tстюріоін,ы  воаIкрIешіалmсь,  модеріниізирювал'ись  в іиа -
чест,ве  иідеоілоіпичеіс,кю,й.  ,ф,ормы  выраіжешіиія  поли,тич,ёакю,й  р,еаік-
циіи,  роіждеIшюй  иіміпер,и,аліи,зм.оім.

Буржуаз'ия  в  конце  Х1Х  столелия  пыталаісь  Сюіздать  ,в  сво--
их   стiраінах  іимпериалгистиічtеаио.е   едиіщстіЕю.  С  э,той   целью   оша,
оігмраясь  на  подиуіпл.ешіную  чаість  іріаібочих  іи  их  оппю\ртуніисти~
чіаакиtх  вюіждеій  и  телірелчикюів,,  лріиінялаісь  оо)здаівіа,т'ь  свой  «,имп.еi
р,иалистіичеокий   ісюциа`ліизм».   Иміпеjр)и.алшістіичеакаія   бурtхяуазіия
хотела   иметь   «с,вое  отеч.аство»   бе3  р,еволгсщіиюш'иізирующих   и
міешающих  ее подгютIовіке ік  захіватініиче\сіким ,воійніам  эл,еtмеш,тов„
Она   міечтіала   о   таjKОм   «единістіве,»   н,ацииі,   піри  кіdп`крю\м   аібсоiu

:еЮ:НоОлFибиОЛеFйШ:%,С#:g,g:lЁ%д%ыб%Те8ОвfоЬ:,к::оеПЬl+,рИ#Пи?вТ#+#``е:

gЬОg5g:::ль::#дБ,:;.;е±i:юfЬаа:3:J::t`%kу:'ао%В:°'йпрТ#:,г:+gаЩЗgТбРоТhЯиТ#
«ооциалй,зім»,  сущноIстью  ккытоірюIhго   являлIОіеь  обіесшіеIч,ешиtе  бур-
жуазшоtю   «іапо,кой\`ел1",я»   ,в,нtутр\и   страны,   имtпеіриіаjmстичею`кое
едиінстівіо   нащиіи,  цровращеліие  tнIаіции   целішком   в   н'аіцию-уігніе`,
тіателЕнищу ,   ніа,цию   имлер\иіалистищеіаисm  \разбtоія.

іС,обістве'шню,,    іэтют    t«`иміmріиалиістіичеакий    \с\Оіциалиізм»    ібьш

hалынейшим   Jравівиіиеім,   "Iіо,tбуржуаіз,ного ,«Iсющиаліиізіма», ісуть
кюгюіроіпа  был,а  пр,еікрасш.о` віокtрытLа  в  «М,анифеісті®  Камімушистиі-
чеаиоIй    паіртиіи».    «,П\редлаігая   ,щр,олетіар,иату    оісіущGс"в'ить  ; енч>
оиістеімы  и  ,віс:'куіпить  тtаиим  оібраз`Ом  в  шспзый  Иqрусіалшм,  эюгг
ооци,али3ім,   в   сущноJ,сти,   требует  толь,ко,  чтобы  р,аIбIоічий   цроJ
должал   жіить   в  бурIжуа,з,ноIм   оібществіе,   но  іпіе!реtст'ал   `еюі   не-
навIщдет'ь»а   (\К.  Марікс  и  Ф.  ЭінгельIс,  Соrч.,  т.  V,  ст'р.  508-і509).

1_``

'   .            _______        __'г  _v-__-J-`Jаииій   .сощиалиізм   Маіріиса.   равла,гающіиіміся   трушоім   шеімещо1Од
ріеа,кщиюін,но-IидеIал,истіичеtсікюJй  теоіриіиI  была   пФдхівіачgн,а  `и   пфіе-
н'еGен,а  во  івсе істраны  Евіроіпы.                                                                 ,

«IСощиаліи.сты»  и.з  л,аігеря  иміп,ерIиал'иIстичеокоій  р6ащи,и,  тре-
бо,вал,и   обоіGноіваішиія   общеісmвеншых   идеалюів   чtеловечествіа   е
ТlОЧ"  ЗРе!Н,Иlя  Р1абlО,ТЫ   КаНТа   «,К|Р'ИТ1И|ка  |ПР'а|КТИЧеоИОm , РаlЗУlМа»
Реаіициtоtніно   иізіЕращаія   ,и  `Оаімоію   К;аIнта,  оIни   пред71ашали,   вФ<i
перівых,   ірадиікальшо   отіка'эатьсй  от  іматериіализіма,   ікаік  т®оіре-
тиічеакого  фунда.імGнта. маіріисюівой  т'еюрии   н,ау"ногю  сюциаливг
міа;   віо-Iвткрых,   п,р,рюінать  ,иLц,ею   біоіга   и  шеоібхюдиміаспъ  вфы  п3
непо  в  кач,ес"е  <ф,егуліирующею  ,и  руиювюдящею  ,цринциіпіа»
оібщ®стіве!нIніоій  теюрии;  в,-тірел'виіх,   счіита,ть  гоіаударство  и  dбще-
сжво  отражIеtниіеім  абсюлютінЬій  иідеи`,  идаи  нигчіе'йіной,  ,божосmй',
и  стір.е",иг1ъюя   в   овюі®й   оібщеіс"зіеініноій  діе}ятельінісюти   к   mлнюімэ'рт
сФ\Отвіеmст1Еию  реалшіоій  ЖИзШи  РIел'и,`Гио(зіно1Му  идеалу.

Неюіиашиа,нцы   пытались  доіиав,ат'ь,   что   сюіциаліивім  іне  іЬ~
жет   быть   обоісшюван   ,научіню.   К,аік   и   іваякий    обществIеншый
идіе!ал,~ 'у"віqріждали   оши,-оін   моIжет   бьшь   оібіосшісйван   лишь
с`ріедстваtм,и   религи,и.   ГлаіЕш`аія  задача   челоівака   будТо  бы   по-
Н,яТь ТЮ,  Что ПРlе1дна'чаРТа"О  планоlм  lбож®СТ1в,анlншlо  прlо1вИденИя.
Сощаліиtзiм,   утверждал,и   наюікаішиіаг±іцы,   есть   систама   ніріав-
стtве!ніных   иде'ало)в,   априори   присущих,   'иізп1ачально   залоіженi
ных  в  общеіс"ванініой  приtроде  ч,елоівека.  С  такой  ""  з,ре-
ния  общеіатв,еіннюіе  развитиіе  ®сть  саімо  сюібюй,  сюIверш,аЮщеgая,'
постепtеінінюе  о!Оущестівліе'ниіе  э"х  `идеалов  в  ріеалыно.й  жизіши.

Ид0я  сlСщИализ,ма  долЖна  им|еть  IРеЛ'ИГИlо,3нlое  о|б)оон|о1ваШе,
«Еісл,и  нIаука  періежодит  в   филоіооtфиюг іпійtал  Бqрдяев,-тіо
ф,илIсюоіфия  п,ерехощит  в  рел`игию»   (Н.  Бердяев,  Gубъактивизім
и  шдивіидіуал,ивім,  ст,р.  25).

Каін,тіоівіока,я   фило!аофия  шіироіко   иопользюIЕалась   бурэкуав-
ной  «ікр'итиіко'й»  и  рев,изиош,иіз1моім  ,дпія   борьібы  гкрошив  теоріиm

.*   н,аучнIОігіо  кюім,муних3"а.  Она  бол.еіе  чем  ,каша,я-лIибо  друга,я  си-`   стома  буіржуазшюій  филюіс[офии  отвіеч(ала  піоіпытке  лиіб®ральной
буржуа8іи   воіапитать   в  прIолет'ар,иатіе    мащаjніакю®    созініаниIе..
ЩРИіУЧИТЬ   еГО  К  МЫСЛ'И  О  ЦеЮібХОідИМОО"LП  ШаоСОВСЮ  ООТРУ"-
чес`гва.   «Под   флапоIм  ,неоіиаінти,а,нст(ва   мож`но   пркывов,ить  в,ся-
кие  тоівары>  как  хюр,оішиіе,  таtк  и  пло'х'и'е»,-і при,знавал®я  Бе.р-

'   К  ,kюшщу   Х1Х   сЬлелия   пояпш'иісь` ' апециалыные `  работ`ш,
€{Обоtснош.ва'ющие»  ісоциали.зім  с  точіки.фения каінтюівакой  идец
аліистиічGсіюй   филоіофіи,и.   Біельшаія  чаість   нюівоIявленных  «теюL
ріетиюів   соіциіализім а »  інеок,аіцтиіаінюіиbіго  толіка  ісш`руширіопзаjlаСь

:,н::g'М(аiЕt::Епё?й%,Ёе,:,аЁЬiВш%#ihТ',:`,#:аЁt%Ё,ш=F:#Ё,Б:Ой#:Ё:
К.   Шмидт  и   др.).   «Соіциал'изм»   ініомецкіих   іне9ікаінтиіаінце)в   и
яівіиліс'я   вФGк,решGніиеім   в   'новюій,   ` модерішивиро,віан`ніой     форіміg
старого,   уібиітоIго  М,аріисюм   и   Эшгіе'льсам   «іиыіиінногюі»   «'немел,>
ио,го  сюіциіализм\а ».

Из   Гер,мании   ,эта   ілніуанаtя   п,опыт1кIа   :по(д(м,анитіь   `гіролелар.г
Г`1-~ТТLт`'-             ^  _і.-__  _    __   _                            `   ЛГ
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#»t (ig#наьНГ[е9o% гИоРiИаТЧеаКОй   ф"ОСЮфИИ»,  журн    «Мир   бо.\

т®ОрКgЕ:е:'L8мелиСпТЁа"mИЁчЁРi#FазМ}%#ТБаiКоЕа:%:28МрЫаМзуЕ:
1-1а  две  строю  отг'ранищенIные  друг  от  др.уга  обл,а,стіи  и  было
оСОбо  ИаПел1ьЗкЮаНО   неюкаНтИаjнцаIми   для  поСтро1е1ни|,я   РеаКЦИн
оп.ной   т6оіри.и   «этичіеаиоі1іо   социIаліизма».   Облаістъ  теюрtе"че-

S:%Гь:gтаf#аМ,ар-елН#%#я?'о%бщЛеа:СтТвЬdн,нПРт:КТ#\:':#тРg#ачТа#и°Ё
разум  не  должіел  вміешиватьіся  в  дела  праmичеQкюіго  разума,
обшестuзіашы,е   идеаjlы -оібласть  моIрIали,  рIелmгиіи   и   ош'и   не
подівлIаістны   науке,  н'ауч]ніоіму   mзн,ашию,   утв,ерждали   несжан-
тиан,цы.
®     Марис   Iн.арушиL7I   гра`ніиіцы   познаіниія,,   устаіновлещные   Каtн-
юм,-не  устаВали  повторяТь  неокантиаінцы,-оін  втф,гся   в
Ьб.ттаtсть  релиіги.и,  этики\, \ міФаліи,  в  цар.сжо  mраікти'чеіс`кого  ра-`зума,  где  н.ет  места  н,ауке,  Ош  дает ,н,аучное обоановаіние  со-
циали,з,му,   міеіжду   тем,   «іосщи?л'и®м   іпраів,-пи,аал    Когенг
поGкольку  он  имеет  в  сюновании  идеализім  этики  ,и  іидеалjізім
5тиіии  сjгужит соци.али,зім.у оібосшоваінIием»   (іпредіисловіие  к  иніи-
г?  Л.анге   „g€s:hiсhtе  deS   МаtегiсI,smus"`   стр.   (ХV).

Нрав,ствеш.ный  з.а!юш,  вывіеденный  Канюім  каік  закю,н,  со-
варш®шно  ніе  св,яізаін,ный  с  оIпытоtм, 'как  «чистый»  от  эм`п,иріиіче-
акой   деійствительноіст.и,   иtдеальный,   кж  запов.едь   боіга,   был
®осп1ел неюtкаін"анцами на  вое ,л,ады.  Этют 3,аікон  бьш  положен
И№и  в  О|ОН;С»В.а|НИе  «этИчео1юlЮ  СО|щИ|алТюМа»,  вtо-|ПФвых,  поТО|МУ,
qто  соIшаJI.изм  т'а,ки,м   п.ут®м  `отвлекаліоя,  Отделяліся  огг  ріеаль-
ной  оібществен.ной  ж'иt3іни,  от  клаіссовой  барьбы,  п.ереіміещал(ая
в   оібла`сть   «чистой»   «внеклаосоівtой»,   «Оібщечелов©чеQкюй»   мф-
рали;  воі-івтсрых,  потоіму,  что  «соIциали®м»,  будучи  піони,м,аем

#:#to:'бнЩ=ТсГLО3с®:еи:#kйм.НРна;:=с:g:нЫнйыйЗаg:,ЕнЗа±ВОе'дR%:т;б%'g::
лlИШь  «доlбР.ая  в|оля»,  цооIс'уЩеСтjвИМая  ,на  пРа,кти1к,е, | еСть  сТ1реМ-
ле"іе  без   эмtпиричосікоію   сущеdчів,Оваjния.   «Истиін`ная  дейістівиг
тельная' ав,язь  с.оіцйIал,из,ма,-пиIсал     Ф,о|рліендер,-іс    ікритиче-
ак'им   иtде'аліизм.ом  оіснtОівываешся   на  чtисто  моіралынс",  ініа   вы-
водах  (котфые  Кант  саім  на. пріаIктике  \не  в`сегда  делал),, из
простых   и   во,зtвышеінIных   ф\оірмул   катеmіричеtсік,оmо   иім,парати-
Ёа».   («К[аm  ,и  с,оциIал,и,3tм»,  стр.   16).

Мы  «\при3\наем»   сющіи,аліиз\м,  іно  лишь  ка,к  си\стем`у  нравістч
віелных   идеал,Оів,  «изtначальін.о»   залож,енны,х   в   п,риіроду   чело-
вIеіка,-утвіерждаліи     інеоікантианцы.     СоIциіал,изім -\и.деіал,     а`шдеіал   ®сть   перівичIніоіе   по   очіноішеп1ию   к  дейIствіительніоіс"    'L@

дейстівующим  в  ней  силам,  идеал  нахісtідитіся  вт1€  на'уки,  «вы-
ше  ее»,  ісама  реальность  должна  явитьіс'я  отра,женіиеім  идеала.

Реакциошіные   стОороіны   и   сущно,сть   иантовакой   идеалиіст'иі-
чеокой `филоtОофиіи  на  протяжеінии  Х1Х  століет'ия  тріи`Жды  бы-
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ли  ишоль,Зоваіны   в  качіестtве  о\,рудиIя ` выхол'аіщиіваmиія  ріеволю-
Iщюшнюй  aути воізінIиіка,вшіих  н,авых  прошр®асившых  уіч,ений.

Пеірівый   раз   и'деолоIги    н.ам.еішюій    ібурIжуаз.ии    опоішлилш

Е,;FаЮ#'аЮiЦИ`%Ё,:;;и;g#:;:tо,Г#:+НиЁ#;аоГвОiйшgF%ХdУва:3:%й'РЬеаТюЛiЮюТцТю'шlЕо%
фраш,цуз:акtой  біуржуа,зии  ХVЧII  веік,а  в  «ідобрую  в,Олю»  немец-
кюю   міещаішина,® міечтаівш.еmо   об   июш`ах   фріанцу3іа1юй   б'ур,жу-
аі3іной   реівіолюіциіи,   но   без   саjмоmо  репзюлюциісш,нюію   піроцесюа,
без  воастаний  на,родных  ма,ас,  біеіз  кррвіи  и  в,олшеtний,  перенёс-
шело  .оtауществjlеш,иіе  этіой   «діоброй   вол,и»   в   потустюіронний
мiир.

tВторіино   идеалиіотіичеаК'аія   филюtсюіф.ия    была    п\риЫіечеша
намецкиім   'меіща!нствіоім   длія    об©зікреживашия    ращиюналынош`Ф
зеріна  утсшичеакою   сющіиалиіз(ма,  для   борьб.ы   іс   запугавшmt
иіму`щие  іклаtасы  Евроіпы  кріикріаjи"  ікю)ммунIизма.

И,   накіоін,®ц,  кюігда  пIо!явіилаісь   ам`,ертельшая   укрю8а  шія  са-
.мm   сущеtзтівіоіваниія   миіра   на,амін,с" ' ріаіб,ства -івсіеmбеDкда-
ющая   тіею'ріиія   научіmою   аоіциіаліизміа  Ма`ріиса ~ иімперіиалиелиг
чеакая  буржуаізtия , івноівь  ,привлібша  щдеаліистmіеюкую  фил,ою-
фию,   как   ишытаін,ное   идеолопчич.есікоіе   аредствюі  вьhхюліащйв,а-
ниія  прюікреіосіиЕню\гіо  ,сюдер.жіаtши,я   ріеіволющионшы.х  іидей.   «Каінт
пріотив  М,ар,жс'а» -таікюв  был  оібщий  ме"дуніародный  ловіушг
j"біqралы-[,оій  бурtжуазіи'и  и  ее  агештуtры в  р,абоче!м  движ,еігiіии  в
ноініце  Х1Х  и  в  інаічал,е  ХХ  ,стіоліе"й.  ВО  вкреK  сщріаінаtх  ЕвроШ
теор.еггижи  ліиберально,й   буріжу,аізии   3.ан,яліись   проіповедью   рег
фо,рімизімJа,     обісюніо!вашие!м    інаіци""ал-ісющиализjма.    П,оіяюіиліиісь
тол,стыіе  «труды»  т'еюреликюгв  и  іидеолоігов  ймп.ериали'с"щеюпюій
буржуазиіи,,  пtОісів,Ящеінныg  ир,итике  маріисіизіма, выхолащипзаініио
из   учё!ниія   Маірtкса   ею   ріеівюлюіщиіоIнной   Gут,и,   цршшосаблива~
ніи'ю  маріисиз,м,а  к  нуждам  и  заш,ріоіаам  сощиал-шосв,инhзміа.

•                    :;?                                      =::

.`

Р'евивіиісшиіс"  в,о  'гл,авіе  іс \ Берншёійініоім  щеліиіиоім  вюісіп,рmня~
ли    ін©оікаінти,аінак,ую    филоісюф,иію     либері.аtлыной     біуржуав`ий.
ТщетінФ  быліо  бы  иіаKать  у  них  что-ліибо  ноызіоф,  оріи,гингальшое.
В   теюр,етичаGIЬм   іпіоиоде   протіив   іреволюциюінню!ю   мар,ксизнм`а
оши   :послушшо   Iследоівали  (по   стошам   tбуріжуазной   «криггиіии»
Марtlдса.   Уаво.ив  идеи  «этиJчеіакюіго  сощ,иіализіміа»,  ревmзиош`иістн
о,т|р`И,щали  |вовlмtожНость    !Нау"ошо    обоюнОВан|Ия    |со)1ш,ализМё,
объяівляліи  .неісоtстоятельіньпм   поініяти,е   о   «іиошечноій   целіи»   оо-
ц,иа,,іизтиічеаиою   двіижешиія     ім,еж\дународнюю     шріолетариата,   \
отвіер,гали   идіею   диктатуры   шрюліел@р\иатіа,   теоріию   "іафсювой
борьбы.

Црекріащеіние  Qсщиализiма  в  нраіктівенН,ый  идеал,  ,ніе  свя-
3анный  іприічин,но  с  дейіатвиггелыностью,  с  реалыно  сіущест}вую-
щими  оIбщеелвенінь"и  оmн"шенияім.иі,  д.елало  из   неш`о   .неч.ю
поrlусторо`ннее. В ісюютветстви іс требоваіниям,и катеюр инеiсIюю
императива  Каін+а,  для  таікюqіо  сющиаліизма  важн)о саm4ю скреiЧ-
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®ч,©нрiіе   к   неtму,   а` 'не   осуществление,  движеiн.ие   к   ніем,у  каік  щ
цели,  а !не  праниIчеакіое Iстаін.авліеіние.  СОциалиізtм  ,как щель біеіс-`кюIн`е"tно  отдалtялс,я,  .он   каік  цель,-,поіво|рил   БіqрIнш"йн -.-- `--ни+
~что  по ср.аівшеш,ию  с  движешіиеім  к  нем'у.

Ревивіи.\ОінизIм  к  ХХ  в,еIw  целик!о)м  ос"шнулоя  с  буріжуа,зшоій
«,кріи"tzЮй»  вісіех  оіаню!вньдх  и,`дей  м,а\рIИс'ивіма.  ПО  сво.еtму  ооіц:ер-
жаtнию   іре!віизіиониJзму  ,не  іпріих,одилоісь   развіиЕ#атьс`я  и   аилаіды-
ватвся,   эт,о  содержан1ие  целикіоі,м  ібыліо,  .за"істіво`ваIно  \из  ібур-~jкуаз!нюій   ліит.еріатуры.    И   ін,е   `удиjвительіно,-ізіаімешил     В,.     И.

Ліешиін,~ <што  «tновоіеU критичіеіакоіе»   шапіравление  в  оощ\иал-де-
мtоікратиіи  'вышлю   каік-тю  ср,ав'у   вполпе   з,аіюінчеінным,    тюічшо
Міин,еірівtа  и`з  голоівы  IСmmеjр,а»   (Соч„  т.  5,  стр.  326).

`       Неоікаінтиіаішелю  !по'зtволіяло    ре]в,изиіоmистам    вестіи    тсжtиую
``иікр'у:  Он'и  за  tоошщал,и`ізм,  шо  сощиIалиіз(м,  «этичеGии»  оібісхсшовіан-

ныій, tза р,е:волtющию, 'но іреволюіцию, "н'и,міаеnфлю іне ,как высIшее
J`вьлрtаtжіеіни.е  и71 аасюIв,ых  битв  р аtбоічело  ,кліаісса  пр\огmв  буріжуаз.ии

за  сліоім  юіGударtmве.шной  ,маішиіны каіп,италистиічіеакюію іраібства,
за  уст,аініоівліGн,ие диитіатуіры прюлеіт.аріиіата и ліиітдвидаішию чіас"юій
собк=тівеііiінtсюти  іна  оріудиія  и  ісріед,с`"а  (проіизію!дства,,~ інет,  ,с  их
тоrпкіи  зрі©шия  «р,еів,оілтацию»  надо  было  пюінимать  как  прюіцесс
оів,ліаLщеmіия    апіри,Оріи   ,тjtа!шныіми    імоір\аільін'ы(ми    інюрімаіми\    и    по)-•етулатами,  шіеірgд  иоторыми  бледніеют tкласюоIвы,е \п,рtОтиівіореqіиія.

•іРеіви`:3иіоін,иtсты   «піріт,f:ниім\ал.иI»   іс»аніоtвіные    поло,жения    э\к)оіноtмиче\-
акой  'и   иіLто(риtчіаакой   теории   лМарік,са,   ,но   толыю   Трёбовали
ф,ил,dсюіфак'Ою  о'боісшаваши'я  этих  полоіженіиій  по   Кіанту.
•        Клtаtасжиі  м,аірtисизм\а-,л,е!ниtниізма  інIе  раіз  пtоідчерікіи(віали  арmац
і'iчіичіеGкую   візtаіимоісвіяIзь   диалектиічесіиотіо   м.ат'еіриализм,а   ,и  э\ко-
ніоtм.и'чеіСікоій   іи ` `иісториіч,еакоIй   тsорий    ма,ріи}аизіма.    Раі3ірыв   этоій
евяізи^ olзIна'чал  на   деIл-е   гл\убюіиое   иізIвріащениіе   и   филосіоtфжtоій,

\     и   эtlюіuоми!tюіскіо.й,   и   исто|ріиічеюиоій   теіориіи   Маріисіа;   o,н.и,   п.еріе-
ста.іваліи   быть   сIоібстівешніо   міаріисиістсшіми,   періеIставаліи   выр\а-
жать  мирюівоізізtреши\е   раіб,$оічеію   жлаісіса,   еіго   іко,ре"ные  еіиоіп,оімиL
часіиие  и  піолитичеGI{и:іе  иінтер`еісы.  ПаРтtиійно,е,  глуібо:IюI  револю~
щиоНно`е  О|бш'GСтв,е|нШО|е  зlн,аче(нlие  ВlС,е1х  т|р1е'х  теор|ий  Ма,Р|кк:а   Р`аС~
крыtваtе"ся   иtмqшФ   в  ,\их  оіргаіничежо,й   візаиімсж=вяіз,и.   Він,е  этюій
двя,зіиі  оіни': tне  міоіг`ут  ни   суіщостів,Ов,ать>  ,ніи  .раізіЕиЁ,атвая.   Реtв.ивtи-
€ініи,зм,.  с,с`ім"(увшийая    с    буріжуа,зIніой    «ікріиітtиіиоій»   МIаріисіа,   в

.   юшіціе  ХЕХ  ги  ц`ачале  ХХ  в61&а  каік  нельвія  біоліеіе  проtде(мошtстріи-
рісжал   веліи,'чайшую  юп'а'сшюість  ,нар,ушеіниія   взаимос,Еыя,зи   соістіав-
ных ` ча'стей  уч(еініия  Маірікіса  для  в(с,еію  междун,а:ріодно,ю  сюіциа-

Lу`    `лиtстиче{сIиоіпо   двіижениія   пір\олета|ріиіатіа.
<{Вс®   меш,ан!акие    течеіt-i,ия    в    ооіII,иал~деtмФир,а"и,-піисал

В.  И.  Леш,ин,~ !в'Оюют  в!село  больше  с  фіилоісюфаии(м  маткріиіа~
7шивімом,  тіяін,vт  ік  Каінту,   к  неіоікан,тиіаінству,   rі'  ікр\ищиіч®акю,й   фи-
люtсофии»   (СОч.,  т.   34,   с;т,р.  336).   .
U     Э.  д,.   Бершштейiц --отIец  іміеIждунаріодіmію  аппоIртунизtма  в
сощиіаJI-деімоікратиtq®ёtис"   двіи,ж®ніии,-сmремIяісь    «пустить    на`
G]1oм» ` д,и,ал,е|КТИ|ч @ОкИй' /м аТ|®р'И1ал и|3м,  ОЧ1крЫТо  прово|3)гЛааил  аВО^-
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и\м , 8tнаімбне]м  {н©акаjнтиаш,ство;  Леюм  1897  гоtда  он ` сшубли.юо-
вал  в  тgореггичеа1ю,ім  оірганіе  Гкрма,ноюоій  оощиаLл-д.еімакр.а"че-
:ашюIй     іпа,ртіииі     <{`  !Чоuе   Zеіt»`   .о©ріи,ю     сmатіей     «Пріс»блемы     со-
циалtиізіма».   «...СОцtиал-дамои]р,ати,и,-піи\сал     Б,ерінште`йн,-шу-
жіан  ,нюівый  ЕGаінт,  mгпорый  ,нашраIвил  ібы  орIужиіе ,с,во,ей  щр'и"ижи
против  устарелых  вгзгляідов,  ио"рый  доіказал  бы  в  чеім  иажу-
щийся   матери,ализtм   еють   веліичіайшая   ,и   пощоіму   лелю   Gби,-

€Р'#Г8Щ]аЬЯt§5Я,%тt;`Г3И3dИ}Те%ЁГjГлИi#ёiХ;я(iКеИСбТоОяР#i:Чя:=ТЕО;р;Тд?оТ;ЁЕ%ЛоТiЗ;МL=:
быть   н`,е  вер,ніо  пон,ятыім...   я   заtменил  бы   вькр.ажеIниIе~ «вqр-
нем,ся  к  Кашту» -выражеінIиеім:  «вершеімс`ія  к  Лаін\ле»   (та,м  же,
стр.   331).

В  свьоіеім  пр'и3ше ''от\иаза"ся  от  діиtалеіктичеюікою  ма`гФриа-
jщ.Itзма  Бернштейн  н,е  был  оі]иIнLігGим   с,реди  тfюрети\кюів  `і1еж.ду+

gаR%#%Ё,gеЦрmнауЛт-ь%МЖааТhИIТ;,f`Рт:б:':%ИiЯедГ#РнИL#Р':Т:ошgаРхШiСй
ваКа  в©сь оішіортушиіс"ч©Gкий лаігерь ,П  Интернаіционала.  Спо-
двіиіжнГм   Барнштейна   пюі  рtеви`зіиониістсtким   дела1м     В.   А,длер,

`::t:'(:::8М9аgi=Н#::#:зУвМ::::ь::=:::з::i;аа:Н:#:ОЬГйаЁ;::с:Х;Ёче®Р:gЁп;Оер?ii§есЧо3:

и,де,али"чеакоtм іпоIніиім.аіниіи иістіор,ии, o!публ,иіис»ваішіом ,в   „ +NТ` о u е
Zеit.      (ХШ,   2),   з,аіяів'ил:     <{Я   нJе    хю(чу    tстіаtвtить    іматери,али-

стичеіакюіе  поіні"маIн,ие  по  Ьідну  ісл`орісж1у  іпереігіородки,   а  'идеали-
Фст'ичеtсікIое   іпо  друIгую.  Они  должінъ1  tп(роIниtка.ть  друп др'уга,  каік
в  окраtничIенінюй  жизни  ,івзаиімю  `пронижаюТ  друт  друг,а  ,мейа-
пизм  моі3m  ,и іосыэнtатіелыная  івIоля».  Вюльтман,  р,ав\д`еліяя  общее
-'IіріdбіовіаіниIе  оіпtпюіртуінис,тюIв   веірнут`ьс'я   ,к   Кіаітi'ту,   дсшо'jшительіню

<tіпримиріял»   маіріиаиI3ім   с   ,Оощи.альшы,м   даірв,Iдтdиізмоім,   а   Штаэ--
ди,шгQр  ~  с  махиюtмоім.

**
*

РаібФщи.е  лейтеін.ант±   шмпериалис"ичеісиоію  мира,   вьдаиазы-
вая о,тжр,оtве\н\ную  3а,интерsсюваінIноість ів  ссжрашении  ,сущ©зтв,ую -
щею  ра,бстtв\а,  tне   мIогліи  \публиtлно   прiс»вюізігласить   оеtб,я  душе-
пір,ика,зчика,ми   ре.аікщ.иL+   Сtвюію  піоличіику  .еідинLеш,ия   tc   иімпериtа-
лиізімом,   оіни   піріикры.ыаліи   демаtпо!гие.й,   івькріажеш1иIеім котюрю,й   и,
>і,влялая  равRиіваGмый  ,иім,иі  «этиIче.сікий  сюциал'изім».  Р,ев,изиюниі,
стам  щрtихіоtдилоісь  м'іаtаиірав,іатьоя,  іпр'и.ниматЬ  юш  выос3іиоій  мюL
ральноіст.и\. \ Маtрtкс  даjв,Iю  уже  отімет'ил,   чтю   чем   более  ра'зви-
ізаютGя  кро"ивореічи,я  буржуіа3іно(го  оібщеютва,  те"  боліеіе  идео-
лоігиія  гюісшсtдіс'пвующел.o  ,клааса  іпіріmlитывае"оя  лицемери.ам.

LЭдуард Бф,нштейн с доіст.аточіноій оп`р еделешн®стью о`фtоіDіму-
лирIов,ал  оановшюіе  т,ребсшаіние  м.еіждуш.арошmю  оIппортуніизма:
сю,циал-`демоіиріатиія  должна  ив   п,артиіи  сtоіциальноій  ріеівсm,юци,и
превратигг'ыGя  в 'пар"tю  сюіци,алыных  іріефіорм,  іI-Itауtшый    ,социа,
л,изнм  Ма`р,кса  в  «,эти,чіеаиий  сФц;иалифм}>  Лаінг.е'-,КОгана.  «Сощ-
ял-дgмократ.ия   дол*ш,а   иіметь  мужеістtв,о,   призшать   себя   тем,
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•ч,ем  ,ана  на  деліе  ужіе  сталіа,-пюівор!ил  Біершштейін,- шміелно:
діамыратtичIGсIиD-ісюіци,аліию"чі®окой    парчіиіей    .рtефюірім».   («Исю~
ричеQкий  матGр,иаліизм»,  СПб.,1901, гQфо  291).  Феоідаливім дол-
Жеін  бш  быть  наGиілрстіваніно  уни)чтюіжеш,  буржу,азіюе  оібщаст-
:рIо  не  н,уждается  в  нааилыслвіеінной  лиивидаіции, он®  саімо  tсо-
біой  «враIст`ет в сQциаліизім»  (Эд`  Бер,нштейнg  «Очеріии ,пIо теории
ш  и:ч`зр,ии  ёоіциали8ма>>,   СіПб.,   1902,  стр.   160).   «Ліибераль,ные
учр.еждеініиія  IОсівр,ем.анн(оію  буржуаіз,но1іо  о!бщества...   не  при]ію-
дитіся  іуничтюіж,ат'ь,   а     mолыю    ріазівіив,ать»      (Эд.      Б.еIрп-штеійн„
«Иісчіоричеіс\кий  материалиізім»,  стр.  249).

Біорьба  протиів  саімопіо  сущ©стів"р,ашіия  р,еволюциіошн,оій  пар -
тии,  проггив  теіорииі  пріс>летіарісіио,й  іревIолюіциiи  ЁLп  диктатуры  про~.
лlетlа|РиаТа   -  та)КlОВ|о  т1р®б|сВаjн,ие  БеРlШт'ей|на,   ЮОгюрое  он  о1б-
стаIвIил,   как   гюв1Оірил   В.   И.   Леін.ин,   ц®лой   батаtреей  дюівоt7Iь,шо
соіглаізоіванных  «шIotвых»  арtгуімешюв  ,и  ісюо(бражеін'ий.

Вещсм   вісей , социальін,ой  демагоігии   бершштейніиащеів,   ее.
Ёюінечшізй   целью  бьша  усіиліе1шна\я  раібіотіа  по  ощраЕщашцю  под-
гю`т,Оівкій   гермаінісіюоіго     импіериализ.ма   к     имIпіеір,иіалистическиLм
)войі:-Itаім, ,прісIвjедеінию  кіол,olни,альною  цр аібежа:  Реівіиз'иіошиісты  ут -
вер,ждаліи,  чтю  с,о,ци,ал-де]мIоікtрtатіия  дсmжн.а  dтказатьоя  от  пр.ин-
ципиалЕной   борьбы   пріотив   Раіош,ирения   рынювD  Кtеліоіниаль-+
ная  полиітFiіzqа  буtдтіо  бы  апосюібістівуел  равm.итию  прюіиізвюідителБ-
ньhх  сил  и  ,ніаіциісIналынюію  боIгатіства.  «А  ,в  ,рIоісте  нIа,циіоіналыно-
ю   біогатства   за'штіеIрес+Оіваіны   и  ріаібочие»,   -,  іписал   в   раIбIот'е.
«ОчIі3ріки  іиіз  иістіоріии  и ,теоірии  ооіци.али`зміа»  Эд.  Б®рIшштейн.  Он
трі®бісівал   оtт   сюциал-дgМ,рікрати      одоібр,ения   заж;атніи,чеак'и\-
а.ігреюсиівіных  устреімлеtниій , г9ріміанокюію  иміпер`иализ',ма,  в  чаы

g:R':Т.И3:t'g8gвРа:iН:ИлЯьtнЗоа#В:,:':,иГт%Е#'а'Е,:еИЁаЦлЛ±УG-:ЖЬОLj:тИо:kйе.б#:р[мЁ,r:=
аиой  осщиал-демюіирати,и  освіершенно  неічіепю апа.сатЬіея  юолони-
аль,ноій  пгс>лиіт'иIки»   (Э,д.  Біеірнштейш,  «Очеріки  nIO  иIстіор,иіи  tи 'теіо-
р,ии  ісоциіал.изtма»`,  стір.  258) .

БЬрінштейн,  а  за  \н"  и івіое  оіmюртун'исши`чеаKіие  п,ар"іи  Ев~
ропы   треібіэ!віаліи   реШіиітелыно   стать  `на   3ащиI`у  н.ациош.альных
интер.еоов   «іаюіеігю»   иtмпер\иіал.изіма.   «Гер(машсжаія   социал-деміоі-
крат,ия,-t пиісал  Бернштейін,  -  не `,должна  д,с»щпыійть,  `чтобы
Геріміаіния   была   о"еонеінIа  \на   защниій   пліаш»    (Таім    же,    скр.
262-263) ,   Бкрнштейін   шріоіявл,ял  оообое  бешоіKo'йIство,   бояIсь,,
что  при  р.азделе  Кита,я   между  и,мп,еіріиалиістичеіакими  с'краініа-
` м,и  Герм,ан,иія  может  оказатьоя  оібойідешmій.  ГеріМан`иія  должіна!
дtОбИ"ОЯ,   ПРи|зЫвал   сm,   «чтобЫ   оггНlо|аИтельно  п3|Gе.ж\  во|проооВ,
ка,сающихіся   Кита,я,   Гермtа!ніи,я   имела   бы   р®шающий   fюлосu.
«Зажват»    Клау-Гжоусукоtй    бухты   явліяечіся   л'ишiь   цриобреле-
нием  mраtнтииі  будуш]дх  интф,еіQов  Гіеріманиіи..в ' Китае»     (Та№
же,  Gтр.  267).

Гермtаtния  должна  иміеп`'ь  собіGтЬеннще шоЛdнии  -  креібовал
Б.ернштейн.  «Если  мы ,,пріиімем  в  соФбражение,  что  Гіер,м.ани  Еь

настюящее . врамя  еж.егздно  вво®игг все ` вокра,стающев ,колиічест~
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в,о колсіниальньж  пріоду.ктюв,~ тю шы  до.л`жны іпри3ніать9 q;mtэ  ш®-
жел   наста,ть   врамія,   кошіда   ібылtс>   бы  ж,елательн®,   tTтюбы  х,®тtя
бы  часть   этих   пр,одукгпопз   ввозиласh   из     оФбісmв@нных   ііфmно-
ний»  (Таім  ,же).

Предвсюхи`ща я  ооврі®мешн:Ьіе  и`міперіи али,ст'и,чів1сшю.е ваірваірство
во   Еніешнеій іпсшитіиие Эд. Біеіршштейш іпиіоал, ч"о <{право диЕ"[ж на
заіш"аеміую   иміи  т'ерр,итор'ию  можіет  щриізн,ава,тыая  лtишь  ус-
лlolf#но.   На  с'Юро|не   вЫОШей  жультУРы   3десь   доdпжно   бшдъ   и
івысшее   піріаівіо»    (ісім.  та,м    жіе).

Рі®mзиюінизім   б,ерінштеійниа\ніцев   б,ыл   с,  лик€ів,аніием   вснре-
чеш  буржуа.зноtй  ріеtаіщией®  В  адріес  Б,ерншт6йш.а9  Шімщтtа и дір.
пюісьппIались  ісо  ст`qр,ошы  реаtкщиіи  шУміные  поіздравл,ешияо    Т,ак,
немtещки,й\  ібу,р,жуавшый  экоіномtист   Юлиуіс,   Віоль,ф,   «!иізіве"ый
сощиалисюед»,   (,по  вькражениію     Г.   В®  Плеханюва),  іпжал, О
Біернштейне,  чтіо  ваіжшіост'ь  emo  выстуmленіий Ijle ,может быть  піе-
р©о,цеінеша.   Вісwlьіф  в,еірію   х,аіраірп`еіризоіц,ал     р,евивиісш.иэм   Нhрн-
штейна,  как  объяtвлен,ие  івіойны    р©віолю,циіGінноіму  .ма,ржиыIу,
каік «удар  ікулаікоtм  в ліи1ю  ,сюIвіріамешініой  сФщиал.иіс"ищ,еюиой  т®-
р,ииі»  (сім.  об этюім у  Г. В.  Пл.ехановJа «О мниіюм кр;ивис® жіарж-
аи,зіма».    ИізбраіШн,ы6    ф,илоЮto)фіаИИіе   і"РЮіИ8hВед.еішіЯg    1\9560    т.    П,
стр.  334~335) .  «Вішоівь воісходящее іоол,н,щ Каінта, - писал ш.а-
т'ер ый ид,еолIolг г'6р|м анс'Iю|гlо им|пер|иали8|ма Шульце-Гё)рернщ,-
3атім.иліо   звевду   ^RVд,аірік]с,а»    («Міаріік,с   'йли   Кащт>э,     GіПб„     &909,
стр.  5).

Тегс>ірия   «іэти'чіеіоюігю'  социіаліи,зма»,   заиімстчвюtЕраіmная   .ріевиві.що -
низмюм  от  идеюлсhlіов  лйібеіральшtоій  буріж`уаіз`ии,  являлась  юреід-
ствюм `подмеіны равюлющюіmіо,й тактижи  борыбы  раібопgеіпtp кл,аю-
с'а  'іп,р,оггив  IбIуржуаз,и,и,   политикоtй  либ,еIр,альніоій  буріжуав'ин.   В
этіом  собстів,еIнініо и  сюісяюіял  глуіб)o"й  р.еіаіициоішый  омшел  рsви~
ізіисшистсюй   игры  в  ,н,осжантіианіст®оі. Фіилісюофиія, !ніе \ра3 ужазы-
вал,и  клаIооики  маріиси®ма-лешиінизма,  ніе іможел  быть  н®  I&ла.с-
сіоіво,й,  іне  пар"ийшой,  сшIа ' '1ю  с,уще!ству  .аЕюіеіму ,вісіещда ®рmашише-
сжи ісвя,заша  с пюл,ит;ижой  тюmо  ил.и  иіноію  н&7IіаQс,а9  тюй  и,7"    mіоій`
па.рти,  івсепда  служит  теоретич©сіюй  осноівоій  тоій  или  иIюй
клаосовіоій  пюtлитиии.  Н.е  іміоіжет  бытъ  фіиліоюофии0  «ічіiис"й»  от
п!сmитики,  филосIоіф'и+ заімжнутюй в іоебе. ТаіK'ая  ,филюю.ф;иія бшлiа
бы    ніиіиоіму  не  нужноій,    е®  сущеmвоваіНіи,ёi    было  бы'  н©віоіз-
можно.

«Н.е  ®а  теюірию  т`олы'1ю  хвіаЛіил.а  Б.®ршштейна  бу,р,жіуmвш,  -
пиіаал  В.   И.   Л,енин,   -  и  дажіе  ісюіб,стВенішо  \вюызіс©  іне  3а  тtео-
ріию.  Буржуазйи  \плеівать  на  шсе  теор,и.   Буіржуа3'ия  жвал,ша`не!мещікmх  с.-д.  іпіравою  крыл.а  `за  ю,  чю  оіни tУKаt3ьнвалн  инукр
'гсжгZjку.  За  тактику хвалили  их.  За  таіктику реформистов` в  от-

личиіе  от  таіктикm  ріевіоліюши]оін.нюій.  3іа  щриз'наши,©  .п"апзшюй  иm
тюqmи   един,елвеіhнюій   борьбы -іборыбы  л.еп`алыгюй,  іmарлаjмешт.
Gиой, , рефоірмисшскk}й.   3а   скр@млеш,ие   mревіра"яъ   оощtиал-де-
мократио  ,в пIаіртию  діамоікіратичеоки-tсющиальншz р©фсрм.    Вот`
3а что хtваліили  Бернштей`на.  Его'  хвіалійли  буржуа  за  mрzd?##jg6`-

25



##g \шіротив®р©чий между трудам и капиталом в эпоху   накtану-
`не   с®циtалtиіGтиіч.асжюій  революци,и»    (`Соч.,   т.   10,  стр.   322).

шею|кьіаIнтиаінст(в|о   я|вляdllо|сь   теор|ет.ической   6IанФівой   т,атmllии ,
уюідінФй  `буіржуазіии,  таіктики,  уівіоід)ящеій  рабощих  от  клаіссіовIойvбікрыбы  в  ®бліа,стъ  бур\жуазнюtй  tморал,и,  tпtревIрIаща"шей  ооциа-
tтизм  щр{шgгаіраний  в  tсюtци.алиіз,м  буріжуа,3ный,  в  реа1щиіоініную
~VтФшию.  Ш®  удивіиtтельно шоэтюму,  чю  берінштеійніиіанстію стало
Lиtоtдіой  tв   `.лагеріе  ,враіmв  м,аIршс\и3іма   «...Пріогmв   этюій  tмоды,   -
к,ошістатир,Овал  В.  И.  Ліеін,иін,  -  іне  ус"яліи  и  цежзюра  с  жанч
._і-,армарtйи.  это  вtидrно  из  таIких     фа,ктов,     ка,к.   піоя,влеіние     грLOяT

руGсжиLж  Е{\здаший  tжн,иіIіи  зінаіменитюіго   (г.ерюістратчоівоии   зіна(меінищ
т"ю)   Б,ёірнIш,тёйіна    `или  каtк    рекоімеш,дация    Зу(батавым  кн\иг
БеIріт-штеіОш,а,   г.   Проікіоіпоів'ич,а   ,и  проіч.»   (С,Оіч.,  т.   5,   стр.   335).

Русское~ звено   международной  буржуазной
{{жритики»  и ревизионизма  в  конце  XIX  века

Р'у.сіаиоіе   ,3ів.ешIо .междуна(родIно\ю   фtршта   буір,жуаізінюій   «tири-
т1иj&и»  |м  ,Р|ен3,и|зиони3|Ма  Iсоста1влял:И `в  ,Н|е|НЦе  Х1Х  и  в  начале  ХХ
век'а  таtж  шаі3ыв.аGМые  «лагальнь1,е  маіриGисты».

®сжю\вінше   идеи   «лелалынtою   м,аірIисив,ма»  далее   в   Роіссіии
бьLгпи  подхва,н.®ны  и  ргавuзіиіты  «жкшюімIистаIми»  и маньш.евиікаміи.
«Леігальпйьпй  марінаи8tм»,  Фкз"Ошіоімtиізм»  и  «,маньш1е]в,из'м»,  -  пи-
aad  В.  Ио  Л,еіниш,   -  іпрtедставляют  иіз  ісебIя  ,ріа\зщ,и.чіные, фіормы
шрояв±пен,ия  однюй  иі  тоій  же  истюр,ичежіоій  тіе\нденtцииі»     (С!оtч.,
т.138  стр.  95).    Легальіный    марікіои3м-з4кюішамиз)м-меньшsвизм
свя.3аіны  ін,@  тюльіко  ,идіейню,   сши  іавіяіз.аіны  таиже  прtямой   ист.о-
рі"екжюй  пtр®аміствеінноістью»   (таtм  же).

Gвоею|б|РLа3lие  общаст1вlе)нlной  ж`и|зши  Р|о\аси|и  коН`ца  Х1Х  и  HaI
чіала   ХЖ  івак:а   іGвtодилк"сь   к  б,орьбеі  іклаіссоIвь`1х  Iшоiс,ителей  двух
в`раждебных ,друг  друIv  ,апо!сюбо!в  или  путеій  раізвития  капита-
ливма9  ,сшліелчашнгсшо  оtсtсябіо   густой _ Iсетъю     доtкаіпит'аліистиічес,ки\х
огш,юішеіни`й.   Буржу,авия в Ро'осии  бьmа  и  либ,арtалш,а  и  іисштр-
ріёв"ЁюіциюіннIа.   Шо  tавісюму  эікtotнюімичеіакюму  піолюжiешию  1в   от-
сталой  и  пелуікр©поіс"tиіческюй  стране бурж'уіавия  не  мо.г.ча  [іе
скреім,иггшая  tж ,пюл"ічеіс,кіоIй  ,овіоібоде,  но  еще  ібольше  чем  реіак-
ции Фна б оіялась `наjрощнtсй  реів!олюі1шіо,ншости,  са,мюLщеіятель.носгш'" иtнициативш®  Мечта о ,рфіоtрімах  и  боіяізнь псшіо.ртйть оtшоше-
н,ия, с н&репюс"іиками, ,кютоірые не толыис> не дав,аліи реф`оріМ,  но

=а&Fgшk&Л:ИбЁ%:иадхаУрТL:L:тдфаg'ЁЫ:L',g'аЯлgиТбЬкрТа#:,Е,gЁ`Ь,#%ГkО}Ща:и:Ре:
р®сииФ

іШа,ибелі©©  шіоtелеліоватdыньmм     ріев"1ющиюіншым  дем.скріат!ам
оЕыязь,,буір]жуазmlи  с  ир.епо!стшика(ми  быj±а  яіана+уже  в   1861   Iіоtду.
.Н.   Г+   Ч®рныш©всікий   яіGно   указал  tна   бесіпювіорIо"-Iісmть   вр.аж-
д©бн,оі,ю  огпюш.ешиIя  іруаоIюtю  л\ибкр.ала  к разв,и"ю  рево{71ющи-
оml'ою?jдв,иіжешия  ир®ст`ьянстiвiа.,  поніиімал,  что рефоір,міа  1861  го-
да  жть  {{гмерзоелна,я сдіеліка»  ,м,ежду  либёралФм  и  пом.ещикю!щ.

'_j,6

РуIаакаія   буріжуа8ия   видела   за   своей  оп,инюй   моiгуічIею   и
I іепр'I"(иріимопіо прот.ивнижа  ~  руоокий  пролетариат  -  ж,адщіс}
.усдившелоіGя,  \вбіираівшапо  ів  іоабя  оіпіьіт  і1сг1\аіоооівых  сюjшкшо;в.еініий
!:е::РЁ:]2JйаЗiаиП:аТ#чиЕЁ*:+ПgабТНиТн#;ер%ь:#о:рбыЫбь:Е?;%МйР#:

+куаізиіи  с  крепостшичаствоім.
ЧичIеріи,,  КаівелIин  и  др.   вюtждіи  іи  теорешии  лmб`ерали;'ма

'`jіпіоіхіи  реіфорімы   1861   года,   за'пуіганные   буріны,ми  дшя.`ми   184'8
гіода   `в   Еіырюпе,   запугаінные  мніоігсшислешн.ыjми   воліненияіми   и
ві,Оіосташиtяіми   1фестьяш  в  РОсіси\и,  ст'али на  пут.ь  пр,иімиреjнtи,я  іс
1фіеіпосчініикам,и,   заклюIч'ил,и  іс   нішми  союз  mроггив  ревісшюіщиоін-
псн`о  д.емюж'ратизміа,  во  гл`аіве  иотюtрюію  стоіял  Н.  Г.  Черіньш.ев-
Оки.й.

Вымалtивая  у  ир.аIюстнигтеаиоіго  гоіс'удар(ств,а  меjlікиіе  рефор-
мы,   л,иіб.ералннаія   б`ур,ж\уазия  уікреплял,а   соіюIз   с  tпtоімещиками
піроти,tв    ріеів,оліюциюінно-д.©мюіиратіиtч.е!акюію     ,кріеістьяшакюmс»   ,пути
ра,звиітия  капIит'аливtма  tв  Рісюаии.  В  эт"  была  сtуть  полtитиии
[ііор,ефіоірім,еmіноію   ліиіб©рализміа.   Эта   пюлитиіка   была   усівіо,еtн,а.и
}шашедоtваінjа   вождяtми   iи   теорIеліи,ка,'ми   бур,жуазно+лиіб,аріаль`-
іюю движешиtя  90-х  го,дав  Х1Х стюі71Iетиія.  Замазываія проmвореі-
шя  ік,аіmитализtма,  отіно!сія   ну'жд\у,   ниіщеггу,,   тюлод  ,и   р,азореніие
кр\сзст'ьяш  зіа  с'чет  «іперіеtнаіоеиіешия»,  іпр,изыв,ая  ріа,біоічіеmоі  иIд"  іна
«івыучіку»  к  жаіпtитали,зіму,   за1цищаія  \иа\питалиіз,м,  эти  вюіжди   и
т еор ет'иіі"  буржуа,'зшIоіго  лиібіеір али~3ма  IOLщноівр Gменн,о  вьшоуЬняли
и  задаіч.иі оіхр.аніениIя  кре]постіничесшюію юсударісmва.  Создавался
и  креп  классовый  союз  руссной    буржуазии  с  помещиками
против  революционно-демократических  интересоів  крестьян.

Руоская  буржуаtз,ия  стала  н',а  путь  равви"ія  капиталиізійа
свіqрху  зіа  счет интеріе,соів  ,иреість,ян.  Этют  путь \раtзвіиітіия  кашита-
лизма оз1наЧал,  что  сТаIР|Ое  ПО|МеЩtичье  хю|зЯйст1во,  тЫс,я.чами ,нИ~
гей  ісп3,язашноіs  с tкрапюістіным  піраjвс»м,  ісюіхіраіняіеmоя,  іпревращаtясь
мі®дл.gн'но  в  чіисто   каіпит,ал\истіиічежюіе,   «юшкерокюіе»  х,оізіяй,ство.`
В©сь  акраршый істрой юісуща\рісmа,  в  коінце ,концоів, должан  быjі
стать  каіпиталистичеісmиIм,  но  ;надюлго ,аокр,ашяя  при  этоім  кре-
тюютн,иічіеіаии,е  ч.аірты   и   глав1ные   устоіи  ста`рой   «на'дстроійкр».

Филосюt`фіокиtм  в,ыраіз,ителе!м  интgр,еаов  клаіасювых  нісюиггелей
б.уржуазш,Оіго  прLеюібраізюіваниія  Роіасіии  оверху  в  і.кошще  Х1Х  стюг\
летиIя  и  были  «л.егалЬные  м\аірк]аист.ы».  В  этом  авоеі`м  качестіве
оініи  вю!сіщриIн`ялш  и  'п€реніеjсли  на  руіасікую  іпоtчв.у   неоікантіиашст~
во,  пріиісіпоtсаtбливая  ело  к обіслуж,иЕаінию `нужд и  заіп,роісюв  рус-
с,іюій  ліи,'бgраjшной  буржуавіи`и.  В  авіоіих  филіосіоіфокіих  «ивь[іакат
ниях,» оіш  с  наибольшей  отчет,71іиівостью .и  полногюй  п'роявил`и
в   РОіосии  вісе  осніоіЕіныIе  идеиі  оібъединеш`н,ого > междуінарод'тюю
фр,Онт.а   б[уржу.аз,нюй   «щріитижи»   и   \р,ев,и,зиоінIизма.   Раjзюблач'.э-
ние   наунн|olй    Н(еСОlсТюятеЛьшос"   и л Р|еаlццИОншlост.и   фиL7юlе|офИИ...
<`:лfгальных   маріксистюj,в» . поіэтс"іу  яівлялось   i,t   разсблачением
`\всего  м'еіждушаіроmніою  фрюша  бIуржуазшоtй  «критики», и  реви'т
5i{они,з,ма.  Боірыба р,еіволющиоt,нпоmо марисизма  в  РОсісии  прqтив
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{{л`егальн`оі]ю  ,маріисиз,ма»  пqріерастал.а  mo  авоегtгу  оIбъек"Ешому-
€щцsр,жашию в  борьбу  прю"шз іміеі±qщуніаріQдmmо .р'ев:изіиошиз!м,а Iи
буtржуазш.ой  «кри"іки»  в  целоім,

НОСИтел|е|М  пР|о"вюШОЛ|О|ЖЮmО  пРУС|ОКОМу  п'УтИ  раввигI1mя`  ка -
ПИтали3lм,а  в  РО|асИ;и  яtвlИлоСь  кРе)СТвянlсТiвl0|,  за.ИнтеРlеооlв'аНIноtе  В
Lкрутой  ліоімке  и  разрушеши,и  всеж  остатюв  крепоістничек:тва  и,
кр,уп,ною  земл.евладения,   пріеж+де  вIс.е1Ь,   вісех  глаjвнш  устоіеiв`
старой  «надстройіии».  В  біоірьбе  за  этіот  путь  раізв,итіия ,каtпита-
лизм,а   кіріеістья!ністію   н.е!мину.®мо   сталкивалось   с   прія]мшм   со-
противл`©ниіем  со  ст.оіроны  лиібералыноIй  руіоакоій  бурж.уавіи,  с-
ею  пюідцержкюй   и  защитоій   поімеіц.и1юв.   «Школа і ікапиталIистин-
ческой  буржуа,зии,  -  п,иісал  В.  И. Леінtин,  - д71ія ріускжий  кре--
стьяш  есть  шіюла  изім.ен  и  предательс"  л\иібGр,алшіоій  ібуржуа,-`-
зии  (когорсія  юреЭсz6сЁлс!  креютьян    помещикам    ,и    абсолютизL
му)...»   (Gсш.,  т.   34,  стр.   374).

для  креtстыяшжой  маіась1,  в  сюФiів,елст\в'ии  с  ее  щрdгmЕкріечиг-
|вьшм   ю1а|аоовым   ст1роение|м,   Мел|Ио|бур|Жуаз)НОстью,   антатюшJиЗ-
міоім   разлIиIчіных  tклаіаоовщх  т`еіНде1нций,  быліо  хаірIаmч®рно  шюлеФ~,
б,ание   обн,ща`вшіеіпо   хіоіз.яйіtщийа   імежду   mоінтірр.еволюіциюшнои

ЁЁЖаg##B,о,3саЕ:,ЛЮ_ЩИkО:ТаЬ#РиТ'#Е::Оt=т.":.У%#еg:Нуа:
юліаву ' иріеtстьяшtсдво,  іиоліеібл,еmя ' между лиібіер аmными  буржу,а3

ХgнР%Тх?Т(а8gЁ.:Ю:Т2НЬе,%::Ё;F!а]ЁБ;..аваилуавю)е]юіклассю,ыошоп,оло_

вк,ЯошРЁg'МхlИkд%йl%ЕgтиРяЫ'#%L%#Jg:леьЕ,о:Т':;Га°р,оЕнТLgчб:а::#L3,.И«сЯуВЁg%%%
на.родничеістіва,  -  писал  В.   И.  Ленtин,   -  п'р,елстJаівіителцствоj,
штqріеIтсов  пріаизвюдителей  с  mОчии  'зірIGн,иіЯ  мелкtоіго  .ткроіи.зводи.t-
тел.я,  м,е!лікоtгіо  буржуа»   (Соч„  т.1,  стр.  375).

В.  И.  Леніин' указыв.ал на \ніеобхошмоісfгь  скроюtго раізліиче-
іния   идеюл,olш,и  ре!велilюционною  н'а`родничества   от   идеюло,т`іi.,и`^
либеір алвmю н,ар одниdест`івіа.  Реп3іолюциошные  на{родник\и п,р ед.т
ста,вляли  интQрtеісы  креютьянісгпв,а,  в  иоrmрс"  пр,ощ®Gс  1ша,е:сюіво1€
діі.ффер\ешіцигаіции  шіе  бш  еще  дрстатюічніо  гIлуIбоі_г{,им.  Эта  идею~
логия  сложилась  в  эпісжіу,,   КОгда  мелиоібуіржу,аIзный  характ.ерн
крествяш  еще  был  сjlабо Фбн.аtружиіваіе(м,  кiоіmа ЧIі,аjродн,и,ки  рез--
ю елм'ежевьпвtались  огг  либіералшісій  ібуркуIа8и'и,  шли  в  інарюд,
.фаздел.яя  с  ніиім  юрячую  1цріажду  к  крело\стн,о,міу  п.ра,ву  и  вісам,

ЛеНкТБ:;сLСЬkЧ#Ь.[б,ь#о2€#Ьзе,межало{сь,ріазqр,ялоісь,С"да-j
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но  было  буивально  .на  разі1раблениФ  ;каш,италу и `фижу.  В(ме~
сте с там все біолее и; более уоил,и,вались кабіала  и тяжелейший
гт1ет  аредн€ваковых  отношениій  в  д©ревніе.  В  пріямЬй  связіи  с.
этим   ширилось   вовмущ`ешие,   `росла   нешависть   міилл`ианіных
маск= tкріастыян іLік  пом`®щичьеіму  скр,ою.  Сщремліеіние  к  раідикаль-
ной  ракраве с \по'мещиIdаім,и и  пФме.1щищьиім  3емлеівлаtдеtниэм, K
расшис"е  земліи,  к  іавоіб\оде  и  равнопр.а(в.Lю  мIел"х  крастьян
п'роходило  жрас`ной  нитью  ч.еiріез  все  ,мнюігоч.исліешные  в)сh7Iінения~
и  вьшuчтупл,ания  к,р,астьян.  И  однаtко,  есліи  мешьш.ая  ча.сть  щре-
стьяіністtва  пр!и,  этюім  подншм.алась  с  оружием   в  р`уітаж  на   ис-

fПЁgg`©йF%'g:?{:'ХжВ#аГ°еР['цеТ:ёлбл°[:з#я:дЯиЧ«:t::ЁiКкРа@л?аТЪ#Н#ил%-ь:
ре'зсш®рстчзоівала   и    меічтал'а,    писала   проішелтия   и    посы71.ала
qqходател,ей»...»  (В.  И.  Лени,н,  СОtч.,  т.15, скр.184), о"tОюиjlась
«піакриаtрхалIшю,` ' по-юрощивю!му»  к  оцрIедел,анию  путей  и  вы-
`бскру  руzюводител.ей.

Л`ибералыно-ін,ародничелиая  фіиласофия  полностыо  Зкр,аізи
<ла  эю  иолебап1ие  и  эт\о  црогщвкречиіе:  ,в  движеіни.и   кр©ствян-
€)I{зtгй ` міаjссы, ,  ее   растеря1-шоість,   tр`еакциоінную   м.ечтат'елынюсть.
Ивбрав  отправ`ным   пун)иФм   ісв.оих   теtсjретич,еаmх   изысжаний
всьпЁю8  желаниіе  и  сюізнаіни,е  наідумаін\ной  ею   «критичеіски  силь-
\н®й   личшостиI»,   наделіив   эту    ліиічнtОізть    авікрхъастествеінными
шзшйістваімй-  и  воізложй,в  `на  інеіеі  авроіи  надежды  пс>  час"  п.кріе-
усл'.р®йства   общеістве]ннісtй    жизни,    лиіб.ералвшо-народн'и.чес:каIя
филюооіфия   сіоздала  иллюзорный   мир   «Общенелавжа»,   мир,
gшвл`я:вшийіGя   идеіаліист.ичеіаии   пріиtукраш©нным   оrгражениеiм   ш'е-
Ею,ж,июй   еще   'пока   на'иівшой   іміечты   и   в,еіры   чаісти   ругскжсNю
ир.еістьіян,ст,ва  ів  ,м,ифичеакую  сильшую  л\ичноtсть  «блаіюдетел,я»,
Фаіст:)mниіиа»,  ко"рый  «iвіот  ужо.»  разtбкре":`я.,  піоіможет  кресть-
яшісm!му  гqрю.

®кражая   вIсей   авоей   т,еоіретичеакой   д®яЬельшюtстью    тюічку
з.ріеmия   мелкою   б`уржуа,   еtг,о   дв,ойtств.еінность,   елю   кюлебаіниія
между   а,нтагоін;ист,ичіеіэкиімиt` клаосам.и ,  буржуавноію   оібществаФ
лиjб,фральіные  народниік\иo. с оідн,ой  стороіны, выражали rп'рогра,м-
J.%гл:lбЩл®иТ:J:Ф)%?%ГkИ;::§):,:=доТ#:ибЬ°:ВтаиНч=:йс;ка,:'GУр%:::РюИщТЁя.'К°Б:РУи:

Л®mиін   піодчерікн'ул   положительны©  чіерты  народничества,   как
рIовIoUчюI.щ,Ошіо-деімократиічіеіокою  течешия   ів   стріа'не,   переж'и,ва-
ющей  ,кан'ун  бур'жуаізной  революциио   G  др'утой  стюіроны,  пы-
таяісь   отрицать   капиталистичеокий    хіа\раIктер    разв,ивавLшихоя
нонвьш   п'р,оіиі`qвіоідств,еіншы,х   отініошеіниій   в    дер.еш,е,    счіитая    іих
«случайіны`ми»,  «інанос,ныtми»  явлtениями,  Фмертельнto `бIоіяісь раз,
верты'ваівшегоіся     \реіволюIцисшніо-Оавоібоідит'ельнtolго    движеіни.я,

%8::Т`ВiеоНТвЯе,еТв%:мfю%йы,еб'О8о:ЁЁrdлg:Т\Ё%РапТр:gЁЕ=ктНь:,Р'°:ШНiИi:иИзiFGУн°нКоаЁ
пелью  «улучш.ить»  положениіе  ирестьяtн  ,на  оіс`ноіЬе  оокра,нениія
докапиталист\ичеаиих'  оглнtошений.   С»ни  доіпусіиали   т.'ем  са,мы,м
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gLL#ЁiНЗ:iЯоТб%т,ижЁLLЁа:Ь::ЕвОб8iЩg:аМLЕ\::#иСзLL3=зL:ЕLg:
личатъ   ид"огию  креістьянісгпва  оfг  щеюліоіги  міел1юй  .бур~    , ,

жуа.зии»   (Соч.,  т.1,  стр.   376).
Отворачиваяісь  от  р,еальных   фаmірів,  лиібіеральные  наро!дт    \

ниіии у:юдили в ми|р  беісіплод1юй  ф,аішазиіи +р,еіаікциошюй рюміан~
тии,  все  своіи  надеіждь1  н.а  осщиалыные  mер.емены  ,ошіи  ісвіязы,.-
вали  не  С  жлаіасово,й  ібіорьбой  деімакрашчіеісmих   м,аос  прошm
у"іеггателей,   а   оо  ісівоtеікріеімешым    щоіявлепи.ем    шіешиальноычо
ума,   «иритичесіIm   мыслящей   лищнюісти»о   иоторая ' гюведел   з@
•;,:_:::,-г..-;---:.-,:: --.--  ;-: -.-.----.---  `        _`..-::   ------.-      : --,-.- '---`-_`:.         :    --:--:---::                       i    ---.: ---. i-,-.   '.iti

М,иайловIспсіий,  сіоібр.  ,соіч.,   1911,  т. jlv.  шр.  460) .
В.  И.  Ленин  уж:е в  1894  по\ду  нагучіно  кріедвиделg  чю  тажая

#gЕz;ЁуаЛоТgLg{g%#иТgЁиТяТпР±°#ел#Т
ддала  предвш,еіше В.,  И.  Лешіна.

«М.ихайлоівюиий,-Iписіал  В.  И.  Лешиш,-оіtпень  дол,по,,  ювы-
ше  десятчка  лет,  бЬ1л   гл,авой   и   душой `  крупіпы   ли"ратюроФ

gУj:;ЖГ%ЮL#?Т:;g:::;»?.  ЧТО Же ВЫП1ло из  этоій  кргушы  в  вели-
Вышли  первые  лиіIdвидатоіры  qреди  шемоікра"и!
...Чю же вышло с  «оrгігqрытой mртіией» `гт.  Мжо"ых,  Пе+

hежоновых  и  пірq,uих  соратіншюів  Мих@йлювсm`о?  Вышло пол-
Н|СЮ, ОГГОУКШ3Ие  |ВС\ЯJКОй  іilіаРТИИ,   ПОЛНЫй   ОrкрЫВ іОТ  МаСіС   «tО'FкрЫ+
пtой»  группы  оппортуниістюв  ,народни            »  (Сіопп„  т.  20,  скрФ    ,
ноL102) .
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Віс.;1іеід  ,за  у,малели©м  .практiичеюких  задаіч  дв,и,жен,и:я  шіgуд©р-
`,',`t:,ll,Т,:а:Па#аа:,еFи::,%gt%"Е:)sЁИыТkЕg:lВ::Ь=#8таиТкЬi#:kЮлШи%Ра%Еg.

іііагюі  п,аіродниічіества  был   подіміеінеш   аtгінюістициізм,оjм   А/Lщхайлов,
ll.|кlolГlО   и  |Р|еIалИ\31м   УстУ|пил   ав1ое   м.е)сТо   р|е1а(Ищ'и+ошто|й  |м|ёщ'е.   ТеФт

рет'иік\и|  лиіб,еіральін,оtю   на,ріодличіес,тва   тіріабіовали  іпіе,рIеістать  «іго,
I{іятьіоя  .3а  інеулоівиімоій  и  ін,епіозна;ваеміой  су1іщоістью     вещей  в
сіебіе»,   полоіжиіть   в  іо!сноіву`, ,вісLех  де\йіств\ий   этиік'у,  'нравскріешшый
дюл,г.   Нель3я  реш,ить, івоіпірюіеіа  -` что  жіеj  Iсущн\Ость  м,ира  ®сть
Мат\фіия,   тіеігелIеівtакая      саIморазівигваюіщая,ся   идеія   іил,и ,  га,рхті.ма1
г1іоівIакое   бааооtзнательшtое    ('Ом.    Н.    К.    Мих.айло,вісік,иій.   ,    Сіош.,
1909,   т.   4,   стр.t  65).   «...Мtеіжду  іооізнаtниіеім   чіел,оів,еіка,   ~  ,пиісал
М'и,хайлоівіс,кий,  -  `и  вніеш`н,иім  ім'иtроім  нахоід,ищся  ,"аIR  бы  ',потЁу-
проіз,раічіный   3анавіеIс', \ не  дсіп'УОкаЮЩий   нас   Пр8наТь  IоібЪ®z5"И|В-
ную   иістину,   с,ущноють  вещей»     (Н.   К.   Михайілоів!ак!ий,, Сюібр.
сіоіч.,   1888,   т.   П1,   ст,р.   95-96).     -

<Лріедіста'в71аніие  о   кашqОшм-либtо  пр,еідмете,~ ,раз'вивал   дай®е
ашостиічосIиую  тюіtпку  кріания  Михайловсіиий,--и  іGа]мый   шрещ-
міет  Iпрmнадjlежат  двум  оов`фше`ншо  раізлшшь"  мира\м,  юоfпсьц,
рые  таікже  м,ало  допуакают  м,ажду  ,оо`бою  tкаікое=л,ибtо  сра,івне+
н,ие,  как луіша  и  уиау,с,  каjк щвегга  и  тоны  или` еще  лучш®,  кан

Ё;g#ай%:оОiй*;йТёЖ;.ИсНоИчШ;Гт?lЁЁ,УКсО#.Т3g7.G7ЮВа,'Ю"рыеоши
ИстIина -этю   кредилный   б'илrел',  інаходя'щийся   в   ®бращеL

'kИ:ГkОыНйай%:3:н:[ЕС%р{гТ#9з:мЧУgа,дЦ&ЕЁО!СоТ%о,б(:#,М®Жо%й#с."8шЁО)й

о  \внtепші®м   ми`ре  tи  пр.едставление  мухи,  пtолзущей `гю  стwпу,
оіб   этюм  іст`оліе  іне  меніее  иістиінно,   чам  mред.стіавлешше  о  с'г"IIеi
челоів®ка  (Н.  К.  Ми'х,айлIОпзский,  Gюбр. сюq.,19Ш,  т.  П., ,скр. 88).
У  каждою  челоЬека,  оісюIбсшо  биолот`ичеаюю  шдивида,  своія
истина,  жаж\дс"у  Lиз  людей  Gвой.сгm,ешно  tстр,оить  сів,®и  'идеаль-
шые п'ріедставления  и  понятиія.

В,ся. tэта  ісубъаиивно-идеали,стичеака1я    систем'а    взгля\дов,,
отр,и,цающих  о,бъективную  истину,   іпонадобилась   Мижайjюв-
ако|му  д1я  тю|гю|,  чтобы  постРоить  о|аНова|ние  д71я  те"рии  шLп ВО-
лгсштаtрtистической  тактики  і«ігероев  и  толпы».

Люди,  угвікрждал   Михайловіский,   п,О  пIріироде   Gвоей  раз-
литшы.  Он  поделил  людей ша  две кругшы: \идеіаль'ные люди, вш-
сокоій   шр,авствіенноtсти   и  одухоггвоtр.еmоісти -)иж   'ші©зшачит.ель-
ноіе  меньшинство  .и   «ползучие   приіапособjlенцmэ -`иtх   болвт
шіинсmо   (См.  Михайл,Оів,ский,  Соібр.  ,соIч.,1911,  т,  П,  елрф  284),
Из   ср,еды  «идеаль\ных  людей»  выделяются  «кри"ч®сіки  мыіс+
л,ящие  лич'цости»,   прIизіванIныіе  дать   миру   <"риIапосоібjдешщев»
Фбществен`ные  идеалы.  Все    ріеальные    фаікты   эмпиришеоюIйа
жизни   дIолжны   быть    iподчинены `  соі3даншоіму    <жритичесікФи
.лицностью»  обпiественно,му  идеалу,  должны  быть  истолікоіва-
шы  с  тФчки  ®р,еніия ©тоm идеала.  В  этюім  будчіо  и  ®іGшо,ит едишт
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с"эешый   смыіел   `ис`гсір"іи,   адиніствеIнный   заікс"   историIчес:кой
круПіПироЕ*ки юоібы"й.                      @

Так  наивную  мечту  кірегстьяши,на  конtціа  прошлФіго  стС>ле"
о  Еюёопаса.ющей  сильнсй  личін,ости,  заQтупінике,  «блаюдетеле»
либкралыные  іна.рісщниіки  Iпреiкр`атили  ів  субъеікт!иівноL'и.деалисти„'
че€кую  сиіел®му  вз,гліядов,  цеінт\ралшюе  место  к,сmорой   за,няла
реажщиФнная  идея  {{героя  іи  толIпы».  Всtя  иtстори,я  ч.елоів(ечеако-
ю  общеіства   была   отдаmа   лиtбаральныіми   наргошниіками   .щд

:Р3:jkВделе[нНаЫйк,аНка#е%%м€ifс?:Е:ТЕ:][[[:аИсЕи%Ё]iЁ:о:еЩ:::;'±л:Ё#О:Яс%%ТiатРиИkF:
РеакщионнсютьJ    лиібералЕно-Iна`р,сjдничею:юо.й     философсл{o,й

тt€юiрии  с`вtодилась  ,к  тiом`у,   чтю  она  ін€iверие  в  аилы  на\ріоідных
маСс  дФВОдИЛа   до  `^,Т'8пGн|и   филОООфlаисшю  шРИ'нциlпа,   третИРО-
вала  раібсM{иі8,  и  крёtзтьяінаиие  маасы,  как  ніеісt:Iісюобшые  к  иіст\о-
ричіеюкоміу  твIОрічеіелву,  апріаtвды'в аліа  дв`зіФргаіниіз.Оіва,нность,  мел ч
Фюбу`ржуазіную    ір.аісхлtяtбаіI-шосiь,     а.нархию ~ влеГшиіх    краіюв
рGвЬdlюіциIоIшою  Фс`Ёюбіодіителвною ідвижеіния  Iнаріода.

Вся   фиjlісюофия   наіррсйдшичестіва   была   нап,равлена   прот`и.в
мат®риіаліизма  МаірIиса9  е'1`,о диал®и`ик6ф.  «В  филіоооіф,ии Михай-
Л|ОВСк/ий  ,СдеЛал  g##ж3  #СЕЗСЭЭ     с!т     Чегэ\1iыШеВhскоЮ,      величайШеГtэ
\пр.еід,стqівышгел,я  у"пиіч®Gкоіго  осщнализіма  в  РОіоаиіи.  Чsрінышев-
іакшй  был  материалLиістоім  .и  смеял,ся  до  кіонца дней  своих  (т.  е.
до`  80-х  ,".дов  ЖIХ  ,tві®ка)   над  уступоtчіка(ми  ,иідеализіму  іи  ,Jми-
стиKе9   ,жоmоірые   делtалIи   ,м,одные    «іпоtзитивисты»     (tкантиtан,цыо
'махшUты  и  тn  п.}.  А  Михtайловсший  плелIая  имен,1ю  за  таіииіми
{Qтюзшив`исжаіми»   (В.   И.   ЛешIин,  ,Соч„  т.  20,  істр.100-101-).

Объявляія   борь,б'у  ашолоігетичеіоии,м    iв;зtглядам    стрtув,истюв,
Михайло®сікий,  там  tне  (манее,  иIмеін\но, потоіму,  qт,о  он  .плел,ёя
ва  ,каmиа,нцаtмm  и  махи,стаіми,  приім\инул  ж  общем'у  междуна-
родноіму  фро!нту  «,критіичеіскопоі»  піохода  теорётик,оів  ли,бераль-
ной   буржуазии  tпротиів   маtрtксис"кюй   фіилосIОіфиіи,   доятельно
іподдкржал   івіое   гла!вIные   клеtветниіч©сжиіе  івьпмыслы  іпоіследних.
ОIн  та,к  2*е,  ікаж  и  вс,е  «ікритиікиI»  jvlаtр,ікса,,  стремилюя  оп,оIріочить
диаjIежтичI©сікий  м,атериали,зм,  іпоівтоірял  жлев,етничечсікий  вымы-
оел  ®  «фил®с.оtфакіой  н.®оібіоIс,н„сівані1-юістіи»  эIксшоіміичеекюй  іи  и,стон
ЬИРfел:кОй   Те|otРИИ   МаРtКlСа,    т1Р®б|с1вал    в     о|ашсюу    «Ооциали3ма»tположить  «велGни,я  ніра\вLствіеіIш`оігіо  дол.га»,  эти"  tи  т.  п.

ПФ  части  кл,еівіет'ы  ша  мар`иаизім  «Lкритичеюкие»  из,мышліе,ніиія
tмrеждуIнаіріо|днФ,гсD   .гл   руіаакіоіго   стірУви,зма   доіполінялись   «криггіиі-

-       ,кФйЬ   диіалектичеісжіоtго   и   иісторіичесікіогіо   матgріиаліизма   со   сто-`

роіны  QjЕиібераjЁыных   наріодниіков.   Піоісліедніие  Iв   своIей   ф.илоісофJ
іакюй  б.орЁ"бі© іцро'"ив  ,маірікtсIизtма  оmнюдь  не  были  ори\гинальны-
шиto   ®,ши  в   зна,чит'ель,ніой  істеш,ени,     в(с,лgд  за   междунар.оідным
фронюм  буржуа,3ноій  «ікрит,иіки»,  аползли  на  піоізіицIи,и  неоікан-
тиIаjн,ства.    В   гс'и!с:теtме      3{клеjктиічеjсtиих   в,оізізрений   ліибіеральі"гіо
н@роідн,ичі®шва  ішецоікан"а нtствіо  заниімаho  ,поіu.іе.тноо   меIстюі.

Как   бы  сами   т©Орет`иtки   ліибgральн.оію   шар,одничества   нg
{»ггмеж©выва/лись  ол6  пря`мь1х   аіпrОлогегпо'в   каjпитали.зма,  1в  о)бла-
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ст'и  филоаофи'и  оши,  по  сути  дела,  смьшались  с  іни'ми.+`  «А  эта
суть деjl,а,-писал  В.  И.  Ленин,i ісоістіоіит  в кtОіренном  ра,схож-
діе\ніии  м,ат®риали'зма  ісо  Ёсем  шиtріоіким  теч®н,ием  п.о(зити'виз,ма,
с7#`уinJрZJ  коті6рсtl`іэ  находятtся  и   Uг.   Конт,     и   Г.  Спенсе'р„     и',Ми-
хайлсівсікий,. и. ріяд  неоікантианц€ів,  и  Мах.  с  Авенари\усом.  Эту
с-уть  дела   с  пгсшінеIйшей   о.пріеделGн,ностью   выраз,ил  `Энгелк  в
свіоем  «Л.   Фейttрбахе»,   коі`да  он  бсех   кантианцев   и  юм:лстю.з
того` вріемеіни   (т.  е.  80-х  ,годов` п.рошлоіго івіеIка)  отне,с  ,к  ла.герю
жалких      электикоів,       крохобфов     (   |оhkпасkег,     букваль-
тiіо,  уще,митель  блох`и)   иLт.  ,п.»   (СОч,  т.14,  істр.192-193).

Повитивизм  являл,ся оібщей  и для. «легальных  мар'цс'и,стов»,
иі  для  либ,ер,альныж   н,аіріоtдниікIов   ф,илIооо,фсікой   осіно,воIй.   Ка,ж-
доIе  из  этих  враждебных  марксизмуттечений  далее  Iіри.споIсаб-
ливал,с>   пIоізитивіиістісікую  филосіоіфию   дл,я   об,служиіваниія   авсуей
оіс,6біой  пол`итики.

і«ЛегалЬшые  ма(рtисъr[іс.гьI»  в  ісюответстIв`иіи  оо  овоей  клаасtсвой
пюIзи,циіеій   а\поліоігет[Оів    руісс,кіоігtо    KапіиталIи,3ма    пыгалиIзь   інаса~
^дить  ореди  народныK  м,асс  фатаjlис"ческую  ксінщепцию  и,сто-
ричес,коіго   прtоіцеісса,`  преівіращающу'ю   IМіаIасы   в   слепых   рабоIв
`®бісжеіст'вл.яіеіміой   иmоірtиічаокіоій  н®обходим,ОістIи.   Отсюда   и   сjlе-
дIоtвал   обращаеімый   к   рабоічим   .прившв   «леігалыных  марtиаич
Z:стоів» - ид"  на  выучіку  к  Iкапитали,з,му.

Либералыны_е   нароIдниіки,  іпрадст)аівля.,я   идеюліоігию  Iм`елкіоію
буржуа  и   протеістуя  mрIотиів  «ужа,соів»  іи  яIзів   буржуаізн,оію  оіб-
-щесТва,     lРазIоблаЧаЯ      \п|Р|ОтИtвоlРечИво|сТь      lкаlПlиталиlСтич,8GкоIЮ

ра,зівит'иія,   Iіt,Iтались  1насадить  среди   маас  ,наокво'зь  п,ороічнУю
віолюінтариIстичоакую   кісшцеіпцию   истtQр`ическоmо  п,рсщос,са.  0Iн'и
фкидывіали   с,о  счета   истоіри   оIбъеіктившые    заікtОны   развития,
п'реIвращали   истоtрию   в   игру   tслучайніоістеій,    иілр.у    шроіиізtвіола,
ни3(водя  нароtдные   маосы  на   стешень  тупой,  \неоідуш,®вліеш.ноIй
`г,оліпы,  інадел,яли   «иритичеаки  Iмыслящую    личіноість»    свеір,хъ-
gстестівеIнными  чертаіміи   едиінствіенных   двигатіеле,й    и    чіво,рцоів
юбщеістівіеtнн,o\ю   прсще1сіе а.

И  .та   и   другая  ікоінщешіция   и,стоtричесіко`ю   tпріоіцеіGса   стю!яліи
п.опеір,епt   діор.сіт`,и   оіавіоібіодительініоtю   движ,ешиія,   являлись   злей-
шими   вра,га,ми  рабоч®ю  Lкліаісса   и   таjк  иліи   иначе  іомыкались
в. облаісти  ф.илоооIфиіи с общиім  меж,дунаір.оіднь"  фр,оінто`м  б,Оірь-
бы   реа,кци,и   прготиів   р®вtо,люциIolнноіго   ма.ріKсиз,ма.

На   руб.еже   ХЁХ   и  ХХ   Ё,еIка   віось  идеіоліоігигческий   а!шарат
междунаtроtдной  лиібі®ральіной  б}ржуа,3ии  был  ,привеідеш  в  двіиіч
жен`ие -1юя,в.ились  ты,сячи  «ученых»   траm`іатюів,   популяріных
-брошюр,  лекций,  доікладов,   поіавященных  «ікритиіке»  `ма!ріксиз-

gиаё, Рп:3Ж':::ьИ:М  :gГкааТпlОТяеМ%К'Рнаиl#'.И  %ПуИрР$Л`:gн :-:яа  Э<ТgидтВиТкg
Маркса   явилаісЪ  Оtсіноівіой   междуна,роідшою  оібъединеj'ни,я   ріеіви-
вио,нистских   теічений   и   групп.   .«В   наістоящее   время    (теіпорь
это уже  ярственно віидн,о),т писал В.  И.  Ленин  в  1902  год
английIОкие   ф,а.биа_інцы,  іфра,нцузокие  министериалиісты,   н
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и,е  ібершштейшиаінцы,  ру.Оские  критики -tв'с©  эю  одна  с®мыя,`,
пзісе,  Они,друг  друга  хвалят,  др'уг  у  друга  учатс,я   и   сорбща
іацоJIчаю"ая  пірот,ив  «далматичQОкоI`о»  \`маір,исиз\ма»   (Соч.9  т.  5„
GT'Р.Р:2:*.юциоішному   маіріисиіз,му   нелызія   было   не   реагир®вать \

ща  іширФіко  раэвеірн'увшеес,я   ме]1щуніар,оідноіе  настуіплеши,е  бур-
жуаз'нЬй   «,к,рIитики»   и   ревизиюіни,эм,а,,  овязаіmное  с  ко`ренными
сдвигамй  ів :раізів`итии  каіпиталиtзма,  с  яано  оIформившей,с,я  те\н-
дешци`ей  раакюла  рабоічею  движениія.   Побеdа  реіволюіциіанно~
ю,  фол.елариата  'невоIзіможна   бЫл'а   бы  ,' бе3   6фьібы   m'РоТИВ.r
бурtжуавиой   «ікритиии»   и   'рев,ивиісш\изм\а,     біе3    `,Раз,облачеш`ия,,,  L
опо3Фреmия  и  ,иізігнаjніия  из  рядов  маріксіиtстіскиіх  партий  юппоір--
туIнистичеарmх  ооциал-tпредательсtких  в,оіждёй.       т

«Ортодоксальное»  #уководство  Н  Интернащнона,ла
и  Международный  ревизионизм,  примиренчесkая\

поЗиция  «ортодоксов»

Факты 'неаhроівgрр{и,міо' IdвиLцетелвс"уют, іtшо воъщди и теюре-
тики'\  П  ИIнтерінаіциэінал.а  ,ніе  оіkазалиісь    апосо,бны\м,и  окольж®- '
нибудь'  с.®рьезіно  .организIовать   біоірЬбу  'против  `надвигавшейс.я
'сш`аонос"   опіmіртун'истіиічесікого   плеkGния    сюіциал-д®мIоIкрати-

=%аК[ИiХ#тТаИрfн.аЕиЩо:н,аПлРаИgрИоЗяТLТилФи.`Э;Е#бЬлСаачаВв°iЖудЁс#Ъ®нЕ:Т:=
ооtм'' тешдgнщю  пр,имиіреIніиtя  .с  юішрртуни'зіМIоч.   Эінгельс  в  пЬ-+
слdдниIе  юд,ы  ісвоей  жиsшіи  систGматичіеаки ,отм,®чал  эту  трн~,
денциіо. \ Он  раз,облаtlал  сіш,ортуниістйtч®Gкие  ,щатаний  у  ря,да '
вождей' , Ра6oqей   п,артии     Фр,аі1-1,ции,     ,пытаIвш'ихіоя     переIне!с"
цещр'  тя*еют`и  'чаtр,т\иій`ной  ,работы  tЁа   «ліавлю»   іюлооов   .при
выборах, , предуIпр.еіж{дал  ЛафарLга  и  Геда  об  опаісшісюти  заtклю+'

;Ё:Ш;t,g*!,я,:Кgйа'К#ьеgЁtн%`,:ТУЁЖОПЬа:РсТ:L#'еg:::Юiйва#Р:ЁFЕеейи'збВеОжЗ=
ноість  разрыва  с  іпоіслед`нmми.

Энгельс  высказывал   опасеіние,  чт,о  В.'  Лиібкш,ехт  "  другиіе
лидеры  геріманакой  социал-деімсжратииі шіе  омtоігут  р,ещителыю
`ПоЛОЖиТь  ко|нlец  УС.ИлИ|ЕШИМСя ` атаКа1М  ®ш.olРТУНИСтЬв  в  ,l1аР"И.

Он   b"ечал   у ,  реtщаікт,оіра   теоіретичIеісікюю   оірігана   паtр"и ~
Каутако.го ' чеіртF'    до`,ктірLіие`,р,ства,  і  ісжоjта.\с"tщіости'р, іJ ,іінеумени.я

=:FЁ:унМ<:i:ТiЁР%Ёа::ЁИсСЁИ;Fреg:;:гЁ:ло:#о:iGтgЁйЁЁ&х:д`ЕЕеыСмел:пН6ИрГ8дК°g::
tЁу<?к%:%сZъеgg'оітк'g,:і:::g;юйг,о:to:гЁ%ал':Ё;Sіж#,:иыи»..рg:gш:;%#иь.
'\кация  должніа   была   \m   аго  м'ніеіниію  'п,роиз,веIсти  (впеічатлеdи®
<L{Е8ТlВ#`F;:й'?'я  боімбЫ»   (tпіись№  Энгелка  ЗQtрле  от  Н  января
'    ПIроеікф  пріс№раmмы,,  ,котФраяі д,олжіна  быЛ,d  ,с}ібіауждатьоя  на

ЗфIфУртіафм  'ісъезде,  ,,выізів,а.л  `огр"ное tвюізмуптf=ніpI е  Энгелвса,  и

'3`4

ош  вновь  нанес удар іно  «мкрлю,біиЬ`Ощу оішор,тчушизму»  ,и  «tп®
бодр,о-сироім'но-веоело,іфФібоднюіму»  ` крастаініию ,  «старою   авіиінd
ств,а»  в  ноIвріе  оібщество.

Либіkехт,  Каутокий  и  др.  Фожди  іи  теюріе"іки  П  Иштерша-
цион,ала   оіказали   оопріоq`ивлIен'ие   б'рірьбе   Ф.   ЭшIгельса   проtmв
шри,міиіренчоакю,й  тешдеш,1ши,,  они  доістаТОічніо  отікрIовенно  прояi

::Тgса:Т#®o#:Н::,еЬНтеиС5Е,:&Т::':,:у:оЕ:дТ"Т#lfВи#т:Ёg#ио%:=
ла  Iпо1нлю  «\св,оей  доріоігой»,  отличной  от  іпути   ,решителшюю[iо
раз,межеваініиія  .с  оішюіртунивімюім,    ір®1ю)мещюв,аншіою   творіцюм
шіаучtнtоігю  ио,мімунизіма.

реіві&:::#оЁ,оТйРе:;8,'Г%Ёиg.рЖвТоЁ:ст3:#на®Лм,еfц:#йИЧg;_дадgЁ
#%:а`:]iОатС::'М8#Ув:Л`?ЁFв%ЕУелиВi°хТ'РкОС8р=шВ#8'ОЖар?ис%Иgг:рТж€
данGкаIя   віоійна   во   Франции»  решителЕшФ.   выстУпил    пріотив
<€сУsреріноіго  Iюt*ени`я  +к  государстіку;>   й  ще  ра,з  пIОдIчфійнул;`
чть  «ігіоiсударіс"ю  ость, не  чтю  mое, \каік  машина'  для  іmд-аішіё-'
н(иіЯ   однсію  ікл,аос9  др'угйtм;   и  в  демократи'ч`Осі1юй  ре"публиікё
ничуть  це  'меньше,  ч.еім  в  м,оінар,хиIи».  «Вв,едеін'иIе»  заікащчив'аеi`-
оя  пірIяімы,м  Фбращени®м  к  сшіпартуіниістам ~ tюсощФаjf-демокрац
тич.еіок'иім,  филистер,ам»:   ,«В  tНоіследнее  віремя  юсщиал-деIмоіk,раJ
Ттёчеюк,ий  филіистер  опіять  начинает  и,спыты.вать  \апаісителыный.
істрр*   ціри   ,слоIЬах:  'диктатура  пролетариата'.  Хотит,е  'ли   знатър'
милоіст'иjвы®  юсудари,  ка,к  эта диктат}ра  выглядит?  Піоіамотри~

::»На(кТайИ:g#иРФК.О'B#елУЬ?Е83t8Б:Лн?нЕgТТр:оТУm:ваедТL°l#яТFБЕg:
т.1,   стр.   444).

Несімотр,я   на   кателікричееікие  піреідупірgждения  и   ука`зtаніия

gа.рfiН±ГеЛвЬ.'Сал,и?бГZЁ,g#Т::Ийа;::%%,'юПРиИ:Б;gТвТс:СЕ%Ёрgg:Ё
та!Кую  шрrоіграtміму,  в  Кото.ро.й  ніет  щ  однtОіго  сл,Оіва  о  гіосударю.
стве, р диIктатуре  проліетари,ата., В этом іглавном  в,оікр`осе марік.-
сиi,міа  съеізд  о,казался  на  поізищиях  оппоIртуінизім,а`.    ,

В.  Либіинеіхт,  пытаіясь дать, о)боIdніование  отступлешия,м  съевц
да   от   глаіЕнIоію   и  оісчIсjішіоіго   Ь,  м,ар.,исиізме,   mв,орил:   , «Слов.э
«ю'судаір)твоі»  IиIмеет  Ьчень  обши1ршое  значение;  он,о  означаел
iвоіоібщ®   оргаінизоіваінное   общ'е?твіо.   ГовоIрят   \о'    «юсудар.стве
\пчел»,  о  «м`уравьиноIм , гоt'судар,ст'вё»,  о   «юсуhар.стве  уч6ных»g
п,р,и`че.м  'не  моIжет  быть  и  речи  об  3uксплуатации  и  рабстве,  а
Та71Ь|Ко   ВЫ.РаЖаеТС|Ц   П.olНЯтИlе   За,МиНутО.й   оlР'гаIНИзоIВан|Нlo,й   общи,ч

Ё::ф:УЁРнТи:iBЦ:Ё=;ЁМ-%:j:гiкЁеРiЁы;;ЁИ:§i:::::Е=::Ёа3:а%Ёg;:р2:;КуlЁiЁб:.Ёi#iЁiiЁЁ
в   1891   г.»).

Т?киім  о,бравФм,  ів, уюду  миру с ®шорфнистаіми  В.  Либкі
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дiежт  яЕшо  от,казалGя  выпФл\н'ить  указа\ния  Ф.  Э1шель,са.  и  встіа,л
'

На ggТiЬиЁ::яРЬ=gю€ пТр=Жtg:нЁ:::'gЦ:,8::Ею ,МЁ?ЫЯ#ех.г  ш

Ка`утокий  ст'аратLелытю   отмежевыівіалиісь   сш   імаіріиGоів®й   Фцении
Лаосаля.   «Тощиа  ,зр.ения   Маріис,а   н.а   ЛаtсіGалIя   не  еют`ь  то`tпка
арения   Fф\маjнtаюй   социал-дем®краmии»,~ іпиісал   Кіаутокий   в
фNl"е   `е,t"    ,.(N,    21).

Каша  Ф.  Эінгель\с ошубликоваdl  п6ред  Э\рфу(рт(сікиім  с,ъезідоім
«Кр\и"ку  ю"кой  про1іраіммы»  tи  теім  (саtмь"  в`нес  в  рія(ды  о,п-
портуниGтов   ріаісте.ріянн\оість,   К.   Кау"сіиий,   сmаоа'я   пол`ожеініиіе,,
переіпіешат,ал   наінраtвліеінін'ую   пріотиів   это\1іо   піроtгріаімімін,оію  доtzzФуч
ыента марmиз,ма статью  из  цантральіно1іо ®рга.на па`ртиіи  «В,пе-
ред»Ф  В  этю,й  статье  гоів,qріилtоісь:   <{ГерIма\накиіе  сіо\ц,иалLдемьоікр.а+
ТЫ -|Не   |МаРlКСи|стЫ,   ше   л,а|аааЛвЯн,ц,Ы ~ ОНи|   oolЦИалгде"lolИра-
ТgЁ#FЁ:iЁ:о#fХ:;§л8;%|'Ёь#:gтЁgмаiЁаЁ#fУ:Л:И;Рч:::iаЁЬЁ'%Еч#::Ё:#3'ЁЁ:

Бором     и     социалиістиJчеаиим     оібъедиінительнь"     съеізідом».

;;;аиЁ;Ё:И:ЁЁ;§ьЁ:аЁЁiЁiЁ-;iЁ#iiЁЁЁ:gвЁа;Ёjа##:;ЮЁ°:е%igРЁ;;:й;ЁLЁр#ЁЁ;ое:;:j:ааы#и
[ВФ   Л,иібшектоім.   Пытаяісь  `опріаівдать  сtвtolн  ,сmступлени,я  от'  `ріег
воЛЮцИtolНlНl0tЮ  ма.РIКСИз"а  во  ИIМ1Я  сюlхРаНgнlИя  МИра  с  о(пlпо|ртУ-

Б:3:%#еИ'веВiи,Л#Т]Та::ХиТолЕкРоОР:ИЛ5е;К;;#Ро°:РнТоЯiГОвgрР&КТL#К:р#:

:#оg;И'('Е:*ТОJБ?tКЯ,иВб,иПнРеg#iТtК<?рЯел='е=,р,%:З`.%%o':'ЁЁ%:+ВgнН:Ю5lр8$В'::
еком  съеізде  в  189i  г.»,  Биб-ка  «Проtсвещения»,  Gпб.).

Следует  о"еітить,  чю  в  стремлеIнии    идти   на    праіктиже

ЁС.Вйе#а'кнде%РтОГiОр?й,бадiЗ;Оj`ZЮ#а#Ып:р?яtмСОйМ$\g#:',3gфi:ка?ц±iГиелоЬдС:LГй
Иg,в8яаб3:рьРб:а%%ГеgБСifнщГи:К?:В°±д8%Н8И`еmКЕ%%8ОТ:.»ТасР:Т#э<;ЁЁ&а:С:

Пн:=:v:кЛ±::и3=°;[N;g';к°:#в:асде;К[%:;И:=:Ё:тоаСЁg:Т#ауЛЁ:а:р:#;Н#oigядрУ3ЕjНЁЁ
Ъч%:Ьм-и3%оГt:tГ.g:Нь%ОП.`LбьD;-'т;:i±-::с;i`Еллтё:"V:bпот:ч#UвLонпапiqиЛЬгС:Вп:мНа%:,:t

FсЕкгс##€%...  Но  эту  тактику  я  рекомешдую  лишь  для     Гер,ttсіf„rі4i!Е:gg:g%%йнЕе% з5#я:й L+`i±J i6 Fс-о  зна_р±:тел3_нло*  о€т3~вт3прч#ыо`%:iмд##я$

Германии    оіна    уже    ізавтоіа    Iмоіжел    істать    шешр'иеімлемой»
6К.вg;аеТ:Кь:#иФб.кг?е%:ТkСау#с:к#{LНЬ:Ёу:Z:ЬБЖ:Р.Fф4т8е7оТ±8иРк)й

#,%:#[Со:%»tеС%,gИт#ОЕ:Л:{:З:мЕтРУбГьЧ#оУ:#g#а\{ТоаtР:К'°эОl:j?мйgтИн?оЧЕ]ё-
ніи.и`  ®стаінетіся  на`в,Ое\гда   цеінным  приIotбрIеггеIнIиеIм  ооциалиtс"че-
&коIй  литгературы.   Одна,кю,  отрывая  т®орию  от  п,раіктики,  Оіни
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в  оил'у  этч®ю  оіназалиюь именно  на  практ'ике  не диалежтщкамm.
Они  ше  суміели  уч©ёть  ні®о!б'хіодиімос"  ікрутю,й  люімши  ,старшх
фо,р,м  борьб,ы9 л®м,ки,  кюшю|р.а|я  сжазал\ась ш|еоб.хюдимой в новую
эшоху,   'зшоху   перехода   каtПіиталиэма    в    иtмш®ри,алжтЕ@ч[іеюкую
стади1ю  ,р аі3в,ития.

В   иш1,еріиалиістичеюкую   э`поху   \раізвч"я   жапtиталш®ма   іЕФсh
р'©ншь"\ обр,авіоім   и,з,м©ниjL`ись  услФвиія   шаіасю,вой   борьбы0   стаг
ли  быскр,о  разв,и)ватьіоя ,н,оівые  форімы  проліетаіріспюго двіижіешия.)
Тот изі ів\о21шей  и теюіріе",коів  сюциіализtма, кю  не оуtмел в авоей
прак"ческой  р,еволюциюінной  работе   пошять   истюричежого
амыісла  сіманы  форім д,вижен",  тот  бе3\надеDшю \огпставало  На-
рушеніие  диіал,актіиии  в  практиие  бюрьбы  неиэбеDтшю  ®буслов-

:оТЁаf%рТии"П#еЁ=%еытОiШЁТебi#ЕТы#&Т,gаЕ:,:,Е:\Ямgрt#еВ%ЛтЮ:Б:Е:
ше   умеjя   ,пр"іеініиіт'ь   ее   к   праініиIкіе  ж7I,аіGоовой    борыбщ    ибо
диаліgктика  и  еjсть  теоіриія  ,1юіз,н,а!ния,  теюір,иі\я  дейіс"3иія,  пра)кти-
жа составл,яет ,ее оіаніову.  Наруше"е свя,з'и  теориіи  ,и  практи№,
не)м'и1нуемо ш,ривющит  .к `изівращенио  мар,кюопюй  ди'алектикиQ

Віакірывая  криічишы  ,политиічіеоIюіIiо  ба.інкріо"сmа  такшх  вож~
дей   ,Вюір.olіо   иінтершациоійаліа,   Iкак    К,аутакиій,    Сm,о    Б,ауэр
и  др„  В.  И.  Леінин  пиіс,ал:  «ОіанюIвінаія  пріиічиIна  их  баніиротства'
сФстоtяла  в тіоім,  что оши  «8а,гл`ядел\ись»  ,на ,Одну  определецную
фqріму   роста   раібочіе)го  движіен,иія   и   соіциалиIэм,а,   заібыли  пр®
е`е  оtдноістороініноість,  іпtоібоіялись  увиід,еть  ту  круту\ю  лом,крr,  ю-,r
тюірая  1в  с.иjlу  оібъективных  условіи\й  стал,а  н,®изб,ежюй,  и  прФt,
дол`жали  тве,рдить  проістые,  з,аученные,  іна  первый  івз)ш-яд  бес-
сшюіріные  иістины:  три  больше  двух.   НО .гюліи`тиіиа  Iбіолвше  пон
хоіжа  на  алгеіб'ру,  чеім  на  ариіф)ме"ку,  и  6ще  больше  ша  выс-
ішую   матеіматиЕ€у,   чеім   .,на   низшую.   В   дей,ствителынюсти   в,се
стаірые   фоірімы   tсюіщиалиісти'чесіIФоіго  дв,ижаніиIя  нашол,нились  но~ ^
вы,м   соідеіржаіниеім,   перед   цифріа,ми  ,поіяЕиліоя  поетюIму  н®ый
зна.ік:  «миінус»,  а  наішIи  імудрецы  упр,я'мtо  прюідолжали   (и  крФ\
должают)   уверять  оеібія   и  других,   чю  і«мишус  ч\ри»   балыш®
«миінус  двух»  _(СОч.,  т`.   31,   стр.  82).

за   развитіие)м   и   'подъеімом  tмоlношол'и|стиlч.®с|ионіо  .кап'италаФ
сюtздавш©го  эікоtlіоімичеакие  оіс[[юівы   соtю8а   прииліелкрованной

:3&:Ев,gаlбi`О'Чи:гЕерТаац:и:3н:л:б'УнРеЖсУуа#'gеig'р%З,:Ж'gfьаТр:gс°i:а`РmЖ
сювых  `протиівоіречий,  Оібtоtскрі®ния  клаоооівой  боірь\бы;  ше  сумел®
ра3'глядет'ь  о|бtОРотIН|Ой   СТОРоНЫ `П'Рtо|це€`Са  отНюси"ель1но.лт®  улуНт
шіеш,ия  п,оло,жіgн,ия   неізнашиггельн.ой   час"  раібочею  тшаtоса -
`,роста   эKсшлуатаіци  оігроімной    масюы   шеквал'ифи1шроівашых`
ріаібоічиіх  міетріспіолий  `и  ,неjслы,хаінно  зверюікФшо  угшелеш'ш  іколФ ,`
ш`иальных  народюв.

им1пер,иал|и8м  озінаічал  а|прюімнIое  оібо1скре]ни1е  iыс|ех  пр®"вФ-4
р,ечий  капиталиgнма.  И  если  «о,рігайіи'`зовіашая»  в.ерхушка  раібснt   ,•чею  іIшаtоса  мекріополий  аклошіялаIсв  к  эаиікрыванию  с  буржуан,   :`.
зией,  шла  \к ініей  ,на  пошQін,  оікавалаісь  материально  3аищ,"реuL,\,,,
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Gаван`IЮ`й  в  `иIмпери.ал,иістиче!аи"  уiФ,еплениіи  «Овоего»  каіпитац
.Яа,\ 'то  «Ещизу»  шло  нLараст`ащи,е  могучею  рdв,сkпюіщи,онногЬ' дв\и-

#йgИЁнg['Ё|З'kеiРхТЬ:Вg:Щбе#'::т,:=%']:Ыgы,g%Рь#;о%т::Мёd:йзрГ:%ГJТ`::
цы.   Реальнаtя  іза,Рtплата  '«ін®орігаінизtслваіНных»   (ім\алюжвалиіфици\-
рфаі`1.ных   и' ' нелФалйіф,иіцирован:ньж) .!  раібоі"х   неуікЛошшо   паі
дала,  условIиія  тіруда  ,рабIочи'х,   оіиружеНных  мінопоtчисле,нными~
щадісмог1ірщиіка(м`и,   армиіэй   вьшпюл,е!нных  лаиеев  на  прои,звtо\д-
ётве,  д.елаліиісь  ,в:се  tбіол,е6  и  болqе  невынюісимыtми.  Быстіро  рос-
лФ'  воtз,мущеіни.е  ра(бЬчіело  кпаіос,а,  роісло  ч,иtсло  учаютшижов  ста-
ченж,оію  дв.и,жения.

ВОжди  11  Интерінащиіоtнала і~ Кауhс"й  и \др.  не  гкриманилИ
йа\рксиіс+сtкой  диаліеIктй1ки  в  шюівюй \  слоikной  обістанФыке  .клас-
®о|вЬIй   |бlОрвбы,'  р  ,|olбСТ\аlнlolвИ®  Р,аВ1в|иваВШИХlёЯ  дВУХ   ффМ   Р,аtбот
чею  движёни --опіпорту,нистиічеGиоігЬ  и  реіріолюцигоінного,   не
@істалтЁ \ решителыню   на   tсто)роіну    последнего,    ,кошс,ерів!iр'авали
ётаIijыGі  I`4етод.ы,   и   dlюсісжбы   'ріужюв\оtдс"в,а   р\аtбоічим   движениіё,мL
В   эіmм   крюіелdя   осшоівшаія   ошибп&а,   щаtст,а\иtвttаін,иіе   ніа   ,.иbітю,р,о,й
кр\ивеjю  .в  ко,шIце  tкющов  к  окат'ыів,ашіию  «Оіртчоідюіисов»  в  лагфль
bоци`ал-.пРедатеЛей`,  а  в  ,Пер\иод  9o-Х  годо|р 1прошло|ю  сто|летия
ж  кріhМкреm®сШОй  пюВ,ициіи ' m ' ОтШіо,ш®ни,ю  к  оппісtіртУ'ниісrпа`м.

Идя  на  Уістушки  Фітшфтун,иістам.,'   откЛошяtя   рокоімеіндрван-
*іуіс]   Ф.   Эінгель\сIоIм  лиініию  р,еiпйтеtльно,й  бюірь,б,ы  и  р,аdм,еж{ева-

яТFлЯял:DОвШЖgтИi:Та##ь,ОРоУфКkюв"Ё=+ьо,п:#тёеЁ::%іи#:::таь,пЕt:і-
дооцешивал®  сіпасшосiчи  іні®а'иаінти,аінсu{otй  Р,іеіЕизtии.   К.'  КаутсLкйй
mи|Оал   Г.  ,В.   Пліеіх,аініоіву:   «...Я   Хочу  воізімюЬкшо  дольше  віовідеір,
жаться'  оп'  прямых 'llаіпаідоік rна  Б®р\ніштёйн,а.'  КОіпда,,  св'я?'аішью
тіеісщіеЩ:иім   о\брtаізіоім,   імы   іпЛ,,ёчсім   ,к   плі,эt±іу   б,оф`с№{іиtеь   `в!местеt   в
тdilение'  18  ліет,  тюпчда  ніе таік-ю  легікю  Фбіра"ть  ф'ружиіе  пріотив
€;]гароmо  dОр,атінииа.  Пусть  этЬ т 'оен,тиментальIНая  пріиш,ина,  Iнк>'
В.ее-таіkи  эт`о  чув\стіЬо  во.імне ' очеінЬ  живірі»   (пиtсьМ.о  от  2,2, мая
іч.`8g8t  года.   «Лиггфат'урінюіе   шаісл,едиіе   Г.   tВ. , Плеіха\ніова»,    1,938`,'
ф.^  wi,  істір.  263і-і264).

В.  Л"бкнехт  іm  іпоівюду  бер,нштейниады  заяви,л  Г.  В.  Пле-
`хаhоіву:   «Вр1  іприIпиісыіваете  Б,ерНшгейну   3начеt,нtие   ш  Вjlиіяние,
K-фIЬрtс>IіО , оін  ниікФгда  ніе .имел»   (<Ліитеіріатэ7р'іное  шаллед,иіёі'  Г.  В.
Нлеканоіва».   Сб.  V,  стр.  271),.   В   піиісыме  Г,   В.  ПлеіхаIкріву  от
•1`1   "ября   `1898  гюда   ЛиIбікн,еіхт   пиіз,ал:   «Отноісtительно   БерIн-
Ш+ейна  вы  .непіраIЬы -Он  н.е  серьеіз,еIн»   (т`ам  \жё,  стр`.  274).

П,р енобрёігаЯ інеtобходиімост'ькр `Р р`акрытиія ,сtо,циtалвных ,к.оріней \

gg%#jЁ%ГюНИtig,2*,Т±еи:!,И%g:.:З:Инkg=и,:iРа:ЗВуИсВла:вШk##аа?оКоООЛв%%
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жи.алистам-.ф,илан,трюпіам,  `кртіор,рше  віеіріят,  ічто  Еое  уртірашвіаелся
КЛ.ГяШ.::g#я,:н::О'Тое8gТLШаадМан#%ЁfеП:ГнТiЛgйlгТ:'Ч%,#тИ#л:ЁБ%СлlЕL.iпм

піереутсnмліешием,   Еюгтчорому   он   поtдвіеіргал   себя   целые   годЫ..\.
Я  жю,ріблю  об  этюм  ицтеллежтуальн,р,м  отстуіпл®ни.и  Барінштей-
на,  но  я  слиішксм  друж®Gки  к  ,mМу іраап,сmоіжен  и' сjlи\'шкюм
нэоісхищаюсь   егtо   іпріоIшлой   деятель,1-1ірстью,    чтоIбы '  кюtгда-либо
к]ритиковать  іею  `с  той   р,©зікюtстью,   ,котррая   ,ді1,я  вас   чвресtlур
'Обыч]н,а.   Она   оmаблIяіет   нашу   Kритику»    (Л,иткратур'но,е   інаі-
)сjlадие  Г,.  В,  ПлехIанtс»ва,  сіб.  V,  стр.  277т278).

РgзIкісю   раз,оібла,ч,ешие   Г.   В.    Плехаіноівым    нею\каінтйансіиой
іріев,и,зии,  \было   встр©ч®н,о   руKоводстівіо{м  ,П'  ИнтфінdіциЪнала   с
огроIмtнщім   неудор,ольствием   и   Фсіуж`деdіием. і  «.,.Все    іздешниеr
н,еімцы,-щис,ала  В.  И.  З,аdулич  Г В.  ПлехаНову,-Ощеінь оігор-
ч®ны  ,Вашим   тоініоім   іот.нос,ительно   КоіНра\да`   Ш,мидта.   Т.аиоій,,
моJF,  о,н  ХороШий  челIс>жк;>'  (там  же;  стр.  271),.

іФа,ктичіеоки      руков,одсmво   ' шеімещкіоій      ісісщиал-д.амtОікратиш
`ЕзtяліQ  Б\еірн'ш"йна  и іеіго іиоіМіпіа:ніию  tпtод 'за,lішту о.т іріев!кой `разіоI
блачIительіноій Uкритиіки  Г.  іВ.  Плёха,н,о,в,а.  д.еліо  доIшлIо  дЬ  тюmQ,

Ёf8#ЁвЕР;##jРаЁ#Ё;:Ср#k{]а;gg:8Ё{:г3о%Ч:i;Ё'gйЁ;Ё#ОFе#ЕЁiЁi
!f:!3'ь:%еТ?ЬиТыОм,gОF.КЁ?'СЕа#а,нТОа:СаР&:а;:ШаШкюЛ,'#?»й(5%.,аg]ЁыЭеТ"фТи\:::

:фЁк#уе#:#,Ё;ел8ЁЯ::ГЁ,:Ё;;вFо%ЁХо:сgЁi:Ё#р`§:§Ё3F6нz±Lь:сТяЗ'Моаl
борвбtы  за' Ч'ИсТоТУ  ,МаРtКОс|В|Ой  ТефИ|И.  ОН,  оч1ра',Жа\я  ОбЩую  дЛЯ
«ОРТ|С|дQ|иСс1В»   поЗИ.цИЮ,   сЧИТtаЛ   ШоЛН|еl  д|оП`УСт|ИМЫМ   ОбТуедИНе-
FIие  кащт.а  іс  М,ф,к;сюім.  ,«.„я  дюліжеін , отжрrытр, ,'зtаtя,ви,ть,L пиісац
Щаутgкий   Пліе'ха"ву,-что    неоікантиіаніство `   ,меіilія,    ісімущает
іменьіне  вqело ,...  Вісег+аtки'  я' думаю,  что  э,ікіоіно!ми±еjс'ікая  и  иісто-
)риічеіакаія  hэіч'ка  3рениія  Марікса  и  Эіmгелыоа   в   крайщм  qлучае!
Оо|вместима   lC  ,Не`otка.НтИ,аШlСЛ1ВtОМ»    (1ПИ1СЬIМо   К.    КаутlС1К|Ь|ю    Г.    В.
Плеханову оrг  22  маtя  1898  крда;  Литаратурн,оіе наследие  Г.  Р.
`Пліехаініоіва,  об.  V,  іdр.  264).

ТаікtоIе     іотношGние     Каутакоію     ік     п.оіп,ь1тIка)м     рtеIвиі3оів'ать
ма,ріифи,зм   фж'гиічес!ии  оіцраівдывало  ікjlеів,етніич\ёіжи'е   изtмыtшле-
НИ1Я  О \ фИЛОЭОфСЖIОй \ ,tК(НеОбіО.СНОіВіаШIОСТИ»  IИ  «(Н'9С,О|3ТОtЯТеЛЬНОСТИХ;
теоір и'и  інаучін,о.г.о  ісюци ализім а,  Ьыяtвлялоі глубоіКqе  непtон,има,н`иIе
«іо'ртюдоіиоQв»  нікр,аtзрывніоій  целын'сюmи  ,и  е(д,щнiства  всtж  соістав-
щы,х   чаістей'   .марік]с,иt3,ма, і  'н1е!псIн,им,ание   сущеісtтва    диіаліеіктичеL
•Фкрю  ім,ат®р'иаливіма,  ,сушатіва  ,й,  ®кюtноіми'чаак,оію   и  нtст'ориttlе-
скЬю   у,чеtни.яі   Ма`ріиса.   <{БIol\рьіба»,  Каутсікого   прот\ив   филіоtсQф-
"коій   р,еів'изиtи   объ€!ктиірно  ,'превір.qщалаісь ,  вт  дыімовую   завесу,
в,  тсіжое  заIмаіаки,рсв,аmноіе  пРиіКрытие  <жритичесжогс»  .похюда ,
на Ма,риса.

;  ,Вf`.   И1   Ліелиш,`  иміе;   ,в  івіиду  ін®мецкую   ісониал-hе:Мо!иЬатrию}
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пжал:  «Матери,ализім,  как  фи7I,о;Ооtфи,я,  вез,д.е  у  них  в  3агоне,
э.N,еuеzеit",  самый   выдержанный    и   3на\ющий   орган,   рав--
нодушен  к  филIсюфии,  іниікіогда  не  был  яр"   істороtн,ником
филос,сфісікюію  'матеіриализіма,   а   в   последнее   время   пеIчатал,
без  едіиініой  оIісв,срtки,  эміпиіріиоікритIиисхв»   (Со,ч„  т.  34,  стр.  33б.
Пиdым,о от  13 ф€Iвраля  1908  гсда  А.  М.  Горвк€іму).

«Псіаміотрите,-ізам,ет'ил  Г.  В.  Плеtханов  ,в  ,піисьіме  к  Л.  ИФ
Акісельрrсд,-ікак  малсі  піониім,ают  немещки.е  социIал-дем,сікраты
ів  фиtл.оіссфи,и.  Их  надо  ох,р,анять  от  чеLіухи,  как дете.й»  (Лигге~
ратуірное  на,`слежие  Г.  В.  Плеіхіаmва,  сб.  V,  істр.  291).

г.  в.  плЕхАнов  и  в.  и.  лЕнин  'в  БорьБЕ  против`N
БуржуАзнои «критики»  и  рЕвизионизмА,

РАЗЛИЧИЕ   ИХ  ФИЛОСОФСКИХ  ПОЗИЦИй

Лйіниія   реIшиітіельнсіігd   раізюіблаічения   фил,сюофаиоію   ревіиізи-
оін,из`ма,  провісtдиівшаяіая  Ф.   ЭнIге,льіооім,   прерван.ная   пIосjііе  епю3
смеір'ти   р'у,исііводител,я,ми   и    тіеtо`р,етижами    соци,алLдеімyоtирати,че-

:КGИнХаПлаиРЕ:`йруЗса:ПкаиТм[LОйр,е::#'LГцЬ:;с,н€_тЬ:FмаиП#`g;:,3Z;;:а:м#.ПвРОэдiО:Лj_
8на.іключаетоя  величайшаія  иіс'т\сіричесіка.я  заслуга  ру,осікюmо  міарік-
с'изіма   іперJеIд   междушар,otд.ным   к,оммунист'иічіас`ікиім   движением
Рк::`::l.:{е}Е:,с:J:,:`8%:ЬйВ:,'#РииРgQСiГjО:ГсОi,±П'РБ:Лйай=j:Тиаш.сОЕГеi#вИыЗхаТ#%.

дней  ав,оіеIй   пісwlитиіч,а:іио,й  деятелы-гоIст'и  вістал  віо  глаIве  бсурьбы
прtо,тіи3   меIж,дvн.арісідніс'Iгісі   объедиінения   б`уіржуазной   «ікритиіки»,
•и ріевизиіоши3ма  и русокоіго. ,звена этіопiо оібъеідин€іния -, «л©галь-
шою  марIиGизма»,  «акіоноімизіма»,  мень,ш©визмао

Раі6oіты   В.   И.   Л.енина    1894   г,оIда,   напіраівлеінные   против
ліиберальін,о.ю   наріоідніич,®стіва   и   tстр'уви®ма    («Что  таю.е   «дрУ-
3ь,я  tН2|;роtда»   и   ка\к   они   ,воtЮют   прротив   соIщrал-дем`olиратоlв?,»,
рIОфер!ат   «Отражеіние  `імаірікс,и)зjма   `в   буржуа'зной   литературе»,
в\последствии   поіложен,ный   в   оіансіву   ра,боггы   «ЭкtОноіми,чеакюе
содержание  народн.ичеелва  и  іиритика  dю  в  'иніи`ге  г.  Струве»),
были ілт®рвь"и  ,в  ист'ории  .руосікоігіо  маірк,сіизма  д,о  ,конца  по,сле-
діоіва.телЕіti,О  ірев,олющиош'ныIм:и  ответаМи  ібIуржfуазIно,й   «ікритtике»
и  ревизи.оtшизtму.  О,ни  н.аIписаны  В.  И.  Лениныім  в  поtс7юдний
nОд  живни  вIелик,оtю  юірифея   маріиаистіакіоій   "аужи -Ф.   Эн:
гель`са.   Р`евtолюіциіоінная  теіория  Маріиса  ,и  Эінгелка  в  раіботах
В.  И.  Ле,нйіна  получила  іне  тольікіо  авоію  неокр,аіз,I"vю  защитіу,
EiO  и  Iдальпей,шее  ів,сестоіранінее 'развитіие.  В  В.  И.  ЛешиIне  д`ело;
М.ар,кса  и  Эін,гельіса  нашл_Оі  Gвоіею  ген,иальіноіl`о  кріоідолжател,я.

Сам   В.   И.   Леш'ин  іочиітал `свою   б+Орь,бу   1894-1895   гг.   со
стірувиIамам іпоіу"тельным оібр аві'чиіксім, пріаіктичесIки Iп,оказь1ваю-
щиім     піоіліитtиIчіеіскую     цеіншIсють     ,ніеmриIмиірiи!мой     теюір,етичес1кібйл
піол,еiмикіи.  «...Неiб®аполеізш\о шюсіміот,реть,-пиісал В.  И. Л.енин,-
на  то,  чю  бы,ло  деоять  лет  тюіму  ініазад,  жаки©  теоретИческие:^
ра3шсп`лаісия  ісо  «стірув,измюіМ»;  ,намешались  уже  т`оща,   и3  ,ка-
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#их  неібольщих   (на  пкрвый  взігляд  небо7ш,ш,их.)  t р,асхожщелий
проив,сшло  Iполніое  по,литич.еское  размежеіва,ни.е  партиtй  ш  беіс-
пощаднаія  борьба  в  парлаIм,еIнт©,  в  целоtм  рія.л© o`р,гашсm  пела-
тiи,`на  нарад.нрпх  собраіни,ях  и  т.  д.»  (Соч„  то  П3p  Стро  &2).

Сівою   'р,аботу,   разоtблач,аіющую   «іелруЕизм»9   В. , И.   Л©нш1
сfтитал  іяівляющейоя  во  мін,огих  ощношёниt"х  жоінопект`ом  позд-
Ней|ШИх   Ра,боТ,   Т|ео|Рет'И\ЧеGкой   фор|МулиРОню1й   пол|о)жешИй,   ИЗ
іиоторых   івьттеікал\а   «ліаво-`блсікистокая»   тактика   КОмімунисти~
чі®сікtой  партии,   иде!я j реіволюциіэін,но-деімоіира"чеGкой  дй.ктату-
ры  ,проліе`тари,ата   и   креістьянстtва,   идея    соfчета!ниія   в'   еіди`ной
ЁLгIаіс.с€ів`оій   боірыбе  демс№фіати)чеіоких   и   сюциалистичіесжих  3адач
(ісм.   СОIч.,,  т.13,  істр.   82-83).  КрIитика.,ре)ви&июіни8ма  у  В.  И.
Л®н'ина  была  оірігаінич,іеjаки`  Ов,язаша   с  дальіней,ши,м   равсви"ем
ма,рисиісшж,о,й  т,еоірии  в  н®івых  исто`ріиіческих  услювиіяж  и  івыра-
бслікой  на э.ю,й ооноіве  стр,атегиіи и  тактики  Коммунисти]чеіыюй
па`ртии,  tсоіотвектівующей  этіим  !новьшм  у€ліовюяIм®

8а,пiВдеE,8в9.4й|.Ей9аFниmш.,;:,3::8:#чЛа=И%еJ:#зиГЗОн=fмТgШрТоейГиИиГпЫЁд%:
ы©ре1гал  П.  Струв.е  и  оmмежевывался  от tнеI`оъ  ,В   1901  ,mду  он
объ'явил  іGтрувистаjм .беGпощадную  п3ойнуg  ікак  лиtбералаtм,  Не-
елоtсtобіны\м  оггістаи\вать   даж,е    чизт'о-д,амоікратичесіки,©   т,ре!бовіа-
н;иія,  указшвал  на  реакциіо!нные  и  коішіріреівсшюционные  чкрты
ли.бікрIализма.      «Статья      «Аjшн,и\балы     либералtиз\ма»,-писал
В.    И.   Ліешин,~іиритикует   юішибіочіньI`е   іра.Осуіжщения    о,ч.нопю
либ.ерала,  и,  эчіа   криітиіка   оіка.зыіваетіся  теIперь  іп,очти   цежш1юім

:lgЕМе%Н`Б%3#л:%#:f>ИТ%Кd%. ,кртТ3:йtШтЁТ ,ёЛ4И;:е'РаЛЬНОй    mаР"и   в
Раз,облачая   реашционн'ую    ісушщtоість   рdвизи®ни)счіоких   на-

:иТ%И%яНас$Тд%%'И:пТр?оМdетР:р#к.o#еШдИ:НижПеРшИиТяаtВ3gщ%lРеОМиН'#алЗШьна:Ё:
ш€]му   рtаіз`в,ит.ию    диалектич®акіоію    мат®риализtмао    В    статъе
«Наши  упіразднитіели»   оIн  пиісал,  полеімиізируя  с  ПОтресіdвым,
іпытаівши.мсія   <щріимирить»   матеtри.ализм    G    маж'иізМОtм,    оше--
сти  к  числУ  пуст,якю,в  бо\рь\бу  матерtиалиізма  с  ЕЕдеалиэмоmн,  от-
рица,вши.,м   овязь   филосіоіфсж.оію  м.атериали3`м,а  :с  р,еяюлкщиоін-
ным  п,ролетарсік.иім  движениіем:  «Спор  о том,  чтФ  таіиое фило+
сюіфсий  іматериал,изм,-почем.у  сшиібочны,  чё.м  опа,сшы  ій  р,©ак-
циtонны  уклонения  от  него,   Gс`gэЭсЕ   сівя3ан     «живtОй     реальінс}tБt
спэя,зью»   с   «маріис`исчюкиім    ,общест1вешні®-іполитшеоим    hене-
нием» - иначе  это  посл®днее  было  бы  `не  імарік]систюкиш,  неF
ФбществешIно-пtсmит,ичіеаким   и  неі  течениIам.   Отрицать  .«іреаль-
ность»  этюtй' свяIзи  могут  толык,о  оіграіничешые  «р©альныё  іп.d~
ЛИТЁК#Б»яЕ%#°:Рв:::Мсат:##ма;:3Е,Z,kЗ:Тн%::м(g:Нй'.#GЁZ'нig.оggа)G+йц

челио,й   свія®аннtОісти  диалектиqеQкоtm  матеіриаливма  с  рерсшю-

:Ф#НgсЬiМчв3.ФелЦЕИЁgх:аgн::::в:ЁЁ#:ЬЫЁ[;iіЁ'%:ч#:Ё:j®Ё°ИОЁ+ТиgЁ::
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НИф  Р№СЮКЮ|1ю  МаiРИС,ИЗМа  бЬLПО  бЫ  НФЕю6МОЖН|о  бе3  ВыяСнеШШЯ
ГL   ЕВо   Шліежашовшм   осноів   фйjlосо(фак\оI\оі   матер,иаливма  и   их
fgОа:Т*е%ТЯА7Тс:р.ОЕВ';':`82К&::::цFт%В3'::Р(]И88#_Х]а9йоЛЗfFiРЁ#'лЧ:

й`3,НсоафВ'а#:хОgо::L::ешРйИ{с#,:':Г;И=,а'28,аЛст%?С§g3Г\.Ре%°#ЁЮдg#мХЬтРиИk
тшыю,-іпиісал  В®  И.  Ленин,-чтю  едиіпственным  маржсизтам
в   междунарtОдной  социал-деtміоікрат'иіиt,   даівши.м   критищу   т®х
н\авеіро!яmны'х   по.шлюtстей,   котоірЬ1е   наговіорили   здесь  рев,изио-
i[исты,  ю  тоfчік,иі  3,рения  піоіслgдоівательіноmоі  диалIектичеюкою,  ма-
теIриіал'изма9   біь№  Шл©ха,нtоів»   (іСоч,  т.15,  стр.19).

К вел'июй чести  L В.  Плеханdва, 'Оіі1  яIсНо ,вtидел  опао1юсть
б©ріншт®йниіады,   шоініиміал,   что   филоісофский  рави8иошиізім   на~
Ii:оg,ит  делу   міdждушародніоіпо  ісіоіциіалисти,чіеіакоюі  дЬи,Желиfя ,,, рIг-
р"мный  кре(дo  <{„.,В,ойпна  тапqэь,-,пtисал  о,н,-ітюйдет  амертн'ая.
наідр  вооіружать`ая»   (Литфатурін,ot8  цаіследие  Г.  В.  'Плеханова,
сб. V,  стрb  272)о  Р,ечь  идет о  тоім  «...к,оіму  кеім  быть  поіхоіроін®н-
`Еgg:.д:RFоИкар%#ие®МйО;КР(агТ.ИБ.Бпе#еНх:,:еаЁТ°йзtбИрТаЁ[нР[:ЬБШилТ,3,g:B'df::

h,рФивп$еiд,е",ия,,  т{,   П,   скр.  '340).
В.  'Ио  Ліеін,иш  ішріиветTdtво,вал  и   одюбрял'  рыступлJешиія   Г. ' В,:

Плжанова  ,п'р,сл`ив  меіж!дународнсjю  ошрртун,иіз,ма,  піоtдчфки~
вал'  Огромные  3аlслуIги  г.  в.  плехано1ва  в  8тоtм  оIiнощешии  и
с'истіэmлгатиtн,'асікиI  креібоваЛ  oi  н;ею  дальнейшей  нетерJшиміоIсти  ік
м&лейшим   проіявлеkтияtм   филоісоіфіаиогс}   іРфви3\иЬhіизtміа   и   б#р-
жуажю,й  «иритйп"»іm

С,чIит'а`я   Г.   В.   \Пл®kаш,ов,а'  л\учшиМ   и  еhиіkіьmвt:"ніо  tпоIследФн
ватіелыiо  'верным'  филtсюоtф'ии  маtріиоиізма  теQретиKрім  из  чИIсла
вощеій  ЕН  Шнтерінаіциіоtнала,  В,  И.  Ленин  ,сиістаматичеаки  под-
таліKиівал   его'  на,  ріеіш,игелш{ые  выстУtпле!шя  проггив   филіоіоофп

ЁfЁйРЬНфР=еВ#г:аИd#:ZШ::Ё#:Ё#сЁtРе%Ё:jьСТ%а=i!Ё8::еSiЁаS;:;°<;j:%;Ёи:FЁ
истории  материали3ма»  -В.' Г.)  не  высіказывается  р руссікой
jі,ите[ра'п`уIрs   и   'не   гвь1ісжазыіва,етс,я   решит\ельно   прісугив  ,неокаtн-
т`иаш.ства,   шірщіс»ста`вл,яія   Стр,увіе   и   БулFаіkюіву   ,полеімиізироtвать

РвюЧЁСgНЕХ€%%Ё8gСgв,;;8ЁийфТрЛ;L::кфi%И';:3Ёи,`#хТ(бG::ч:Нат.Уg±:
стр.  5Щ)о  В  ріяідіе  іаво,иtх  пизем,  В.  И.  Леінин  в`новь  и  'він)овь
выіGіка3Ейвал  шедФвісшЬстIю  Мед#lителннюіст'ью   Г.   В.   Плеха'нірва,
недру`мев,аія  пФ  пово(цу  еію  цаосійвIной  пIo®иции в ,`біоірьбе  протиtв

FйТйеЕgнmg."#Н#8т.ре":%gуП2ТИiМЬаiЮiТ[`%Жо#"_'i=аЛkИЯа::+LКаменскіий  `€пісевдони(м  Г.  В.  ПлеханЬва'    L tВ,  ' Г.)    ,остав,ить

т#:`gkВг%ТлакаТ?Еgо:кТкРрУиВт:]юТ„>Р##g:g:#у:аi#Оп#ли:у®,ВеЖ8=
Gа!я роG#о  #%#е2о,  е  э"м  я  вполtне  согласен*і   а  рарно и  с Тем,
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g:у%е: tНеИj:Иёз,i(аО:СОв:о:Ё:g» П|?с:Пч:#У34,Б3Т#g;'Ё!.На)   ШеОб'ХЮШМа
Г.   В.   Плі©ханов   не.  суімел  івоврtемія    р,аіакрыть   подр1ишноп`с}  Т

иЛ,аоооівоtкр'  л,ица  «легаdlьhых  м.арt'ксистощі».,  о`н  в  9О-х  гюдах  не.
в'идел  в  них  в,раtюв  маржси@ма,  сч`,итал  ,их  іщроч`ными  ооюзни-
иаіми.  Под  івлиія.шй.еім  В., И.  Лен.иша  ан  в  наtчале  900-х  юдо.в
встал  ііна  поізиіци,ю  біорьібы  Ico  іструвиIстайи,  при,міинул  +к  В.  И.
Ле.н,ишу,  уже  в  1894  году  реізіи6I, іраз,облач,а,вше"у   `СтIрув,е,  как
аtпол,оmета   капиітализtм,а.      СтLатъи    Г.   ,В.    і Плеха'ніова    іпIDofив
Берпштеійша  и  Струве  читалиісь' В:  И.  Л.ен,`иныім \и  В.  И.  Леіниш,     \
каK  видно  иЗ  пер.еп'и,аки  между ,ніим  .и' Г.  BL  Плехіаіновшм,  де-
лиліdя  с  Г.  В.  Пліек,аішоівы)м  Iсв\оиіми  шрIитичіеісіи;ми  заімеч,аін,иям.и.   ,
'«Віел,и,юоіе  Вам ,.апаісибоі,~іциіс,ал   Г.  В: UПл,еханIов  В.  И.  Леши-
ну,~   з,а,  Ьtаше   за,м©чаниа  Ф"іоіситЬ1шо  м`сюй   стать,и   проггив  ,
Берншіейна»  (ЛитеРатурню\е  наіследие    ,.  В:  Плехаtнова,  сб.  'vh.
стр.  302).   ,

Тесніоі@  оіб,щеtніие  Г.  В.  Плеханюівіа  с  іВ.  И.  Лешиным,  теюре-
т'и,чіею.щиIа   QшоtрЬI   иі   диісіиуtасіии   Міеі2щцу   `ніи\м'и,,   ріа,звертывав1і1иеся
во|кРуг , РУИО|ПИ|с.ей   Их  Рqlбот,  в,  И.скровоkи.й   пе|рИО`д   СаВМеС"о
Фбсуждаеімых,  іmпdф едстtв€Iшюіе  .Оізн,аkОімліе"Iе іс доі "Ошща ревіо-
люциіоінно,й   прл,итійчёіакой і  и   фищсЬіфіакіQ,й   позшцией    В.    И.

сЛо%НаИkНиае±iе®otg:f#3е,kеиg'Кg:,3::Ь[:Лг:mвТР#Р#е::ОнаFаr,''ЯнНggр,ggл8шТ]ЛыОё
піротив  '«критиков»  ,и  ріеЬизиоі"истЬв. ' ОСоібенш.о   это  оtгніоtсtит`ая

]:o,:Г?в'Ри%t§%:#о,йПР:ОтТ:ИпВен:КйЛ.®оГ8,:ggнЫХвТа±Р.щіс#%:оiЁi»;:а#.#л%
аабIСТвеJi{|Щя  т9olРетИЧе|Окаlя  по|ЗИ|ЦИЯ  В   б,о|РЬбrе  ,кроТкр  М|еЖдУНаL    '
рюідгiоtю  и  русакоію  ревивиониізма  ікюшца  90-х , гоідов  пРоішло(ю
столетия  ,и  пdрівых  лет  900-х  iіdдов  была  партийно  заос`крtеЧ;а,
носила  *аtр,акТер  Р.езіиоію  tраIзо\блаічеш'иія  аінтиніаучной  сущности
ревизиоінис"ких   <{'иршищеок.йk»   иЗімьшлеш'ий   вfэагоЬ   маіріиси-
СТ'СКвО.'РиТейР:ИiИйн  tписал  в   і92і  гёду:  tт...#е,сьзя стать  соЗНаТеЛЬ-   `

НЫМ,  #СZСТОЯ14{#Л4   К'ОММУНИСТО'М     беЗ     ТОГО,     ЧТОбЫ     ИЗУt±аТЬ  ---
именно  gtзуисZгb  -, все,  на`писаннIое  Плехан,овым    по    филосо-
фии,   иб,о   это   лучпi,ее  вс>  ,воей " между"арочдніой    л.итературе
мар,к:сизма»   (Со,ч.,  т.   32,   стр.   73)`.\,`

С   ж,еле!зшіой  лоп`ииой  и  ,поіслеідовательmоі6тыо  !р,аiзвиЬ`ая  ва-
Мiе:аТяеЛ::Ыв:с,крТОF%ВИ#ін:ЁТш:g%`Г#ЧF:р,#:иМ`%Т#Ра:'а8Ё:И:Ч'%ЫИi=

наін,ия,   Г.,  В.  \Плех.аkов  дал  ц'ёльнIЬ®  научінр,е  ас,веіщенLие  ріяда
вФфd(сов ' и   щ`гй~п4.ем, '  поістаIЬлеШж   біорьбоій ' рIеволюциан'нотчо

Ж,K€Е%#оЕ'Р:Тz:,о,с%tЪли:i?оgскг:Е3л€,вf:еив:Еиа:і#gмсо#,mг;gFиЁ
З#%%И:Ё%&:,:gЗ:'Кi::gбхn:fдТи:##:i:g.аролВk#иТщО###:ИЛ#Ж#Z:

о  роли, и' значеін'и,и  клаосовіоій  бьр'р,бы ,в ьбщеісфtе, к,аjк \'мо+гучеф®
рыч,ага     5й{рЫdмtическою   и     поли`тичеаIaою  , , преюібіРа?іоваmия,
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и'tдр`.).  Осюбое  імесю  Г.  В. `Пл,еха,mв  уделил  в  авіоіиж  раtбісmа,хг
равъяіснеш.,ию  идеи  ра,зівит`ия,  защищая  ма\рисистсио©  учен,ие \о
«,акаічках»,  о  револю`циоінном  переходе  и  в  ,приірщ.еі и  в  ®бще-
сmве  огг,: Qдmю  ікачестве,тшоію  ооістоя,ниія  к  друmоім.у.  В  проти~
вюпюmжностъ   буржуазініой   «кри"ике»   и   ревизіиіонизму   Г.   В.
Плежанов  с  большой  силой  подчкріинул,  что  «іпоtяпвлешіи.е  міате-
риалиізтй,ч.еd`кюtй  ф,ило,соіфии  Марікса ~  эю `поідл,и.нная  ріе'рtолюг

:#Ь::gс?kЯюйВ#ЁlКсла:»Р;йОз%;:#i\еКаL#лЮО,сТофiйФв3±НраЗgзвЖРkИ#
т.   П,  с.кр.   4.50).  В  св,о,их  раIботах   Г.   В.  Плежа41іопз  всестюроінне
излаігал ,сущно!сть 4оггкрыюю Маjріксоім материалис"чеакого noL
ниміаіния  изторіии,  оrютаіивал   это   поіниімаш'ие  от  інаісіЕюіюв  ре--
визионшзіма,   выдвщгал  ноівую     а,рш`уімештацию.,   дал   глIубожуюі
критику «эіюшіомиііеакоію материалиізіма» и івытеIкающеыіо цв ,неh
ю  tкЕиетизма,  :и1інісрирующеігіо  роль  Iнароtщых  імаіс1с  в` истюрии,
ролtь  аіктивіной  ,деятель.,но!с"  людей.  В   наіпрапзленных  піротив:
каінтиан\цев  раібіотах  Г.  В.  Плех,аjнов  р,аакрыл  непір'иLм.иримоість
матфи,алиелма щ кантианс,кіоп`о идеализма, защитил ,и ,иашкретич=
з'ирсвал  оаніовные  піоло\жениія  м атериіалис"чеіаюй  д'иаjlелггики,
пtщчеіршул  ее  ріевtолюциошюіе  соідержаін,ие.  Он  на`нісмiОву  р,аіз-
ГРсIмIgл   ПОПЫтiку   ПОдМенЫ   |На|учНОГо   ко|м|Муни|3|Ма   «€ЭтичеокИМ
Qсщиаліи!змом»,  пока8ав,  чю  «этиічеіакий  осщи.ализм»  это  ср.ед-
стtво  буржуаз`ии  в  ее  боірьібе  протиів  \маріиооівой  теоіріи  прюле-
таірокой   революци,и   и   диIктатуры   прісщетаіриіата.   .  «Заведо,моі
шеабыюічньlй  иде\ал  длія  наіс  не  идеал,  -  ш"сал  Г.  В.  Пл,еха--
н,ов.  -  а  проето  безнра'вственные  л,#сг.якZ{.  даш  %аGа7э,    идеа.'і`
революционной  с.оіцIиал-демокріа'гии,    это  ~    i9еЁ3сг6%7'елб#остt,
б~уd#Z#Gёо»     (И3Iбранные    филіософокие    пріоіизіведен,ия,    т.     П..
кр.  б21).

Реш,ителыно іподч®рIииIвая  величайшие васлугиі  Г®  В.  Пле*а-
нова,  .поіслеідtс(вательніопо  матер,иалиста,  наноюиів,ше`ю  по  фило-
соф,Окиtм  п,рог1іиЕн,и,кам   маріисизіма  удары   исIклюічительной  си-
лы,` мы  вместе  с  те!м   обяз,аіны  ощмет`ить  сла,бые  спчоро`ны  ею
те"репш.®сіKоій   боірьбы,   повлеік]ш'ие   3а   ®ібой,   в  оіпіре!даліенных
истюричеtсіки,х   услсів,иіях,   `зіначительшые   оггстуіпл®ния   от   высют,
завоеіваіншых  марjисист,ской   филоооіфией,  раввивавшейся  `вели-
.к"  Iпрюtдол,жателем  j\;lариса  іи  Эінгельіса  ~  В. `И®  Леіниным.

В  Обсібщеніном   вJиде  этй    с`лабые  сторіоіны     филосоіфаиой
бIорDбы  Г.  В.  Плеханіоіва,  каік  нам  пр.едіставл,яіелсяg  сIвіоідятіая  K
следующемIу.

Г®  В.   Плежаjнюв,  піріекрасшо  іразъяісняія  и  раіскрывая  оФнов-
ные  закюіны  маріисIоів,ой  диалеіклиии  в  их  об,щем  ,виде,  ша прак--
тике  `в  `р,jщ©  случаеів  оіца3'аліая  ініа     чужды`х 'дшаліеіЕп"ке  повиг
щиях.  Оін  .не  сумел  практищеqщ  применить  маріЁаосшву  дйiалежr
тиtку  ,к  а,наливу  исюри.ч®акоі1іо  общеспв®н.нIопіо  пр®щ®оса  "ас-
освой  борьбы  в  РОіосіии,  не  сумел  р.аіскрыть объек"Ешоій  диа-
лаIсmш  этюію  'прФіцеіоса.  Віо- мrніоIіоім   этюI  оібъясітфяелGя  ^"ам,  ш}
ра3витиtе  ма,ріиGиелакюій  ф"ю)ооіфии  Г.  В.  Пліеж,аш®в  бол,ее віоешчь
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\;і-лсжал  в  ло"чеGкой  защите  ее  ок]ноівіных  піоmо'жіешіий  й ,в  jюги-
чеісіисям  ,выведе]нии  из  эт`их  полоіжений  дальінейших  следстtви'й,

gg-еСрТаЯ3Е:ЁхИ':ЛбggggеИkРУ:=;[кХи,М#:gОgсбтРваiЗ,И%%щПё%:М:Рн%йkЗi:±FиХ
Пісю".му  диалGктика  у  Пл.еіханіоіва  в са\міой \слабой  степеніи вы-
ступаліа  в  ее  поідлиіmноIм  каче`ст,в,е,  каік  тею!р,иія  поз,наіния и  дей+

:ТрВиТмЯар%:а3(%Лм:'С:IбПэОюТ#'МвУ.Щй:Т'В#енС::Е:Н<?3Ёл%%o#+#j%,и:#МрМа:
rци»,19479  скр.  328).,

Ма`рік]сіава  диалеіктика  ,не  оікавалась  у  Г.  В.  Плехашова  ру-
иовюдств\оtм ік р аIсікрытіию Qбъеікти`вной ди.алеи"ки  иіс'юри'ческо-
го   ПР|сщ®оёа   клаlooolВю|й   боРьIбЫ   в   РО|СIсИИ.   В   ею  Раlботах,   по-
`Фвященных  tріусакой    обществ,ешнюій  жизни,  Она   окіорее  всепр
ліишь  прилагала[сь  LI{  дейішвиггель\ноісти   в  .качестве  б,еюсп,ОірноIй
иістины,  дающей  ответы  ,на  коінкретшые  воIпросы,  поставлен-
ные  этой  дейстівіитіельноістыо.  Отсюда  абIс"раіктноість  плеха,нюв-

:'\Б%:##'ИdЗи?ст%g::::t::,ЕО#,#еИ±ЗаГвТйиРgа:=iРЬв:#FЖлдеУниТне=РмТеЁа2:
пример,  Г.  В.  Плехаінов  ,в  полноIм  ооотвечіствии  с  мtаркюизміоім
утвфіждал,  что  России  прі®дстю.ит  буржуааная  революциія.  Оін
:приімеініял  этю  н®olсп,ориIмо.е  полоіжепг1,ие  .ко  вIс,ем  Snион.Оімическим
и  шолитиче1аиим  воіпріосаім,  но  это  п\рим.енени`е  приняло  у  неіго
хараtктgр   tпIоиmиоів   ответов   на  в`опр,оісы,   піоіставленные  дей,ст-
віительноістью,  в  лоп`ич,есікіом   развитии  оібщей   истины  о   бур-
жуаtзном  хараtкт©ріе  р.еволюци,и.      a

Что  зжачит  пріименеіниіе  беіоапорIных  по,лоіжениій  маржсизма

%а::Ё':g%ИиТ8#::%:Гк:оВи%Г:°н=ерТ::::П,gн:лдЕ:`О#.длИ®анЛm:LК.Т\Fа::Кgi:'В:Т±ЯLП#:Т«П#,3,:{,g,Б'g[:ЁО±ЮаLПаРiИkМзеНпаоНлТоFжgg#:'ЖиеНZЁт#%Bg:Иi%3:

ліиIчіных  кл,аісісюів, ,должен  ,служи,ть для о)проделеіния  тюItшоію 3на-'
чениія  эт,ой  иістиіны  в  ее  приtмQн,ешии  к  тоіму  іили  иному  воіпроL
су.  Оібратный  же  апіосюіб  раосуждан,и\я,  нередио  встіреIчающийг
`сія  у  ооциіал-дем\сtікраmів  праівоію  крыла  с  Пл,ехаінсIвым  воі гла-
в6  их,  \-тa  е.  стр,емл,ание  иIОкать  ответ!оів  на  к.онікретные  в.оіп.
росы  в  піростоім  лоIгичеакіоім  разви"и оібщей  иIстины  об  оIсш.olв-
ноIм  хараіктфе  нашей  реіволюции,  есть  оіпошлешие  м'аірtкіси,зма
и  апл,ош,ная  наGмеiшка  над  диале1ктіиічеакиім  матери.ализмом».
(Соіч.,   т.   3,  стр.1О).

парРиfВ:ИпХерРи:Ьбi°ТбауХБжПуОiазВнЯоЕе`Б::[ОХл#?\Сf'.МвТа#]Ие%нРоавб%%%й:

„::'Н'€Лмg::{L$РО%:НЬkТ%,Nf##3тЁg:8#ЁеаЁ=иИ»ТТЬкНо?нСсТтИатgрЬ;ЛюКiЕ#

Ё'ЁЕ#::с:Ён:3?%,=:Ё[Ёi::Ё§gжауgаа3]хи8и3tа:#'tЁЁ:Ёt:;Ё'Е:I:`:#gЁраFу:м;Ё
тиворечи,я   между   классоIвыіми   ноісителяміи  двух   вра,жд9бных,
д'ру`г   другу   методо\в,   спсюоб'гоIв   буржуазно'го   прео.б,раз.9вtания
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`  ®бщ©счівен\НіОtli    жи3!Ніи   'РіооСии, , , не   сумел    `пюіН.ять    авоіоо!бРа3ИЯГ
ПіоЛЬЖ®НИlЯ    t{l|tС`lСТЬЯ(Н    В'    РtОlGСИИ,    ,ГЛУIбіфЮql0    0ТЛИЧ'йіЯ    кріеЮТЬЯШ~
аиФпо  в|o"рI()lОа  `В  РIО|аGИИ  От  КРI'GСТ'ЫяШаиЮ|Ю  t\в|о)пР)оIОа ,в СТР,аН'аk  За-

Е2'g:':ЁшЕiij'tt::,:Ьт[;,р:::`::ЬМЬ:L=L#Ё%:]а°'еобf:LГ®%Тg:?шНнИ:ей'ОйЪmе,FиШрmоО:Ё
оииі  не  оіказалюIсь  отражешным  в  теюіретичеоиих  іработах  Г.  В.
Пл,ех,а|нюва,,   lИ   'ИМе|НН|О `  В    СИ|ЛУ   ЭТ|olг1o   emO    з|аЩ;Ита   дИалI8кТйlкИt
Маріиса   от   рGвизио\ниізма   нtdіоиJlа   аібіст,р,аіктный   хараіктер.

истgкиР%ГшТиt::o:чн%±:3з::Ё%,иЦЁРТвИ:йhл8LНа:]:ЁЗаИРвУ'Явю:%РОРсе:Т%%FЖ:
стии   партии   віоі     ЬрGмешнtо,м     \ріdволющ'иошіпоім   піраів.ительстпзе,
В.  И.  Ле!ниін  огпметил,  что большешиіии,  в отл,и,ч,ие от  Г.  В.  ПлеГч
хаінювIа,   упв`арждая   нGвоізімс»жноість   реапіублиmи  ',в   Ро\сtсіи,и   б,еіз
демокра"чесіиоій  диктатуры  іпроліетариіата  и  кр,©dтъ,я'інiстЕа,  ста-
вили  в,оіпрос JнIа  1юнікре"ную  пtочву.  Он,и  учиігывали  іреалщные
общест1вецные  |с1илы, \  иоторые  участв|Оващ _в  рqОсlии  в  lбор'ь,бе`h
за  демфікраТИЧGаиий щареів.Qрот.  «Пліеха.інIotв  же,-\mіворш  В.  И.
Лешн,-`.--ни  іединФі1юI\  ,ісліоіва   me  гоіргоРи'1`  о   кIанJиретных   русісіких
услор,иях..,  ЭтюI  фудоівищноі,  ноі  іэтQі  так ..., Без  демIоікра"ч,®сжюй

ЁЁаFЁiЁЁЗЁеа::g:#оg#,#gцд:еиiГИРеЁ:ЁЬЁНЁВG>;іЁ:%:;g#вgЁ§gэоЁнй::=:#}Ё
ациіи іне внал іи  о шей  це п`исал. И пtОтоіму ініи іподтіверщатр, іни
оп,ріо`верtгать  Iоідними  mолькоі , цитат'аIми  Iиіз  Марікрс,а , анализа  этюtй ,
ситуаі1ши  інельз,я.  А  OI tкюінкретіных ,Уіслоівиіях  Пле'хашіов  іне  mвіоJ
рит, іни  слова»   (СIоч.,і т. ,8,,  стір.  3,57-358).

яш9лggьВН:л"у:ПЗГ+Ра°:ИОнТе,g,`,g=3:,:`8tС`:g,'gр::З'Г:%%Еа:,.и,яВ.#аЛл%#:?е:
сmого Iматериали3ма.  Рфосм,атривая  «Капитал»  Маркіса  лишь  с.
ИСТОРИКіО-9,'КОіНОМИЧе'СіИРій    ТОШИИ    .ЗРеШИIЯ,    ЮіН    В   іСВОіИХ   фИЛ.ОіСОфч
ских  раб,o'"  отвел  теіо`'р`ии  пюізінаIния  воIОбще  втоірtОстепен,нре

g:СиЪйо#и#УсТпеФМел€#ЕgатЗрЕg:#lИ#?в%ЁаИЯЗ,со:беТ:gоедсш:Ёи,аЕ:€
йИ®Рiаи:на,ЛL='%,з:Ё±ГвН2Т:?мРО:%:ГбИi.е<ГиОkКgх?иТзТмейвМ,:%%i=o`:#3аТюBа,зg;
более  ва(нIималиIсь  тсmi"о.й  ф.алыс,иіфіжациіей  іщіосеюлоtгй,й\»   ( СОч.,
т.14,  стр.  316).   ЕстеюmвенінtОі,  ічтр  3ащит'а  т®орpиіи  (поI3наmия  д,цr
ал®ктичеIакюю 'матер,иалtизма,,  ее д'алшейщеФ раэвиТц`е  в  ш®вь1х
иісто,рицес"х  услісшзиях  дрлDкIны  ібыли  ,зtаtніят'Ь  ведущіее  міеіс"о  в`

8О%бче±ГкРа#:omиРсаТТQ°ЬВииМа+Р:Ит%ЬВ:айлиф:ГмТа:>СЮР.'ИИЁ.Вп:\8:g#,о:'ФВ#:
писал:  «Е.ще два  сjюіва.  Мо,жет  быть,  читатели ,цайдут,  чтd  я
інtеtдостаючно    піодріоібнIо  і  оістаноівіилIс.я    іна \  ітеорил     поізінIания`

Riа:'8%gаiМБ+.):дЕСаЬэтdМF#уелвеойзраз(иГтgЬВ:':о"яй9сде:::#бвас;
чюбы  тонно изло,я{ить  их  взглядыі в  этом іпуі±1ше.  Н,О  таік ка}к  '
я іне  причи,сляю  оgбя  к істоіррнникам істоль  міодшоій в  наIстюtящее
Ереімя  теФрелиіко-іmз,нафательной  tсхо,7Iастики,  я  іне  ,имел  іЁЕа"е~

4f)

ріелIия  шокріобно  остаmавлиызатьGія  ,на   этоім , €Ов©рші©шю   ы`\кро-
ст,ешея-Iін,оім  вісщрtОісе»   (Г.   В.  Плехаmів,  іи`®бра'ніныLе  филіоюоіфсщиіе
п(роіи,3IЬgд®ниія,  т.   П,  істр.   35).   Січигг'а\Я  теор,ию  поіШ;ания  ів"Р®-
стеіпенншм  tвошtріоооім,   Г.  ,В.  Плехашовr'не  `п,сшял  тоіЕ'±®,  чгтю  диа~
л®ктика  Мар\иоа   и   есть  теориія  поізінашия,  оінг 'Kаік  заміеfпиы
В. И. Ле!нин,-іне о!брати,л вініимания іна tэту ісуть деша  (Iсім. «Ф,и-
.7ю)ooіфакиіе  тел`)ради»,  стір.  32,9) .  Ра,скрывая  этtшц оісIніовшой  пороік
фиjюооіфспюій іпсюиіщи  Г.  В.  іП7{іехаюва,  В   И   Л®ниш mmсал:

«РазраібIотать:

`::,цТgЛО=ЬХО%:Ё:€:stЁЁ:*:gапЁ::#еЁсi:Ёс:':ЯБ#И::Ё:::вЖ##ЗЕВ::ЁЁЁ
i{е,  юо  7зоGоа.у  нее,  ее  мысли   (т   е   собс7'с?G'#pю  диалекп.и,жа,  как
фіилософс,каяі         наука)      п.і1!!"      (ФиліосоФіские          ц\`ещфади»,

::Рз#Ё:е%гТб%в5::)а#л:х::Е:l:йн,g'ОdЗi:gгнIі:я#%Ё::кLи:ЁсіЁО#±м#р:::
крыть и  Gущность ,диаЛеіктиіки Марікса  к,ак ф.илософс:юй інауки.
В mр,ямqй ,связи с этим, ЖаK ніа,м думается, находЕ+mОя `и о\шшбоч-
ное  пріеідістаівл®ниіе  Г.   В.  ПлехаIніоіва  о  ,саjм®м  ,mр®дмете  маірік-
систсжой   филофtфии.  \Ош   іизtв,ратил    сущ1юсть    вшаказшваіния'
Энгельса  о, том,  чюі  открытиhе  диалект'инежот`Ь  мат®риіаливіма
овначаіёт  юнещ  ст,арю,й  филоtсгофии,  іп,оішял  э.1`о  ,выQKаIзьЬаниёі  Е

\/\

:#Пиg:k#%фЕ:g'3,:`:И@Х±ЖГzф,Еg:%fоЕ%iТ#вНнFоУеК#е8ЁL#а:
:gр:i,аЕz,З#{%НОжВ,g:д':%g%:З'gа,%%FкиПРмgфМОgиgлИЁЁ#КчТаЧк%°Ё°Еg::

Ёiа:НдИ::ваИТ%Г::Ро::'а±Вf:#о,#,иЧ#:йС:%ЁиаТ#kКgйЗ'Ё:##ОЛсЖiЕ3=
видация  философии,  которая  (философия)  станет  в  будущеЫ
не нужна.

Ошиібоінно   ісчйтая,   что   филосоtфия   ісдел'ал'а''  авое   tдел®   В
Фбл,аісти   естествовнаіния,   Iпривела  к  ісозданию ` Т`оічных  'інаук   и

\вГ?б::::ЕЬс,#иt:лС::#::Ьг.Л`БТЕл3е?kВ:ЕоШЬИТпЬис%:?Л<:°зГgЁgЁ'gаР„а&9е#
т#Cсескозо  л4с!Fер#с!л#зл4с!  быjlа,  ,таким  образом;  определеша  за,
р\анее.  ФилосJОіфия,  оказавшая  в  прошлые 'столе"я  оjгромншё
услугZё\ естествознанию,  долж€на  была` освободитъ    сЬциальн.Е,ію
#с!#к#  из  лабіиринта    ее  противоР'ечий.    По  вЫпіолнении    эi`Ой
задачи іфилософия  могла  бы сказать:  «Я  ис#оjе#шj@68 ,о6о#  ®оLлё,
я могу  gйtти», тагс кгFк в  буду.щем тоцная йауцq    д:олжша  `€ще-
ЛаТь  б®сПОлезным  ё#7зоFGз8l  фZ4,фсофИzZ;+  r(ИзбРанные  фИЛ®С®ф~
сіки\е  Iп,рtоIиIзведениія)»,  т.   П,   стр.   148).

Такоэ  ошиботшое  іпредставл\ение  Ф  предJмегге,  3аідачgi  `й  бу
дУЩ©М  филоСОфии;  |несомнен|но,  определялось  глубокhnм  Jне|д®ч
поінимаіниіем   мат©риіали,с"ічоокой  диалежтики   как  наукй,   как
теіоIриш  повнани,я ,и  лQI;и'ки.  Не  случайно, п.оэтюму  в  люды  р@аЖ-
ции   Г.   В.  П,лехаtновф   ,полемизируя   с   махи,ста,мн,    Разб.нрал .
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Ма`z&ИВlМ   ВШе   €1Г10  ,GВіЯіЗ'И   \С   фИlЗ,ИКЮlй,   tО|дЧіоlй   ШЗ   ЩОltШЫ,Х   НіаУК,   Т1,ТЮ,

F%т,:сЮmg=:::.:g9гРИвТОС#®И+И;,т_[%g::ч,:::tg:Т':::iГjО9п,g:g€gg:Нвgб:5Т::
ным от  идеалистишеских тешдеін`ций,  исжлючал  в`лия]ниіэ  естест-
веіннсmауtнных  dтікрьIтиій  и  теории  в  оібласт,и  фиіл,оіёіоіфии.  «Ес-

:g:лmаgаF€%,g.:т?Т#lеl,'ТсРтТр.Ч'8ТГFТИЁ:ТплО:Нх'аi,.o.,ЬН?крВо,шН=М.миТмУТо
пюсеолоп`ичіе!сіких  вьшіо.дов,  вытекавшиіх ,ив  новейш.ж о".рытий

:РаИ:ЗьИ'Гб!&'рgбеа`П;.':jзЯлЛи,:':':О±8Т±°л:Ес%,ф:сТ:#хdТ;::Т:3а:лggL:g.К:кРРа:i:Llg`g%
махизм,-іпиісал   В.   И.   Ленин,-іиmОірируія   эту   авіязь,-как
.ч.еLтIает  Плехаін,сФ,-е!наічшт  иі3деіватьоя 'інаtд  ,духсім  диалеіктиче-

:g'%ЮилТиаТиgi,{йаЛбИ;ЗЁаь'н?.8.ш,гЖ#:':`:':э::t:е±Мiе:"#i:#`:'Г#р::м:o,Р`%#:
«с  `жаіждыім,  ісtolставjl\яюtщим   эп.оху,   оrпкрытиіеім  даж.е  в   естестп
Бенно-исюричеjажой  .Обла1сти»  (Iне  гювlоря  уже об  иIстории|  ч|елсн
веч`еючва)    «.мате1ри,аUIизм   'неіи1зб.ежн|О   долж®н    |иізIмlенять     с1вою
`ф`Оірму»   (Сіоіч.,  т.   Ё4.,  стр.  238).

Где   же  ,`кроелоя  оtсшсіЕшаIя   ,пр.ичиша  Fлуібоіиж   отступлеший
Г.  В.  Плехаінова  оrг  т'еорйи, (поізнаниія  диал©ктичесік,с;,ю  матери-
ализма?  В  раізрыве  едишства  теіории  и  пра\кт,ики;  ів  ініеумании
на  ідел.е,   а  Iн,е  іна  ,слоівах,  \соічетать  ,иіх,  вtОвреімя tніаіхоідиіть  пере,
хtоды  от  тескрии  ж 'піракти\ке,   в   не)достатс>fчноій   свя'3и  т©оіриги,  с
опіD'ещелешчыми  `3адача\ми   эпtохи;  в  тоім,   чтоі,  защищая   марк-
сиатіскую  филосtОфию,  г.  в.  плехаінов  ше lGмI0|г отра3,ить  в  тIео-
рии  п.сра3ителыно  р®зк.ой  ,оміены  у.словий  общеіств,енн,ой  жиз'ни
при  іпеіреходе  ікаіпит,ализіма  в  иIмпериалистичес,кую  ста,ди`ю  раз-
вития;  `в  т.о1м,   что  он  |не 'olбратил  доtстат|очнIОпіо,  tвш.има'нjФя    на
действеннукр   стскроIну  імарtксіиізіма,   его   живую  душу,   качество
бы'гь  жизFпм,  рукюіводством  ік  дейіствию.

«Оудьб,а  Плехаін,ова,-піисала  Н.  К.  Крупсжая,-щраігична.
В  облаісти  т©o,ри,и  еігb  заслуги  перед  раібогчиім  движен,ием  чрез-
вычай,но  .віелижи,  но  гоtды  эм'играции  не пріошли  для  нег`о  да,
роім,  они,  оторIвали  его  іот  руоакой  ідейств,ительноIсти.   Шиэоъ
\кое  'маісс,оіЕю,е  движеіние  в`с>ізін,икло  в  то  время,  \как  он  уже  был

%%,сggеалНеИй:ейс.ту8еЧнтg:;дgажПеРе5::а=`::gхей,р:Рб%ЗчЛ±И=Тi,:#;8аТкТЬйй
ірабоіч.ей  м,аіссы  о.н ,не  ви,дел,  іс  ней Iне  ра6отал.   `

.„К   началу  900-х   г`одов   Плехаін.о\в   псшкрял  уже  неп.Оіс`ред-
стгIвеінно®  Ощушешие   РООс,ииі»   («Л`енинісжи1й   абіоірник»,   Ш,   2-е
и3даіние,  .стр.  39-40).

Фи.лtotс,о,фіиія   Ма,рIиса -ім'ирово3з,решие  раібоіч®ю   класеа,   ®г:
научная  т®оірия  п.оізнаіния  и  д'ействия.  Эю-н,е  со.брание  раз
на;всегд,а   даінных,   з,а,коінче,нпiых   положе,ний,   а, веч'гно,  развиваL
ющееюя   учэіни.§,   ,оібогащающееся   в   практиіке    приtм®нения    ,в
Iк,о.нікрет,ных  условиях  борь,бы  партии  за  деім,оиратикр  и  с.о,циа-
ли,зм,   8а   ріев,олю11.и.о,шное    п,ре,Оіб.разование    действителы-юісти.
ЁDуK®в®дство   ж  жействию ~ так,ова   глубсжая~  сущность,' марк-
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J<:иіст`акФй  филсюоф,и,и  ,и  такою ін,®пtремеішю,е 'услоівиIе  ®е  живIнанn
ност'и,   ее  tпозтtotянін.о|ю  рlаjзвит'иlя.   ксшда  lвольшlо   или   Iн®в|оль1но
оісліабляетіся   дейIзтванная   істсрсtна   и    сущн,olсть    маірIкtсистской
филі3сіоіф!itгр,   т,сtгда   ее  іполоіже`ниія   3аIстыівают  в  непtсідвиэкшсюти,
таряют  .с.в,оtю  інауішную  ,и  \партий.ніую  оістроту,  іначина`ет  ,преоб-
ладать  буива  інаід  ,с€держани,ам, 'драіг,сщгшные  іпри©мы  познtа-
ния  и  дgйствиія  іпреівіращаю"я  в  д.Оігмы.

В.  И. Ленин о соединений  научности
и  революци®нносги  в  самом существе
марксистской    философской  теории

С`чита`я,   чтс>   из   'в.,сех  ,вуоіждей   и  теоірети,коів   11   Интерінациоmvнала jнишь  Г.  В.  Пліехаtн,св  поіднял знаIмя  бо,рьібы против  ф.ило-
ооіфсіиою  сшіпоіртуіниізіма,  `решиітіелыiіо   пощерж,ивая  Iemo  в  этюй
бгорьібе,   В.  И.   Леінин  тем   неі  меjнее  занял  mОі  tвіс.ем  оаніоIвныім
всtпріоIс,аім  маіріисиіс"иой  фило3,офии  самостоіятельін`ую  пIоі3иіц,ию,
ОТЛіИЧаЮЩУЮIЗЯ  О.Т  іПО8ИЦИ.И   Г.   В.   ПЛЖаlНОВа  ПЛУбіИНіОій   ПРОuНИ|К-
tlіоівен.иія  в  революционную  и  действенную  сущностъ  диалеtкти-
чесж,с,ігіо  материіаливіма.  ОООtбіо,е  в,ниімани,е  В.  И.  Лешин  удел(иtл
раIакрытиі:о   ,паір"йноIст.и   маріисиіст'кой    филоtс,офии,    е®  інера'з-
РЫШlОй , сlв`язИ  С  Р|ев|ОЛю`Ци|С|Нной  lПРа|к"к.о|й  парт1иlи,  Ic  3адачаIм1И
р,аз,раібот,ки  істірат'еігии.   и  тактиіки  ір,абіоічеtг,о  іклаtс,Оа   в  ,пIредстоія-
щей ібуржуазіной  революци,и ів  РОіасии.  ОібIоп`ащен.иіе ,'и раIзвитие
маіріксиістіск,с>,й диалеигик,и  В.  И`.  Ленин  вид,ел  не  ів  дальнейшам
ло'гичеіакіоім  tвыведеіни,и  ф1еідст"ій   и  выв,сэ,діоів  іиіз   уже  устаінов~
л,енн\Ыrх   jvLаIрікс,сtм   и   Эінігелнсоім  іпоUч,ожеінtий,   а   в   раскрытии,   с
по;МrОщью  этmх  |П|олtс>ЖеНИй,  Объект,И1вШОй  д|Иале|ктики  lклаооовlo(й
боіРЬбЫ  ,В  ШОіВЫХ   И|ЗТОРИЧеоКИіХ  УСЛіОВИ_ЯХ.   ФИЛОіоОIф'ИіЯ  дЛЯ  В.   И.
Л®ни=Iа  была  tпtрежде  івIсегоі   rэруіди.еім   tклаос.оівой   ібUэрьібы.   «Фиh
лоIооіфиіей,-,шзала   Н.   К.   КрупIсікаtя,-Ильич   в,а,н,имался   не
потіс"у,  что эт`о  «очеінь  интіереjаная  ди,оциіі1лиша»,  а  іпотIОіміу,  что
в іфиліоісофиіи  Лешин  иіс'кал .р'укіоіводстіва  к ,дейіствию.  Он  нашел
ег,о   Iв  диалеіктичеIаюоім   матеіри,ализім„е,   іиотіQрый   вIоісріужил   еігю
уім€іние,м  чреэвычайно\`, глубсжtО  и,зучать  явлеіниія,  IнахіоIдить  іпу"
арганизіоIваннtо)го ,влияния  іна  эт`и  ,яівления,  ди,алеіктичеіжиій  мег`'год   Iв,оtоIруж'ил   ею   неіобычайной    дальнозіоірікостью,    у,стс>йчин
віость,ю   во   взглядах,   умеіньем,  ікаIк  говіоіритсIя   «брать  ібыка   3а
роtга>>,   выіявлять  ,са.моіе  сущ.еIст,веIнін:оIё,   важное  в  Iкаждоtм  воп-
роісе»   (Н.   К.   Кріуіп,ская,  ,«ИзIбраішы,е  пі®dаго,пич®сіки.е  шріоиізве-
дени,я»,  стр.  570-571).

В.   И.   Леінин   сиэт©матичеісIии  подчер)кивал,   что   теория   ше
доігма,  а  руисівФдствіо  для  действи,я.  Услови,я  действ,и,я  и,  сjlе-
діоівательн.о,   задачи  дейстівиія  ,поісюянно  меняются,  ,в   сtо,ответ-
с"вии   с   изменяющи'мс,я   соотношеіние'м   клас.сіо.вых   сил:   изме-
няетоя  кіошікретная  LсIоциіально-іполит'ичеісік,ая  оібстановка, и ма,рк-
сизм  как  живая  доіктрина,  как живое |руК`ав,одств,о  ік  дей.стtвию
оггражает  в   себе  этю  ,tизмеtнеіние.   В   mложении -тёо,р,ия   н.е
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дсшма,   а   рук"воідсчіво  для  д?йс"ия,-пюдчіеірииіва`е"я+ ука-

ЁЕВра#доРk  #ЁуgиеаНеИ*%Ь-и:авg:;°:ТА #:;gкС::`Меаё  :gТgЕ,Ё;, амП=ОLЩе:
ла®м   М,арікісизм    одностюро1-шим,,    ур.одлиівыім,    ,мертвьhм,    'мы
вь1іни"аеім  из  ін®гIо  ®ю  душу  живіу,  мщ  подрываіФм  ®hО ікоIреш-
ные  теорещч®акие  осніаваtниія L диалектиік:у,   учешиіе  d  вс®стюіт
рIоіmем   и   іполн,оtм   кротгивіор,ечиій   иістdіричеакоім   ра`эвитии;   мы

j         гюдрршвіаам   ого   іавяt3ь   ю    оіпрLеделеніныМ,и    пIр,аjктичесік]иіми    в,аі

Ё€Ё#::ИтЕенЁg::gЬри;Ёб;>о:Ё%Ё.,tМйtГYЁ,G;]ЁаЁ];ЯЪ9ЬО:).:ю:::хКFахЩс::л:::°=

эю  еію  tгеіниальIноё  испольIз,оваjниіеI  и  ір,азвіитйіе  диалеірmищ®аиоі}юі
материализіма  ікаік тео{рии щоз,нания  иі дей,стTвия.  \Каждое  поло-

B.GНй:#gнТiОil:'РаСвТО?:Г?нg;:ЁggиМ%%g8%Ъ:иТоfнРнЛоЯееТелkВ®Ь,#%Ё%:аТв
связи   іс   аінали,зімоім   фактор    истоіріиіЧеок,Qй    действитеЛь`н,оIстщ.
«Пір,иліожеіние»   ік,   Рqосии  теоірии    Ма,ркзса,--си,стематич,фки
поідчdрікивал   В.   И. , Леніин,-«,мIОіжел  tсоістоіять  юлько  ,в  тФм>\`чтоібы  ПОЛЬЗУЯСЬ   выра,ботаніными   пр'иіем`аімй    МАТЕРИА-

#юТйСТэИкgнЕю#,Г°исМdеллОЁаоЦвАТтЕьОЗ§:o#еЕСпgоОиgводПсТвFнТ[Чв:Ё,
odношеIниія  'и  их  @в.олЕрIцию»  \(СIоч.,  т.'  1,  істр.  248-249),  «„qЗа-
даіча   матікріиалистIор ~ іпРаівильm   йі   тоtчш,Ь   ивоібра3ить   дей,стL     `
віиrгелIшый  иIстоIри,чdакий  іпрюіцеос ..., »   (таім   жё,  ст,р.   і47}і \   ,

Ріазвиів,ать  ,диалект,ичеокиій     материаливм -значит,     польh ,
зуясь   его   указаіция"ці,   іраіёіирьгвать   ®бЪектkвную  , диалеши,цу
иістор,иічеакоIго еtстеелвеіг[і#юТО и tоібщ®зтів,еtщнqю   пріФцеоса и,   исхог

#gнtиТ;:мН'3':,Ь,Еа3пРр:5?цаеТLРс[:\fТРlеНаиУЗЧН::ф:iбиЪ::ЕГi=о%еи"фа'оТбg#,сЁzенЯ#Т:
фаіктоів  дейіетіви"IьIніс;істil,   а'  поdгьв'уясь  теIор:иіеійі,  ікак  к,омпасоім, t
ука8рпв,ающиім,  іпуть   иіослеідораін,ия,    иака'тъ   этФ   Объяісц,еіние  ів    '
сводеіниіи  Явланий  и  факт.ов  д,ействtительшости. к'  \их  mлубИtніНой
вінугtРіенініей  с.у11щоIсти.  В.   И.  Леіниd   и   был  iганиіальіныіМ   масте+
ро.м   інауч,шс»ю,  обi]яс,нения   фа!кто.в   'и   ,явланий   оібiцествеіilmlго\
и)стоIр,ическоIгю  пtріоIц®Оса,  'маістерtом  раіакрытия  юібъеiКчiивн,Ой  дИ-

iГеКйТ(Кйе:FТаО_ПРэ::°%чС®апТе,в:э%й,±Вi::_УнТg[,:Н'ЕО:ЖцЩьF'°СдТиТ:л:#бю°кТЬ=

gуа±GнРоИс%zГ'СТоИв:;СеТнГiГя°`%#:gggрg:zЁtНИОйтдgлаьОнОь°[,='Ойфg%g3gЫкК:яЁ
осшіоів,аінию,   внутреінінеIму   Gдинстіву;   неікревзойд®ншью  оіФразцы
матеіриIалйістиIчеакю,го '  аталіиза    и    матеіриалистишеtской   оце,ики

:цСе:сХт,вСе:+°iРь::[гдреу:пТпТЕЕГgiСЧi#до,дТн%%[[Ба%%етХьпКЕ.?С#?'ВЛе:##:':,Иkо%8:
рая,  tбы,  с   этчой  то"  (зреіни,я,  ,не  иімела   тчлубоікр,гіо  ,филоIсоіфн,
скtОю   оснlоIвашия,   нlе   раз(в|ивала   с   то|й   или    друюй    \стlоlроны_1
hтфіксистсікую'  ,филоіэо)фию,    в   ююрQй   диал'®ктIшеі:ікий   мате~  і
риали"  не  проявил  бы  ісвіоей  саіміой  ісущ®ствеіЁіной  черты L
бытЬ   ріукіовіодствtоім   піо8інаjниія   іи   , дейстівия.,    диалеи:ич®акий
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ЁЁ:а:тхе3ЁЁзfиЁFЕнрgаЁ:г:Ёв#§%Ё§:,FЁтат2::Ё::Ёgях:;jЕюь:2ьаЁв:иавЁиFз;як3#
ществёінінIо`й  ж'и,зtни,  візіа,йімtодействиія  клаіасов,   разраібIоrш.е  ор`га-
I-Iиіза,циіоніНых ' и  тактиічеоких \Осінов інашей  па,ртиіи.  Gпещиальные,
фил,оіео1ф,аииIё  труды  В.  И. ' ЛGнtищ -эю  диіалек"'ио-імат€іри'а-,
лИ1сТичеакго1е   оlбIolбщешиё   Оhыта   ПdЛИт'И,Чесmоlй   и   теоРеТИчеС.ИО1й

g:#Е;оt`:адРаТвИЁйх:ОТяО,ЬП%#rF3Нg:,%л`:ТцОi3нLРоаkЗВ'#g:,ЯиЁкИиЫОи®Ё%КяИвХ_'
шиlх1ся  "убаким   теф.еmи|чеакйм'  ooн|оващиіе|м  |стір,ател1ии   и  таікh
тики Iпартии,,  её  біоірьбы  и  ее '`1Ёbібіед. ,' Н.ельз,,я  отіделить  'исюрJикрJ
\развиіт.ия  В.  И.  Лешиіным   фил.о(соіфиіи  марисизма  от  іmолити'ч.а"
акой деіятельіности  ,В.  И.  Лениіна``,  это дв,е Iстоіроіны од!ной  иі т`с}й
же   наіущо-,ревіолюIцй`оіIiін`оій  ` деіятельніоістй   tвоDкдя   и   теоретика.
щр,оліета,ріакю`й  р еволюциL\

Путь  разраібіот;ки  иі  ЬісвоIения  ліешиніакоп`о  фиulОсоіфаюIт`оі  на~
следстіва  доЛж`ещ,  бы+ь ' оіп.ределIеIн,  иісхі'одя  іиз , тоіго,  чтю  диалеjк-
тиіка  В.  И.  Лdн,ИIна -это  теория  поізtна\ниія  ,и  иізменеіния  дейстп

/,,

ЁkТцg5;:S\8:mhёЗйас:|%ЕеРБ'#Цл%±mиНнО:Т,,мдыей%jЁgамТрЗу#ofвЯо±Еi:iО:
приніципы  этюігіо  дейіствия,  Теюркр ,пкjgніани,р.,  диалеIf"щу,  лоігиі
ку ,В.  И.  Л,е}нина.

Цоли`*ичеdкую  проIграіміму  р®юлk>іциdніной  ісациал-деімокраt
тиIи   и  ,hароtдн'й,кщ,, ,'и   «ліеігальНыё'  імар`КристЫ»,   и  , ревизиіоIниmы
пыталіиtсь   пtр,tеідіставйітЬ  tп`роIдуктрм  Увл®чёіниія   ди.алектикIо,й.   Віоч
проіс  d  диал,еіkтик,е,   ее  іоргаіk,иічесікоій   связи   с  tполитиюо.й,  пар-

#ЁЁ:::k:и#Е;е%::%Ё`§:g:лg:сТ:°:gь:Ё#С#в%'Ё3Ё:#а:gЁЁ:§#Е,,%З:::1i:иЁ
нимаіш'±и  ініарастаIЬшйіх  `ревоjlюциіоншых  ,с,оібытий, \' йх  іисторичеъ
скIой   "еіоіб`хсідіиімости, . о , роли  ,и \ значании   аIkтиівно'ю   дейіствия`
людей, оібъед`йненіных ів \клаіссы  іи  боірющиіхся і,друг ,с  друг`ом,,  Ё

::::Р:lkСиО'kПУ:БЯй,сИтю,g&Р;Е:##iНаИ±Зо%iЦЪИевТjРл°юЛцеТи%?`И8:а:аещЮиlПi°дЁ
дал'ьнейI\тIеtю ,  разівитиtя \ орга'ниtlеск,ой   іовя,з,аініпоісти   іматери(алиi
ст,.ичеюк,ой   д.иалеіктиіки   и   полйтики   р,ев,оdюциоінн,ой     сdtциіал*
де|М)o,IКфаТйИ'   ,,за1вИсёЛо,   ,Пр'ав_иU1ь,нlЬе   Реше,нИе   проlбломы   |СЮОЧ1НО-
шениIя  с'убъектиіЬіного   и   объеікти\він,о,ю  фаікт,ороів   прсщеоса  рен
волюциIэін'н,ою \ движіения  раібіочеіго  класіса,  Оо,отношеіни.я  э.ионіе!L
миIческ.ой   и  пол.ит'ической   борьбы  раtбоtчегіо   клас,с`а,  \соотноIшеі
н.Иd    деlМОир,атиЧ,ес|К1ой\'   иj   Со|цИ|алИСТич6oкой    |стоР,olН   1кл,аоСОЬО,й
борьбы \ ревіолюци,оішой , '',мар:ксиётской  партии.

Пытаія,сь  «уібить»  живукр  душу  фило,с,офакIоіго  матёриализ,ма
Маркса,-і,е`ю  д\иіалекТижу г и  тем   самым   оібе,скр\оівить   ревоч
люци,o,нную  іп.оліиігиіkу ' соіциал-tдемоікратии,  буржуазн,ые  «кр,ити-
ки»  Мар'кса  іна  З,ападе  и  в  Роос`ии  оіс`Оібен\но любили `асылатьіояЁ
\на,   «\міиі:тиLку»   ге,гелфв,скіой\  диалектики,   п.од   влияіние  ,которойс
якобы   тіак неоістоіроіжн`о ,по)пал  Марис. М`арIис\а анаічал,а іпревраь
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щали  ,в  іпра\юіверінсю  гагель.яшца,  пtриіписывали  ему  ,кучу  м,и~
стичеіокогQ  івзідюр,а,  івыдумывали  (беіздніу  глуіпо,ёт'ей  о  диале\кти~
ке ` .и  пIотю(м,  !пр,иним.ая  пювы  «ісmаситеdгей»  mодлtинной  иістины
в` міа,ріис,изIме,  «,эоі,с\іди:ін,яли»  Марікса іс Кан'тоtм.   Гегельяниз,иіроіваів
ма,р!ксизм,  jlепчч.еі  івоеію  'бь1люI  сделать  івид  «mібеідіошо,сной»  рас-

травы  с  «филюіоофаки ніеоібоIаmваінпым»  учением,  изложеннЫм
в  «Каіпитал,е».                                               `

В.   И.  `Леі:гmн  .,в   сівIоIих   іраібоiах   удел,ил   оігрсу,мініоіе  1внимаіни-іе
Р аlЗОtбЛ,ач|ЭНИЮ  lп|olпыТкИ  |по+д1сУН'УТь   lв`м.еlсЮ   lм атеlРИ|алИстичесЖОй

#наЛ:есТрИЁТ#  ,г#}аLglТkСуаю  ',:g,3:,z :'::И#%#gстьд:%д:'Ё:Ий а,р,::gе;ПмЯе..
тЮtду   Геlгел,я,   ФдноВРОМе|Н|нlо   Решитlельно  по,дчар1к]нул   то  пIолоц
Жительное в диалектиіке  Геігел,я,  ічтюі,  по ужаза'нию  Мариса,  я,.в-
ляліось  ее  <Фаіци,оіналыным  3іерноім».

В  tпротіивіоівіеIс  пеIс:сиіміизIму,   ,нев,еірию  в  творічесікие   силы  чіе~
яФвіеіка  и  іна`учшіо.го  поізн,аtниія  мира,  ,характерные  дjl,я шоіслед\у-
ющей  mоIсліе , Г®г,еля  буржуаі3но,й  филоIсіофиіи,   В.   И.   Ленин  в
®во.ей   істатье   ,«Фtридрих   Эінігельс»,   наіписаінной   в    18і95   іюду,
®"етил у  ГGгеля вtеру в  'челоів®чесиий равум  и  еію права,  уче-
ни.е о постюіянноім іпроцеGс.е  р`аtзівит\иія  и mзмешени действитель-
нюісти, ,  ва,ксш   .вечноtтіо   ра,звитиIя.    «Хотя   ,саім     Гегель,-іпиісал
В.   И.  Леш,ин,-ібыл   псiкліаніник,Оім   ісаімюдеіржавноіг[о  пруісjспюго
юсударстіва,  .н,а  ісjlужбіе`  Ёютороmо  іоін  tс`,остоіял  в  ікачесТве  прIо-

8оеj:%ОцРи?спЁеьf#>?Н(Сё,8:?,  z.НЗ:есРf:Т;;.а,  ~ ~#Vе#ZJG  Гегеля  было  ре_
J     Псідчеіріиивая  ' tпіолісжителыны\е tстюріоны  тіелел.Gв'сирій   диtалеік-

"ии,  В.  И.  Леінин  о,дн,Оівреімеінно  поідвіарг ж®сто(коій кIріит'иIке ее
"деализм.  О'k  учил  інас  видеть  двіе  істороIны  идеалистичеоиой
дли'алектиіки,  Отр ажающи,х  двойственноість  шеімеіцкоігоUбюірг'ер а~
ею  страмлешіиіе  к  революции  и  боіяізнь  іее,  tст,ремлеtн,и,е  ік  р`ешиL
ТелШгоМу  бушТУ  пlР|отИlв   «lМ|е1Рl31ио|й  дей,сТвИтеЛьНОСтИ»   И  Жалlкое
ла,иейство   періед   неIю.    диажm'ика 'ів тоім eIe виде :и фор'міе, ка'к
®е  ра8виіз,ал  Геjгель,  іне `была  пр,и1`Одна длія  подлинно  наушых
и  ріеволюциіоішых  целей, оtна должна  была  быть tк.срешным  об~ ,
разом  tпреобразіо)ваіна,  пере\рабіотаін,а.  Марікю  и   Эінгельtс,   удерL
ЖаВ    МЫ|Сль    ГlеГел|я    о   вегч1но|м    ПlРlolцеjОсе     Р'а1зри|ти'я,     ФТбР|о|СИЛ|И|
шРl®дВlЗяТ`olе   'Идоал'И,СТИЧе"ио1е   IЕоtз,lзР|ание,   olни    lсlo8,дал,и    дИIаЛеЖ-
тиіиу,  ік.Оіренныім  образом  отли'чающую,сtя  от  ,геігеле\вIской.  В.  И.
Люниін  в  овоей  ,статье  «Фіридрж   Эіш"ельс»  дал   классическое
ИЗЛОЖеНИе  гЛаIВНоlго  И.  Оано|вlноlю  в  МаР|к|сИIстоКОм  |преОtбРазlов,а-
йии.  диалеіктиіии  Гегеля.  Он  писал:  «,В  "ріотиIвоіпIоліоіжіноість  ГIе-
гелю  ,и  дрvг.иім  гепельяінцам,  Марис  и  Энmель\с  был`иі  материіа-
листами.   Взглянув  материалистичеіски  на  мир  и  челоівечеіство,  '
Он`и  увиделиі,  чт.о  как  'в  'іоіашоів,е  івсех  явлений  іпр,иріо,ды  лежат
приічины  іматеіриальіные,  таік  и  ріазвитіие  челов.Очеісжо,го  іобщеіст-
ва   оібуIсловл,иівается   раз,витием   матеіриаль.ных,  \п(ріоіи,з:віодигельц
ных  с'ил.  От  разівития  пр.ои3ів,оtдите,тгвных  сил  зависят  отно,шец
ши,я,  в  когтчрые  _IстанIовятс,я  люди  друіг  ж  другу  при  пірбиввод- -
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сmве   іпреLцjметов,   ,ін,еюtбіхюдиімы.х   д;1ія   удоівлетв)орIешIи{я   'чIеловіечег
аииіх  ;потребностей.  И   в   этих  оmноішіенюях -оібъяtсшени€  в'с'ех
явлений  обществіе!нной  жи.зши,  чіеjlіо)вечіеіс,ких  стреімлеіниій,  идей
и   \заiкrсінtсв.   Раізівитиіе   пріоивіводительіных   сил   іооіздает   оібщестъ
в®ніные  оmношения,   іоширающиеся  ша   ч'астінtую  ообIств,енность,
но  тіеп,ерь  'мы  видиім,  каік  то  же  раізвитие  прюtиввоідительпых
сил  ошн`и,мает  іообістванн,оість  у  б,сmьшиmства  и  ,сосріедо+ючиівает
ее   в'  рукаtх   'ничюжнgіIіо   міеньшинстіва.   Оініо  `уни,чтюіжает  ®іб.г
ственіно сть,   ос.ніову  ісоівіреімеініноію  общеспв.еінініоыііо  іпIорядка',  оіН®
само  ст'ре1м,итюя  ік  той  tжIе  цели,  иотюірую  IпоIст,авили  Сеібе  ісоци`і
алисты.  Сю,циалиізтам  над`о  тіольио  шонять,  жаікая  оібщеtсmзен-
наія  сила,  по  свіоі®му іполіожіеінию  Iв  соівIреім.ешоім  о\бщесТп3іе,  За+
и|НтерJаос|ваша  в  о|сущес"вЛешии  юоцИализ1Ма,  и  СОо|бщить  этой
сиjю  сошіаіниіе  ее  иінтерасоів  и  истор,ич`еісікой  ізадачи,.  ТаKая  си~j.
л.а -гкрIолетариIат»   (Соч.,  т.  2,  Iстр.  7-8).

В   іэтюIм   из`умительініоім   ліеіниmс`шом   оібіоібщении   плашtОщкр   И.
о.сно,в"ю   резіульт'ата   ,ма:ржоов,ой   разра\богши   іматериалиісти-\  (
чеако,й ,диалаzrгики  и  ее іпримеінешия ів  качостіве оруди`я tраGкрШ
тия   юtбъеіжтіивіной   диалектики    обществе]нініоtю    иістюричеіаmtю
проце!оса  іп,сжаваініо  оргаіничеtОкое  ісюіедин.ениіе  всеіх  стюроін  рі®вс*`
люциіонішоіго  мар\исизіма:  филоісоіфи\  ®иоіноіми,чеспюй  m  истори-
ч.еакой тоорий,, теоірии ооциализма'. t

Маіріисиіст  іисхоідит  иіз  оісновшіой  иідеи  диіаліеіктичесл{кжіо  матец
риалиізм? ,,-.-...-. пIdдч6рікивал    іВ.    И.    ,Леінинг Lидеи   іеістоств`ешНы
истоіриічеіс,иоію   іпроіціею"    ОібщGелве"ніо-аюінIОімиіч,еіских  , фіорма+
циій,  .идеи  вь1деления  \из  разных  областей юібщественін®й  жи.зниі
облаIсти  эікюінIo`імиIчIаакой,  .из  'воех  обществ,ешны.х  ' отшіошеіний` ~
сmношан,ий  п|ро|и|звюдстівеншых,  как  IоIсноЕных,  {пф,во|н|ачалы-1ых,;,
оіцределяіющих  IЕюе о'сталЕные отшсшеtния.  Обществеmше  от)нёіі
тпения  делятоя  іна  материалыiые й`` идеіолоігиічеакие.  ПОсладт-Ifю
ауть н'адстрюIйка шад первыми, сш`адывающиімисія шоtміимо воли
и  ,аоізінаін,ия   чIеліс»веіка,.   «Уж,е  Iс,аім,а   noI  іаеібе  эта  ид®я   маггер'иа,i
ли9ма   в   осщиіолоігиtи  был,а   геtlтиальная   идея»   (В.   И.   Ленин,
СОч.`,  т.1,  стр.12i).  Оіна  вIо`оружила  к:іоциіолФгию  юjбъектіившым.
критеіриsм   о"делеіни,ія   в   оібщестівеін,ноій   живши   случайщіою  суг\
НОоlбХОдИМОmсц   Н`есУЩеЮТВеШНОmо   о|'Г   lСущесТ1вlе1ННою,   дала  ВОЗч
м)ожнсмсть  іперейти  от  Iсяпиіоаіниія  оібществешінш  іяtвлIаний  ж істроJ
гю  н'а'учноtму  Lашализу  иіх.

о"веОрТгВаеяР':f:fвиt:ВиЕ:ЕЕ#с:=и8®,р:gсе#И±Ии#g'КiСgмуГе:%Ь;#::рЕiFи%й#j
іавіязан іс Iв!ероію  в \геіmпеmаииіе триады,  ,в  абIстраік"ыіе,  ,не трі,ебуф
ющиіе  прIовер.ии  іпЁэаіктіиіиой,  ,дФпмы  и  схемы,  В.  И).  Лешиш  да.Ш
сшіедующеіе  оіпр,едіелен,ие  диалеікти,чес'когю  метюіда:   «диал,ёmиь
чеаким   методоім -в   п,р,отиівюінrоложнюістъ  міетаф'ивичеж"у ц
МаIрис и  Э`нгельс  называли  не чтю  иноtе,  каіk інауtшый іметод в
ооіциологии,  с.сютюіящий  в  тюім,  tчто  іобщес"зіоі  раіооматриваете`я!
каік  живой,,` нахадящийіся  Iв  поістоіяіннIоім  ра3витии  фга.ниЁ:  {'а
не жж іне"Q імеханич`е'аки іщGплеінные иі дюкусЁи'ющиіеі поg)тQм"
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ЁЮяоКИе `,|гкр®из1вольшы'е   ,коIм'бин`аjции   отдельных    Фбще!ствеНнЫх
эл®межтюв) ,  дjl`я  иt3учени,я   которtоію   неоібходим   оібъGктиЕшый
ашалиіз  'піроtи3віошствіеніных  о"іоішеший,  оібіразіующи  даінную  оіб.
щеіств,еIнную  іфIОірімациЮ,   и,ссл,ед,Ов'аініиIе   за*L,Оінов   ее   фуішициіонин
рюіва.ния  и  раізівития»   (СОtч.,  т.1,  скр.   148).

Ника:коію` меіста  ,@д®сь п-[іет  для .шеали,стичЬОкюй теюрии  разt
вития  Гегеля,  для  утівержденіиIя  «інелріеірека,еміоіс"  ди,алекричеі

:gГ?ед'вП:Р`О#:,g:mао':;мИ:д::#::'О:'рТ=тПи%%:%Р#ТоИi:ЗgстР.маТЁри|#л#сИ#'.
іче!сіиюй  диалеіктикй  ид?алиізтичеGиоій  диалект±діий ,--.-. есть  юлЬIю  ,

ЁЁаgЁВ;:й::iЁЁiиЬа;Ён;о:::Р;ОЁЦЁi#ЁиЕ::ОЁдЁа::ин:#;ЁО;ГеЁ::аЁл::Lа::Ё:§ЁgЁjИ;Ё:аgiсЁiЁ
ю  общеістваннюіг`o  ,пріо'цеоса.  МатерійалиістичI®скаіЯ  , ди'але,к"(кФ\,
"іеія  своіим  изхфдным  пун]ктюім  \цеінтральшtое  полоіщешие  филq-
€офісікюю  материализма  МtарIиса - идgальніое   есть`  отра,женйе
йатер,1[аілшюіНо,г ютірицаеіт 'и  ,субъ®ктJиівизім ,іи  буржуазіный  обън
®ктивиі3ім  ів  ФоіциtОлогии.  Тіребу,я  ,сведанщIя  \вісіек , фактов  Iо\бщес+
ве!Fиой  жизни  ік ітIрФtиэвіодстівеніным  іоітшоішёшйіяіМ,  \материалисТц,-
чеісжая   диал®kт`иіка   гвюIоіружа\ет  IооtциіоЛіс"к}   едишістіВіеIНін,о   інауч-і

:Е;ТиFРсИв%ейРЕ%#%3ЕйО'gе##;л:,;б;Еgg%ееШ:ЫвХт%`gрТ`:':#'Ёёс<#маР:%СбИяg
#р'###  идущейn  hерёд  нашиіми   гла'замй   бIорьбч,  обще`стве,нныk,
"аіссов  и  Ежоініоімичеа'кий  Iштеріеюопз»   (В.' И.  Леши'н,'  Соч.,' т:  Го
стр.  374).

Тошыко  .гIо,т  моіжет  іна3віать   себя  \м,ар;ис,и,стом,   шо   стріою
в`ыдерЖивает  .это  требова,ниtеі   диалектиче.ского   материали3ма.
Мало  дл,я  марIксиIста  при\зIнатр  матар,ию  ,перівиIчной  `по  от1н,ошіеі+
нию  к  духу,  это  приізiнаниіе `быjfо  ікіраеуігоIльіныім  ,каім)нем  ,и  дюL
маіріKсистсікюIю  tсюIзерцатgльіноію  Jм,атіариалИз"а.   Маtрксист   дюлu
жеін  ``суметь   р,аіз.вить    призtнан.ие    mрівіиіtшост'й   ,материи     до   г
ПРИШаIНИЯ  вс*3М|оlж|н|otстИ  `верНlo`го  оТ1р'аЖеIНиlя  В  |Со8На`ЦИ|и  ОtбЪеК-
тившхгчЗі  імиіра  и  в  іооiо,тів,етст`вии  ,с  эти,м  дюібива,т'роя' \тюіго,  чюб'Ь1
JlЮбIО,е  аГ`р  Т.®ОРtетИЧасIIЮе  lПОЛIolЖеШие  былlo `\ ,фОРМУЛt,крР|Ов.кюй   3аh
начи  и  цели  1бо|рьбы  |пер®до|в[0|юI  о1бщ©ственmпр|  `m7Iаоса  |против
шсгI.аGОо,'в  ріеаіициюшіных. «... СIа,мым  высюіиим идеіалаім \hеIніа. м,rеідный'

€:а#тП*Т::gВfg#7g]:).:У:gкg:н:3#чТЁ::оХй:б:о:р::ЗgР:ЬлфЕx:О(Ёй#l:®Снн:Ён=
суть  «Каjпйтала»   МаIриФа,   с.уть  жореннIо1іо  отлйtiия  диіалекти,, і
жи  Маріиса  от  идеали,ст'ичеіGкой  диалектиkи   Гегелія.  Материаш'
лис'Гщ1е!жа,я `диале,ніика ' Еключает  ів  tсеібIя  практически-ревbлю-
hионное, от\ноішGние к  действительіности,  Оіна  іяівл\яіется ,главнеЁ+
Шей   теюРеТИЧ.ес|Юй   о\сIНОВ|о|й '  РеВОЛЮЦИlolНно|й    `ПtоЛИтИкИ    tМаР,Ж-
сmсhс:кю,й  партии.
U    На  іпримере  выіяьсшенLл  tр`аізлич,ий  `в   прнимании   историче-
mй  неФбходиміости  у  tмаір;I§систюв  .и  у  Гелеч\я 'и! іеу`бте`ктиmых.

54

НаучініФсТь  аналива  истюtричеісіког,о  и  общестівенНіою  :кро`іцес-

чс;іоцmіоліонюtв,   В.   И.   Ленин  пока,защ,   ка"о!© ' оігріоімшое  зtначЫие
j;Ёме.ет  \м,а,рікоова   dиалектика   для   разрабіотки   іреіволк}`цLю.ннtой
$іоциал-деtм,о,кратич©сж,ой  п,оли"ки.    \

диал©кти,ка  Ма,рира,-іразЪя[ан,dл  'В.  И.  Лени`н,-отв,©рtгает
всякие ,разюівоіРы  об  историч®скіой  'нёоібхоідиімоісти  віне  аінали,за
ионIире"ых   фаIктов    ра,звития    дейіствитель,ноістm.    Цапри'мер,
утівеірждеіни€ імаржсиістов , с>  том,  чю  развитие  ,каtпит,ал,иізйа , в
России являліось исторической н`еіобходимо?тью,  было  оісноваhО
н,а ,  ®бъясінании   іпорффо`ірме(нніоій  ,,и[3торiйіи   РО'асіи}и,,   состір'Iящей   в
р,азор,®нииI маіосы  и в обогащешии 'міёщ;шинюmа, гиіг,а,нтсіиоій '8к-    `   `'

іопрtОіпіриаіции   міеліких   п'ріоіиі3івоідит+елdй   .нар'яду с    п`оів,сеіме!стныМ
тіах,ниt*і®аки\м  пріоікріеаооім.  Уіказывая,  щюі ,эти  поліяірные ' течеін,ия
::,:::#::gИиИуУп:рТоТчИи:вааi#ьТ:ГовИаgн::,:ОU:%:#'й:тдвеФ,,И#:iГк?с:пЬс:g[Рg::

ключили' 'наt  оснгоів\а:н'ии  эт'их  ф\аккрв,   чтоі, tимеют  дело   с  бур-
жуа,зін,ой   Iорігаінизациіей   р(бЩе]ст,венmго  хIо,зяй`с,тва,   нео`бходимо   \
пфIОіждаюШей  sнкспріQіприациію  и  у,гшетеіниіе  масс.   Отсюда  д;1я

#аоР`g:g`:;3:л#Е?Ьелhе;Fя:l?яаЁл:аЬсl`%#а3\,8,%,gЬбЧаТ°крб#яУЕi:сяР%:о?:#аТе
с  раб®чим  классом, ,саімые  усjlіовия  трудаt,^и  оіб,стаініоівка  жиізни

Ё%Гк%Ра%ГиРюО#с%цОL;#лИиВза#«Ё##Е,\3g,пГ#?сЛа:,Вв.б'йР.Ь'йеещЗиан,дL:-
Цто  ісіоіциал-деімоікраТы   оібріатили  івсе  IсівIое  в\нимаіниіе  иі  вое  на-
дежды 'на  э+оrг Lіклфіас,  )что  оdи  свели  свою' пtро,грам,муt к  развицLрию   его  'кл@tсісIовог®   саімофзінаtнйя,,   іhаікравили  івсю   ,своію   дея-
телнностъ   `к  'т"у,  ,ічтоIбы   IПО)м,оічь  іему ,п,однятьіся   на  іпрямую

:UgтИуТИЁ6раьgуЮв48`3Р:ЬбУс:ТйРиОйТЕ:р.оСлОеВтР;ЁL%:FlF>О'ГсоРч:;КF.М]а,%i;.Т'Я[Н7#
УтвеРждения  міаIр:исисфоів  о  тюIм,  чтФ  тіо  иЛи  друг`о,е  иісТіори-

чJqакое  явлен,й,е  шеіобходи,мо,т это,   результат  диіалеіктичеіагюігоі
а,н,ализа  м'атеіриіалыно,го  пір,оIцесра,  научное  отіобра,ж®ни`е, ,в  теоL
Рии  lolo`Нlсвlных   3акtонов  раз1вити,я   и3у'чаемЫх   фашов,   аведе|нИlя
этих  факто,в  к  их  материальн.ому  оісIно,ваiіию,, ісущноIсш ~ про-
изводстр®ннь"  отін,ОшQн,ияtм;  это  т®оіретичесIкая  фоір,імулир.овtка
равврilрающей.ся   іKлаісісісв,ой  'бфрIбьIг   диалеkтиікtо-мате,риалисти-
чеtакий  а,н,алиіз ' дейіствителыност,и   піоіэтіоIму і явля`етm  единtствеш-
НО  НаУЧНЫ,М  И  ГЛубоIио' р®волЮЦИОШнЫм  по свои|м  результаТа|М,

;|Оii%аи#чУеdаиgмеМgп{:t##з'%ел:Hее#в:r=::нТО:сУт.иВ,tпдоИлаиЛт:ГкТаИК'°пlаМраiТiеЁ
пр'Еюб,рfэта,'ел J ісвое  \филоіооіфdкре   оібоснIора1±1иё,   а   филфtсофиq   в
сівою   очер`еідь ~ дв,и,гательную,   жизнешу1ф    \силу,     піріоIнизы-
вается скр,Фгой  па,ртийшіостью,  ставит  с®бя  на ,службу  политИки
революциіс»шной  п,артий,   ріево,люциоішноIю  класса.

са,  'Фбусл$
к  и(зуч©ш
димо  вкл
-факюв  и

диалоктиіко-,м атер,и алиtстичеіс,ким   подходом
в   и   явлений  оібществ,еdtной  жиізіни,   нёdбхог
©еб\я   ргіЕюлюIiиіо"осщ   ибо   іс\ведеhие   этих

йй `Ь.бщесЬешнюй  жиз,ни  к ,шроизвоідс"нным
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отніошаниям  оізначает  рас1фытие  всех   форм   эксллуатации   и

хгуна=.::{ги:я,р28,:#gа=п<f<%ОгLейD:t±тр:tgттит:е::к:=[х%,Е:елиL3игсеTнс:3gг=япиfсуарj
В.  И.  Леjнин,-толькіо  тоігда   м,оіжет  раосчитывать  на  .плодо-
.творную  ріаб`от'у,  ікогда  ,поіксінчит  с  иіллюзиями  и, станет  иісtкаm,опоры  ів  дей.ствительн,o`м,  ,а  не  желательном  развитии  РоGсииR,.
Ё   !дейIетвит`ель,ных,   а   не   в,оізМіс>жных   общественн.о-экономичеL
аких \Отнс>ішеіниях.  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  раіб,ота  ее  дсmжIIа  будет
пQр„и^,:^т::у„F^а.=^рлалвл~?.т_ъ_с_I га    fюнкпретное    изуцение    всех    форл,г
э.f~о_н_о_м::?еского  антагонизма  в  Рос`сии,    иiуt2ен,ие  их  свяЗu:   и
пло^f !.е_д`рв_а_т_е.л_ьно`го  развития.,  она  Ьf ]лkпа -ё ;;Ь ;L-т;-y э;:;~;i$т;-
г.рлнли_з~}?. ве=9е,  где  он при~Iфыт  роіштицескойt и:6i+;iиеЁ; --ос~;ё;f±-
НмОпС:,д.М,:і+:Рэа_В_ОВЫХлПорядков,у-становившимисяiеореiuцескими
Пr::::`Р::.С.С:У^9У3УР_.  Онd  д`ол]кiі`d  датt,  цель;t;i--;ii:;йц .Vu;;%еШd.

?:<і:t.:т=±:е~!.ь_носfи,какопредел.ен:н_-oL:і'-;У;;Чf::;ы.VuпY;оw#воJ;сuтg:;НлЬ„l,:^О„Тhfз~r::.}rй:~п.с:казат;необ-ход-;;;;i;;~"Ч;;спffiт~а;%;'uuЬ;;:..
суроп`риацш\   трудг~щхся   ,при  этой    системе,  Jпокdiiт;-  -;ёт
врtход гиз эт,и_х порядков, на і(.:пторый gказываёi   ;і:i;i:iiJче;;;е.
рсzзfзJ,J7'іjе;э   (Гоч„   т.1.   стр.   278).

Убеждеін.ие  мар,кси.стоів  в  то`м,  что  рабо,чий  ,кл.асс  \являе+оя
едиін,:тізег`:ічым  и  ,естественным  преідста,вителеjм  Iвсего  трудяще-
гоіся  и  'жсплуати.руомIоіро  ,на,селениія,-убеждеIн.ие,  являющеіася
результатоtм  диа,леікти.к,Очматериалистиіче]сжіоIю  анализа Jсібщест-
венн€`,й   жизіни,-стаігювіиггся   тесретической   оісн,свIОй   п,олитиче--
скісій  деіят`ель,ност.и  ревIОлюцианіных  м,ариеистоів;  т®ория  и  пракJ
'гика   рэв,Олюциісінноію   маріисизма  вьютупают  в   не.разршвшам
сідинст,ве,

Внуm€!тi,неmо  и  шеразрыв,н„Оію  соедиінения  іглубоIкой  наушФ~
ёти  іс  реjзолюциіоIн.ноістью требует от  Qбществешной  т'еории  диа-
лек"чIеіский  материализім  Мар,кса.  На  м,н,Оючисленшые  воіпли
тлз  кл€ветіничесікие  изім,ышлеіниія   буіржуазніой   «tкритиіки»   ир  .реіви-
3иони.зма,\ ,в.сеюі  более  б,оIріоівших.ся   протиів  таікіопіо  оо,едиінег1ия
наVцтюісти`,, и   револк3Jт_Lи,оінн.оісти   в   мар.коовой    теории,   В.    И.
Ленин  ответил:  «А  Марис  всю  ,цену  сво,ей  теориIи  п,олагал  в

::::;:Т%е%ю:{Е;9с,i:Ё#я°;;МУ(сСgчТЖтТВ]У':Вi3:МзУО8Т.ТйО'Р#аЯлеКеРИБ.ИЧй:
Лениін  іразъясtнил,  что  таікоIе  ісоеідинение  научно,сти  и  револю-
циIсіннIіhсти   сібуслсізлеIно   не   субъективным   желани.е..w[  Маркса~
револющрFIера,   а   объективно,   сам.Ой   диалектико-м,атериали-

::#`Т::':#ЕЗЕg%`Еg:{дИей%::3:::#'gстТие'О!Р#gk:°Л6'F::ьМанТ:#наоЛйИ,Ч
тюлько  матеРиализм  превратил  социол,оIгию  в  науку.  jvЕатери-<

:Л#:ТьИнЧь::,К%:[тТоРЬИьТgКи:дСi:П8СаТкатВьТЯсе:к%',%`:,#и%?й-,tОсР%Ёlg€'gИйе;п$'8=
Е!`зв,с`дстіве!н;ных  о"оIшений,  с  иінтересами  т?іх, клаQс,сів,  кіоторые
неи3,бежніо  сікладываютсIя .на  поIчве  аIнтагониістичеаких  общестh
веіц,ных  отношений,,  вс.кры'вает  Iвсе  фIор,мы  аthтаюtниз.ма   и j эк,-
сплуатацию  в  .буржуазюм  обще)ств,е,  пррслажиВает  и.х  ёэволкрL,
Ф
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iшю доказыв'а(ет ,их крехо\дящиIй  хара\жтер,  н©и'3ібвсішоістъ  и ``прё+
вращения в другую tфоріму, іпомоігае+ тем самы'м  пр®летариату
оосL*зінать  Iсів,оtЮ'  роль  могиль,щи,ка  ,старіоію  юбщею"а.  «Эта  тео-
рия,-іпис`ал  В.  И.  Л©нин,-сісніо1віаніна,я tна  детальном  и  под-
робніом  изучіэнm  ріуосікоій  истюрииі  и  дейістівитеіпьiюсти,  дюлжна
дать   ответ   іна   ізапіросы   піріо1лIеггаір,иата».   далее   В.   И.   Ле!нин
прірдолжил,   раакрыіваія  ісп3,jпзь  Iнаучноюти   с  революциtошностьюл
в>   март{систсжgй   ггеории,   «...и   есjш   она   бg-дет   gдовлетвоdять

%ь%лН:#%аиНаtт±gМ:еТиОзбВеСжЯн%е_буПд%б%%::#±:ПР%:С'#9ь%%йь
р!іс'ло  сосфZtал-Эgл4окрсzгс{3л4сZ;».   (Gоч.,  т.   1,  стр.  278о  Подчеркну-
rTO  МНОй  -В.  Г.).ь

Критический '  и   рі®вtоліюіциюнный    хараіктsр     материалж.ма
Маіріиса   1`лубою   отличает  шаучіную  объежти®нюсть   марксист-
ОКОю  аНализа  ю|бщеlстtвепнО,й  ЖизНhн от  ТОй  пс,е|вд|ообъеКТИвНО-
сти,  Jкіс"роій  та,к ,поіхвалял'иtсь  бурж{уазны,е  «критиіки»  й  реви-
зиз`ниісты. «НIап,реіодіолимая іприівліекательная ісила,шlиэал  В. И.
Ле!нин,-,к.отіорая івлеtчет ,к этюй  теории ,ссіци,алистов  всех с.іг\ран,
в  тюм  и  ,сюстоіит,  чтіо  оIна \соіединяіет  стріігую  иі  выGшую  науч-
но,сть   (яшзл,я,яісь  посладн.им  tсjl,оqз,ом  ,о,бщестів®ншой  \науіина)  с  ре~

Е:5]%сТ:ЭОТЁТа°+:5iЬiЮ'дgк:;'иЧЁН'Ял:ч:3  g3l3У#%ЁЕ%э  %е %о®тбо:муиат:gЁоа
ученіого  и  ,реівсmюциіоtнера,  а  ооtедишяtет  в  саtмой  теории  внут-
реmнIе  и  неріаікрьmніо»   (Соч.,  т.   1,  істр.  3Q8)о

Революциісшность  и  глубоікаія  научн,оіеть  сюtшадаюJг  ів  тю-
ри'и   ,маіріксизма,-уіиа,зывал   В.   И.   Л.ешиш,-н©   случайно,   й
.®бъектив1ю-не®бходимо,  ,иібо  прощесс сіближеіния  .на`уки  и `рево=
л'юциіоініно,й дем,ократии трудящихся I.масс tc  моtмешт'а  их  3арIож-J
дегіия   бьш   оібъежтивн.о  ,заікоініоімер,"   .и   шеtotбходим.   Корнями
своими  \оtн  ух,оідил  ів  глубь ,кtОірешіных  'интеріеюоів  реіволюциdнно-
демоIкрат;и`чеекоію  движеіния   трущящиисія  імаос  и  саімо,й  фщ-`I`юсаиъН:ам#еНнО:%::;ЕЁ'Н:+%°в:с%®ТбТоЁьЧЁ=м;МИиР:аолышему"ату

об'ьеtктившIo.й иtсти±ы 1в,ознижа,ет на оіаніов,е пр,Огрессив1юіг'о р азв'иі-
тия   материIальных   условий   жизін,и    оібщест]ва,    Iпіраіктичіеских
поtгребнtОістей  в  ив,мегн€шииі  и  р'азвитии  пtрюизвоIдителынщ  сил.
Н?ука ~ необх,сжиімая   фун,ициія  и,стюір,и)чесшФсй1іо  пр,olгр.еісса.  аш`а
поэтюму, по  самой сути ,св,оей, іпостю,ян.но іЕступаJIа в  к"ніфл`икт
с  lпротцівоmlложіныlми   lп,р|odірlессив,н`Оім|у   ходу  ,р1азівития   челювеL
чества   .стремлghия,ми    зіисшл'уататоірісKих    іЕLліа,асов    оI1раши,читъ
круг ее ,вшводоiв,  притуmшь  ее оскрое ир,ит`иічесікоIе сQдеq;жание.

В  осюггветствии іоо  овоими іша,аосвшми  иг±тфе€аjмй  'бур'жуа-
зіия  вісеша  уістаін аівливал,а  дл,я  оібнаіружкрmя  объежт,'иіві::тфй ис",т
ны  известные ра,мKи.  В  іGвя;зи  с  определешіным,и  иістюрIgчіёсік"и
усЛСіВиmми  Iсrlаіасовоій  IбОРьбЫ  этИ  іра`Мки  Моігли, .бшЪ` лйібо ра3а
двига,амы   ,(Iпериіод  ібсрьбы   молоідою   іб\уржуа3ніоm ` Ьб`щёст:`нзла
пр,от'ив,  ,ф®с»дализіма) ,  либіо  ,GуживаеМЫ   7(іпериЬд  іп"юgю`\JлюёL
пlсщсч4ва  б.ур3;суази  и  3аIlнифанmя  биржуазнIоню  `ОбщеtсдЁа`}';`ь,t' `нФ
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ъmdгhа  и  прй  Ьсіеж  усjювіиях  ошіи  таjK  илій  ,шначе \Окріашичивали
тЪОрчеQкие во3моіжности\ науки.

\_Цитая   книігу     Р.  ,Рея      «СIОів`ріемIешiаія   филосФфиія»,h В.   И.
.Л,ешиш шюдч,фmнул след,ующее ,міэсю  из  этой  іинити, ів 'к,отором

ЕiЁу#:О$gИнIЁи:#i::ЁЕрgеОkН:::ЁЁg:зУ::l#чратр:аби;=а#з:м:Ёо:р::ЁЖ„У:аи3:t;:;:
ки и науйного дgха, быjш   о?раждены,,  в'  ' с]тутіае   нащобнос;тщ
kаIпqр:®иор  иім  саtмйім».  Защищать  нафу  шашерепю'р  ей  самой,
Т%uО#яМнх###\чеЁь±нрВЁн#%Ура:ТпнЁ=6Ё=#иее#втРае#рОЁйлСли%&%#o#бтКоа%дЁ

риалш3Ма».   (і«Ф\илоqофские \тетради»,  стр.  39,8\).  ,
Р,авіобл ачаIя пар'тіийінуЕЬ, ' ,кл аIОооФую  з аинтеріеtёрtв а,нно,сть  бур -

ЖУа3ИИ Р  УСТаlЦОlВЛ|ешm оП,РедёЛGН|НЫх ,ПIР|едеЛlolВ,  3а
ршх ше  мЬг" ' бьП`ь  р,аtсширіяіеімы Iн'ауч,нью йсти,ны,вамки \кфт,оL.  и.  л,енйЕ
пи?аж  «Біудфм Jочитат'ь  ,внешінйй  мир,  ,пр\ироіду  ~  «иоім`іФиінаци-
ей  ®щущеш,и.й»і, ' в,ызыВ,аіеjмыtх  дз  п-1,а\ші®м Уrміе біожестівЬIм. Прійвdl ай~
те  эЪоі,   отікажиітеісь  иіакать  віне  QоIзшания,  "не  чеtцоЬ\ежа  «Осно-
вы» 3тих 'ощупiеший _ и я Iп.ривнаю в ',рамкахісвоей идеалиісти,
ческ,qй  теориіи  піо3нан,ия Gce  еістествіознани'е,  все  значеіние  и до-\  стсврершрm ®ю в'ывіодо'в., Мне нужна ,имGцНо\'этіа раIмjка и толь-
`ко  эта  рамка  для  ,моцх  вывtОдю|в  в  Iпtоль3ф  «1мира  и \|рел,игии».

[Т±%#§щТн*сТЕиБkееР:#+Гс.тиСче%#'БЕ[:g,З,#П#'%Р'=Ьgt8'[цР®ЁЁ1еЖнf[g:

%Е5:;gЁ'ё'±МиЫLm#KРиg##':€Яе'gТ::F:%#ЬИийЬ»К'?(`Fоаd:,бrТеі.Е,::З:Рі%Т):
Здесь  В.  И.  Лён,ш-1  івскрывает 'юібществеін,нIФе  значен1и.е  иде.а-'л\иістичеdкой  филр#офии,  кр,извіаjнной  стать ,надоміоmрщцIкіо,м` над

©стеіствознани©м  ,и  оібщестівенн,ой  інаукой,  ,«наукой  над  наука-
МИ»й,gіПЁрТоОт#±й©iВ:#:,вТс:#К»i:стюрии,разівитиIяшаучною,НОЗНа`НИЯ

чмира   раз,виіваjЁооь  шеразр©шимое   в   общ®ствах,   поtKtоившихая
на   систеіме   эисшлуатаци,и   челоівеиа   чеjlОвешом,   `прфТЧворсчи@
м1ежду  фцлфсоіфие\й,, угнетател.ей  и  объектившо  ревсmюциісшн,оій
сущно.сть,кр  наущи;  ,между    п,одл1шными  ,и.нтер,есамиL `научною'
гворн©uтва   и  шаісосюой,  іцарТийной  заинтерес.оіваіннюістыо ' эg&с-
{плуататррс,в  в  оокрытии , оібнаРуж,иіваеtміо,й ,rн''ау
обЪеіКТИmНіой  И|СТИНЫ.

Эт`о піротивоЬещие и пршвЬідИло ік `оближеkи
н,а  6вое  ФСВО|б|о|Ждение от  цепёй  ИдеалИстИч|фс

поананием

Фвбы  науки
фіИЛіо|СОфИИ   С

борьбой   труыящижы   ма`Ос   за, іФгсівіоібоnт.шение\'  огг   упніете{ния   и
ра,бс"а,Ф

«Экоіномичесікай дейіелвйт`ельность, - і11'исал В.  И. ЛениіI-1,  ~
быощей  в глаза  на,гляднФстью іпоіКа8цв\а.ея{ tнаім  інrlассовое де-

щества, ікащ dісшIову, Хоз,яйісш®Нніоію  строя  и iиапиталIL3L
>дали3мао В.нимание на{\уки с іdаtмtопіо`поя(влениtя на  азет

на  объяснение  э'гіоіюі кhЬс±гпсшщтической ,эконом'ии устремлено
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чеФвіо,ю  дешениія.  В ая t іmаtсIсишесікаія  поdіи"чеюжа:5i\ 'ЕнкюнtОмиія  сд©-
лала  ряд шаіго`в  піо  этЬ.му  іпіути,  Маф.ис  сдел,аjl  еще  шаіг  даль-

:Тбе;апИоюg%Рае`'М:%о:на:#>Жg#®::Ё,н%,%ПУ:8gяа±:лТ:±iГm=#'Юэ:'ь:%Т
ции,  слишік,ом оIч,евидными,  слиішком  ЕнушителЕнь"и, чю бург
ж.уа  и  их  ид`еюIло{гh  готоівы  ,выкинуть  ,всіех  ,кл.аIосиіков  и  'віоякие
закIоны, лишь Тбы tсдать  в  аріхи,в  юіриапрудеінциL+.. , сваякие там...
"аік   их?..  tсФциіальные  ніqра,віGнtст,в,а»     (,Сюч.,  т.    20,   Gкр.  ,  179~
t8°Ё'еу,кл,Ь  шло   наiраIстаниё  пріо"іцоречия   М'еDК)дУ , НаУFРй

и и]деалиістіиічеаиой  филоооtфиіей,  Отделе,нце щgужи ел идеащизмаг
двиіжущ?й  mру,жйньой этЬ1го, проIhреосивіноіIіо  прощеоса ібыЛо  разі

=::Ё#,о:j%З`Т%[;ШрЛже;Ёg##LеН:::Мл%Т%Я,оТ:',аiВ,%ен,иУиСl#рИи:осИт::g;За:ь::з::

:gzggЁЕиЭТiОТрggвОiЦlеи::С'шКрООЧiН3Гво%Bт#ь:каЛсИи%ЬчВелЧ:вИ:Т:О:РmелаТ"эО*
пtроi'иіворіеЧие  дюtстиіглФ  ів  рmіх`у  ,иімпериал`изIма  івы'Ошефо .пущкта

:'Ъ°;%оЁаіЁВЕ=+ЯЛ,о,:а`::,Ё=::елИьТр:%Ле::ТаЕл?ОУгРiЖ#'ЗиИ'%сkЗ,;'FеР#ТЕ%:

`КЁ:ЁliЁ:gЁр:а::Е,:ч':<:ЁЁЁ#:§;iвШа#Ё'іГж:Ё=:аыg#iи!Ёк':Ё::.ЁИiЗ#iЁ&:Чgа#

жуазіцаія  «кр,rщикаy вёIсь LмеэЁqіцуніаіРbщньтй іріев'иізиоінизім , П. Стфу-
ве  усіиtл€ггшіо  tз,аIнIяліся, изішаіни,gм  иЗ  dаVки  tнеmрИіятнргх  длія  бУР-

бУр±уОlбЗ°±боЕ#Ь,с%`8:#иа:gt#ц#зе#:iР<Ж#'Ё%:Ив"в'о,зМм°оШ#:::тg

gЁЁ#Ёа#ь:g::gкр:Сi:gи#;::?Ё:М::ЁН:а%F%;Пi::О:":#я:Ё:т:ТсяШЛ3iГКЕ::С#:е%#йЁка#
kов»  ис`торического  развития,  загородить  лёсLдеревьямй,  вот
"Iаіасюівый  сIмьпсл  тюію  імоIдноігіо  б\у\ріжуаізшtоіго Iсшептицр3ма,  тоЁ
мфтtвоій,и мIкртівящей   `,схолаіс+ики,   mгюРые   мы івіидим у г-на
Струве»   (Соч.;  т.  2Q,  стр.   179)t.  ,

ВО  всемирінIой  и,стIории  человечества  едLпйстве"но  до  конща

ЁЁЮшgЁ];iЕЁiЁ±Е:н:Оое:Е:а;з:в:иМ%иоЯе;В:н:Яаы#:н%ЁИ'ТЁіgЁ§#аИЁ,%Ё:t[В[F%Ти:Ё
Ё::%Ёи,gеЛ8е:П#ОаТсес%авРо::О%%щРе%%Л::ЦИіОШНіЬmО\,движеtния-уста`t

Уже  в  сБtо`их   п.еIрвых  тесірети'чеіаkих  ра,бота,х'  В.   И.   ЛIенин
«с  ,Неюбыкініоtв©нцIой  ісилоtй  іпIсжавал   жиJвук?  оріганичіеіс,кую   свя3ь

gваяgьТ3п,ЬРеg:=Ыя#щИ;Сg,%:М:Иам'3#`:оМбЛъеGНкЧтЯ#gОйРа*боОiЧи*#g%!,gюа:
ции' оібщес"веш,ой  Жизн,и,  вісем  хоtдаhd  развитIия  человтеакой,

Еg::j:gйи.,сОмтом?gбгFтаiжgо.®":3т3рфзаЁь#:і::iиЕ:рчgь,р[%иь?т#атg$й{gЖ:
ма іе  и'деал,измом,  ісвіщ ,идеологщеСікукр  борьібу іщасоdв ,сФв,Ре-
ж®нного г Qбщеіс*ва  к  ее  оанФв$  L-і бс>рыбtQ  материальныХ ф1  dю-
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литичеісfкиtх   интеіреоов   п\рог1`ивоположных  обществешых   шаіс'i
оов  жапитали,стич.еакіого  ми\ра.   СОпоставив , осн,оівны,е  юс'ыл.ки-
филосюфсKol`о  материализма  іс  итоtгаtми  и  д.o,стижеіниіяіми  !всело
историчеtжс>`ю   ;зшаіния   чеUювечества,   неизбеж,но   ірождающеію
диаліеіктиIче`Qкий   мат`ериализм,   В.   И.   Леши,н,   пIроідолЖая  дело
М,а.ріиса,  соединил  воед`иIно  ібіоірь`бу  ,философіокоі1іо  .hiатер,иализ~
ма      и  ша'ужи, п,ротив   иIдеали3іма   с   ібоірыбіой  ,рабюічіею   жла(сса
п`ротив біуржуавіmчо общества.

В  отцич\ие \оіт  всех  ідругих  Iобщестівеннж  .кла,Осоів  iпрюнчріес:
сиЬmсть   раб,очіе1іо   1шаоса   Iбіезіг`рани'чша.   Рабоч.©му   іклассу  tнет

:цУе%_д_ЫжФf#?м:йЛ'#'::и±ВаГс%ТеЫю:8:ЬеГ:ЯтвЗlаТнРе8#ЪУаПч!Ё=l=:каТк]%"gУбдЕ:
ло на 3аріе пол.итичіесіких пюіб,ед у ®гю іпріёдшеіз",еішника -клаіс-
ёа ,ібуржуазии,  -  приз'р.аIиоім  н.овых  общеелве!нных  проіт'ивор®-
чіий,  нов,ых ;ша.с'Qоівых  битв.

Истюрия  ,борьбы  и   шоtбіед  раібtочею  іKла,асіа  піолнIоістью   оов--

83#gнLСО,:О'Р:НГцШiМgй.И#гТне&а±аLМяИ,иВСЬеgбсбтУвдаУТре#gгРо%::е:g=
вечэётва  в  целіом.  Нет  по.этому  никаких  прелраід  у рабо,чеп`о
кла\оса  длія  іполінtоію  іооічіетаіния  ®го  и,нт@ріе]Ооів  іс  иінт©ресами  оіб--
наіруж€іниія  объеіктиtЬнIоій  иістины,  ,с  саімой  жи@н,еініной  правдой
о  деЁіелвителЕінісхс,ти.   Р\аб,сшеію   іклаіаса   не   іпугают   и   не   моіг'ут-
пугать .далеіис>  иідущие  ,вы`всды  той  tн,ауки,  жогюраія  видит  св,о,1о,^
?аідачу  .в  р,аісікрытіии  объеін'иівіню,й  диаліеtlсгж,и,  ,tкріиіт®ри,ем  иізт,иt-
ны считаіет са\мую  действ.игельінIоtстъ,  цеінніосъ ісвю!ю пюлtаmает в-
ст,рогом  ;криггищIеаIюім  Iотношении  ж  реалыюіму  м-,иру.

Бе3краниічны   періопактиівы     дви,жеіниія   шпtер,ед   у   раібочеIюі
шаtоса  ,по іпути  пірюIгреасіа,  безігіраjниtшы  поэтому  пр,сююіры  для.`
От,оібр,аж.ения   'правды   о   жизни,     ,п'редоіста,влIяеімые     рабIоч`им
юIасіQсім  для  іна'уии.  ВIпе`рівые  `в  'иістсрии  ;своіет`о  ра3івитиія  науп\'а
цолучш,а  в  л'ище  р`абсшеюt і1с71,аіооа  таtисто  мат.qріиальінопюі  но,с'и-.
теля   свIОіеігіо  дальінейшегоі дв,и1жIеіЕl,иія  пзmе]реід, .m і1тут'и івіс,е большеъ
ю  и  большаю оіхвата оібъеікт`ишо,й  истины,  кtотоірый  но  своіей
природіе,  по  исфіенtным  жизнLенным  зада.ч,ам  біоірьбы  ва  іновую
оібщ.есmіеініную  жи3нь,  пр'оrгиів  вісіех  аил  Iстаріоіго  м'ира,  іникак ,нег[
затштеіре`соіван    в  ,ка,кіом  .бы  ю  ни   было  ватушеівыва.ніи,и,   со-
крытии  этой Фбъакт.ив1ю,й  истины.

В\ ір еальнIоім  ф ажте ісjсв.Iпtаідеініиія  IиоIріен,ных mнтаріеісюів наtуItшагюл
по.зг1а|Ё,ИЯ ' миРа  lc  и|НТфоСаМИ  И  в,адаЧаlМ,И  реВОлюIцИ|о1ННОIго  оС-
'в.dібоtдитель'но}ю   движrениія   раібоч.еію   ,клаіаса   и      `надо   иакать,
ОбъясшениIя   ваімечіательініошо  'ікачі®ства   марік]соівой   т®о,рии   быть,
глубіоіио  лна'учно  прап3дивіоій   іи  Iріеволкщ,иоінн.о.й  в   своем  Iсуще-
еmе.
~'' Великий  руісс"й  ученый  К.  А  Тимиріязев справед.пЁm `пи+

Фал:  <<...в  `миріс>воій  бtоірьбе,  завяізьюающей,оя  імеждtу  `тIой  ±а,стью

%елрЁL::::Eа#g&Ра?':о,8гF:ЕаИ:ВЁ%F:Тв,з%рТь:FLа%ОаТдО,Р::gнmа:м:ГЁЕ
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gI:Ё':'Ейи,»бУ(дКТАi'аЁ%РмТи:5:яЬ:ФТ%g,i.;Н:.УК[:;сИ+FеГ402И)Р.аТИЯ.Симшю,
Ра'б:Оічиій  іклаtсс  наш±rl   в  інаучном  піозша.нии  духсв,ное  ору-

жие  Свtой  IбIОРь|бы, 3а  о|Сlв|olб|ОЖденИе;  Н`а.учНю|е  по8ШаiНИе  офеЛО
в  ір аIбіоічіеім  классе  міатіер)иіальініогоt  шюісителя  спзіоешіоі  ібевIр аjниічmсг
го  іпріоіFресс.иtз,ноію  ра®Еити(я.   Теюрия   `пIОізініаіния  отtбрIсю,ила   пр,и
это.м, ,как тормtоIзIящую  L@ омфтвляющую  еіе дв,ижешие  и  ра3виц
тиіе,  и,р,Р,а`цисінальную  форму  іи  выстуіпиліо  пеіред  мир,оім,  непо-
Орещствеінніо  юіб.наружив  іовоIю  р®віолюцисінную  ,с!ущнIсють.

Бур,жуазнаія  филіоісоіфия  выя,вляет  сівіоIю  паіртийнtоість  имен-
іі{іо в  тсім,  что  она zпри3іваіна  ватіушIевать  отікрываеімую  нIаіучншм
піоі3нашиеім   мира  tОібъеtктивіную   иісти`ну,  .оіна   совдаеJг  в  «утеше-
іііиіе»   упніетенн,оіму   чел,авеIку  фантаістичеіакіоtе   «tдсіпіолнешие»   peh
{,ільіmю  мир,а.  Таік в  РОіасии  поістуіпали  и  либіеральIные  народн

:`[''[Зt&йХа:Ве%:±:еЁjЁg:ЁР:iF:FсЁ:Бiи#{аИтgрLi:Ё:Ё§р"и::Ш±°ат:р':?лЯи,:::С:°.!Па:i

/1ан,ге,  <{вернутьОя»  к  lкоторо\му  привывал  междунаlрtolдную  СО-
циал-демсікрат'ию   Э.    Бернштейш,   пиісал:    «Ч,елtОівіеIку    пуішо
'ііоIпtс№Iніеш,ие , дейIствительніоісти  ,пdісредствоtм   им   са,мим   созідан-
jflolго  иде|альlн.olго  МИРа».  «НаШ  уМ,-УТ|веРждал  ел,-СоТвоРаН
rLля  того,  чтоібы  вос'пр,оизвести, в  собе  ,гаірtміоіничеGкий  міи.ров.ой
mбра3   и,  піо,стаівиз  €Lг`оі  ряд:ім  с  действитеші:гiіостью  ,и  выше,  ее,
ОТдоХНУТЬ.  ОТ г 'біС),РЬбЫ   И   НУЖд   Жй"И,  В.ОіЗiВЫШаЯСЬ   МЫСЛеШН.О   В

LТi{'g, :%g  f3В'3Р'гШоgН::Т:;» [i,Фёт#. 4gаiгgб9<;fісториIя  мат6риализ-
ПреIдстаів,ители  \всіех  разIноIобразшых  тешений  иг \форім  буржуп

цзін.о\й   мы,сли   на  Заіпа,де  и   в   РIоіGеии  rQделали   это  іпФліоіжение
fГj.  А.t  Ланге`  боіеtвой  проIгіраммой,  осноіЁ:iым  ;пришцкрпіом  свQиіхі
тіесретичеtски'х  ра,біот,  направляемых  'прIотиів  марисиіз,ма.  В.   И.
Ліанин ел'ветил  им,  что  мар,кtсизм,  действительно,,  амертельный
шрgіг  iвtсіякоIй  идеачизации,  увоідящей  «іот  нужд  и  6орьбы»,  oI
t[еиіст,виітельноісти.

«Русакие   соіциіал-ідеіміоікраты,т,писал   В.   И.   Ленш,-ары-
ііают  с  н.ашей  де'ре,вIни  укIраш,?ющие  ее  в,сюібража®мые  цветы,
.іi,ttюют  п`р.отиів  и,деализаций  и  фаінтазий,  произівоtдят  ту  разру-
іі1ительіную  .раіботу,   за   котіоIрIую   иіх   так  Qміgртеtjг][ьінIО   не1навинят
:y`jtрузья   Iна,рюіда»,~ не   для   того,   что`бы  ,  масIса    крестьянства
t іIітав.ала:сь  в  полоіжениіи  т®пеIреш,неігоt  угнете'нщ,  IвымирIаIгь!иIя  и
іIіоIраібіоіщешиIя,   а   для   тоtго,   чтоIбы   про`летаіриат  ,по)нял,  ка,ковы
"  цеіпи,  к.ото\рые  ак.с>,вьпвают  `п,оIвIсю,ду  трудящелоIся,  ,п,otнял,  .каік

:.{',%тЮьТ%Эi"прЦ:етПяИ±у:ьСg.уМЭЛвПа°'ЕН::с:%:яЯщЕ'#цИ:%ik,%,kэ»ЧF8gg.,Сg.Р'3:
.,тр.   2Е8-219),

Единістtво   теоіретичесIкtоIго   пЬізнани,Iя   рр   практическою   дейн
u.'|'f3ия   трудящихся   ма|ор   пол.училl0,  в   марисизме   ав„3е  3амеча\:
'і`t`льін,с>е   в.ыір.ажеіние.

Ваковеtчн,оіе   противіоіречие   міеэЕGду   глуб,оиЬ   диалIеIкI;ичеgкой

6i(



прир.одрй и ` ревоЬюционной сущностьЬ ,інаучнсщо h,с#знания  миу
ра[a  с  Qідной  старісшы,  \и ' уако  Iклаdосюыміи  интФресами  \RqатерЕтtа\льных  носителей  інау.тдноію  іпрIо,гірао'сtа   в  \,пріо,шлоім, ' с  друг)Ои``

Еhеgес:lм,g;:Г°Ёg:#t,,Г=[Тп°и\:Ра%ЭРБТ:й:'.,лен,йнг,зада`чейт®ОриИ',

ЁеЁЬЮвНе:#КТдеТЁсЕ'B':'Т:Оi'iС:,'3В:Б:#3,d%Ф#Ё#'СТ=%ЁФ#ч%ЖПiб%,3::
бе»к(рСЁ:Е:.к±'  ]::Б'Фр3а%!iывая  и  объединяjя  в  tновіам  вШСШе\М1

dинт'езе  ®Ое  пфедIЬtвісю  и  іпроікріеюсив,11ое,  что `былоі  дюістиmніутоі  ,в'йісюрии   челIdвечекжой  ,мысjlи,  \  ,маірксиtстскаія     филоісоіфи,я    с
` н®обыч,айніой  сило\й  прісшвиtла ів  себе тіо,  чт`о та[к іпугаліо  буржу-

авию  у'же іЬ , ран,нIюю іэпіоіхіу  воіз`ниишоівіеіниIя  и \ развития  наIучноfФ
позшаниія   мИра   ,и  і; іреіволюциQнін\о-\деімtОікр,атиче]qкюіго    'движіе\ния
наір.одных  маіос:  ,Наука  в  марксизме' дф  конща  раскрыла  свое
фбъек"вщо®  р,еволюци®нное  содержание;  соцйальиые  и  поли-
"чеdкие   требования   Трудящйхся   ,масс    впервые  в   ист®рии
ш®Фчучилн1'  tцодли,нн®  науч,ное  обосн±ование.

\   В.  И*\Ленин о теоретико-познавательн®м
обQ\с'нрвашй  Мафіцсистской  общесгвен]f®й t

теор,ищ

УтвеIр`iкдаія   соади.нениіе  р'  саjмой   юущностиі    щарікtсистс'коіи
рбществеIнной\ теоір*іи LглубIqкIо'й щ аіучн.оірти  с р,еіЬОлюциIонность,юФ

ЁКаL:бЫу:с:%,:Ц*РаЕо:Т%Ми'а#gктТ.Рк%::аСт%ТиИiНлаиТсИ+еичТе%к%й"п%#р%Ё%%СТЬй
ха,раіктерt,ом  тіефриш, '  чтіФ ` материаЩизм  ®бъежтиівініо   неоIбходимо

ЁF::ЁгарgумрЕ#а:::;#аТ:gj:Р:аи%ОЁ»Л':Ё3]iрzеЁ:°Ё;g:Ё'%ЗiИаЁ#::tЁЁgлr:дЁЁ
Якобы  1ініоіс®с>логичеаиой  бес\піоIміо,щноісти  tм аріксизtм а.

Он  разъя\сJнищ  что  имещно  диалеIктиир-і,материіалис"чіес,ка5ь
теюріиія   ріаЗівиіmя; іпIріиімqн\Gша\я в «Кап,иnале», и оIшт' таtKоію mри-
м,енеіниія ~ юіпЫт,   при,несший  бдестящиI9  iнаучные   р@3ультаты,
піреbіраТи,вшиій   ооіцйологhю  в  ііk,ауіку,-`®сть  гл'убіоічайшi\ее  фил,сjъ

:%Ро°'К';:'ениТ:'ОtЖ:g:ТОЬНи:;В#:Ё:Ё`Е3lема:g;О:'l]:':,3:иИчееокОiбяЩе:СеТjВре]F:
развиtтй,'я,  піриманенная  к  изучеінию  оібщестівенінф,й  жи3ни,  приі-
вела  к'  ооізданию  стр.ойною  исюриIко-э,к,о.ноімиче,Gкою   учеіния
^J1ариса,,   соіставляя   еtlіог   суть,   реівіолюциоінную   душу.   іКто   не
пспіял  дйалфkтИіче,акіоігіо   м,атеіриіали,зма,  тот  не'  ,может  піоIнять  и

йС:г:ЕЕ`КL°::t:3'Г:%`gрИ±Ои,:NТgХдо:hЗ;ГзЛаЯл?О':тоа=ЕiРиаkа"<%:пИ::gлаi»;>Р.есgЁ,
диалектиікіо-мате'риалиістич®Окая   теория   Iразвития,   диалектик,а

і Ма,р,цса,  теория  піс>Iзнqн'иtя,, которую'  та\к тщеТно  иакали  бу,ржуJ
\арные  «критики» .,.,

Сам`а    идеіd   \диал8ктичеокюію    мi'териали3ма,-утвіер,жhал
•б2

В.  И,  Л®н,ин,-шрекра"ла€Ь  иIз  ги|mта8ы\ в  інаушую  ткри,ю
име^tнцо ,в силу гениаль,НФю ,маірис®ваю примеінениія е® к об'"юч'

::::-#:Юю:Ё':%E::МЁ:сРLFk°'9Е'#,а*:б#Т:,:Т:%%ЕЕОmkОат%3:fаИлТiИзЯмКда:ПлИ:а#ФТжИ:
Ч::::%.э:#о:€o:##че%;:#хаТЬфоНрfмЖи:%Ц.И;ОmЛiО'Т%'рt#,:QРяТвЕлggьЩ%=\\

паучц\ой  прав®рікойh ікош\иретиізацией,   разівит'иtамL    дрLпале'кричег
ак\иій     материализ[м    IОостаівил    \оірігаін.ичtасікую,     неюm®мліемую
чаlсть   3к|сlн|Оімич|еiско|гФ  |и   иiстс}ри|ч®ОюоlI1o   уч,ешиlя  маIрчаа,   с"tоuз-
ной  пріин1шп  ,иіаследюіваіния,  теюрию  по8на.ніиIя,,  лопику  «Каtпи-
тала».  В. 'И.  Лени,н  зло  издеjваліоя  ніад «ікриітикаіми»,  недоумЬш-
но ,вdlп'рошаівшими: «да ігде же ty Мар,кса излIоtжеіны осшовы еЮ
материализіма?».  Саім  ,оIн  овладевал  піо  «Капіиталу»  шіе  "ыкр

gЕРаНлС#::,':йИ ЕgлРGИкЧт:и%:йй, Т%О:%ЪеиfейЩ аЁg;Снаа,нНиОя ,И #o#gЁ=
раз1віитыми іи  научнФ уhворжде"ыtми  в  $крф  ,ген,,иал.ьнопмг  круіде
К.  МаIріиса:   '

«В  сам.Оім , деле,~піиюаЛ ` В.  ,й.  ЛJениН,+'Ь  чIем  же  іпрФявиц
лаісь  этга  ліоuчи,ческаія  \Оила  Маф,кса?   Каікиіе  дала  ,оча  іразульта-
ты?  'Чтаи  піриводіиімую  тираду  mJіна t \Ми*tайлов'сюію,   мФжню
по`думать,,  что  ,всIя  эта\,\'оила tнаіпраIвлена і бьша ' іна , «gищю)ми,че+
ские  феоРйіи»,   в   са,міоім   тесн.оім   значешии,,  фю'ва;, щі  тQльіко»р

±gЁ:Ь',в:kо]ЬТ#.о,в]:f)Ьг%ЕаЛLЁЕ3з,:ашЕ,iЛв®Н]:8Н7'7Р%g';Л`:::gh##
оісцоів1ная   цель  соічинения  Мар;кса -поіка3атЬ, 'ваjиоы  tр'а8вй'т#,я
сіс»врем`Lеніного  общес"3а.   Не   @начит   ,m  эТФ,   чтіо   диалі®кти`исh
материалистичQсікая  т®ория,  р4з,вит,иія,  іп,римененная   к  и3}
імым  общеIdтвіеінцI±,м  ,ф'аіктаімt и , яіЬлелияім,   и   ё,оставила   гн
оло\гичеаиукр    і9+qнIОву    «Кап,итаЛа»?   ' '«Он' ,   (М,ихіайj±опаёйийп,h\В. '' Л)і  чиitаh  і«Капит-ал>>'  іи

А_    _г_,       г:_  _  _+_

%:gi#й:`FЯ::Ёаи:#o:#Ё%::З%а:;.О#а#исСта#елйко#уОЖЕО#-у?m%
соф:#:#'б#8o%оЯс,н%:F=:нТlН;ИтЧие'СkК#ксВ;:з[#gСg:иГ.лG®ТиЕепи%алgИgg
ПОдL филоооIфск'и|М `  Обо'lёшоваIниам  `теории    «„Uщо,Жно    РаЗумеТЬ
иt?# ісQпоставіление  посылок  ее  с твердо  установЛенными  зако~
нами  другиг  'наук   ,(и  г.  Скруів? ,са\м   признал,  чтю уже  психФі
лоігия   дает   по.ложеіния,   заставляющие  отtка,3аться   от   субъекъ
тиви,зйа  и  при,нять  материализМ) ,  Z!jз#  опыт ,,применения    этогсi
теюірии»   (С,o,ч.,  т.   1,  стр,  398).

'   Твердо' уістаін,Ьвленные  3аік,QI-іы  науtk,^ изут,ающих  ра3личные

круппы   вещей  'иі   явлений   ,материаj±ьIнотФ'  мира,   еість   твфдJ®
устаіновЛенные,  юmкрытые  закюіЕ}ы  разівития  этих  ,вещей  и  явлеч
н|ий.   Трlебу\я'  по`д   фйлоСОфОкИм  Фlб|olОноВаlнйем   по|ни|мать   ооlПОl-
стаівлециіе  поісыЛОік 'теории \,с  ,этиtмй  заіконами  развит'ия  QбЬек+`;%ЕЕОеГйРЁазЛаЬнЕ°::с°i#ИЬРзаа'`iЗ;д%й,сТвЁт]иТНиС:3':%:Е,оТ:О:П:Р±Рс%м?о:iиеСЁ.

63,
\

не,замртйл, что  имеет   пфед  собdй



делы{ы[jі: , сторон   едрш,оtго  tм,атер,иаjlыноню  `кроtцасіса  и   их  п`ере.-
хюідйв друг  в йіруіга,  Фбусловлэнныж оібщими  заію3інами  диалsк-
тИЧаСi{.o!ю  РазвИ'1lИ.Я.   G  эТ|с>й  ТIоIч"  зРеlНlиlя  фИлоIсlофокое|  olбюСШФ-
вани® `еtстр  шs  чтіо  ин,оел как  пірFізед€іние  п.оісыл,сж  теjсрии  в  ооі-
о"ве|тчс"вие  ,с  lolsн|ав`ныМи  вьЮtolдаlмИ,  иiтюlгаlМи  исторlИ|чесKolгtо.  РаЗ-
Еи"я   наіуки  и   пр@іктиіки   ч,елсівіенестіва,   в   сіоісmЁет,стtвиіе   с   п,о-
3інашныміи `оснIснЕшыми  за,гgОшаіми  раtзIвития  пірирсіды  и  оібщества.

Сtсm®ст.авлан.ие   посьшіо!к   тесіриtиі   с   тверідо   устаtніоівлеш-Iыми
заtкюшаім,и ідруIги,х .наук,  т.  е.  піримеінеіние  итоіга,  вывіода  из  иіс'ю`-
рии  ра8,витиія  чіелIсвеч®сіиоі1іо  з.наниtя,   и   еість,   по  В.   И.   Леніиіну,
филсоофіское  обоанісюание  інауки.  Оніо  дает  от`рIа,жеіние  вс`е€то-
рtоmней`~ івзIаиім,сжзав,исLим,ост'и   вечі1-ю   дв,иіжущикся,    переіхюдящих
из  ФднФю  сіостояния  `в  другоtе  мат®риалнных  вещей,  отраже-
ни®  сібъектиыю,й диалеіzпиіки.

tВФ втфIой іпісшісIв,ине  авоеnо  ра,3ъяіажіния  о  том,  ічто  ісл,едуіет
п.ащм,?ть піод  филФооф.ским с(босінiоіва,ниам теюірии,  В.  И.  Лени`н
ука`3ал  tT%vз#  опыт  применения  этои теории.  А  в  этом    отн,оше~
ши.иt  мы  "меам  іза,явле1ніиіеі  саjмtomо  г.  Струве,  Iчтоі  «з,а   матеір\иаг
лизімюtм  Iвсеtцща  оістан,етіся  та  заі,слгуIга,  чю  он  дал  гл'уб,`оіко  іна-
учное,  поис"не   фz4лософсЖоG   (курісив  автора)     истіjлк,о,вание
щелс"у  ряду    (это  N'В)   истсфических   фактов  оігр.омн6й  важ-
ности»®  А1Оследнее  заяівление  автоtра  сіодерж,ит  п\ризінаIни,е,  что
м,атер'іmли®м -іединюm,еjшніо    ін,аtучіный    мIетюд    сіоіщиолоmиіи...»
(Соч„  т®   19  стро  3,98).

Что  поік,азал  ісжпыт  при\меIнеtния  тоории  поізнан,иія  диалежти
ч+sс:!юI`о  імат,ер.иал'и'3ма  в  с.otциол.оігииі?

Во-пе,ірвых,-диаліGктичеtсікий   магериали3м   івооружил   со-
щисм.огию і еідиністівашн,Ь  іп.равилы1ым  решеши©м  ,гроіблеімы  отнсh
шеіния  духа  к  мат®рииI,  с,оізна`ilи,'я  к  быгию  и,  далее,  Ii,р.о\блемы
`диіалеікти,ки  ф,Ор.мы  и  сIодеіржани,я9  оітідельшого  и  Iоібщеm,  явле-
\НИЯ   И   СУЩНФСТИB   `СЛУЧайIНlОіСТИ   И   Н®0|бХОдИіМОСТИ.   ИЗlВеСТНО,   ЧТО

д.g,марIиси~тская   философи   абIс,олютініо   отграничила   эти   п.о-
следниIе  \катеп`орииі  друг   от`  друга,   следст,віие`м   чею  было   не-
умание  со.циіол.оtгиіи  отчделить.і в  оібщеелвенной   жиз,ни  важное,
сущgстівіеIніное  ,от  шеіва.жніоігIо,  tнес`уществіешного..   Соіциіэл,оігия   не
имела  наушніо.го  критериія  вьщелешtи,я  иіз  мно,гtоіоtбр,ази`я  случайн
ностей  з`аі;{іонtоім.ерін,оtго.   МарIксиістсIкая   филоIсіофия,   сведя  к  ди-
аjюктич®gкюму   едишс'пву   фор`му   и   содержаIние,   отдельіноіе   и
общее,  я]влеіния  и  Gущноість,  случай'нісють  иI неIоібходиміо`сть,  вы
работала  іна  о,сtн,ове  о(бщаго  материtали\стичоскопоI  решеіния  во-
п.рIоса  оіб  отшіdшешии  духа  ік  материй,  оіб.щеістівIеінніо`гс>  с,ознаіния
к, Общественіноім\у  `бытию   понят,иіе  оібщест,венIнtо,экоіноIмической
фФрмаіцииі9  оша  у,казала   сущность,   ооно`ву   обществ\а - пр,о,из-
водстівеtнIные   ®"IоIшGниIя,   которые   оіблекаются    политиікіо-fо`рит
дическиіми  фіо\рIмами   и   из,вес"ыми   т®чеіниtями   общественніой
мы,сли.  \Опріеделенная   сиіетема   проіи:звоідств,еінных   о",о.шен1Iй
являежія,,  nIo ,теоIриіи  МаірIкса,  olсобым 'соіциальшым  фгаін,измо,м$

`  Lнмеющи,м  ®юбые  заік,,ошы  авtо,ею  за.ріоіжщ®ния,  фунtкциіо.ниро,ва-
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ния  и  перехода  в  высшую  фо`рму,  в  дру1`ой  осщиіальіный  сргtан
низм.

Каік  указыва.ел  те®р`ия  поз,нания  диалактиче`акоітю  материа-
лизIма,  в3е  яівлени)я  и  факты  обществеінной  жизши  міоігли  быть
\аб'ьяісніиімы  ліишь  метtодо,м  IсвіеtдеіI-Iия  их  к  их  сущнос"  -  ,про-
и;зіводстваніным   отношеtниіям,   ,метоtдюім   раакрытиія   ди'алектиіче-
скtоію  іедиінства   фс>ірtмы   и   Iсодержания,  іяівле1ния    и    tсущ,нФсти,
сл,уIчайі,нолсти  и  mоіб,ходиім.оістиі.

«На  м,sсто  различия  важнtоtго  и  ніеtва.ж`ноIіоі  б`ытI,о  tпоставле-
[;t%э'98,:сЛоИ:Ч„Исел4М:Жgg,[::`:':%FкИ:ЧL,:С`ЁОйидСеТиРg:КйТУ`Рф°ойръ:,g:Т:,?ТВ(аЁ.К;gf

Ле`ниtн,  Ссш.,  т.   i,  скр.  390).                                                                          \
Во-вторых,--іп,ріим®неіние  те1ории  ,познаниія  диіалактичіежіоігЬ

`материIализ,ма  ,к  объяIсніеdjию  `фактов   общеіств,€Iнноій  жив,ниі,   с
одной   стоіроньl,  Опровергаліо  детски   наивіный   взігліяд  суібъіеж-
ггивистоIв,   пыта|Еших\ся   отдать   вСю   и\сТ|otрию   челIolвеЧеСтВа   ,п`Од

н.ра,вст,венный   наідзФр   «критиічески   мысліящей  личінісісти»,   сжи-
дываівших  со  ,січегга   истюіри.и   «общеё»,   «сущноIсть»,  ,з.аікоінойер-
НіОіСТЬ,   .С   дРУГОй   СТОіРіоtНЫ -ОТlВеРlГЛО   И   фаТаЛИіСТ1И!Ч6СіКУЮ    ИОіН-
цеш`цию   б'уржуазных   объектиівистiо\в,   Оібіож®зтівліяівших   оtбщее,
пре,вративших   челіо{века   ,в  ір.аба  ,оtбъектиЕш,оіго   заиоша  ист'оіри-
чес,ко,ю  процеоса.

В   прироIде  путь  ре'ализаіщии  інеоібходимrОсти  есть  дейіствие
слепых  беосbізінательных  сил,  закuОіны  .рtа8.витиія   ніеіобхісщиімоtс"
пр.оявляются  ®о   в3аиімодеійіствии   этих  слеіпы,х   с,и,л.   В  оtб`іщест-
ве истIсфшес\каія інео,б,ходйміо[сть  реіализіуется в де,йствиях люде.й,
одаіреніны'х  ісIоі3нашием   и  віо,лей.   Ка,жідый  человеік  ставит  bіп,рrеn
деліенные  целиі  для  іавіоtиіх  дейіствий,   іпр`еіслеідует   свои   ча\стные
интtересы.   Эти   чIаtстшые   цели   и   инт`еtреюы   людей   іприхtОідят  во
р,'заиімное   столишо,вsніи!е   и   противіqречия.   В   итіо,ге   пеіріеIи]р,ещи-
-ваjни.я   и   ,взаимtо;бфьібы   .мн,о,жества   отдельіт1ых   іволь,  істремліен
ний,  действиій  ів іклаісrсоівых  оібщеіствах  mолуча,е,тся  оовюем  ин.ой
результtат,  чеім тот,  Еюітюрою  отдельные л,юди йдали  и жtелали
о\т  ,сівоих  ча,стшых  дейстtвий.

На   іпіоtвіеріх(ніоtст'и   ист`орIиіческ,ой   обществеіні1юй   жиз'm  пtо)этоn

:УLхП'?с;iFнИо#:С,ТТгоТ;Лп%,дТсе±Тв'уg:О:Нл?}чПgЕ]::оТсКта::Т:,г;:У'iсЬлуЯ:##гйЗ
чел.овече,сжюіго  ,піроиіз,віола,  уом,отріе.ниія  и  ,дей,ств\ия.  Так  и  пIолаг
ГаЛИ  Идl6ологиI лшбеРальlноlю наРIод,ничества.  Однако, ВСIКОР\е |ОШи
`стал,киівалиIсь  с  тем,  что  3а іслучайtными  и  прои8івольіныіми  дей-
t'т!виіями  отделшых  люідей   с,к,рыв\аіется  \каікаія-ю  \моігущеіств©н-
наія   сила.   Игра   случайш,о,стей   оіказывается   в   ио,нечном   счіете
подчиіненшой  этой  внутр\е!ніней,  Gкрыто.й ,оиле.  Перед этой силіой
идеолог  либеральініою  народни,чеіства   сіо   свьоим  ,субъеікти1в{ным
метсжс"  вышуждеш  был  отіступать  ів  о\благсть  мечтаіниій,  сін  не
м.оtг  нIи  раісікрыть объектившоій  осніовы  8т+ой  силы,  ни оібъяIсінитъ.
На   саіміо\м  деле  іпоісл©дств,иtя   пе,реирещивающихіся,  в3а,иіміодей-
ствующих  частіЁых  интересов  и  поступк,о,в  людеtй  оамым  су-

5.   Сборник  статей                           65
\`



ще]сжв6н,ным оібразоім  влЁ@яют іна  положешие  и  жиtзнь ,не юлькФ
отiдельных людей,  н,о  и  всего  общества в  целом, іна ®сю  ісовіо-
куПНФСТь  вЗаИ|М.lНЫх  оТ1НОШеНИй  1Всех  членов  о|бщsств,а, ОбуслОв~
ли,вая і далыiейшее  поведеіние  'члеінов  общества,  іне8ав,исиім®  от
их  lОоlз'наНи|я,  (в1олИ  И  ЖеЛанИЯ.  СЛуЧайlНОСть чеЛОвеlЧеlсlкоЮ  пРО-
рdзв,ола,\  усм,сшріеіния   и  дейёmв"   здесь  уістуіпают   свое   место

;:%%б`tГ#rТ:l%ТИаейЕте:gй°j#:%Nl%%Т:ЬслО;ча:#н:аасТьО:п,е%ИеРх%,FиЁgtЖ,g:
хоідиімюість.

СmНа|ко   гНеоlбхlодИмая  ва|висИ'МО|СТь  "ю  Или'  иlноlю 1поСТУШ`Ка
челоівека   сама  юіграіничена   из`вестнь"иі  пределіаміи,   чіел`о\веік  в
своеім  Iпоіве\цениіи  зави,сит  от  Еiіеіс6х,одиміоісти  ліишь  ,в  ,кюінечш"
счете.  В tвыбо,іре ю\ю  илиt иноtю іпоіступ,ка  в  пр,®делах  и  ра,мкаіх
объектив,ных  услоівий  ' ан  отінtОісиітелью   саIмостюіятелен,  віолел
действовать  либо  в  с.ооігвет,стівииі tc  этими  условия]ми,  либо  `во-
1іраки  им.  й  в  тоім  и  в  дріую,м  іслучаіе  епіо  постуіпікиі,  emo  по,ве~
дениіе детермин`йроіваіны,,  це,Обіzюідимо  оібусловлены,  сам  же  вы+J
бор  сіоіответIствующею  или  протиtв`оборіств`ующіе'го  необходи`мо-
сти   поведешLЕIя   произ;віолен:  tнеtсжб,хіодимость  внювь   переходигг   в,
случайность,

ЭТИ  взаИмоПерех|сЩы  |слУчай.,НО|сти  в  необх|ОдИМоСть  и\  Н`ео`бm
ходимости  в   случайнсють  в   о\бщественном   истюрич©сікtс»м   про-
цесіс.е   и   пор.ождают   важнейшую   проблему  Lтеюіріи:и   пювнашия,
пIроіблему  неіоібх,одим.ости  m  случайноIсти,  Iоrпдельіношіо  и  общегю,`
и,ндив,иду,алыного  и   социальIно,Iю.    Разірывая    взаимоперехол: ы,
неіоібходиімі®сти   и   случайішоісти,   'фикс:ируія   свое   в'ниімаjнж   на
одной   фазе  диаліектичеіакогtо  пр,сщеооа,   отвлека.яісь  от  д\ругюй,\
утвеірждают  лиібIо,   иа`к  этіо  делали  іструвиісты, что ч\еловек  раіб
нею!б,х.оди,моіели  и  не  иМеет  ,цикіаjюій  св!o`біо\ды  піов'едения,  либо,,
как  эю  делалиі либераmные  нар,о`дники,  чю  чело,в,®к в  своих
действиях  , аб,сюлютіно   произ!вюіліеш,   Ь\сіе!гда   находитая  \в   с.оtстiо,я-L
НИИ   абіСОЛk)Т|НОй   С,ВОбіОдЫ.   В  ,ТОМ   іИ   В  дРУЮtМ   СЛУЧаЯХ   ИСТtОРtИ'г
ческий  оібщественный  процёс`с  раооматривается  іс  п.озиций  ме-
тафизиіки\,    иtгнсриіруется    глашоіе -дв,ижущаія    сила    са\моіго
общеістtвеіннізJгіо   иістор,іичеаио,го   tпіроIцеаса,   при;водящая   к   диа-
лектичеаиоіму  адинству  іп]рот'и.в,ср.ечащие  др'уг`  другу  категюріи.и
необхіоіди,моіс.гіи  и  случай'нос",  Оібщею`  и  іотдель  оIюt,  индив,и-
дуальін,оію  и ісоциалыного.

И  ,субъё!ктивисты  -  л.ибэрtальные  наро\днижи,   и   б'урж.Vаз--
ные  объеіктивисты -«легаль,ные  марKсисты»  и,спиісали  круды
бумаги,  пытаясь разрешить  «,коінфли\кт»  м,ежду детерминизм,ом
и  НРаВIСТв©ннjоюТью,  меЖду  исТо|РичеQкой  необходиМОстьЮ И 3На-
чениіем  личшоісти.  На  сам,ом  деле,  как  неопр,овержиімоL  устано -

%%:,3,г:еОkРоТгfф::,'::8НЕЯетГИ<?й:КеТяИЧЁ':::Ё-%иЕ#а:iЛЁ3и:аhТУвТ.Нй:
Ленин,-у,L`ташавливая    \ні®olбходимоість    человечесіииж    поістуш
КОIВ,  От'вQР|гая  ВзdОРнуЮ  пlo\ба.ееlнку  о  СВ,ободе  вОлИ,,  ниlмало  Не
уничюжа.т  іни  разума,  ни  совести  человека,  ши  оцеш,ки  егФ,
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цей,стівий.   Сов,сеім ` напір,Отив,   тольікіс>    при   детеірім,иниіст"ч®аксNм
вз1`ляде  и  івіо,з,мюіжна  с'гро`гая  и  пра,вилыная  оіцеінка,   а  не  ава-
.jіива.ниtе  чаю  угоднtо  іна  іовіо(біод\кую  волю.  РавіНым  Ф6равом   и,
идея   ист`Оір'ичеісtEюій   ін,еюібхЬдимоісти   ничуть  iніе   піоідршва,егг  tрфли
ли'чіности   в   иістіоIриIи:   иістория  mя  іслагаіетісян иімеінно  из  дейстч
виtй  лич,mстей,  піредставляющих  иіз  ,себія  неісіоімінGmно деятелей»
(Саіч.,   т.1,   стр.142).

В. И.  Лениш  указал,  что толЕжо оібщ®ствеш'а'я т®оріиія Марк~
с`а  ра,акрыла  диалекпжу  оібъектившоіго  іи  суб'ьек"віноію,  ,иі[щи-
видуально!ю  и  оощиальIного  в общеісmвеігiіном  истюр,иічеаюоім щрОц
цессе.  «Все дело в то,м,-пиісал  В.  И. Л,еінин,-ічтю, п+о'дведеійие
«|и,нди|ви|дуальН1оlстей»   под   известШые  6lб,ЩИ|е   8а|кс|Ны   да|в.НЫМ-
давшо  зав,ершено  длія   м,иіра   физиічI®акtоігtОі,  іа  дл.я  оібласт'и  соIци-

f.ЛЕ'Г'%Ёр.Т%е!Р[З?   УСТаН'ОіВЛеlНО   ли\шь   теорией   Маріиса»        (,СО,ч.,
'  дИале1КТгИ|ка    ин,ди`ВИЩу'аЛЬ1Н|С)Ю    ,И    обЩеlго    lПmНОСТЬЮ    П|РО-

яівилаісь  в  ра3раібоітаішноIй  Марк]с,ом  теюриіи  кл,ааоо'в  и  Iс71асжюво\й
6оРьбы,   в   раакрытюй   м,а`Ріиаизtміоім    объ®ии;Енной    диаліеш`'иіИі-
\в!заиім,оісвяізи  ма"ы,   клаіQОа,   партии,  лич'нюісти.  «ТеjоіріиIя  жг
П,ИСал  В.  И.  ЛеНИlн,-lкла|ОСОвtоIй  бlфвбы  1Ютому  г1мIешшо  и  сЮн
ставляет   гріоімадноіе   шр1юбрет€п-1,ие   оібщеістФеінжіой   .науки,   ч':ю
устаінав7mва®т  прIиамы  этоіго  ,свіедешіиія   индив`идуальі1-1іо.ю  к  сюн
циалыюім'у   ,с   поілнейш,ей     точ`шость,ю     `и     ошр.еiдеt7Iешніостью».
(Соч.,  т.1,  стр.  389-390).

«Кри"чес"   мыюлящая   ліиfчініоість»,   выступіаівшая   у   лIиб,е-.
ральшых  наріоднииоів  в  кач©стве  единIс,твенноію ,герIоя  и  тюр,ща
и.стории;   нашла   свtОіе   1юідлиніное,  дейскршеjlьIное  'место.   Ли.ч-
11Ость   была   постаівлана   в   оіпредіеленные  общественные  отно~
шеіния,   ее   по,мыслы,   чувства,   идеіи   нашли  с.воtй   соіциіалынш`i
шсточ'ник.

ИдеолоIг лиібераль,"гіо інарод,ничіества іцрtих,сідил  ,в  оггчая;ниіе`
tталкиіваяісь   в   дей,стівительн.ости   ,с  теім,   чтчо   ег`о  мечта.ниIя  оіб
аібсіолютно   с'вобоідном   твігэрч®стве   разбиваются   о   мюігущ©ст-
віеінніое  преіпятстівие.

«Неужели   го`сударст1во -\вол'ч`Оік,   н`еужеаhи   это -ц чугуінш®е
т{оілеоо?  ~ісіпрашиівает        КlеiпЬiiгgегt),       видя,  что  «.колесю,»
вертит,ся  воівсе іне  та,к,  ,как  оін  тоію  желал  бы.   '

О  нет,-міоіглиі  бы  мы  ,tітветить  ему,~ это  ін,е  волчюік,  ше
кіолесо,  не  3акю,н  фатума,  не  в,оля  провидени.я:    аю   дв`иігаю'г
«жиівыіе  лиtmlіоIсти»   «Gк]вIОізь   строій  ,прешятствіий»    (вріоіде,   наіпр„
еісшротиівл®ни'я   нешюор®дственіных   іпроіиізіводителей,   или   піріед-
ставителеій л стар,o-двіо,ря;н,ск.оіго   Fаtсло,еіния) ,   іиімешн,о  те   «живые
.,тичноісти»,  которые  приінадліеіжат  к  имею.щей  перевес  оібщестu
веI-гноtй   силе.   И  пglэтоіму,   чтобы  'заіст'авить  юлесіо  івgртеть,ся  в
1[ругую   стсріоIну,   надо   пріотіив   «ж,ивьі'х   лич1нюістеій»    (т.   е.   об-
іцественных  элементоів,  іпринадлежащих   не  к  идеолоIгиічес,киМ

3)  МелкиГ1  буржуа
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оосюяшtия,м,  а  пр,яі`мо  выра,жающих  інасущные  эисшомиічежие  і
И#:%Ё':С=)обФрбiРт%ТтИьТсЬ:СЯ"gеТ:#tа"ыЖуИ»ВТБ.йТ#О:Ти%Т»dОчТ?О+?Т,

кр.ч3j:,§,2ак не  мож,ет  быть  в  состоя]нии  аіб,ісо,лютіноій  своібоды,

gggоЛ#::::%:;Р%ЗоВ'ОоЛна'оgiКес#%:Рн#а%а\оТвО#'Яж#:&еРиаЛдГеНй%Ю_
ву\ет  в  оібщестtв,енной  системе,  сш  чIасть  целою  ,и  Gю  ж'изнь
шміе1ет  овоіим  оісіновани,ем  жизінь  оібщес"іеініно1ю  целогіо,  Опрег
.делIGн,ніой   сmстGмы   пріоіиіаводств,Gнных   шюішеший,   апріеделеш-
\ных   клаосюівых   интересав.   Отдельшый   челоівак   суть   явліешиіе
обще1ю`,  частиtmа9  одна  из  мнопи'х  стоlроін  этюIю  оlбщею`.

ЧIеловек  не  может  быть  и  в  сюіс"яінIии  іаібоолюmноIй  \несвtо-
6оды, ів  состюіянии  раібства  ,перед Фбъе!ктивіными  ізаікоінами,  ибіо
обЩ®ст1ваНіНОе  ЩеЛіое,  \ЧастИчиой  ікютюIроію іон  ія'вляетоя,  tсіклаідыч
ваеmсія   tв     итоіг`е    ів\заіимоіперGкріещивающихjоя    ча)стных     в,сшь,

ggю)юЫ#Л:L%ЕЁ;%:g`::лИ:йн'нЁ%ЮiЮейЖЕ#Ьо?бЁбыЩi3tgшЕg:С'':е:о%Л2'::
оводиімо   к  проtстоій  механичеаиой  суміміе  едишичіных,  \каждая
из   Gю   Iсосташых   чаістищ  оібладаіет  іотн,оситель.ной   саIмюістIоя-
телыноість,ю.  Уніи'чт"жьте  эту  о"-юIсигшыную  с.аімIОістю`ятельноість
ча\ст`ищы,  и  жиізінь  іобщост®еhн`Оію щеліоIю іпіот'еіряет .свои  ир,ааки,

ЁБЁf`%с%l:аТЕв:Ки?сЧйеаСкТи:#еН::j:::::j3,:g;рЁЁо:§ЁjjЁРви°еg:%§н%::н:Р:И:чТОВ::;ЁЁ_     __..~,,`,`        ,`,,`ттт,     ,`wттг     тгаvпіттстТ"гv--\-`--ч ,    _.     _

действиія,  іотделыной  лиtш6істи-в  тю,м  сл'учае,  если  они  находят_  ___  _   ___,__          _,`  ТТ<7,ТЪ  t,hLТ

ыклик   в   'маіосе,   Осли   кипучая   энфігиія  лиіч]нсюти   `піоідшзаты-{_   ____        D,'

Ёа,-е-L-сія  и  \пюіддержив,ается  эінеIріги.е`й  революциоінін,оію  кла,oGа.
шрuэтиів.сшолісжніость     идей.ным     tв,оіаIіриеімініиікаtм     гструв,изма__.      __  _  _  .-_  _       ,тт^.пLггі,ттітт.      тТП       ТТ

:~Sk6ноtйистаім»,  оIбрецкаівшим  партию  и  чле1ніоів  партии  на  паісн_  _        ті         ТТ          ТТ^.tтtтітт     tттrг`о  тт.

сивніо,сть,  на  ,раібство  перед  істих-ийін,сютью,  В.  И.  Леіниін  писал:
«Вы  хваістаетеісь  своей  пріакти'ч,ностью,  а  іне  \видите  тоі1юі,  зн,аі
к,омого  івся,коіму  ріуооюіму  іпра,ктику  фаікта,  какие  чуідеса  сіп`о+

/___       __._^^,т,,mmт        h       t`^іт.,^тгtг`ттТЛіГ`іТ.і.іtJ.Пі1\Л.      ПР_ГГіР      Ф"РmГИlЯ      Не    ТОЛЬIКО

gу%каС,О:,3Р#аИя=:оВтд8Lе`::g#Иk°+:+%%Ти»дТ€ео,ч:';]%?Гg;ЯстНЬ:4Т±°;[j
В'еСЬ'   ВIОіПРОіС   О   РіоЛИ   ЛИЧlЧОіСТИ   ОВіодИТіе,Я   ,К  .ТОIМ'У,   ПРИ   Ка.Кz'IіХ

У`слЬвиіях  деiтIельін,o-сти  ли'tnно.стиі  оIб,®сіп`ечен  успех,  в  чам  сосю- і,
!1Т   гаРан"я  тоігоі,   чтtо  Эта  деяТ'еЛьіНОсТь   не  останетоя  одИ1-ЮЧ+

kЫеL:'::%g*ТЬО'.НУиТИhМа:иg;°LЁ?o::РтОоТиИтВ%П:g:%:,::рХо,:;ГЁ:3:;р"ыВйЭрТ::М_\
сюIциалчдsмоікраты   иі  оістальшые  р'уоGк,ие  сіоци-

алисты;   какиім   оIбраз,оім\  деятель.н,оIсть,   на,правлан,н,а,я   к   ос'уш
шестчвлению  іосщиалиістичеюкою  ,стріоія,  долж,на  втяінуть  ма.сісы,
чтобы  піришести  оерьезные  пліоды?  Очевидіно,  что  р,аIзрешение
этоіго  ів,опроса  іпрямо  и  н`еп`оісредственIно  зави,сит  от  п'редстав-т\           _  ___    _          _        ,__-,  с`г`

лич!.1ю   решают

леп1иIя   о   групiпи,ров,ке   оібщестЬеніных   сил   в   РоісісиIи,   .о

i{Тс%Сj:?:'.  FLF с:S'ЮiР402йLLGЁК4%;`ТЫВ а еТ'ся   р'усокая   действи"

с8

ПрGделавл,ять   чIелювека   аібісюлютно   своібоднь",   неваtвиси-
vhLм   от   нею`бхоідимоісти -8начи,т   пост'авіиш,   ею    .в    условия

`'::,;?[Т®Ис%%%:'НЕ%:пl;Ио,т%:,%РтБГиТат:ЮgЬезРk,о;i:Е%е:ТьИmе:t8,ОЁg[ЕРлgЕе=еТ
tllt1lв,ека,   пр|еtдст'авитъ  Чел,о,ВОка  а|бооlлюТно  шесво|бlОдНЬ",  ,з|НаЧИq
і і\і`,еіцел,о  растIвоірить  индиіЬидуалнное  во  в`сіеобщем,  іпредIстаівить
Uібщее беіз,ліикиIм.  Раз,вита\я імарtиаивімом тоо,риія іклаосюtвой  бIорь-
Г>ь1   е\сть   клаіс,сич`еакоіе   пр®одюл`ение   и  тюій   и   другой   одност`o-
іtо,нносТи,,  клаоси'чес,иое  tвоплощение ів  живIнь  диіалектикоі-міате-
іtиа,листичіеісtкоію  решеіниія   пріс»блемы  Iнеюібіходимости   и  случай-
і1і.оісти,  необходимо!сти   иI  IсвI_otбФды,  оmделынюtю  іиі  Фбщею,   индич
і!идуальіноіго  и  соіциалвноыіо.

«.„дейіелви,я   «,жиівьпх  личіноістіей»,-ши`сал   В.   И.   Лешшг
ц  п'ределах  каждрlй  таікfой  оlбщественно`-іакон|о|ми|ч|ескlой  фоtрім\р-
ции,  дейстівиія,  беаиоінеtшо іраз!нооібразные  иі,  ,иазалоIсь,  не  пIод-
j\аюIциgся  інииаIкіоій  сиістематизации,  были  оібобщены  и  сівіедеіны
і{   дейістiвиIям   ,гріуш   лич,ностей,   ра,зл.ичавшихіс\я   імежду  ообою
іііt>  роли`,  которую  оіни  игчрали  в  ісіистаме  іпроиізівюідствеінных  огг-
і[,оішений,  Ino  усjюіви,яім  про`изів,оIдст,ва  н,  слеід.,  tnIO  усл,овияім  их
}!{из\н,ашной  обістаjніоівжи,  tп.о  теім  іиінтересам,   кото,рые  опір.еделя-
;ц,ісь  этіой  обстаніоівкой.-одним  слово'м,  к  дейсчівиям  к,ссзt;'со6,
tlіоірьба   котюрых  опріеделяла   рtа8витиіе  о)бщества»    (СОч.,,  т.   1,
"гр.   391).

**
*

В.   И.   Лешин  tосюред[Оіточи`л   іосіобіоtе   Еш,имаіние   на   изучgнии
<піірие,мtов  иоследова\ниія»  Мар',иса,  на .іивучеіниіи  м,етода  «КаіпиL
гала»;  епо  `сюобенно  иінтqріесоівало  им,енно  теоретико-по3нава~

:`:#Е:Т>®:,ес?рбиО±СНЬОа:зi::иИlеи,яТГ:±Р'КрСL33:LГЖОеiН±И'Ё\д`8[ЗtЗХЕkа%юВл##ЬИЁ

;[[3#наГне:я:LF:`аЛпЬ;НиТ#анgg::g::'ЗмО'gБ:'З,::[[Х,`вР«УкЧ;:3'Ё:лЩig>ХкП\Е,g}НчЦеТнПlB
ОібщеістівGнінtОій   жиізіни   бур,жуав,н,оjюС    ,міира,     анализ     «логиікиі»
«Каіпита.ла».  В.  И.  Леінин  met  рав  по,дчеркивал,  чю  « ..., матеіри-
али3м   в   и,стоірии   ініи!коIг,д\а   ініе  \пірет'ешдоівал   I1а   тіо,   чтюбы   івое
t`jібъяіс,нить,   а  чюлькоI  ,на  т,о,  чтоібы  іуказать  «едишств,е!н'нюі  наіуч-
ный»,  по  выраіжі®нию  Ма\`рікюа   («К\аіпитал-») ,  приіеім  объя\сіне!н,ия ,`
иістоіриіи»   (С,оіч„  т.1,  стр.128~129).  «...Маркси,сты  і3аим`ствіу'ют'
безуслоЕшіо   и,з  'теориіIФ  М,аjриса   т\сшыко  драгоценIные   іприемы,
бе.3    кгогг|орых   lневоlз\моlжно     уя|сШешие    оlбщест,веН'|Ных    о1тШ|о,Шещ
!гий...»   (там  ж,е,  tстр.177).

ПОініиіміа,ниіэ   «драюценіных   приеіміоів»   п,оі3',наіни\я,   пірименел~
і1ых  Маірікосім  в  «Ка,пит'але»,  ібыл,о  іпLоіднятчо  ,В.  И.  Ле,ниіным  на
ііеібыівалую  выооітіу.   ЗначіителЕіню\  іпюіз{днее, в  1915 Iіоtці,у, ан п,исал:
{fЕсли  Марк,с  пе  оста,вил  tтс/7ози;€#;»   (с  біо7тьшой  буквы),  то  oL
ttіі`,тав\ил  ,7,озZji{#   «Капитала»,   и  это    следо,вало   бы   с``,угубо    іиt`-
і[оільзіо:вать    nto   да\нін,ому   воіпро,сіу.   В    «Каіп,итіал,е»   п,римешена
і{  о,дніой  науке jlогика,  диалеI{тіиtка  іи  тіеюриія  позінания  матери-
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ализм\а   (\не  надр  3-іх  сло.в:  э"  сядпіо  и  ю  же),  вIзявішеm  вс8
цеIНіноіg  у   ГОгелія   и   двинувшеюі  с`ие  целноіе   вперіеід»    (В.   И.
ЛGниін,  «Философакиіе  текрадиI»,  стр.  215).

Изучая  оісоtб©нность  приемов  маIріисов,о`по  аіналивіа,  диалеік-
тику  «,Ка\пIиггала»,  ікаjк  отіраж\ешную  диалектиіку   истоIричеQкіою
Iкрbщесtса  оібщесг1івешноій   жиани   буржуазноtго  оібщ6ствiа,  В.   И.
Ліе!нин ігешиаль,но  иіапользіовал  этиі  приtе!мы для  из'учешия  оовре-
міе,щой   ему  оt6щаелв.енiной   жиізшіи   и,   раіGкрыівіая   оібъ®ктивіную
диалGктиtку   прісщеюса   ра,зtв.итіиія   каIпитали.зIма   в   Ріаос,ии,   ',вістуd
тіаівшеій  в полФсу  `иіміп.ериализіма,  неив(м,еримо оtбогатил  их,  при-
дал  филіоісофаюіму  оібіоіаніоівіаIнию  общеіст'вашнtОй  теориіи  Ма,рIкса
ніовый  вид.  Еію работ`а  «Чю  т'аtко,е «друзья інарісщ,а»  и  каtк ониі
вюіюют  прtотив  осщиал-демоиратоів?»   іпредставляла  собой даль -
н,ей,ший   шаг  в  разівитии  диаліеmииі  «Каіпит'аліа»,  ,была   п,ер-
вь"   и'зложе!ни`6м   фиjюооіфаки\х  оанов  рIождаtвшейся  в  Роіссии
Коім,м'унtиtстич`еіскіоій   партии.  В   \этой  работJе  В.   И.    Ле1нии    дал
«критиtкаім»  и  реівизиоініи!стаім  до,  к,оінца  революциtо'нIный  ответ
на  тч},  что''-1,нужнIо  пIоінимать  іщд  филсюофіаким  оібос'новаін.ием
истю!р ию-іэzюіmмиtчесжЬй  теюриіи  Маріиса.

В   191б  гюду  в  ф.рагмеште  «К  ів[Оіпросу  о  диал©ктж,е»  В.  И.
Л.енин  заметил,  Чтіо  'метод  и8ложениія  Iи  ивуIченіия  ди\аліеп{тики
\дФлжеtн  быть  аналогичеш  методу  аінализа  абщес"3е`ннIой  жиз,ни
в  «Каjпиітале»  МаірtKса.

И'зучая  излож®н,нуіо  и  ут,вGр`жд,еішную  «Каtпитало`м»   т6орию
ра3витіиія,  каtк  ед,и'шствIеінно  науч,ную  тіеоіріиію  іпіознания,,  «іприеім»
анал.иза,  рукюызіодствуясь  ею  в іпірtаіктиіке  своіей  раtботы,  мы  сле-
дуеім  прирФдq  изучаеюю  ,нами  tяівления,  (ибо  лоігика  «Каіпи-
тала»  ®сть   ог1`ражеішные  ізіаі1юшы  раIзівити,я   материаль,ною  про-
цеаса,  диалеіктика  ібуржуащою  общества  у  Маріиса  есть ли\шь
частный  слуtЁай  диіалtеIктики  о(бъеш'ивінопю,  мира.

Иаключительшый  интеіріеіс  шія  выяiсш©ниія  этой  тючIии  зрIешіи\я
В.  И.  Лешигt.а  и  ее  истоіричіеqкюіго IравIвития  шредставляет  сопо-
ставлеіниіе оIбісбще"иій, сделіанньж іи\м ,в  1894  гюду, с оIбобщеін'ия-
ми   1916'  псяда.  Ра3оіблачая  ,ріеакщиіоінц.ую  ібо.я,знь  Iн,ародничIескюій
ф,илоісюф.ии оп®реться в  своіе"  аніалиIзе общечстіванніой  жизни на
самую  действителшоістъ,  п`рюфивіоп,сютавляя  ма,р,к,сювіскую  диа,
Лж'шLпку,  теюри,ю  поізнаіния  диалектиічеIсtKс»ю  матіериалиізма  теот
рии  іпоз,ішап.ия  поізіитивиста  Михайл,с№віакюію,  витавшето  в  3аоіб-

::;Ё;нЬ;:%Ёр:iЁеЯ::л,пь,Ёч;:Ё:#;КибГр:т{?Ь:L:РвРеаFЁ[СоУgЁдт;ЁigИк]:т4т%т{:и:<ТёЗЁНра{`В##:-:

сиістtеIму   тоіва!р,ноію   хоізяйIс"а -'и   на   ,осн,с»в,антии   і"ігантакоій
маіосы  да,шых  (іисугорые оін  mзучал іне  меінее  25  лет)  дает  поIд-
рФбнейший  аініалиі3  заіионов  фіунікщио,інIиріоівания  этой  формацинТf{ыРм?iЗВоТтЕ:ш%ен.и::%Тм%JkЛ;ИЗч:,tеГЕgГм::ЧЖ:ТтИ::ТнП:Р?пТрЗ%giСаТqВе:-Еt:

ра3у для объяIс'неіния  дела  ік  ка,ким-шиібудь  )м,otм,ештам,  стоіящи,`м
в,.не  эти,х  проtизвсдIствеінных  о"Ошений,  М,аір,к  д,ает  возiмож-
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`\!ость  видеть,  как  разв,и`вается  тов.аірнаtя  организация   оібщест-
вён1-юю   хозіяйства,   как   пр®вращаетiсія   оіна   в   іка\пIиталистич\3-
скую,  создаваія  а`нтагюінистичеіакие   (в  прqделах уж,е  производ-
t`твеінных  огшошений)   клаtасы  буржуазиIи  LR ' проі7Iіетариата,  каIк
L`азвивает оіна шIроизв.Одительніость общ®ствешоію труда,  и  тем

{i:#g:М,:БГоОJ;gорТ#КkО8йсЭ::нМО:вНаТkиИООТl#ййэ%аНt:':(:Е:ал%,с:%Тl%g:{ОТй-
оргаінизацииI»   (Golч.,  т.   1,  стр.123-124).

іВ   1916  юду.,  \пtОдыт®живая  огроімную  рабоrгу  по  изучешию
и,ст`оIри,и  филіософ,и,  В.   И.  Леніиш  р\а,зtвиmет  даліее  этогг  с'ю,й
вагліяд  на  диалеш`и,ку  «Кашитала». Каікіи \в   1894  году,  оін  счи-
гал,    чтьо    «Каіпиітал»   М,ариса   асть   `ніепре.віз,ойдешіный   оібра.зец
иі3лоіжеtl~I,ия  диалектиічесmоію  ме"да,. чю  в  «Каіпитале»  КоМму-
іIи\стичеGкLая  `парти.я   моіжет   найти  ружоіводстюі  к  поізіна,нию   и
•Lейізтівию,  найти  излоіж,ешие  диалект1,жи,  ка,к теоірии  поIзна,ния.

«У Маржса,-іпи,ё,ал  В.  И.  Ленtин,-в  «Капиталеі»  сначала
;\інализируетс,я   саімісtіе  пріоістюе,  ОбьЕtшо©,  оанtовноtе,   саjм,olе   мас-
\юівидное,   самое  обыден,1-юе,   миллиардь1   рав   встречающеес`я,
t,`г#оие7!Z{е  буржуаIзного   (тсyварног`о)   о,бщества:  QГjмен  товаров.
J\нали3  Iвс1фыіва.ет  в  этом  простіейшем  явлонии   (в  этой  «кле-
і`очке»   буржуазніого   о.бщества)  6сG   противоіріечия     (геsресtivе
`,ародьш  Gсе.#   протиіЁореч.ий)    совремеtн`но,го   обще,ства.Ф  дал.,Ij-
і,[ейшее  излсжешие  п.оказывает  нам  разр,итие   (#  ,р,ост  #  движе-
іги,е}  этиіх  пріотжоречий  и  этого о,бщестіва,  в     Е        emo  оггдель-
ных чаіст.ей, От ею ,начала до ею конца.

Таікюів   ж,е  діолже,н\    быть     мечюtд     изло,жения    6 /геS.іfсtivе
іIізучелиія)   диалектики  і.в,ооі,бще   (ибо   диал.©ктика   буржуаз'ного
t`бщ®с"3а,  у  М,аріIQса  есть ,лишь  час'ш,ый  случай  диале,ктики)?.
`<Ф.ил.оIсюфсікие  тет.ради»,   стр.   328).

Gопіоdтавле'ние  лениніоки`х  обо'бщений   l894   и   191б   гт.  `на'~

:iТg#gтОияП':iКОат:::kВ:лел'«дТ3г:iе#Ёь#::g#©#:[:>%,бРъа±бсОнТЁХи:П`Ро?бШщЛеОс;:`
L`фонных  яjвлений,  іприміанен,ные в  «Каіпиітале»  Марtиса,  как  ди-
tілеtктиху,  шаік теоірию п,озіна,ния.  Он  сист©мати'tlеGии  концештри-
р,оівtал  ыниiміаm,и,е  н,а  тоім,  чюі  диалеіктика  Маtркісіа  ес+ь  «'цприем
цубъяс'н®ния  истоірии»  и ,не  случайноі  называл  ,матери,ал.иtстиче-
``jкісt.е ;пони)маіниіе  истории  методоім.  по3'наін.иія,  счит.ая  диал,ежти1{у
ttевол,юіци,6іннQй  душ,ой  'матер`иалйістич,еjак,оLго  п,Они+мания   ,истз-

iііиіи.   «Псм!ч)ите,-.писал   В.   И.  'ЛеIнин   А.   Н.  `  Потр,еюю\ву    27
;ііпреля   1899  года,-.как  оідиін  наш  общий  знак,Оімый  ,в  «нре*
1фас1-юм  далежеr»  зл,сD івьдс1меи!ва,л  и  разнф,сил  'впух  Iи  пр,ах  ме"я
:а  то,  чтіо  я  наізівал  материалистичеіаztое  піоіниімаіниіс  иtсто,рииt -
`Z`методс",»?   А  ,вют,   ока3ь1вается,'  и   Каутtс,кий   п,с>,ви`неін   в   стюлт]
Zі{е  т'я,ц{кіоім  гірехіе  упьотфе'бл,яя  тоже  слqіво:  «,метод»   (Gоіч„  т.  34,
`тр.15-).

В.  И.  Лепнин  оібращал  вци',мание  ,I1іа 'тю,  что диалJеікт.ика  каI{
і t`іорлщя   п,оізінаниія  ` требуеті  призн`а,пи,я    и,rЕеальн{jtю   о,тражением '
\і:ітеріиальноіго,   зависимостиі  ход,а   идеі'і'1   от   .хtэі,за   вещей,   с,оіпо-
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других   наук,   раскJрытия   в   з,арс>дыше  ведущж   цротивtорениf.L
данн,оігс>  ря,да  изучаіеімых  явлI®пий,     ``пірослеіж`и,вашиія  от  начала
д.о  Iкон,ца  ,иіх  развития.  дале)е  о,на  требует  сводить   (іслс®o;  по-
сm.я]нно  упIотребля,вшееіся   в  дашн,о,м  случае  В.   И.   Л©ниным)
раізініоісібравие    дейіствительноIсти    \к   развитию    материаульшіоігФ`
суб,страта,   к  сущнIo,сти,   вIнутреіннему  едишству   (сведени)е  мнrо-.
юоібразіных  я,влIаний  общ'еютвенной rжизши  ік  ,произів,ОідственнымL
оIтнісіш,еінияім,   іка`к   ,первоіначаль,ным,   оісініс!вIным;      «іовіедениія   об
щестlвснlных  .иtдой   к  обЩеСТве|Нно-S*иоlноlМIИчl®акиlм   от1ноlшlе1нИЯ]М»
(іВ.  И.  Лешіиін,  Со(ч.,  т.   1,  стр.  376) ;  «із`веденіия  иіндиIЕиідуальшоігоt
ж  сюіциальIнсму»   (таім  же,   стр.   390).

В.  И.  ЛеіI^ин  сшреіделял   сущнісють   мат®риIалистиічеіакісіtго  по.
`ниманиIя  и.стОірии  !каік теюірию  раIзtвития,  ооізtда"ную  Маірксоім  и.'
п,риімепеінніую иім для и3учешия  общеIстівіенніо.й жиз,ни, для  аінали--
за возниинове\ни и ра.звития  буіржуазніс»ю общеіства, '.классQ^віой`
біорьбы   пр,олета\р,иата   с   буржуазией  за   ниспр,с\вержение   вла-
сти  к,апіиталиtстсIв,  за  устаніовление  tОвоей  ди\ктатуры,  за  рево-
люциIОініный   перехіщ  к      коммуниIзтич`еіGкіс.tму   оібще,ст1ву.   МаIрік,с`h
Ой8:LрВгаа::й3=вПИ:Сг?оЛ$;LкТ=и,g,!Ёri°;З:::иНиаи°'бр%g:::%L=а:ТННа?уч:;g:

зіначениіе  таtк`оIго   иі:\следіоіваіниIя  ооістоіит  в  выяісшIеінии     тех     оіс,о-ч
бых   (истtolрич'еtских)   закіоіно,в,  котоірые  ре:гулируют  `віоізінижн.Ове-'
ние,  существовани.е,  развитие  и  омерть  да}н,ноіго  оібществ`а`н1-ю-

fсо?ч?;ГаiТИ[З,М':тр?  ;8ЬМ):Н'У  аЮ    дРУгИім,    івыс'тш"    ,ор,ганивмом»
Пр.имеінIяя  ,марік,сову  диалектику  и  логику  «КаIпиггала»  rкаік

ру,коівоідство,,   каік   «іприем»   для     ,саім,остюіятелыноігtо      иізучIешия
фа,ктчо,в  общеіственіпо,й  жизни  Роасии,  В.  И.  Леtниін  дал  не,пре-
взойдешные   обра,зщы   раіакрытия       ,оібъеmивніой   диалектик,и
историчеакоtю  обществен,ноіг`оі  пріо,цес'са  и  оітражения  этой  диа-
лектиіии   в   раізріаібатывае\мой  `им   іпIоі71іитиічі8сікой  ,пірокріамімtе  р'ус-
ской  осщиіал-де!мократии.

далее  ,мЫ,   ів   меіру   наііiих   си,.л   и     в,оз\міо;жніост'ей,   Оделаеj:н
поіпытку  болеіе  полін,О оIQветить  ра,сікрыти.е  В.  И.  Леінtиныім  оібт,-
®кти,Еш.оій  диIалGктиtки  иісторическіою  обществеішіоіго  пр,оцесса  в',
Роасии,   зд®сь  жіе  оіграшичимся  ли,шь  \приведением   неіскіольких
примеріс.ів.

НароIдни\ки   прIотивtопоtставляли   разIвиваівш®муся   в   Рс>ссии
капитализму   fщаtродный   скрой   пр,оиізвоідства»,   кресть,я1-ю.кую
О.бЩИНУ,   ,ИУСТаіР|НУЮ   ПРL0IМЫШЛОННіоіСТЬ.   ЕСЛИі  оіНи   И  ОбНаРУЖЧВа-
л1,т  факты  sжоплуатации  в  кустар,ной  промышле'ніноі`ти,  т`о  не
отIюсили  их  ,за   счет  ка,пиіталист'ичеісIкоIй  организа,ции  труда;   а
в1гд€іли  в  ни,х  результат ,по,лиітическ,ой  ли,ниіи  іпра,виггельетва.   В,
лучше`м  случае  народники  иіокал'и  причиу угнет®нmю  п.оло-
же.ния  прtоіи.зіводителя   в   сфере   раіопределения   -«'муж1,п{ ч бе+
де.н,  скупщиік  б,о,гат».  При  так.ой  кгошцешцииt  `Оістаівал,ось  совер~
111ет1но  не  я|с'ным,  Отікуда  же  мог  в   роlосиlи   выраlсти  жрупныiг-т
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капшаjlизм,  если  в  1кр.оизводствеш,ных  о"ошешияж  кустаршФй
пр.омышленности   нет  ,ни'чего  \каtпиталистичеіскою,   если   жруп-
нь1й   капитализм   не  tпредстаівляет   сюбой`    н.епіоюредстван,н®
]іроtд.Олжс]ни   ра3\ви"я   капиталистических   ®"-юшеі"й,   взра-
щешных  в  ширіоtкLОій  іси`,стеміе таж  навы`ваеі`мIсmD  «наріоднюпю  ся.роія
піроіиtзtводства».

«Неіпонимание  сtвя3и  .капитали`зма   с  «нарс#дншм  піро,иізвсш-
ствоім»,  -  пиоал  В.  И.  Лени,н,  -  поріс"щало  у  наро,.щ{,и:ков
иде.и  о,  не-классовом  хаірактере  кріест'ьяшаюс>й  рефіорімы,    I`сйсу-
дарIствешшіой   івлаісти,   интелjlигенции   и'  т.  ід.   Матіериалmтичеi~
с`кий  аінализ,  ,GЕюдя  нс`е  э"  явлешия    к  кл,асісовой` борвбе,  дол-
жеtн   піоіказать   ,к,сшкретно,   чт,о  інаш   руоский   іпорофоtрмелI\ный
«.сtсщиаль'ный  іtпроігресс»   был  тольіко   следствиам   каіпиталио"-
ч®с`,к,оію  «э,ко,ніоімичеюкого  пріQгр®Gса»   (Соч.`,  т.   1,  cmpo  424,  mр"-
меічаіни,8) .

На   оісIн,ов,аінии     диіаліектикоJматgр,'иалистиіч€Gкюпо     ашали3а,
мнlolllolчиlслI®н|ньI'х  фактюlв   В.   И.   ЛешИ|н  с  НеШРеодоЛИМОй  тЮIчн®~
стью   іконстатиtр,сівал   ,ка.питал'истич`еtсікую   экіеллуатацию   в   кэг
ста,рiніой iп,рсімышлешностиі  и доказал,  что tкорни  развигги,я ,жруm -
}Iо)го  кагпгтала  уходят  в  развивающиеоя ікапиталиістичесікие  огг-
но1Пе.ния  ,в   оамUotм   «1нарIo(днlсlм   СТРОе»`.   Он   ГЮКа3ал   факты  эКС-
плуатации  мелк.ого  пріоIи3вгсідителя,  увеличиівающиtйся  tпіроцесю
отделеіния  ею  от ,ср,адстів  пр,оизв,оідства,  і,пtревращениія  м.елкюF®
сіо.бственника  ,в   наемн+Оію  раібIощ\ею,  ,п'риGвоіешия   чаіс`рпными  лЕ-
цаіми  пріодуікта  о'бЩес'гвеш,Ного  тіруда.  АнализиіРуіЯ  ра3виггие  ка-
питалиістичеоких   іпроіизводстве!нных   от.н.сшениій   в    кустарн,®й
п,ромышлеі1ті1-юстIи,  іоtн  далее  поtказал,  как  іпіод  вл'ияниіем  тюіваір-
ніо`ю  хозяй`ства  в  ,руках  олдельных  «лиічн.остеій»  скаIпливаю"я
«ісбеLэежения»,    провращаяісь,    блаігсщарIя   іполучt®mой   івоізміаж-
ноfти  сштіСjв.Ой  тоіргоівли  'и  реали(зации т`оtваіроів ,на  даjіекиIх рын-
ках, в  каіпит'ал,  как  торю.вый  каіпитал іпісра6oща,ет  маосу  імел-
иих  проіи звоідителей, Оір'гаі,п,ивует  каіпиталистLnчеcікую дісмаш'нюю
с`ист'еtму  кjрупніоігtо  пріоизвіоіделва,  по  меріе  іріаісіширеiния  іршнIиLа  'и
усил.сін,ия   ксін,иурі,еінцииі   (оіб,у,сл,сувtи\вш,ей  іразівитие  т,ежши"і)   рав-
виівающуюоя  в  круп,нюіе  маішиtнн,ое  п`р,ои`зводст,во.

НаріоідіI-iиіки  метафнзически  ра3ры`вали  взаимо€вязаіннш® яв-
'jlеН'Ия  оIдшоlго  и  тогIо  Же  п(рlо1цаоса  -  «РаеКРеСТья]нивани.е» в де~

рэБ,не  и  ір`оіст  иру,пноіго  капитала  в  городах®   Раіокрыів  'прсщ®сю
ра3витиIя   т\оварнQго   хо3яй,ства  іи  ірtоіст   каш,итіализма,  іка`ік  Ф,щшн
и тэт  же tоіргашичеакий `проіцеGс,  В®  И.  Ленин диалектич©сши сФs-
динtил  «н1ачало»  с  «ко!нщіо,м».  «Раскрестьяшиіваіние»  ів деріев'неo-
писа.л  оін,  -  псжа'3ывает  нам  наічало    этюіго  проіцесіса,  за,р`сьж-
дение   его,   е.г,о  ранние   стадиіи;   кр`уп,ный   каіпитали8м   в  tI`оIро-
дах  пIсіказываіет  інам  коінец  этіого  п,роtцеоса,  ег,О  теіндеінции.  Шюн
пр,Обуйте   разіс>рівать    эти    яIвлеіния,    п,сщроібуйте    раісіаматIривач`ъ
их  отдельін,о  и не3ависимо  друг  оtг  дру,га,  -  и  івы  не  сім®ж,е;т+е
в  с.воеім   ра.ссуждении  .свести  ко'нцоів  с    концаtми,  не  ам®жеfF`€^.
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фъярсшить  ни  того  н.и  друююі  яівjl@ния,  ін'и  обещнел1іиія    наро-
+Ца і рНаИвЬР:'::%  Тк:iПаЕТаалТо?;З'Мпар%ц(:gаЧ 'сТ.е± %Ро:н±8Z}>.,     народннки

н®,  пониімаdlи  тоіго,  что  ,ка.питал  ~  это  иввестнtо,е    оIтіношение
н®жду  л,юдыми,   отініошеIние,  оістающеIеая   т'акюIвыім   же   и   ггріи
-,5Фльшей  и  Iприі меньше`й  стеініеіни  сравниіваёмы'х ,категорий   (см.
В.  И.  Лелин,  С,оіч.,  т.1,  стр.  200~201).  Коішкріеггным  аніалиізоIм
п,роце!аса  ра3!вйтия ,каіпиталyIізіма в  Роосии В.  И.  Лениін  показал,
`Liто  ор.га,низаіциія  кустаріных  промысліоів  tв  Р,оюсии  даіваjlа  пре-
юсхюдн'ую  иллюстрацию  ж оібщіей  истор.ии h 'іразвитиIя    жа!пигга-
``1.iшз"ао

Н ар"дніичgс.кое  пр.едстаtвлIеіниіе  «інаtроднопіо  стрюя  \про\извоід-
сіва»,-за1§і1ючил  В.  И.  Л,ел-1ин,  -«дфжится лиішь по  нешо,нtи-
маш\ИЮ  еНИ|Нстjвен|1ю  ШауЧН|olго     метода    общест1в|еШнОй    Iна'уКИ,
;i,м,ешш.о  ~  материалистичеакою  метода»  (Сіоч.,  т.1.,  стр.197).

СлIедуст  пісждчеринуть  ос.обенініость  лешинакюtго   аjналиіза рус-
iжой   qб,щеіс",ённой   жиз,ни,  `о.ооібеIннФстЬ,   выражаіющуюісія   в
тоім,, чю  общие  піолЬжеіниія  tмарк'сиз\ма     служилиі  аму  лишь
ЁФу,ков®дством, "оріети,'к,Qлювнавіателшыміи  принципами,  посыjl-
Баами  в. деjю іоаімю,стtоятельшою,  изі.учени  мнотюічислешных  фак-
тФв  деtйыви,телыности,  ісредст®оім  ра,акрытия  `оібъеіктиів'ной  диіа-
.ттс!ыи;Kи  ивуJчаем.Оію  процеGса. ' В  эт."  отношении  ,поіказа,тель-
нФ  аа#МО  шоіGкрое"ие  іраіботы  В.  И.  Леіниіна  «Раізвит'ие  ка'пита-
лизма  в  Роіаёии»®   В.   И.   Ленин  іписал  tпо8ідніее,  чю  у     інего
{ ..., аб.страіктнью иістины  теории  иtлрают таім  лишь  роль  руковіо-
дія`щиіх  поліоіжgний,  л,ишь  орудий  для  аіналиіза JкюIнкре"ых  даін-
шХ»   (Сіоіч.,  т.  4,  скр.  74).  В  перівюй  глаівіе  этой  рабіоты  В.  И.
Л.елин  'tраіаамокр,еЛ   "ановные   теюр`ет,иче.ские , полоіжеіниія   іпtоли-
ти`щ.ешюй  эtкюі"мш tno  воіпроау  о внутреннем  рын,к,е для  йапи-
тал,и3{ма,  о"-ювные  івоіп(р,Осы  оібщей  `иIстории   разівити'я  ікаіпита-
•:g'ЁМЬа#±аоЛdеяFL:::Ы:#gил?аl#шоТз:=:Е7н:,':,Ч%i]И%%'ИвтПю°i:jТйТ'е#:J:'::Ийi

иі ше"кртюtй  г7±іаjвах  іра,бсугы дал  глубоікиій  ашалиі,3  фактам  каіпи-
талиiстичеісжоій   эЕОлющии   зіамлеідIелиія   .поріефср\мt€інін,о.й   Рюіосиіи
(зёіміако-істатистLЕчеж\ие   даніные   о   разложени\и    креIстьяшст;ва,
да(3ШЫе'о  пIерехо!дн|ОМ  СО|Сто|яtНИи поме'щи,чьело хо1з,яй,ства,  О СМе-
не   баjр\щишюй   сиіст©мы   этог`о  хоізяйіства   иаіпитали,сти.ч.еісікой) ,
рак:'крьm Kоінкрётныs rфо!рtмы,  в  когюоых проходило оібра3іоіваіниеткашитал,'иtс:,тич.©Gккyтіо   вамледелиія. \  ПО.сле  чюю,   каік   на   оIапове

iэ.а3бора  оtгрс|мною |материала  |нео|споримо  бЫла  доказана  Ка-
.гU,іЕ"алйістич©скаія  эвс>люция  з,е"ле.челия,  оібінаIружеіны  присущие
ёй  в  Р®сснн .формы,  В.  И.  Лениін' в, следукрщих  трех  главах tтэа-
t{жрьш  стадии  развити,я   каіпиталивма   в  п.роімышлен.нос'ги   (іkУ-
сiтаі,рінай   проімышлеt"н„эtсть,      ка,питалистичеісікая   ,мануфашура,
жа`нит'алист'ичес`Kа`я -сиэтеіма  работы   'на   дс»му,   ра3витиіе   круп-
тюй   индуістрии).   Поісл€жчяія  ~  івіоісьtма,я   глава   -   пос\вящ,еіна
ра31боРу  сбщей  Iсвязи  |МеЖ,ду tУСТа,НОВЛеIIНы(МИ  Ран\ееt ОтдельнЫ-
мБ$ ,снъорсt[IаIми   mріоіцезса,   общеій   картиIне   этюmо  про,це,сса.   Эта
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теtОіретЕtюоких  'полоіжений  в   их  `применешии  к  т`ой   или   ин.ой
форгме,  {стюроін,е  и,зучеініною  п,роіцесю.а  разів,итіия  каіпитализма  в
Роосии,  іс  `нео,быкновіеішной   оилоій   развивает  эти   пол,ожения,
обогашает  их. .

Такоіе  изучеш,ие,  изложени`е  и  развии,е  марікtсювой    теор,ии,
г1ри  её піримешении  к  с,аіміост\оятельнюму  анал\изу иісторичас'кощ}
оібществе!ніmію  іпроіцеаса,  піодютоівило   геtниалыюе,  Оібусловив-

%gбЁО::тУ±gБГй`УЬВеЁт€Ё':ИТ§Т6дгИоадЛа:К:кИдЧр:j#€|::иrааТ:РggгЛ:ИЗТt3:
рия  познаjн,иія'  (Г.агеля  и)   маIр`иси3ма:  ,вот  ,на  каіиую  «Iсторону»і
дела   (это  не  «tстюірона»  дела,  а  сtf7гb  дела)   не  ,оібратил  внима,
ния \ Плехаінов,  ш,е  гю`,воря  уже  ,оі  другйх  маіріисистах»   («Фило-
соtфісии`е тетради»,  стр.  329).

диаліеjKтжа,   тео,ри,я  іпо!знания,`  лотижа   «Каіпитала»   -.  в`сtгг
что  бtс>лtее всею  интересоівалtо  В.  И.  Лениіна,  воtт  чеіму  боыьше`
всею уделил  оін  віниімани,я  в  борьібе пр,отив  вр?ігю,в  ма,р,кіси,зім,а
в  сівоіих  раtб.оггах,  поtдг.отювля,в,шж  создани'е  ,марисиістісж,ой  пар-
тии  в  РОаои|и.  С  о|Ооб|ой  сил|ой,  пРи  это|м,  ОШ  Воаста'.на|влИ|вал,
защищал  и  раі,звивал  дальше  .суть,  оаміоі8  .глаів.ное `в  материа-
лIЁсти`чеокіой  диіалеіктиіке  L  учіени,е іо  ©диіністве  иі  борьбе  щроти-
в`гшоложшостей.   ,

Разви"е  В.  И. Лениным зако,на еtдинства
ш борьбы противопо]южноістей как 3акона\познания  и  револющионIюго действия

Утвер1ждания  ліиібіеральных  шар.одшиіков  и  стрrувисто,в,  раiЬно
каж  вс.ей   буржуазінtой  «крйт`ж,и»   Мар\иса  и  р.евизиtо,низ,м,а   на
З,аПа|де,  ОТнtotся,щИ®Оя  к  гРушПе  вСпРО|Qlo.в,  св|ЯIзtа,нных  с  маРtкК}й-
с'гсік" IпIо!ниМ аіни,еім' 'за,к,сш-[а едиkстtва иі ,борьбы ,п'ротивоіполоіжно-
ст,`ей,  сівіо,ди,лись  к іпопытке  до,кавать  інесоісто,ятельtнюсть диалек-
тич`®акою  уче!ния  оі  противоіречии.   Ра,з  проти,воіреччивоі,  8аявjltя-
ли  ФiіI,и,  сталіо  быть  не  лоtгигдно.

МеjЕкюібуржуазIiые  «'криттжи»  капитализма  -  нарtо,дник'и  с
бюльшой  ісилой  істр,асти  ра,зшоіблачали  «болезініеіIiны`е  я.звы»  бур-
жуаізінюій  tОбществе!шюй  жиізіни,  во1фьпвали  противореічиія  капи-
талиtзма,  сірыв,а`т1и ,маіаки лиціом,е`риія  «іс  ка3ен\ных оптиім'и,стоів»-
аіпіолог©тов  кашита+іиізма,  поiказьпвали  на71римиримую  враждеб-
нrоість  ікашиТ)алtи,3,м,а  и-ттеріеjсіам  tнаіродных  м`аіос.  В  этом  з,аіключ.а-
лась  их  н6м,алая  3аісл.угtа  пер,ед  ос\вободительны\м  дЕиж€іни!еім.
НО  нар,Gдtники ,не  умели  піоінять  п,ріи1ріоду иі хараіктер  прот`и\воре-
чий каіпиталиізма, ,не умели объЯіаниТь иіх иі, оrгражая точку зрз-
'інL+ч   мелікоій  буржуази`и,  іотр,иіцали   за   иапитализ,моім   выісшую

фо.рму общtеt`f,твел'ной  авя,эи  іпо  сравнанию    іс  прошлым.  «При-
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В.  И,  Ле!ниін  інарюідникаtм,  -  mполне  совмес.гимо~.  с  полнымт`.
фтризінани,ам  огріщател1]лы`х  и  мрачіных  стор"н  ,капиталіи®ма,  с
поtшь"   приз'наниіеiм   1іеиізбежно    с,в,оійств,е"ных     ка\питализ,мъi
глуб,Оіких  и  все!стіоіріоініних  обществеінIных  `проrlчи'вор,ений,  вакрын
Ерающих   иістФричесі{и   преходяIIlий   хара)ктер   этоіго   эікоін.`Оімиtче-
сжогіо режима»  (іСоч„  т.  3,  ,стр.  523).  Народниіжи іне  были  в  ісо-
с"іянии  пIсшіять,  ,чтіо  IнеLнриятньIй   и,м   кру.шый   ка\питалиіз.м   ~`
tн,е  случайность,  а  пря,мой  проIдуkт  эLконіоtми\чесік,оіго  (и  ісіоциаль~
НФго,  и  политическогю,  и  юри`дического)   строя,  сжлаідывающе+
юся  \ив  Iборьбы  взаимнонпріотивоtп`оложных  Iоібщеjствешшых  ёиIл.
Поэтоіму  оіни  и  іне  івиделиI  выхода  иіз  союто,яния  буіржуазінtоію
рабсттва  на  путtях  дальінейшег.о  развитиія  основ1.1ых  пр,оти,в.оіре-
чий   ікапитал,и,зма,   ,даль.нейшеігiо   оібіоістр`ения    tкла`ОсоIвю,й   `боірь-
бы ,п'роdlетаіри.ата пріотив буржуази'и, д,оtведешия ее д,о рев,олюци-
Ошноіго шиtапрIоівеіржеt=-и,я  ка\питализJма  иI  пеірекіода  \к  н,овоіму  об-
ществу.  НарtolдНИIки  СтЮЯли  lна  р,о|Ма|нТИlЧеСкИ~Ре`аКциlotн'НОй  П1ОзИ-
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еють   филсюсtфия   «ікул,аічmю   пріи.нциіпа»,   нужна   «овя,щещн.я.я
боРЬба  С   боРЬб\СЖ)».

і«...Едва  ли  \не  с.а`мая  глубоікая  іпри'чина  раісжоіжд®н,ия  с  \на-
родниtками, - писал В.  И.  Ланиін, - лежит в различиіи осноівч
ных  в.сt3зреший  іна  обществе1пю-эікюіноімичесікие  проіцеосы. ` Изу-
ча.я  эти  `пIОіследние,  нарtщ;ниIк деліает  обыкноtв,ешіно  те гіили  дру..
гие  ,м,орализирующLпе  івывоіды;   он  не  смотрит   на   разл'и'uныеv
круппы  учаIстівующиіх    ,в  Iпроизівіодстіве  лиіц,  ікаtк  на  творцоів  тех
или  иіных  форм жи,зіни; сш  не за`дается  целью  піредста,в,ить  віс,ю
Qовсжупіность  оібщеіст,веінtшо-жIошоімичеаких  отtніошений,  ікаік   ре-
зультат  візаимооггнош®ни,я  меіжду  эти!ми  группа,ми,  имею,1цими
ра`зли.чные  интфIеюь1  и  ра,3личные  иtстюричеакие  роли»      (С.оіч.у
т.  3,  стр.  527~528).

В    К|olН|еЧjНЫХ   вЫвIo`даtХ,   ОТРИЩаЮщИХ   zШаlОСОВУ'Ю   1боlрьбlу,   ,На-
родн,й,ки  ,оібъектив`но  амыкали,сь  Ico  своиіми  врагами  іив  лагеряL
аіполоrгеrгtоів  ік,аtпитали,зма.

Стр'увисты, іпріеідста,вл,яя  идеол.огию лиібікр аль1юй  буржуаізtи,и.,
в  іпрtотивсшtолоtжпость  ,наірсЁді-1ик,ам  іпыталн,сь  віоіоIбще  о,трицать
противоречиівоtсть   разіви,тиtя   'капиталиIз'ма,   пытались   д.Оіказать.
что  «в  іэтчоtм`  миIре  всіе  пре,краіан.o»,  чю  вакрытые  МаірIк,с,o,м  про-
тивор.ечия  буріжуаізног,о,  Оібщества  -  «tнаідума.нност'ь»,  рез'ульш
тат   «танд©нциtозінIоісти»   его,  «системы»,   что   будт,о  rбы  tкаіпита-
лизм  \в  «чиісчюім»  івиде  есть  образещ  гармоіничекжісжо обществеtн-
НО11О   РаВ|ВИТ'ИіЯ.   ПО1НЯТН`О,   ЧТtО   О|НИ|   «И|3   ,Кіо|ЖИ   ЛеЗJПИ   ВО|Н»,   ОТРИ-
цая  «науч|нIоIсть»  теоРИИ  |КЛа|ooо,вой  б|с;рЕ„бы.  ПозиlцИи  идоол.о\ЮВ
.\{елtкIс>й  буiр,жуазиFi,  івыступ,авшиK  іпроітив  бур,жуаз,mсти,  протvиIіт3
каIпиталиtзіма и  аіполіогелов  капиіт,Lализма,  в  ксшеічіно,м tсчете, ,сімы-
калиісь  с  поізицией, (струвиістіов   в  общем   піохо`де  прtотив   ма,рк-
сиістсікіой  теtо\рии  іклассоівой  (б,орьібы,  ее  филоіоофакюій  осін,о,вы-
мате'ри аліиістич,еіокісй  диалеіктики..
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Те  и  ідругие  іпыталиIс-в  ішишіров,ершуть  ма`рmистж`іо®  поло-
жение  о  iюм,  ч,т,о  «проти,в1оречие  двmгает  IЕпіер,ед».  длія  тех  и
дру1.иіх  марисиtстісіюая  диіалеіктика,  ее  суть  -  едиtшство  и 6орьба
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Оін  обнажил  против®реtчия  капиталистическоIю  ,споооба  прои'з-
водства,  объя,снил  иіх  проіиtсхо\ждеіниIе,  пФкаізал  Iпути  ж  неизг
б.gжніоію оtбострени,я,  пр)ивіоідящGго  к в`зірыву  воей ю,истемы  бур-
жуавных  общеtствешных  отшIОішений.

Маріис,  ~  указы,вал  В.  И.  Лг:iин,  -,  брал  тюівар  к,ак tкле~
чючку  буржуазнtоіго  о,бщес"за  и  поіказал,  слеідя  за  Gю  развтi-
тиеім,  чю  уже  в  этой  клетюітфке ,зіаIключіешы  в  заріодышегвФм  со-
`стоянии' вIОе прlотивф|ечиія  каIпIиталис"ч1еюкою общIеыів.а.  д..воя -
кий   ха.раікткр   труда,   заключающегося   в  товаріе,   івыіражаетея
в  протиIвоіречиів)с"  едишстве  двух  фактюров  саtмIоп`О  то,вара  -
піотребительной  и  меінtОв,сtй  стоиімоtсти.  Этиt  две історіоIны  товара
поляр.изуютс,я  каtк  S#квивалеіI-Iтшая 'и  относителынаія форIма  сюzш
_міоIсти.  «Отноюитель,ная  фс`рма  стоіимtОс+'и  и  3tквtиIв,алеінтшая  фір-
ма,  -  іпиісац  Маір,кіс,  ,преікраIОноі  иллюстриіруя  `к,онікретш`оіе  про-
яівла1-іие  3а\,кIоIна  едиш,ства  и   борьбы  про"віо\положноістей,     -'эю   с.Оютносиітіелыные,   Iвзаиімно   дру`г   друіга  ~обуtслоівлив.ающиеI,
нераздель\ные міоімешты,  \ноі  в  то  жё  івр®мя  друг  друіга  исклю-
'iа:оЩюИ'ежИgИв:Пп3':kИ:Вн°иПiОЛсОiХо{#g:с:,Р.?.};Н'О(Сk`.И'kа:Бtк%?Л?к'СкЬitп:zТГ:°л%

т.1,  Iстр.  55).  В  ,авоем  далы1ейш\е,м  дви,жении  оіни  пtрив,оідят  к
раещепл.ешию тоіва,ріного  імира  на  тоіваtры Iи  деіньіги.  Являяс,ь  ре~
3іультат,оIм  ра.зівиіти,я  тIовара,  де\ньIги  ста`новіятся  иісход\ным  пунк-
том  капіиталIа, ~ оіниі ,на оіпределенніоій  ступеm товаріноіго  про-
из\водства  і1тровращаются  в  капитал.

Представляія капитал  каік tвыраіжениіе классовых оші`ошаниTЯ
(`клаісс)о,віой \против,оіполоіжноIсти  интеіресіов) ,  МаркIс  по.казал  да,
лсе,  чтtО іиа\питал івооібще  всю\мIo\жеш лишь tкак непрерывный  пі.`Ф~
цесс  проиізвоідства  и  ,віоі_спроизвіоідства  этиtх о"ношет-1ий,  -  дви-
ж®ниі,ч,  приіЕюідящею  к  такоіму  оіб:оістрению  лежащих  в  ет.о  ос-
цове  пр.Отиворечий,  1юторое  пред\полаtгает  н,еобхо,ди,мг,сть  у.``.та-
11овления  tнtоtвых общеіст.в,еIніных  отношений.

Развиітиіе іпро`ивіводиітельных сил в буіржуазн,ом общ©стве вь+
ражае"  в  роісте  их  оIбоібще'ствлеtниIя;  это  о,біобщест,вление  в
в  свIою  очередь  происхIОідит  `в  фор,ме  осніоtвшоіIюі   прIоти,в.ореч1.1ія
буржуазноіго мира меmщу оібществ.ешінь"  ха`ражтер,ом \прtоизвіодd
ства  и  частньmм іпіриінципом  приIсIвіэіения:  «Самый  рtоіст товаірін.ого
проіи8віо,дства,  ~  пиісаjl  В.  И.  Лешин,  - разрушает свойст,веш-
FЕую   натуріальніоіму   хоіз,яй\ству  раздро,бл`ешность   мелжих   хо,зяй~
€твеінtных   едини\ц  и  стягивает  мелкие  мест\ные  ры'ніки   в   гро-
мадный  нациоінальіный  (,а  затам  миріовой)  рынок.  Произвоідtст-
во  па  с.еtб.я  превtращается  в  іпроизвіодство  ша  в',се  ,общество,  if
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ч®м  выше  ра3вит  ,ка"тали8ім,  те,м  сильніеіе  істано)ЕищGя  `проти~
воречие  ,ме2zqду   этим  ;юоллеіктивньпм  хараіктерс"  tlпірIоtи8воіделза
и  иіндивидуальіным  характероім  ,п'рисвоешия».   (СоIч.,  т.  3,    стр~
525).   Таіии!м  оібразом  \ра3витие  проіизіводителЕшых  с`ил  приво-
диrг,   во-первых,  к  обостірtению  оановноію  піротивоіріечиія_  каіпи~
талист`иIч,еокою   (апосоіба  іпроіизвюдства,   выражениіеjм   чапо   яв-
ляется  ,кісm,оіосалЕный  рост  біотіатіства  іна  оідноім  tпIолюсе  и  еше
больший ,роіст нищеты ін,а друг",  во-вторых, ік разви"ю клас-
сQвой ібарьбы,  и .ор;гаінизации  и  сшлочению  раібоtчих  маас  в  ре-
волюциоIшный  |1спаос   («ив   в|Ое1х  оруtди`й   прIои3во1делва  1наибольч`

:]ьТЕкЕРа:J%'?>В'ОГмИ:LТи:ТГУЮк:СпТиЛгУалП'tЕе#j:%%#ЯдевТи,#аd:ТиiР,%ВаОkП'%%:3;::
вает  с,бъакти(вныо  и   субъеіктиівіные  фактіоtры   революционіного
нреюбразаВаіния   буржуа3шспіо   общастіва   .в'  соіциалист'иічесіко.е.

Учение  Маріиса   о   противісречии,   гениальін`d   примеI-.генінсіL`
им  д71я  аіmализа  каtпиIт,алистичIескогчо  общ®с`т!в,а,  выявліен'и\я    ою~
нов`ных  тенденщий   и  3а;кIсшhоімерініоістеій   агіо  \развитиIя,   приводигг.+
к   не'оіпровіеіржим'сmму   іна`учінюіму   іоібюсін.оіваінtию  , теюрии       проле-`
та,рскIой  революции,   диіктіатуры   пролеtгаір'иат)а   и  сюциализма.

В   борьбе  ч,рот'иtвt-'  бур2куазніоій   <Ффитиіии»   и   реівизио[1изма
В.   И.  Л®ниін   віоіосташоів'ил   отікрьгтый   іvlарішсоім  tз!аікіош   едшLIства
и  бtоірьбы п(р,огги,віоіполфинсющей  и  в 'усjюів'иtя* інФіЬых  форім  клас-
со;воій   бікрыбы   апохи   импер'иализіма   іи  \пріолетаріакиіх   ревг>лю~
циій  неизімер,имо  іра,зtвкр,  конкріет`ивировал  ею  дальшtе.

В   бкрьбе   против   лиtбіеральіных  tнароідникtоtв  и     л`®гальны.х
міарікрс'и,сmdв  оін  с  оіооібіоій  ,с.илой  обріащал  вн\и,мtаниIе  н,а  то,   ч"=jJ
еди.нстtвіо   и  ібIорьtба  ,IпрIотивQіполіоіжноtстей  соіст,аt`влtя,ют  сущноIстIj
объе'иивноlг1о  .3а|ио|на  раввитиlя  действиtт'елвн|Ос",  'чт,'О     в|ся|кhт|й
ФбтIеdmв'ный   закіоIн  ра®віития   есть   ,существ®ніная   форіма   іпрIо `
яIвлеіния   ,единства  и   іборьIбы  \іIlротиівоIположнpо!ст'ей.   Легальіные
маріксис.ты  и  либеріальны,е  ,'наtродники  с  ра('зіны'х  іпози)ций   flри!-
+Ё3%Зj:ИиЬК38:%gивИноТгО:МУзаГи:н:#з?вТiатТ#я.-л%::З:FЁТg'Н::Жі±::=

сты  фиисировали  в'нимашие  на  моменте  едишства  іпр,Оггивіоіпо-
лIожостей,  пытая%  авеети  целtиіиоім  к  ніему  объеж1чипв`ный  за-
иш,` отрицаія  том  самь" іпрот`и,віоречиIе,  акидывая  ею  оо  очетіа
Фбъактивініой   лс№ики  ра8\виі"я.   Либералыные   'наріодніи)ки,   на-
протиів,,   Отр`,ицали  ,саіму'ю  tвозмtozин,Ость     единства   .противоIпіо+
лоіжностей,   пtредставл,я,я     бфьбу    пр`Отивсшіолоіжніо"ей,     наік
внешнее  істол"ОвqниIе  ікраждGбных  сил,  не  видели  'tво 'в3аtиім®-
и|сlклЮчеНJИ|иI   пРОТивtolm7I|о\ЖНоlСТ'ей   И1х  вза'иlМОtС,Еы,зи.   В   ИтЮlге  ЛИ+
бералыные \,нар.сшиіки,  Iкак  и  ле{галнные  імарікриісты,  іиаыю)ча-
ли \ противФріеічиіе   иіз   числа   объективных   катело\рий.

Во  в®ех  свIo,их  раIбіота\х  В.  И.  Леінин,  отв`ечаія  и  легальіньіім
мар,ксиістаім  іи  либер,аль.н"  Iнароді1'икаім,  ойістеIма"ч®еікLп  `п,од,~
чlеркивал ,  Что  п`РОТи|В|оР|е1Ч'Ие  есть 1СУщеСтtВегШОlе  содержа|ние о|бЪ,
©ктиівно,го  закона  движения  яівлеший  ріеальініогюі  мира.  Про"~
воречи.е  дано  іне  внешне,  каIк  нечю  наноtснФеі,  случайное,  ~
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утверждал  В.  И.  Ліешиін,  -  а  іс"стаjвля,ет саімую сущнюіць рIазT
виівающейся  іиапиталіистичеокой  'заюно\мерност'иі.

«Про"вtqрачиіе іне есть нев\оз,можность,  - шшсал  Леши`н,  -
Widегs,jгuсh       tне то,  чю      Wid)згs!ппL    Капиталиютш,еісш{ю©  на-
коПл|еНИе,  ЭТО  `НаСтЮ|ЯЩее lПРоизво|дсТЯю РадИ  П,р®И'3ВОдСТВ|а, , еЁТЪ
тоже\ піротиворечиJе. Но это `не мешает Gму сущес"іоIвать и бытъ
заIкtон,о`м  опIредеdlіешіной  си.стамы  хозяй,ства.  Тю  же]  сам,o©  ,нано
ока8ат,ь   ,и   о  івсех  друtгих   проггиво)ріеч.иtя,х   IкаіпиталивімIа.    (іСФч„
т.   2,   істр.    162).

Раізівитіие  да'шноіго , істроя  -,ріа3виmи,е  пріотиtвФріечиЕюе,  іи  ч,®h€
далыше  раі`iівивtаелоя  это  прот'и®Оречиіе, там  л,егче  івьж,од иіз  нtа
гю.   ОIбъіяGilяя  ,кюл.е'баmия,  ікоторшм  іпсидвіергаіетс,я  \опріо!с  на  ра-
біоIчи,'х  ів  завиtси'мост'и  огг  ир,'изисов  іиліи  пер,ик>ід,ов  ,mро`цвеггаш'иія,
В.  И.  Ленин  подчерікнул,  чтФ этJи  1юлебаниія-закон  Ефаіп\итали-
стиічіеісікіоіго  піроиз)воідств.а.  Р аізівитиіе  пріои'звіодительіншх  сил  бур ~
жуазіного о,бщества,  о !которіом так ,мінtоію tапориліи   на'роідники,
совtершалоісь   иміешініо   этим   іпуті®м   щротивоірещий , и   неп'рtоіIюр-
циоінальіноістей,

К,аіпиталивіму  ,п,рисуще,  с іодной  стороны,  tс'кремл;©ниіе ік беs-
у,сло,івіноtму   расширіанию   п,роиізводительн,ою      tп,огкр®блеш'иtя,. ж
біезліраничmму  рt,аIоширению   наікоіпл©ни,я   и  tп.ро`и,зводс"в,а,   а   с,
другой  стороіны,  -  прtолетариі3ирование  інаіро(дншх  маіас,  ста-
вdщее  узк]ие  границы   раJс,ш'иреіни,ю  личIнюtго   п,отр,®блейиія.   Яс-
ню,, - юц,статйIр,сжвал В. И. Ланин, - что, `мы види]м вдесь кріо-
тивореyчиtе ` Iв   каіпитали,стичеоком   пріо\изводстве.   «Саімо   собФ'ю
ра3уме,етIая,  чт`о  бьшо'  бы  грубіой t dшиібкіой  вьшводигнь , ив  этоtю
про.тиtвореqия   каіпитализ,ма   (илиі' и   из  других  ею  прtотивор©+
ч'ий)   іневозім\сжность  \кап\итали,f"а  или   нешрокр'еісюив.н®сть'  ею
сравниітельно .с  прежниіми хозяйіствеш-1ыми 'рфжиімаімы  (tкаік лю-\
б,ят  делать  :ніашиі  нароідники).   Разівитие  капитализма  ше  міu-
жет   піріоиісжодить   иначе,   каtк  в   целом   ряде  про"вар®чий,  н
}ж,аз,аtни8  на   эти   прот'ивор®чия  ліишь  івшяісня,ет  нам   иснчоtричел
аки+преходящий   хараіктер,   капитализіма,   выіяіоняел   усjювия   и
при".ны  ею  стремления  перейт,и  в  выісшую  фоіріму»   (В.  И.
Лени,  Соч.,  т.  4,  стр.  46).

Вакрыть   пр`отиворечи`я   и'  ,проіследЕпь   за   во3ниЕdновешиіеLьvi,
ра3,виtт'и.®м    и   разірешениеім   прісmиворечий    каtпиталистич©акотчо
общеIства, - ріазъяанял  В.  И. ЛОн.Iиін, - Означало, поtнятъ н®об-
х,Оди\моість и услоівия  піар`ехода от ікапиталив,м,а  к шоIвому оібщё-
співешно,му  ст,рою.

«...Если  производительные  ісилы, .-пи`с,ал  В.  И.  Л®ни.нg  -
рвутся   .к   бе3граіничному   роісту  іпроизводства,   а   потреблен;я©
сужіQно  пролетарсжиім  состояшием  нароtдных  ма,ос,,  то  пр,огmв®-
речIііе  3,деісь  несомнешн,о.  Эю,  пр.оти®оречие  ,не  оіз'нашает іпеm$-
м|о|ж.н.otсти  капитали3Lма,,   но  \оно  о3начает  шеобх.одимость   пре-
і±.ращения  в L  высшую  фор,му:  чём  сильнее   становится  это пр®-
1`ивоРеtчИ|е,  теМ  даЛЬШе  \Ра3вИВаЮТОя   каК  о|бъеКТИВНы.е ` услов:.IЯ
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эюго  ,п.ревращеши,я,  так  и  ісубъективные  услови`я,  т.   е.  соg1-.та-
+щж  противоірочи\я  рабо".иками»   (Соч.,  т.  4,  стр.146).

IПроти\ворtеічшя  -  этоі  явл,8ние,  ніеідоtпустиIміое  в  общестВеtн-
нФй жизін,иі,  ибо оно ра8ъеди:шяет людей, раіздрtоібл,яет их,  поры-
вает  обіщегuтtвешIые  свя,гз\и  м.еж,ду  \н\ими,  утівіеtріждаліи  «ікр\итижи»
жаір,косьЕюй диалектики,  .ніе  уім.еія  или ,не желая  п.онtять,  что  суть
д#_нал®ктичеlсж.Он1о  прlоггивIор|ечи|я  вьдр а,ж а|ется  о1бъ|®кти|вныім  3 аJкФ
Fgом  единства  и  борьбы  іпіротивсmоложн`оістей.

д'иалектичеакое   прогги,воречи,е  в   деійствительнtост'и   не   есть
;вНеШЕНее   стол|кшовеШlИе  пРОти|вопол.оtжНО|стей,   бе3Ра3лИч|ННх   ПО
tiыоей  вF`}..треіннёй  сtущности  друг  другу,  имеющих  а.боолютно
Gам.Оісячс»ягнельшtое,  не заів'исиміо® дру\г от друmа ,сущестівование.

Без  tв!н}7т.реIннфго  .едиінства  не   мtоіжет  бытъ  и   борьбы   меі;к-
іЁу щротивоіm7южніс»стяіміи,,  соста,вляюіщ,ими  диалектіич®сікое  прLо-
тт,iіыкречие,   без   вшутренін.е.й   свіязи   меіжду  прФтивtОіпол.ожніtэстjl-
№тло  не  !`.южет  быть  менщу  іними  и  сущесттвеінноію  от,ноіш€!ния.

1{онфлжпы  міещу   проіизв,оідиітельныміи   силами   и  произ-
Еiср.ц,і`.тъ€`нными  о",оtшеш'иями,   между   прощз,в,оLщств\оім   и  \потреб~
лLщнием  в  каtпиталистиіч.еоюом  общ©стве  иманініо.  потому  и  11роі~
mходят,  что  эти  Енут,реінние  н,©разделшые  міоіміенты  разделя-
ж'_tтс:я  и.  затем  на,сJильств,®ніно  соедиіняются.

Разобл,ачая  вульгаріных  эіисшtolмиіс'юів,  Маір`ис I11иісал:  «И,ман~
ю  в  ж Ip и з Iи с а х  обнаружіиваіет.сія и,х іедиI-I,стtво, едиінствіо разл.и-
вЕи,й.  Сам,оістоятельінtоtсть,  котоtрую  ,приіоіб'ретают  ,связанIные  друг
с  друюм  и' д.Ошюлшяющие  друг  другtа  м,оменты,  насильсжвіешінto
5`нн:ітожаетіся.   Кр'иіз'и,с   обна`ружиівает,   сліедовательно,   единст-
Е$Ф   ставших  саім,Остоятель.ны,ми  ію  отінФшеш.ию  друг  к     дру\гу
жФме±!тов.   Без  эт`оію  вініутрешг1еі1іо  едиtнства,   по-види'міоіму,   без-
iэа3личных  ,по  оtтп{юіш,ешию   друг  к  друку   момештов  tне   было
бы   к,ризиса.   НО   негг,   говоірит  жономи,ст-аіп.ол.огет.   Так   ікак
и"еется  ®динствоI9 тэіне іміоіжет  быть  н,и Iк а коUгtо  криі'зиіса,  чю
€Wпять-таки  означа`ет  лишь  тIо,  чтіог  едіинtствоі  піроіти'вIоtпіоло\жны'х
Еьюйіенюв]ис,zс7Iючает  прот'ивоIп,ол.o!жнсють»      (ТеоірIии  прибіавіоtч-
ЁюFI  стоиімости,  т.   П,  ч.  2,  іст,р.181).

GТtр'увиIсты   в  ікачествіе   ап,ологетов  ікапитал'иізма   иіаключа.71ш
кріотиіво,речиs,  іп,одчерікиіваія  лишь    момент  единства    .пріотиво-
ніоложніс"е,й;   мелікоібурж'уазіныіе  критиіии  капитали,зма,  інаіпро-
тив,   и,скь-,тючалиI  мrОімgнт  еди'ніств,а,  сIущ®стівеjI-шую   связь   проти-
Ёюположноістей.  <ЭіюсшомиIсты,  -  пиісLал  М,аржtс,,  ,иоширіети8иру;я
Lзаікюін  едиін'ст.ва  и  бс»рьбы  ,прtоти,воігюло`жностей,  -  к,отto,рыеі  от+
рFщают  кризиісы,  по@тоіму  остаінавлиів,аютчоя  ли'шь  іна  едиIнствіе
ФбGих  этих  фаз.  Если,  бы  оіни  были  тtольік,о  разделеіны, ін,е  предн
жавляя  од.новріеtм©нно  единства,   тоі  невtозмонfно   быліо  бы  и
іR$асильсmв.ен.ноіе   вIоtОстаінсшзлеіние   іих   едиіmств,а,   н®віоізмоtжіен  был
бы   нри3иіс®   Еtсли  бЫ  ,ошіи   преtд,стаtвлялиі  лишь   нечто      един,ое,
ыеi.азделыюе,  п`о  невоIзмоI>Iшо ,былю  бы  их tнасильіствешное  раз-
неLtlеі:Iиіе,  тзю  о,пять-таіии іпред!ставліяет  к,ріиз',ис.  Оін  іпредстав,ляет
шасжтьственнtсю  со3даіниіе  едкрства  между  о,бособившимиіс,я  мо-
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ментаtми  и  iнасилыствіен"ісю   оібосоібл,ан'ие.  момештюв,  кtоіторые,  в
€іущніостиі,   шреtдtставляют  інечтLо   единоіе»   (Теюірtии  ,приtбаво,чіно,й
ст,оіимостиI,  т.   П,  \ч.   2,  іст'р.189).

днал,еіктическо©  піріоггиворіечие  -  этоі  «разідвоеіниіе   едино,го
на   в3,аиIмо`н1сіключаю|Iциs  \против|оіпо`7южно|сти  и   в,зIаи|м|с)orlтноше-
ние  г`=е,жду   ниімиі»   (В.  И.  Леш:ин.  «Ф.илtОіоофGкиіе  теітра,ди»,  стр.
328).  Э'т`о поліожение  В.  И.  Ле!нина,  даішніое  віэ\  фра)"еште  «К
в\оі!Iрtсj.су  о  диаліе]ктике»,   было  tno  существу   "   разівиіто   и   во-
площеqю  в  жизінь  в  ©г`о  бtоірыбе !пріоітив  буржуазной  и  мел.ко,-
`іЗур2h-уаз,ной  <жріитиіки»  Маіріиса  уЖе в  работах  90-х  годов.

Раі:3іtjблачая_ типиічную  ошибку    ромаштизіма  _  заіключ.ение
ч{jт противоречий ,капіглализіма к іотрищанию ів  нем  высшей  фоIр-
мы  общественнсю"g   -   В.   И,   Лениш  ра3ъясшял,     что  сівіязь
между  `противоіполісжнымLи  шаіооами  в  ібуріжуаізіном  общест\віе,
ооIзtдIаIваіаміая  каIпитаu"стичеаким  сшоісіоібсім  ,пріоивв,одс,тв`а,    піріо-
яівл,яе"сtя  ",еmо ів  фіарім,е іпроггиівіоір,егчий  йі   аінтіагtоши,зма,  что  и
романтич®аки  в,с>апеіваамая  наріс>дниіка\ми  обі*и]а,  каік  орігаши-

:Ё#И6oБРмОИпЗЬВ#иС:З$ЬчТиа±КЖи`siНнТтКiОiГ:Ёаиз#:а,СЖофЁ:%О:н?ЁЁхбе:аgЁУN:
апіоіоо!біам  производстваФ

3а   ікротиЕюречиіяім,й   KаПитал.и3ма   ріоtмаінтіики  пріосмотріели
ют   фаjи'г,   что   п,рtсш.иів,оіречи`я   ше   толь,ко  разъеідиніяют   люд'ей,
п`РИ|НадЛ|еЖаЩи'х   ж     ПР|Оти|вtolПОЛ|о|Жным   Iс71а|сЮ|аtм,   но   и   о|пред.е-
л©ніньтм  о\бразоім  соединяют  лю`ідей  ошшсmо  и  тющоі  же  клааоа,
что  `пріоггиівор,ени,я   выражают   реалыные  интер,есы      реальіных
крупп  ін,аселени'я,   за.ниімающих  опріеделен'ное. меістіоі  Iв  общемістрое  буржуазноtго   оібществаніноtю   хtо8гяйства.   «Разіве  Iкапита-
ли,эм,  -  tпиісал В.  И  .Ле!нин,  ~  разрушающий  средневеіювЬ19
іо)бщшные,  цеKоtвые,  артелыНые  іи  т.  п.  свіяви,  не  tстаівит  на  их
МеСто  дРугих?    Разве   товаРнIОе   хоЗяйство  не  есть   уже   СGяL3{,
между  произвI.Одителями.  связь.  устаінавли,ваемая  р6!f!кол4?  АнL
т\аіг,анис"ч.еіаиийL,  Iпол(ный  кіолебаіниій  и  про"воречивый  хараік-
fep  эго#  сбjgзz4  іне  дает  права   отрицать   ее    с.уи{есгGобсшztя.   И
мы   знаеtм,   чLю  и)меіmю  ра!3витие  прот'иво,р®чіий  івіое  ісилынеіе  и
і`ильнее  оібнаруц{ивает  силу   этой    свя3и,    6bt#ZіжОаег   все  ' от-
дIелыны©  эліеjм.еінТ'ы  и  ,класісы  оібщества  стремить,Gя  к  сощLшіе-
нию,   и  ш`ритом  соіедиін,ешию  ужіе  н.е  ,Lв   у3іцих  ,hредела,х  оідноiі±
Оіб'щины  или  IОдніс№®  оікрIуга,  а  к  сIоединениію  в!сіеіх  пріедста`вите.
.чей  даінін,ог`,О  кла,сса   6о  Gс'?zЗ  #,сз#!6Z!  ,и  даже   в   различных' госу,
даіріст`в,ах>j   (Сюч„  rFo   2   9стрJ.192).   В   тюм-то  и  суть  диіалешчи'чеH
скою противріріечия, чтіо ©диноs  (общий-строй  буріжуа,зшіоігіо оіб-
ществен,нісmо  хозяйіства)   все  сильное,   ширіе,   глубже  р,аакалы-
вае*кзя "а  вз,а.иімоtиіGшюч,ающие частіи  (аIнтаігоіші:"чеіокие  клас-
сы  ~  буржуаз;иія  и  пролета.риіат),   чю    борьба  этих  вI3аимоL
ис:клюічающиіх  частіей  {кла,асоів)  ,вtое тесшею  и  теснее  опл,ачивает
Фjіюдей,  ®tбъqцишяеімых ' маткриіальіныtми     и    ,іполитичесжимIи  'ин-
те,ресами,  что  этот  прісщесс  в  коін,це  коінцоів  прив.оідит  к  взрь1`.
ву дашн,Ой, фор|мы ®бщес"вtешIюй  св,\'я'3и  прот'иво|mло,iкны.х tклас-
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сФв,  к  зам®нtеt  ete  ноівс»й,  бюліэе  выооікюій  форіміо,й  общеет,вёнініо#
€вязи  імежду  лю\дьми.   Капитализім,   пюівшшая   прЬизвошнтель®
но,сть  труда,  обобществляет  его, ,раі3вивает  и  выіяісініяе:F„оощиа-
аль,ную,   ікmіасtоівугФ  гпротиівсшолоіжноість   трудящижсiя   маісс   L`и-
стеме  эисплуiата,ци,и  ч,еловека  челоівеюім.,    «..®БУдИТ  МЫСJНЬ
РАБО\Ч ЕГО,  шр,®вращает  глухое  и  шеяіснюіе інедов,ольство  3з  со-
зінательнь1й  протест,  прGвращаел  раіздроібліешіный,  міел,кий,  беіср
смы,слешный  бунт  в  Фір'гаінизоваіішую  \кjга,соовую  бо)рьбу  за  о:-
вюібоіжде`jние віс,Gгіо  тр'удя1цепіоіс,я  люіда,  ібоірьіб,у,  кtОтоірая  черhае I
сівою \сішу   из   оаіми'Х   уславий   сущ®сmвjоваіI-шя   этюію   кDупIюіг(\
каіпиталиізма    іи    іпіотіс»м'у,  мсжет і бе®елоівнIо  р,а"чигFшв,а`ть    tна'
ВЕРНЫй  УС,ПЕХ»   (В.  И.  Леш,ин,  Gфш.,  ,т.1,  стр.  218).

Рас'калывая  оIбщес:пвю  ніа  ,взаи.мнФ .прот,иmшіоліоіжшые юбще-
ственныіе  'ігрупіпы,    клаіасы,   Обуслоtвливаfя,  Фбоіс:кр®"ие   ібоірьібы
+\1еЖтду   Жими   \грУппа\міи,   ікаіпитализім   'віое   сильнее   ЕL"   @илыніее '
связывает,   сплаічиівает  людей  внукрй  этих  групш.  ''«Раз`руша,я
}-зки,Q,  іме`ст``ныіе, ' QОсліоівIные  сююзы , \с';ртеiдйGвекоівые I®бпф,ёіств@,' ,сФ 3 ~
даtв,ая  ожіесттрчагщ`у,ю  кюінкирjан,цию,  іиаtlиталіизгм  ів , тю  же  Еыремя
р`аскалыіва,ел все  общастп3о  на  Lкрупны,ф  прушы  лищ,  3ашI@маюг
щих  рtазлищшс»е  іполоіж,ешиіе  в  ,гфоіиввіо\дс,тве,  и  дае"  кріомадный
тюлчоtк  объединIGнию  вщhріи   кай{дюй   та,иой  \крупшы»   (,В,   И.
Л,еш.инt  Соц.,  т.  3,  іdр.t 526).

і!  Gутью дhалекти\чеіGко,го  п,роfгивоірелия  яшія,елЬя ЕiіміеIпво` ра зтэ+
едщнGни\е   («раdкалываіние»)    единоm '  ща   івЬаи"ФиjG±шюцающв.ё{'ч
части   (,общеатва  Iна   ашта,г\оінистіmесік!"®  `гкласюы ` +  буржуа&июJ
и  пролетариат).   Борьба  меыщу  іпр.оrгивошоложіншми чжліасса)ми
оібщества  есть однюп3ріёмtенно и  взаимоисключение и выіражаю-
ЩаЯСЯ В  Эт" в3аИ.МОИ3Gш`"|ешИИ  ВзаИМОСВЯЗЬ  ПР)оти|ВСШОлюЖНО~
dтей.   Борьба  іпрIсmвоtполФжніостей'  Фбяв,ателшФ   вшючаел   в

:%&:±к;%кр*елн#-нИ:СйТО8оЕ,%аыИУ:Оh#}ОiС;%Я:'g:ш#%:аg':сЮиЕУ#ьЯ'пg:Е:=
вополФжностей:  с'ущасшэоіваниіе  бур,жу,азиіи  немыслиtмо  бе!з  эк-
сТ1луати,руіемого  ею  іпроліетар"та;   проліетариат,   нжmіровер.гая[
11оlСПОlдСтво  буРжуа|3иИ,  прIевр ащая |ОРуди1я  И |с`р1едСТва  ,Н|РlОИЗВlОд-
ства  й tобщестівенную  соIбспвенmсть,  перестает  бщъ  проліегга-
риат.ам,   иючезает   и   саімо   диалежтИніеюіЕФсю\  прсл`иmфешиs,      Оі{тf)
рtаф.еш,аелоя  в  рj©алыном ' револгацисшінюім ,)періеtхФ(щ©  tкрIешмtепаt в,{
новое  качественноіе  сюістіояшие.

«Пріоdіепа,ріиат`  и  боIіатістtво,  -писал`и  Маірtкісі  и  @нг.елЁю,  '---
это  протип3юiп+Оложнюісти.   Как  тажtовые,  оіши  оібр`азуют  н®%т`d-
роіе  едфНtое  целюіе.  Они  обіа  tпоріоіждены  амиріом  чаістінФй  tсQбет-
ваншо1сти..

Чаістная  собстврнноGть,  іиак  ча,с,тшіая  €Оібtсmвеш®к:н'ь,  іжаж  бо-
1`аТств,о,  вынуЖдена  СохраНЯть   cGoe   6'обсг8е##ое    оg6фесFGо6ft~
` ##G, а теім самым и сущеіствование с'воей пфотивіоположности ~-
ГLР,оЛетариата.    Это   -   7юjЮЭ/СZJГе,46+!сz,q    стIОРона     антаГОнизМа,
`уд,®влетворенная   в   `с©біе   саімюій   частшаjя   роібствеіЕш.ОіСтьо   ,

Напрр"в,   ш,р,о,Леларйат  ікаtк   прюdIела\риіат   івыну*ден   уп+'
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ра,зднить  самоIю  аабія,  а 'тч®М  самым  и  о\6услtсйвлшваюГіщую  ®ю
нротивtоПоліоіжность  ,'-' чаіс"тую  ісобIсгпз\еніюсть,'  т ЖелаЁ®шчую
іч`о  пр,олетариатом.  ЭТо  --  с;г.f`7Zj!+сZ'fg+іёэ,*Ес!яv   стіоірона    антагониg-
.`.іа,,    егФ    бфа"и'ойIетвр  t внутір\и   ініеігФ   ісамюію„  упрdі,зідiн,епшая  'и
упL`аз,чняющая   іаабя   чаіс"аtя   соібстuз`еінішdість»   '    (К.    Марішс   k
Ф.  ЭінгIелыс `,  СОч„  иізд. '2-,е,  т.  2,' стр.  38-39).

Срои   заіме'чащиія   іпо   пPсmіоду   п)оіниміаіния   пріот`шворіеjчия9   ЁфаtАг
3,аiюоша  оібъак"в,ніо[пс}  ми!ра,  3,акіона  поізін,аініиія,  В.    И.   , Лешиtн    ір

:]gi'g~Ёо€€`ttlt',#К;ИлМйТро#иРеТТ,ЁйfоЕ%,xi,и%%jЕ#%ах%i%=ЪИхГнВо,сЁgТ'::а:
сте+\1а   Lvlар,иса»  іше іпtогI`аму9   чтчо  'юініа  «тфіцGнщи`оізша»,  ,а  tпоггюім#,

Б:чи%-{аz{,:*?:iЬТы%Ю'ЧiТL:l="F'Ёаmй::[И:йТ@ЁГ::Р'РпТgэт:li:J;,Т%Х±П#;Т#';::

-` ,..--.--......-...---...:       ` .-----..-..---- `....-----:   -.-.--                 :                      `   -...-..-..:i..`-

ное ,Ф гра=Kеш`иЬ   «щои!еімищіеiакюtю ,' хаіраіитф'?» , \еаімю1гіо  \каіпип.алйЬ~
•   69).                                     7

ржса 'и  ,ашгелнса  дю  В. ' И.  Лешиша  'н,d діовФ-
с#Е

г1ил   шJР}J13II€iтiиЯ  МаТlеріИали)стиічеаИо\й   диаччеКтиіки  ,до   нРIИ3нашИй
едишк:тIва  и ,бюрЬібы  )mрючіи3вюіполіоіжшоістей  - ®іен®вной  сут`и  диа-
лещ'ики  -Оібъ\еік"Емkш`м , :закоIнюім  развйтиія  дейіствителЬін\сmш;
3акdіноім,і  н®ОбхQдимо  определ,яiощй,м    щолемический  характер

##Гi3+а°kбЁЁ',FмТ'LВЁ%Lg3:#юТЖtЁ'ЁьсСт%:Т::ЁТфелнелйЪнТ:°с.тьНе3gЖg®Ор##6-
і  диаjlё,ктіиікb,-ім,атериали,стич,есmий    аін,аліив    дейісшзшчелвнФс®и „

долж,®Н   дать  тоічінIое   и'зображіеmиіе   в`  теюIрии   tвёіех   іпрФfгивюреі

::±zЁf[;{%.'ОТ(О±РсЬi:едИ::%#льТеЮФТ§ъLgн:Ж'ТtЁ,:ТбФх,##gt,gабвЪ#:Пg
нюл?м,иtl`®акіое  юmнюшешиё»  і#  де'йётвительнюстиL,  ио   в'с®ку  ж®и~
серватиівнс"у,   рtеdищіошінtому,   1шо  составляел  юдну  іив  ст`оро#н
вс.крывающегQіся прогшвоіречиія. t «.„В  пр,еделах вюеліо  ан\таюіниз-

Ёаа:вс=яее:;;j#:gаОР%Т€Се;w:FОа:;ЕГ:#%l§чi,иЕОЁе%:НFъЫ#й8.'gЁ::наЁаЁТеmн=ОШе8gЁ
рg%РтFаgе,#ШgТjLа)F%Ён=иЁх;,ел#±,ВlЁО§t'§,g:,оЕТшФаду:Ё%оЁ#и:'Fс'НрЁ#Ё

он!ностью  в tмаіріиаиютоюй  теоірии,  о  че`м  рф,чь  шла  выше, 3деGф
шрtоія]вляетая  с  ші`а,mіядіцрй  ,оч,евидноістькр,  Ошо  зашюч®но  ,в  qaL
\м`ой  сути  диаліеши,ки,
лФжноістей.

в ' 8акюн,е, , едишQшэіа

В.  И.  Лешш'  даліgd  пЬдчіеір\иніул, что,  In

и  борьбы `пір®т.иЕюн®-
`

иво`р елие  IОв®дит$яі
к  ібіоірьіб,е  \материальнж  Ешаісіоовых  Иінте`р,еіоов,  выт®иаюших  йвJ
ФпIріедеdlеінноій   систqмы    пірюіиэвюд;ствIеmны'х   отінФш®ний,    чггіо   в
mаіСООJВЫХ   ОібЩ©СТВЖ   іПРЮіИЗВОіjRСТВеШШЬl©    0mН.ОШ©НИЯ
сп3іо©й ,, прот'иtвіоріел,йвыіе   отноші€ши.я,  .Фтіношения    юелюшства
tгюдчинениIя.
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Ошіибка  наірФдннкоIв ваIключала,сь  шміаншо  в  тоім,  что в аво-
ж іпоіпьгтжах поtнять  прирюду оібщ©сmёшноію tпроггиво)р.ечия,  оіни
абстіраігировалиісь  от  ее  материалшtой  сущности  -  произівод-
ыівешньж  отшIсшений,  От ікр1аіаооіЕюй  б.орвбы.  Поініять  противіо1ре-
щие  шак  зіаіюін  движания  оtбщестівенніоій   жиізіщ  оGіначало  для
В®  И.  Леш;иніа  р,аокрыть  аю  материіалыную  сущнюість -ікроіиз-
®одст`вtеінные   отшIОіш.еіния -'и  далі©е    обнаіружить    коішкретіных
"аіасов`ыхГ  носител,ей   прьоггивошіоліожных   сто`ріоін  tпротиЕюрещиія,,
п\сDшю  и  ясіно  пр.е(дст'авляя лол.ожение  различ'ных  1&71ас,сюв,  раіс-
Gл`а,новіку  ю1\аосовьж  сил.  дл,я  нарФдника -tсубъеитивнtоію  и,де-
алибта   нtе  сущеютвовал  н.а\уч`ный   критёріиій  .ріеш'еіниія  вонрсюов
®бщеелв®ніной живни, оосюіящий  в ,св,едени'и івс,ех  мцоmічишtан-
ных  фактов jк одной  сюнюв`е -,произів.одственіным 'Оггн,ош@ніиіяіМ,
к  бQрьбе  прол.етариаіта  с  буржуазией,  .у  них  иочіезал  матери-
альшый  субстр,ат  противtоріечия,  Оно  лиtшалоісь  .свіоаю  осн\ова-'нияо

«Мы видели»,-Iиtсал  В.  И.  Ленин,~ что   zt  рома'нтизм,  z.'`новейшая теор,ия    (марксизм  -  В.  Гj   #ксюь!бсZюг   на  оЭ##  іт
Е'е жG   противіоречия   современного   общественного   хоtзяйства.
Этим  и  пользуются  народники,  ссьZj2сZющ4!Gс)я  на  то,  что  новей-
`шая  теФр`ия  признает  іпрот'иворіечіия,  tпроявляющиеся  в  кри3и-
Qах,  в  ,поисках івн®ш'нею  рынка,  в  р,осте іпроіиз,водстіва  п'ри  по-
шижівіни`и  потребленния,  в таtмсжіеішном  покрtОвительстве,  во ів.реm-
ноiм дейIс"и ма,шишо,й индускрии и т. д.  И народнйіки с,ов,ер-

< ЁшQнно   праtвы:   новейшая   теория   дей.ствительно   #рZt3#оег   G€{j
эF!4   (курсив   В.  И.  Ленина   -  В.   Г.)   противоречия,  которыі`
криі3інавал  и  ромаінт,изм.  НО  апрашив,аетря,  поставіил  ли  хісtть
Qщин  нароtднtи\к  ,когда-ли\біо  віоіпtрIоіс  \®  то,м,  чеім  іотлиічается  наIуч~
ный   анализ     этих     противоіречий,     сGоС)ящ##  #;L+  к  рсZз,ozjи#ь6л{f
интереоам, вырастающим на поцве` данного строя хозяйства, от
мтилизацш  этu,х gка3аний  на іщоТивореtшя, jшшь  для добрых
#о.7юел#f€44#?  (курсив  мой  ~ В.  Г.)  ~  Нет,  ни у  одніого народ.
Н|ИКа  lМЫ  m |Н,айдеМ  `Ра,3Iбо.ра  ЭтоГО|  вtоПРО|са,  характерИзующепчо
и`МgННО  ОтЛичие  НгоtЬейШей  ТеО|РИИ   ОТ  РОtМаШТи'3Ма.   НаtР|ОднИкИ
утилиз,ируют   свіои   указапіиLя   на   противоіріечиія   тоічніо  т'ак   же
ліишь  д71ія  доібрых  поіжела1ний»   (СОіч.,  т.,  2,  ст'р.   229).

В.  И.  Леін,ин  сіиістемат.ич©аки  \подч®рікивал,  что  віое  оггличие
шародничества іот  маркси3ма  состоит .в  хараичер,е  критіижи  рус-
mlкоігоі каіп,итализмаJ  (см.   С,оіч.,  т.   1,  ,стр.   423)'.

В   прсhивоположноість  нароідни'чесюій. реаицианінюі-ірtоімаIнти-
чеокой  кри`+ик,е  капитализма,  не  ум,еющей  объяснить  п'р,отив,о-

L рі®чия   капитrаліиізіма,   В.   И.   Ле!ниш  дсжа.зіал,   чтЬ  ируіпный   кагн'и-

ш.ализ\м  ,в  Р,,оіссиіи  о"ноісится  к  «інародноtму  пріоtиізівсjдству»,  кж
Еыпол(нtе  ра`зtвиюеt  явлени,е  к  неtразвитому;    чю    оовоібіоіждение` шіроизводителя   огг   средств   труда   и   приtОвоеін.ие   проідукта  егtо

шруда  владельцами  даніег  объя,аняется  н,е  политиIкой,   не ' р,аіс-
шред©л,ениіеім,  а  отшсшіешиія,миі  mроіиж,одства,  ОкладываЮщими,ся

84

в тюварноім  хоізіяйств,е,  оібріавоівашием  прот'ив®положных дю сж~
иім  интіері©с"  клаісоов,  ;иоторое  хаіраtктіери'3у,ет  ікаіпиталис"ч©-
сікіоіе   оібщ®ствюі;   чгюі   ікри"iЕку,емая   дейстtвитіелынюIсть   іасть  дей+
стівительнюстъ,   вклю`чаю1цаія  в   о®б,я    прис'у'щую    .капиталиiзму
ПtРОТИВОlПОЛОіЖНіо(СТЬ   "аQСОВ   'И  СТОЛЕШЮ1Віе`НИ|Я     іИХ®    НаРОШ\ЖИ,
иmню,рируя  слоіжи,вшиеісія  уже  ісюциальн,ые  протиівопюI7юіжнюGт",
сtчитая   их   «іслуч,айнымиt»,    вніешними   д71ія    действитіельіно)сщ
міе'чтаю1ше  оіб  «иных  путях  дл,я  огпеш®с"а»,  ,являлmь  уюпрш-
іта\м,и-реаікцианерами.

<ШародниIк,--писал   В.   И.   Л,еш,ин,-длія  tкритIиIq[][   каmита-
ли'зма   очитает   дQістатючнь"   ікоінелатіиріов,ать   іналичIноість   эж-
аплуата,циm,   ввіаимФдейіств!иіе   міа2гдду  н,ей   и   пюлитиmій   и   т.  ш.
Маркс'иел  ісчитіаел  інеобхюди`)мым   объяюнить   и,  сн»япз,атъ  нзіместе
эти  явлени  эисіплуатаіции  каік  аистему  извіес"ы  пріоtизпюдЬпv-
вешных  оrш,ошgний,   каік   оісюбую   юбщеютвіешtо-экю,mміичtеіакую
фіоірімаіцию,   за,иоіны   фужщиіоінироівания   и   раізв,ития    "оrкрой
пQдліеіжtат   оtбъаIггиівінюіму   іиз.учіеін.ию.г  іНіаріодш,и]к   іо'цит'ает`  №та,
тоічшь"  для  крити,ки  каіпитал`изма -Оісуди'1ъ  ешо. с  тючіки  кре-

g:Им:GЁFь:ТхКЁ#Ё::Оi:аш:{ыТ:'ЧFдеЁРх:ТмЯаg%Оо%#'gчТ#Ё#а#еИ#og
імь"  пріоіследить сіоt  вісіей пюдробноютью  те  кла,осы,  кюі;юрше об-
ріаізуют\ся  в  ,каіпигалистинIеіском  общес"ве,  січитает  оаIю,ватель~
ноій толык!оt ікри",ку' іс тіощKи вріе"ія   юіпрIёделіеmншіо   tкЛ,аіс6а,    ~
кригги,ку,  ооноівыва'ющуюая  пе на  мораль\ных  сужд®нIиIяіх  «лиіцч
Iноістіи»,  а  на  точніой  форімулкріовіке  действи'гельно  п'роіиыоідя-
тц8го  оібщаств,ешоtю  прісщеtас'а».   (,СIоч.,  т.   1,   скр.   423).

Ніет  пріот'иворени,я  віообщіе,  еi?т'ь  жонікретное  шрюггшворечие-.
р,евулшіат  біоірьібіы   матіgриальшж  и1-1теріес"в.   Ид®алиізм   можел
уIzdазіать    ,піріотіиівіоріф"іе,    ію    поніять    проmахюждIешиіе,    пзк3крвР]гь

ріеалыное  ісодіqржаіние,   объіясниггь  ,егюі  оін   не  в  іаоістюіяшй.и+   Уч,е-
ниіе  о  пріотilівIQр'ечии  сталіоі дейс"іеіншм  и  на'уtшьш  тюльжkэ  шаtк
матеір'иіалиістич,еаиая  теіор,ия,  толыко ів  руиак  !вел,ичайших  м\аш`еіц
ріил,исггов-диаліQк"кю,в, -Марmса,   Энгельісіа,   ЛіешIиtна.

`На  прошяжіеін'ии  віоех  IGвож  раібот ,90~х  подіов  ,В.  И.  Лешиін
с   о!соб,ой    силой   пюідчерікінул,   чтюі   при   изуч®нtии   tкаIкю[гФ-jпіиIб®
ріяіда  о!б,щеіствіGmных  явліеший  глашіоіе -этоі  овеісти вк:Iе стt®рtошЫ.
в,ое  фаtкты  изучіаемюIй  Iобщеіс"веініной  іжиізн,и, ік  оіснюівніоіму, Опріе-
щеліяющGму  развит\ие  прютивіорIечіию,   предсшавшз  эт®  іпрофйв®-
ріечие   каік    боірьібу    іопределіешных    іматериалыных    ,иншерIеоов`
оіпріед,еліеініных   обществанінЫж   ігруішп,   1с71аісюов.   Реальіны®  шнте-
ріеюы,  р®альные  tсгюілmноів,ешиія    борющиж.ся    шрісmивіоіпIолФ"иых
сил  и  |ек>т`ь  кр'иггер)ий  длія  решен|ия  в|Ошрьоов  о|  пркрюде9  :напраів-
лании,  ісод®ржани,и  и  развиітии  об,щ©ствешнtо,ю  яtвл,ешиія.  ТаіKюё
по|ниімаіние   против1oр'®чия,   и   tею   рlоли   ыс7Iащет   інепр|оlхфiъдщф
тір,аінь  (міехqду  IмаріисиістсікоI-л,ешиЕжоій  юічкой   зрешіиія  и  ,ЕiідЮіал,и-
[с'ичеюKо,й,  даже  в  лутчшеім  і®е  ішредст'авлеции  ~  tгеш`ел.еiвжФй
филосоіфиIиі.  Піоіслеідн.яя  делаіет  tпроти,в®ріели,е  цеінкр,алыншм  ф®`-
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в, рірі№ка*  Фт'ар'ых  'им\уп+естрфL

g,gg#Е®':3=тиBаgоИL:р,#оfс%:иgКgLИЁ,н%&И3tЁg#на:на#`Ннgg:[Тх:о:лаТ'
IjфжваIеф  е!ю  маччкріиалЬнФё  сюдеіРжіа.н(йіе8 ,іdвЬдя ` е1`оі  к борьбіе духа

%,mвПлРе%ЕJЁЁ%%;ьТi%дЗМ#вТ®РLеВ®Р':tFФаiеяТвП\%Осm#ЮиР±елg`8щ%елПьУ:СшТнУ:Е
жизн,и  ре"ігиовtное  начало.г    В   прошивопіолоіжішоёть   теГеліевсікй'   фйлю\іоофиIиі   Mapndc    tи
В.  И.  Ленин івщели` шсточник іпротиВюірі®ч'ивісжоt развчтия  в  ма-
теріиаль\ной   сунш®сти   явліеіний,   а     воqміЬ,iкніо`сть     ріаіз\рtешIФниtт

##g:l°хР'gЁt:G%:К.Ч%LFиВ'FчНиЮiйi»'tс:#йТg'йпрд%ЯшТвgрЬ:#ИЕ%gх`ОЛа%:
ществеш`ньщ іявлеший ` к  матер'иальіншм  іпроизівоідсmвt9нныім  отіню-
шtешияtм.   В.  И.   Лф,ин   раізъясш`ил  Iнаірtодниікам  это  \юр`ешнФе,
гЁриmциішальішэе 'огшичи8  міарtксюівIсіиqію  учачіия  Ф  кріdтивIоірLели,и
Фт  уч,аниЯ   Ге1.еля   til,а   h,рIиім.еріаіх  tиЬіжріегш,qю  раізtбіора   их   tсюбг
сmвеншьш ощmбж. 'іJ  ,  'В   иLmой  ,ффIме,   dтл`и!Ън,ой   от   г®геші:вісиоій,  ' \фIщеоыЬmk    Iна-`

tі5одничеіёmва   гювтQріили   оібщее  для   иідеаЛиірТФв   в,сIех  оіттgщ{эв

-._        ------;--:_-,                       -i.._-_      __--.`.`    _     -_--:---:  ---- _--_-:---:-__   .---,---  ::--:.:--_:    .----.i.`-_:_-_:_-_--.- _-.-_--`         -_-`          ----:--_-:--:--.`--:._--:; --.-

РаIскршиЬ  вФпіию1цих   пр\отивФtречий    буф,`жуаі3інюігоt   ' ьбщеюmва;

::Рю®МкЛ::,И±8р#€t#;В€Ёgл%;`,\бжЧi:Ж'::±;УgоizЁ'kЛ%Ёi+ЦиИ%ыr3gсТаFйlа:\
Ёgаjроідниmв   ю"Iершутъіся,  от   бурЖуаз,гЁіоію   оібhес"а,   tидти   ік
фінти1юду  буржуаізии.   Віміесто  это(крі 'ііпI,оі`сріедікрал  іухюд  ін}аtродниH
кс}в  в rм,ир  р'еаіишоtшно.й ,меіtггы.

jiив#g9РЮуЩужНiИзКьТь,±Еаi5°Ё:аБааТзБ'ушЛЁЩ#о%ед%'#,'3%О#еТ:аЁЗ:Ёg*

FО:%3#еdыГьВна®#%%%Гg#в,%:'Ё':tОЁgzУТ:аШLав*Ёgе:екр:а:Зg,%±Ко:дП;И:%ЛО:

:.-:--`:--:,-_:----::-:-_`-__-_--.-:----.-.:_--__--:---:_:.:_---:.`.--.::-_--_`-_------_:-':__:-:-_-.----,:---:-.-:-i:--_`----_.:__:`-.---:---:::_:`-._:-

аполФгептизіма  струвіиістю\в.  И Оtdil,апю  оmс,упелвие  шаутшо!го,  ди,а-
лелi\иис"акрриIалист~dааиоtю  аінализ,а  іи  рібъdішіеiния  шоініст`атй -

ЁЕgg:g,мПР:gt:3t,8B'Г:ЕЁ,мПР,z:л:',F°igс::Р;Оа#о:#Рн,,иТяР,#ьИ#'Н%::Ж#
прtоtизіЬодGгtвіа , и  Ьібім,еша,,  ил,иI  на\dильё"ешноіnо  удеіріж,аінчtя   буtрт_     I     ___ _,-_ _ -__    I,"L,е.'',т,,I^^-дtтL

класGовая

:##ю,ЁtЁ:#+хуаіз,=:#г#о,#Ё±:#tн:gбЕрду:#
анQстF ,,  щdп`ріа,втть,
ЕсТtэс"`®нн`®,  шю  с•" "р,и ч".
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«G шаасіо,м,-LФтве,t{,ал  нарФдни]кащ  В.  И  ЛенИн; ',т  'мовkіет
бфотьёя   тюлько   ф#зо!3  ,fслсj'сс;t   и' , гiриТОм   непі'реіме`й'цо   такQй;
ікюгюірый   шпол,не   у'гже  \ <{диффіеріещироtваін»    tОт і  сівоIещо    вр,ага,

Е,:3#аН:,ЕР®°Щ%tЗ$:Jigg'сТ'FОНдн®ФТйУ'#ЬОлLСцi#,РОвйд?кХрааМiТн#?iУ;#е::;±`
{<Обіщеютву»  .иt  «гюсудар,;ству»   (Соіч.,  т.   1;  стр.  331).   ;

Пірогmвкріечие, t ;м.ежду ` ,dбщ®ств(еіhным   хар а)ит.еРоім, ' пЬіош3вюдт
отва  и  ча1стшым  шриLнщіцісйм  приtсвое.ния,  tмежду  бурЖуаіз,іиіеій  и
mрсшіел'аіриіатюм   соtстtап3л{яіёт  'фаmtую   оснIфву ~ жащ®ствіешную'  опг
р еіделеш,ніоість   .жаmиiтаЛ,Lиістичі'®жіоtго   сіпоісіоіба    пірі`ОшзIвіодства.    Р аIзн
ірешеін,иg   іэтсmоt   прtотиворіеічиія   іесть   вЗрью  іст,ар,о.ю   к,ач,е!с,тва   й
пqрIgхюд ік  приніциіп`иальшIо шнtо)му споісю\бу пріоіизвIоідства - dощи-
аліиістич`©Gкюму,   к   ,но.віоіму   иаіч.ею"ву.   Революіциіоінініое   ра'зріеше-
iнjие  Iпро"'воріеч`ий  ФпредіелIяет   сюібіою   dмену , фюр,м,  сміеін'у   kач
честіво  Бур,Жуфв.ные  «tкритиікіи.»  Мариоа  шs  пIсш,им(али  Jи  іне  іаме-
ли,  \в  си,лУ GЕюtей  ,кд,аіаdОівой  пtрtиріоiды,  піоінять ,{этУ  иIстиiшую  сIуть
п,ро`шЬо,р,е,чия,  ф\ииqиір,Овалиі вIсе  свіое , внимаіние лишь  іна  він,еш-
в=iих + стtоро,нах ' Iеію  іпрояtвлениія,, , свіодйЛи  іпріотивор,ещиіе  к,  `вН,еш-,
ним  іслунайным ' стbліFнiюівеі"ям,  \закрьшали  глаіза  н'а  побуди-
тiельшуFф   сиЛу  'р,а3вития , піротиmоріечиія,   зіашючёіннуто ,   в     нем,

:3нТн:оМй'#ЁЁ#ИвПgЁ:тz:Нр%,нЕtЕ::Т`Е:J%%;;{#яВх:ТйоjТ%,ЗмВэТнТ:Яро,д°нбиЩ::Тв-
90-:х   крда\k' ' ,и   3атьЕжали  вЫя]вляющиt©сія   пріоггив`іоречия ,  сюіотвіет-'
ствуюіhнёй  iкiсstшим,еінт'альіноійt  фра.зой»,  Iна  каіждый  івЬіhроюі отве.-
чаліи ' «й,еівиіmым  поіжелаtнием,».\

в.#ТйРЁFишLЭ'::Т;:,б,tgL®ЕЕЬ`LелаТаО:i3'3€#Ъ:Еg:а:,и,Ем,±83&ьГОшТеТ
субlХоИй(МО®  '|mЬРаiИдеН,Ие  ОО!крlеjМ,еННОlЮ  ЭlИОНОlМИЧеоИО|ю  'h`ф'ядка',
ючюірЬнй\і ым®?т'® с б,уржуавиіей  інаи(зіб®щіQ, Ооізд!ает и  орпан,и3ует
п,ролlетар.и,ат ;' , Ошiи .по{ка8али,  что  нlе  lбл аl11о|йел атчельшыIе  tчоlпытmи|
ісmдельшых  благіородных  ,л\ишноі'стей,   а  пtлаtосювая  борьіба  dрmа-
]iиізіовашш.оігю,  .ніролетариі,ата  и`збав,ит  челоівёніе!ство  от  гнелущих
`ію  тёіпIерЬ `беtщртв'иій.  М,аtр'іис и  Эшігелью  в  св|с»их  інаучіных  труmаж
іт1©рвые' ,ра8ъяюнилиі,  чю  іс}оі1и!алйі3м  іне  івыдуМ\ка  ментателіей,  іа
*4оін,еL"іая  цель ' \и  Ёіесубіхоід+имЫй  ріе3улътат  раввигги`я  проиізвіоtдиц
гіельшыЖ  сил  в  dоівре{міешнФм  рбщестіве.  Вся  пиісана,я  и(сториія  дю

%ИГп:ГбТ:Рd'бо:lЛT?и,хИtСоТ8'Е#j8сЁв`t=LЁ`:[ахО!В`#,:88:РвЬбgадС!Мi:;Оiйи,:%tТ'ОйдСgт3
б`удет  ,проідолЖат'вся  др  'тіеіх\^ 1юір, т  іпоіка   не    исш®,зшут    іосіновы
клаісdФшз®й  ,'бIо(рыбы   й   z&7Iіаіасюівюію    ;гоіGпошстБ'а -чtастіная     соіб-
СТВі©НhФСТЬ  И  б©GПОРЯдОіЧ'НОЮ О|бIIiфС"еН|НОіе ПРЮ|И8іВОідСТВО»   ( СОЧ. , \
г.   2,\^скр'\.    5).

іБ  іФDрыбеі с'  біу]рж{уааньшми  і«жритиікаIми»   В.   И.  Ліан"  ноtка-''
зал,  чтtрt ущеыив іМіаркюа  о  tпр.отиіЕюріешии  есть  \раз1витие  и  юн-

я   ,ста,р,отю   до{марі1
ери,и  ®

гие   іміат*
_ца,f®,щ№

а,3в"е' lп
фФю  ж'еФ

}го  матёрЩаj{и3ма,   поiкаізіал
I'саімнэ1е  эю  tдвижіеіtінике,   ра!3,ви-

ЧqЗФР?ЩИ№Юн€,   ра8витнве,  ,рощ-шмую   жи"еш*ую   фо{ріму.



QбязаIшоістъ м,атэриалиIста  и оводіmся  по©тtому, ішо В.  И®  Л.®ни~
ч'у,  ;к  томіу,   чтюtбы   отьшать  ікіоіріни,   tпіригч'иIны   п'ротивор,ечиія   в>
сам,с»м,  іріаізів.ивающеіміоя  пріедмете,  івіеіщи,  "атериаль.ніой  сущно-
ст,и,  ,к  тс"'у,   чтобы  .преіщставитъ   ріаізвит!ие  іпріеtдм,ет'а   как  саtміо--
разв,ит,ие,   Оа,модвиіжание.   Раізіре.шеше  проп`иво`ріешиы    не   естъ
внешн®е  `sю\ устіраjнениIе.  О'н,о    д,оісти.паегпQя    tіею    даль,ніейш,иім`т
развитиеім,   в  tиотюріым   р    \сmюци,оі"шаяt  стюіроін,а     піроітивс»ріеічия
чер!п,аJегг  авои  .с,илы  и  ан,ерігию  д71ія  уншчтоіж,еtниія  и  саімIошо  про-;
ти\всіречия,   уничт,оіжен,ия,  неоібхіодиміо  ісвіяізашіноmо  с  іпер`ехоідоім
прtеідміела  іот  стар.іою  к ініоівому  каічеютвешіноіму  ®істоя.ниію.

Кто1  вьпоказался  таік  или  tиначе`  вольін,о,  или  неволь`,н,о  пріо-,
тив  маріи:иістсіио-леіншнакюю  ,поінимtаін`ия  материи,  тот .шеиізtбеж-
ніо  долж,еп  отжазаться  и  от  маріиаист)жіоmо  уч`ениія о  пр,отиЬіdіре-`
чии.   Нег  про`тивіореч,иія  `вне   мат®р,ииі,   р,а®в,ивіающейіая,  движу-г
ще.йся, в3чіно піеріеtхіодящей от одн,оій іфіоірмы ік другой.  ПріоrIжю~
реч,и,е   е]зть   выра,же,іниіе  пкрежодов   и  іпіревр,ащений   в   мrоtгучgм,.
в,с,е   ісш'р,аделіяющеім,    а'б.оолютном   двіижешиjи   матеірtииі®   Поікоій
®сть  мера. дв,иіжеіниія  мIатери,и.  ОIн  отіноюtитіеліеін ш у\словеш.  Саімо,

:;ИL='%%%:#тТ+:?.`И'ИЕдВиt{:`gТОвТоИ'В'%ШЮg:L#ь%::СТFпр%+?иМв%,п::ВлЖ:о,gi?е#l=L~
заисіт дв,Iiіжi€ін,ия   tматерии.   Ешишство   в   двіижашии    есть    мера
боірьбы.,  .Ошіоі   услюівінюі,   отIн,сюіителшо,`~ ібіорьtба   же  в   пріоггиво(н-
поліожноість  едишсгпву  а\бісіолю"а,  каік .а1бсолютшо  .саімоі  дв,иіже-`
ние.  Раtзріешеш,и,е  кріо"вIс>р,елиій  моіжет  быть ліишь ,в  борьбе.

«Мы нс говорим мирg:  перестань бороться,  вся твоя борьбt[-
нустя,ки.  Мы   только   даем'   емg    истинньШ   л;озuнг    борьбы>
(Маріzфс).   «іСледоівателыноI,-продо,лжіал   В.   И.   ЛGшиш,-,прія-J
м,ая   зіадача ` науіки,   піо   Маріксу,,  `это -дать   иістишный  лоізуніг`
бtо`рьібы,  т.  ,е.   суметъ  оібъективно  іпріе!дстаЕитъ  эту  борьб)у,  как
піродуи  ,сmіред,елеішо\й  tсиістамы   пріоиізuзоmсчівеішIшх  о"ношеIнIий,
суметь  ио#ягь  необходимость  этой  борьбы.  ее  содержание,  хtо,т!
т{  уісліоівия  разівпитиія.   «Ліоізуніг  бсрыб'ы»  нельзя  дать,   не  иізуч`ая
оо  iвСіей  ПОдРіоб,нОСТьЮ  іКаj}zШУЮ  ОТдеЛЬіНуЮ  фіОР'ку  ®ТЮй  60іРЬібЬL,
н\е іследя  за  иа,ж.дым  шагоім  ее,  при  іее піеріе'ходе іИз  оідніой  фіоір-
мы  в  другу,ю,  чтюібы  уметь  `в  каждый  даініный  мQімЁпm  Опргеше-'
л,ить  mоліоіжіешие,  не  упуакая  из  виду  оіб`щело  хараппvера  боірь-
бы,  Оібщей  цеdш  еіе)  ~  полнсніо  и  оікtоішчателыноtго  уништюж,еЕi,иія
в{сяікіой   эіиапліуатаіци   и   івсіякIаю  у1ініеліешия>»    (Gющ„   т.    18     стр.
309) .`    Кчіо ше на іслюівах,  а  на дел,е,  целикюім  `и Iполінюість,ю ,стоит нLа

этіой   пов,иции  ,м,аткр\иал'иіст,ич,еской  диал.ект"жи  ,В.   И.  Леіниша`
тот  віофужеін  могуtчиім ір'евtсtл,ющионным орудиіеім, поізінашияQ  тоі`
нераз{рывщtо  до  кіошrца  должеін  ,Овяізать`  іовіоію  живінь,    раіботу   и
бюрыбу  с  жизінью іи  бкрьбой ірабіоічеmо. ікліаюсrа, ют долж,еін  уметь
п.одчишить   теорию   оіснIоівініой \ 3,адаtч,е -зіагвоіепзаін,иію  диктату,ры
пр,олатари.ата,  стрюіительству  оо.ци,ализмаФ  для  В®  И.  Лешtmа  с`h
са(міс*го  іначала  tматериалистиіЧ®окая   лиаліеm`иік]а   бьсп.ла \т\еіориеi..Ё`
п{jзнания  и   ріевелющиош,ноію   й,ейс"ия.   Прнміепкр1ш©   м,аткріи,ті--

лиз,'.ма  Ма)р|Ис|а  Пd tизуч.еШИ,Ю  ОбЩестВ©Нныж  оm®ш1еший` ilыещ36©вж-
ню ,прmводит,=ікатеігорич©ски  ушзіёржд,ал  В.  Иь' ЛIениш,  _  кг Gnа-
моіму  актишоtму  участ,ию  в  клаосюпзой.`бrорьбе  ®бще!сгпва,  пре-
вращая  так"  оібіраі3юім  ,поізінаіни,е  пз  п'рощек=с,  оісініоtвюій  Ею.поро\ю
я]вляtетіся  ,ре1волюциснніая  іпр аітпиіиа  и®м\еніеін'и!я   м\иріао

Ишая  іпюз,ици'я;  иінаія  отпраmн`ая  тюшиа  эреIшия,-утвкрждал
В.. И.   Ленин,-пр,ипюдит  к  исікажіеінию   д@йствиіmлшюс",    к
сдаче   Iіринцш,и\альныіх   піоіз.'иций   и   в`едел   в   бюлюrні®  оыт)п®рту-
I-1 ив,м а .

В.  И.   Леініиін  ше  віид|ел  маіріисивма  вшіе  п,рюіц)ёісюа   еп[`іФ  ра3ви-
тия.  Он  ,т1ря,мю  1іо,всірил,  чтіо  міарmсиіст  должеін  №иmать  далыше
во  1воех  |на|шр1авл|е|ши|я|х  с)вою  теоР|ию,  е|с71И  ОН  Не  хоч|ел  оrнlСтатъ
от  жизіни,  чтіо ніеіоібхіодиміа  саміоістюятельная  равработжа те®риы`
умеіние  ці.рименить   руіzmвюд,ящи® 'цріиінщипш  теюрии   Мар,кса   i{
объясне'ilию   3акоmlМ|еРП-ЮСТIей,   фо|Р'м   И   о|СОбеНШю|с'Гей   ра'3ви,т#Яя
русск,ой  действ,иггелшоюти.   Он  учил   рурски'х  револю,ционероtв
у.\і1ению  своідить вGе ,явлеіниія tОбществіешноій жизнЕ№, к их  ndатери~
альной   с`ущнtоIсти',   прюіиізвіодствешным    о"оіш©нtияп\ш .  и   "ким
Фбріа,зіом   представлять   ріавв;итие   оібщества9    жак    ©існчеhывеш,но-
исткр1,1чесікий   прюіцеюс.   Ушш  далее  тюму,   шп®  нел  маттеіриалЬ-
Iюігіо  процеаса,  д"жущей  ,піружіиной  ікютоірюшо me  Lяшtялась  бы
боtрьба  разли'чшых  !стюірош  mротивіарегчий,  шукріешн©  э.Fюім'у  кро-
це.с'су  присущиіх,  что  вісяIюіе  ріа®в,и"е  і®сть  р,аj3двюіеін'иіе  еtщнютч}
н.а  в,за!имніо-иаклюічающие  чаісти  ,и    .Ез,аимюогmюшешия     ше!зЁн7іу
ним,и,   что.    стаінtоівюій   хріеібIет   вісіеіх   оібщесгюеImныж    жліеший0    Vлх
жи:шеінінь1й  ніер,в  в  общеістчвах,  ,поіиоящихся іша систам® .аIааплу€: ,
т'ации   челоівеіка   челов\еmоім,9-ібоірыба   ш,аіаоов,   ріа'3пзивіающtаясgт
в  капитаUчис"ичеакюім  юібш®стmе  до  захвата  влаіс"  пріолелаjрЕ3а -
т1Ом.

Овіеде!шиіе  віс,еж  фор,м  іи  выріажелий  борьбы  ж  е©  материіа:fаь~
н>o`й   qущнос"  ~   піроіизвоLщствешным   отінюіше]н'ия]м,  ніеmрЕш`иирнL-
М.СЮТъ  б)сРЬібЫ  дО  ПЮЛШіО1іО  УН,ИгЧ`ТО,ЖеНИ'Я   ОідНЮій  GI`ЮРіоШЫ  ПРо"-,
в)орен,ия  др'уюю,  требоіваtн\и,е  жонкреггін.gIі®  аіналtива  соідеріжtан;ч€iя
прtотивсjр,егшия   и  хода   ешо  ра3вип`'ия,  строгая  партийнюстъ  ч``ю~
ріии  -  ,віош  цантральшые`  узлы,  От,мечешше  В. ь{И.  Лешіиным  в
м,аріис,иістокIolм  учеши,и  о  .кро"ивор еіч\.и,иіD '

Эти  оановные іполіоіжешіи\я  В.  И.  Лешшна  быJни ра`3виты шм  в
пр"менен,и   к  из'учению   рУіссікрй   действилчельноісти,   бшли  ге-
н,иалыно кіонIкріети,зіирIо.,вашы в  учіении ® дву'х  пуч`яіх р,авви"я Kа-
п,италиізіма  .в  Роіссии,  в  ил®е  геmеіміош'иіи  прол,етаРиатаo  в  у[неіh'ии
о  пер,ер,асташии  буржуазно-деімокіратичіесіюой   ріевіолющии  в` ре-
волюцию   соIциалистиічесжуію.   Нейзмt®рJим®  обогащешшще   ®пы-'
тюм револю1ши  1905  года, опшчоім ор,панm$ащииі' ірtевшFсщисыmнюі-
ю рабощело  двtиіжіен,иія,  соедишешия  сощиаЛ:иізіма  с іріаібоq-tимJ-ши~
Ж.еши|ем,  оlПыт|Ом   боРь\бЫ   С   ОmПОР`ТУmИ3МФtМ,   С   ГЕРtе|Ща"н`Е;снш|о|м`
П  Ишерна`циоіцала,  іэ"  іполю,жіешиія  были  В.  И®  'Леш'итшш',да-
ле|е обtОбщщы  в  замелателынюй  фо)рікул)крюівнаg9  3аіп`жашой  йtм
в   Фр,аjпміентs:   «К  вопросу  о`  діиал©книЕФе».
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ti  Вф  Ио\ Лщи"  ши]заi по  пmtОну, інюлелых' вымыtслоів  ,реви-

бы##gе"®"сmigзf:ТьИ?m#,3g:ЖрНаО:СлТЁgi,е"#рТмТиСнТ:3'»тю,kЫdесМ"Ж
іЕзZ№тtЁю  вд©эь  ш©'  ®сю.бешmоцGущаств,®нноD   В   иізві©с"\Qм   ,омыс-
лЁ  ®$а  вкршы)   еюлъ L кр\изшіаініиіе     (оrпкры"е)     mротивіоріекривых,
L3за#л6о#скjэю%#ю#уи,#v    пр`отивопсtложtных    тенде`нций,   во   GcGx
явл®нътях  l#  щірісщессах  природы  (й  духа  и 'общества  8  голG  #ис-
.@G},  Услсювие  lпю3шtа\Ния  , в|сеХ   процеосов    мира   в  Их   «,СС!ЛЮЭ6#|-
же#Ё&%,;р,  в, `их  сіпсштац\ейнtом  развитии,  в, их  живой  жйзни,  есть

::#g%ggЁХр9\#%g#gfжТВюа,шПgйР,ТИ'?,BТЮйР'Ж#:,g:еш?.<%,tg%еф:#,=
Т®крадП+Ж»9   ®кро   327) о

іВіgе Лtешиініаии[8 раіботы  90-х  годюв  прюшлотю  стол€тИ(я,  пре1дг
\сmав'л,яtя   піешиалыную   iЕфоіНікріет'и3ацию   ревс»лющишнюй   кюшцеп-
циіи  р,аізсв]Еп`\и`я,  вооружают  mаіс  иіаклюtm'ельіной  силы   и  мюшщп
ФрудиіGм  клаQё®uюй  бфьбы.

3ашю" \ іеtЕmистфа  ш   боIрf±бы  прtо"віоіполіоіжнсж:тей   в   рtаіботаtх
В.   Ш;   Ліегниdа   ©   с,аwiюmо   начала   еі1юі   пюлитиічеокФй   дGят`ельішог
с"  ,вшсш`іуіпил:9  в  елtл,ищше  ®т  Плеіхjаноів,а`  іи  астрль,ных  <{Iсyртюдс»кц
сiсхв»э   8аіиошюм   двіижіешия   \Gаjміоій   деійствmіелцюсщ,   оаноівіньш
зіаіЁmн!ощд  п"зінащшя.  ,''  ' mЬЁ:дніее  В.L  Иоt Лелkн  іпіиоал:  «На  эту  стюр,сшу  диаланkии

фбшщі'с»`',  (і#аіmример,    у   Пл,екіашов,а)'    рібращают  ,,недс»статt"ю
внЁgж,аін'и'j* <.   .п'іосiфщестів.оі  кротіиЬісшіолIожIніостей   біерtе"ся ' как  аумма
тЁ##жGроt3   («tнапримеt9,  зерно»,  «нап\ример,   первобытный\  ком-
`:ЭgеГк%Ж±.зg%о#Ж,%g#„?#Г#ТяеЛ(ЬCtz°%.акЕ'gоЭбm~g:к<#вЯн,о:Ж#'g2g?!СТй'»..."

( «Ржтл®ФЁ#LСО"Ив®. Т#Р\#д#»#tн#Т:tк,3,37'а;инtсщва  и ' ёфыб,ы  прmи,

в"kфюФйц±іdс"й" явилісяі  «,кл,ючіом»   к  р',аскрьп\ию    оібъактивіной
дЬЁ"л©кн`іики    иIелоричі®ОЕюіюі  , Фбще!ствіешніотю    ра\звития    Ріоосиіи.
Н,а  зrгЮй ' іосінюпзіе!' оін   ра,кра,бопрал   ріеп3oлющиыншую     Gтріателикр  и
'гж;gg:mікр   клаіG®с*в®й  іборыбы   маірIисиістіаюй  іпарт\ии  \

\ Матер`иаLли,с"ческа'я  теория  познания  .-

®руд"е  ленинсKОго   раскрытия  фбъек"Ьной
t        диал,©'k"кй шсториFеdкого  общЬственного

щроцесса

В`:``  Иt.   Л`е[;]Еtиін   Gж"Riа"чеtаки  ,разъяаніял,   чпоt   реш,ителына,я
б®рьба   реВю`н,ющронНюmо   маіріисиізіма   ,против   ревиз,июш,из,міа   и
7б}iiкуаjg"®й \<4кр"чщк.и»  отч1ю!дь  шеі  Iдолm'а  Iш `в і ,иашой  Ыепе!нЧ

8:""Т®Ё`а#g:Lgkе"#g#аиаЕi°:%QFаgЁЬ±Н:Оййш,®:ВОBГ%Е'Ёя.РЬао#3:,
®  'ноnіФt tчюі ре!волю\циюнные  маірікк>ис'г`ы  будт\оі  икзіклю-

і:і!жггиш®еu€ю»іэ   ш,рфmв®Фешmе   и   далын,ей'шееі   развmи,ё   теФ+
ш,ряімt®  жаЬел,  ч"г  mр+иш",ашлпе  челюрлибо  ца   вtеру,
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иG"iОч®hис  jкр№ичі©сююt  шреmренійIя  и   разівшм   е"ь  тh"ЖL
Ё{ий   FРех9   а  ддЕія   то,го,   ч'гоIб'ы  шріеmвффя"  'и   фа&вивать,   «прt>`-
сiОго  іиtстtэjпкюіваіния»,  оч,еівЬш;нр,  ін,еід|оістат\оічнюI»   (.Соіч.,,J т.  3,  с,кр.
5Гj7.-558).

НіепіріимIкримый   вріаг   аібGкріаіктніой   dхФмы,   ікіаік3их   гбы   mo  mи-`
былiо   піопы'Iюiк   ваісjlфшять  ірdміи   ,иtело\р,ич®оиіе   вюіпросы,   В.   И.
Леін{ич,   olстаіва,яёь'  воещещю   "а   іпюічве  гтеюрши   Маірmсtа,   бущучи
ш"gдфватеdшныМ  імаіріiюиістом,  і шр®біоівал   р|аt3,вити   Фс!носвіных
лФлоіжGній!й  м афIщснLпзма  сюIоібріа'Iзгю  ф  и!зімешя'ющиміиіоя  усmвіиія№и
и  м,еістіншми  оісобіанtшоістя]ми  равіных  tспф.ан.  tкМы  івіоівісе  ше  dмютп
р`иім,  ~  пиоал  ,В.   И.   Л€шиш,   L  Iна  тіеіоір\ию  Мtаjрm\а   каk  на
н,ечю   ваіиоIн`ч€шное   й   ш'gчриіиоанісвIеmноIе;   мы   уб`ахадешы,,   Ніа,
прIотив, штФ 'Ьіна кріjlОжил(а  "оль,к}о ікріаеуігюльшые  каімн'и той шау-
ки,  жоторуlо  tеЬциаjiиісты  аоJзж#b4  двигать  дальше  в`о  ,всех  наг
fiраfвліениях*  ©сл,и  оінікр' ше  Хотят  а"статъ  Фт  жи`ізши.  Мы  думtаIем,
U+'то  длF  ,руосжих" соhFалис+гов  \особенно  необіходима  с#л4рсюяr
7''€,%##я  ріазра,бот\ка, те)орщ  Маркса,  ибо  'эта  т?іоріия ,дает  лишь
t>б%iфG  р#коGо`с?fj%#cэ   пIоліожепия,і  котор'ые   пРименяююя   б   t{сZ-
сF#орф#  к  Ашцглии   иначе,  чем  k   Франци'и,,  к  Франции  иначе,

:.е'%, %тg:крЁ#=#$аf. Гкр1МаНИИ  иНаЧF,  че!м  к     РОаст».   (GОш,,

'

Во  И.  Лещ,ин\ ,прйвывал  ірусжиіх  іфциа`лt-демюкр,а"в,  ®ч6ір,а+
сыва'я   п`рфt±ь   рIфи'з,иоінис+аиие   наісжісжи   ніа   іміаріиюизім;  шрюtтшо

iЁРЁ:ЁиЁj§,:L:kg®ЯгТл:}:%iиgЕ;:#Ёgo§Ёgа#jИЁТЁН:Ёва#ьf:бF:%;:Ё:ЁF::
примеіш.и'м,сю"  'эфркр  апыта  Ё  руссіки.ч    у,словиіяіх,  ,,  прйзна"ия
IiеобходиіфюtстиL изtв®сфноюі,  "ощріажаци)я  ііи    Jэаимс"зювашиія,  пю-
аиольку   й  в\  Рфddйіи  dаіблЬдалиісь  чіе  же  Фаніовны®  прtоіцеGсы'
ра3ЬИтия  kа(пйта\лй,зма,  бьши те  же\  офіовшые  задdщ  сощиалин
стюв  и  ;ра|бощ,е!ю  ішаоGа'.  Одін.аіко,  Он  іпріи  этюtм  иате"ринескр

gЁ;н%УiПЕ'Ж€ЛkЧгТоЬлбюЫiеЭгТйШйПЁ::\,З|t%,:,g#,аtН%УЧ±Н±О:Еg',и#tаiРkёВмfo%FТИ:

tfgюТоt5НЁ:ПсО=ЛЁgо3апЬОо:Ё8ЁаВ`а'B%#с#,:,%%Б'Е::СТ:З:Х+:ЁР'ТбЧь:=
ти  найти  ,п;®жоіе  tрыраЖеін,иіе  Ь  оdОбіеішюIстях  `прФГРа\мМы  паР-
т'ии.                                                                               fa

К \ чеіму  щриюдит  заібв`ениі®  інаобіхоід"ою"  аамIсжэтоіят`ельіm-
ю  аш.ализа  и  ф,аіакрЬ1тия  осо'бенных  форм  проявления  общих
тшя   раашьдх    страін   `з,аI:Е{:ю,нюімеРнюіётей   иістюр,иJчеіриоtю   ікроцеісЬа,
мы   мtс»жеім  видет'ь  ,ініа  пірим,еріе  плехаmОівоиой  іIюіGтіаіноівки  вdп-
ііоса  ®  в,5,а`иLмю®"ющениях  іклаіасюв  и  парти\й  в  кредс,то\явШей
В  Рв?еИиИ. і`#Уgd#Ёа%НпО:йлнРеТ:#г:#иИiся  с  г.  Ь.  ПлIеханювь",  УТ~

ика`Ми по dоmоду 'воіымФіжнЬ"
;іный   э'гаіп  tнапиггал,истичесілкюФ$ '
РОск;ий  ра®витие  и\апіиталіи!"а

#,:ЁDiD®д'#%;тл`ийLЁгщйFаіёГай Г.' В.'  Пліежанюв ]и в гюім,  tН`сйглЁвт
/
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юй  3ад`ач®й  `рIеволюциоінеров  былtо  сtоіздание маржи`gжжюй  ра~

gЁ±йеш::8#ИуИЬ,:°рО#Тg:FеИ'i.B.'ЩЕал%З=Е%,ваСо'Р#%#Тт®РарбgИ#:L
п.реiдр!тіщ`   бурж\уаізнIая   ріепзрлюіция,   ,В.   И.   Л,ениш   сш,инtап   «шIе-
пр,еюбор,имой  иіелиніой».

•Все  вьшGкаізаніные  вьшю  піолФжашиія   Г.  В.  Пл®хаш®ва  былу=
целижом  ра3делiяемы  В.  И.  Леіниіным,'  в  э"м  оtIш®шіенииі по-
випи,и  Г.  В.  ПлеK,аінова  и  В.  И.  Л®нина  были іединшміЁd.  НО ла~
лее  м.е"у  ними\  нам,етились  шубоиие расхюжделияо

Г.  ,В.   Плеиаjнюв  `прф`вал  'своій   анIалиіз  ібіурвку,а8dой  3віоілю--
ц`ии общеісшзелной  жиізш.и  Рооаи,и  каік іріаз  таім,  пще должно  бЕ.,[-
tю на,чатыая  раакрытие особенных  форм ,истюір,ичіеюкюю прощес-
€а  бур,жуа,зноію ,преIсубраjзіоваjния  Рсюс,ии.  Кюінстаткруя  н,ал,ищіие
бур`2куазноtй  '&юшюімIики  в   РіоIааиtи,   он  іаслGріедоюqил   Фіо®  вчі1--
маіние  іна  тоtм  общем,  чтіо свіоій\ствіе!нно  иапиталиотич,есюй  си-
еламіе  хозіяйіелва,  гiде  бы  ,в  ,ка\иой  бы  стірашіе  іоIна  ініи  рtаелив,аu-
лаісь,   `піреніGбрел  шесмб,ходимоістью     дю"щретшюIю   ашалива   оао-`
бенньш   истюір,!ичіасmи\х   усLпоIвий   э"юі  раIзвіития.   Гюiвоір.я  \фиіло-
софским  языікtоtм,  в  сп3іоеім  ,анализіе  буржуавінюй  эволющи,и  оіб-
ществел1юй   жи,зши   Г.   В.   Пл,ехаIніов     остановилGя     та.м,   г,ч`fі

gфенОg,ЁОеЕ##ЁШiШеFо Рkа`С3ТоЬб"еЕн%г:ГОй  ЭВОЛЮ1Ц'ИИ  дИаЛеmИ'ку  ® ~
Общие   з,аіиоіmОімі8рнtоіс:'I`':і;][   и   сущность   ра',зв'ивIающейGя   новоI'іi

сиістемы   общеіс"зіаніных   оч}нIсшіеmий    (ібуржуа8шше   оібществен-
ные  о"іошени)   віоегд)а,  в  любсй  Iскр,ане  повт®ряjшсь  (отде-
jlение   іпрtоиі3віодителіей   ют   Iqредс"   проIиаводств,  превращеши{-}
рабіоще,й  сIljlы в ювар, шротиіюр,ечиіе міевЁщу общес"'елным  ха-
рактерiс№±   \нtріоіи"вIоmстіва    и   чаіс"ь"      "р,инципоім   присвоени,>1
и  т.  д.),  но  каждый  рIав  юін,и п.роібив,али  tоебе іпуть  {к ®сущесmг
Л&НмmЮdюПтРн%gi:еТ:ЯйТиСЬсиВл°§38%ГшЕgРмИЩе#ИуИХоQЖ#l:'gасgB;Г#'Га-_

#{%F;Е%Ёв,:%®fzеаТ*С:Р,'°ЕзЮбюТ:Гgs[Т#оРЬ::°:ИtL:РаР:ЕГеле%:ЮgотВ'3и?лИ=
друюй   тип   Фбщесqівіеішніоію      іистюріичGсікюіпо   Iпіркще]скэа,   кріебуіе`т
ст`р)оIгюю  учет.а , оообых  `услюtв,ий  пріоIя,вdlіеш,mя  юіб,щелоі.  «'Вюізімож -
шы,  -  пIиtОал  В.  И.  ЛіениIн,  -  кіоIнеtшоі,    бескіонеші®   разm,ооб-
Рст:::,:[Ое#!Ч::3#%FциtЁТе%'еНт%лВьЁТО°Юб,е;g#:Ид:#ЕъТе:FЕ%шЁШЁ:,f#Тт;

бы  `р.ешать  воізникаю1цие  при  эткм  {сmоIеіоtбр,аз!ные   и  сл®жны[е
Еюіпросы  tпсMфIедствоім  одниtх  тюльио  шитатоік  из  тюію  иліи  и]но-
ю отзыва  Ма`ріиаа tпріо другую  'иелори,чіGакую іsш®вгу>> , (€®tч., т.  3 `
Скр.Э±ilіЬ,сшр и ация  tсельаисжоізtяйіGтвіеmноію прюшзЕюдшiеля,  о!бе8 `

земіелешиіе  жр.ествянина  составлIяіел  осшовіу   прісщеQаа  вIоввьшIе,-
шия  формирующаюая  шаос.а  ік'аIпитал,истюв, в ікаікой  бы  скраше`
ни р,а&виваліоя  э":. ,про\цасс. Однаtк,о,  исторіиія ,буржуазных пре-`обр.азюваний  зн.аіет шес:йольію  "iпов  жап,италіиIели`ч®сшюй  ,акрар-`

ной   іэшющии.   Капиталmз`м   ооі3даівал   а©бе  `Оою"ел€н`вующи€э`
92

ф®рмы 3,еміелыныіх огшоішеш,ий  из  старж фоірм -  из феюідаль-
но-іпюпVтещиічьsгоі,   tкріеістыяніакюі-юбщиінtноюі,   ЕL7Iашюівопо   зIемлевл а-
деіниія.   В  Герміаіниіи  перIеюоздаініие  с.,р,адіневекюівых   форIм  земле-
владел1ия  шло,  п,риапоіооібл,я,яісь  tк  рутише,  к  трал|ици,ям,  к  крег
шост,н,ичtеіа"м   mс",еGтьtям,  імедлешно   п`рIевіраща`ющимся   в \ юн-

З%Р#И%тХ°б8:Ярй±ТиВнаь.]#РЁ{:=;ШС:В%р%%:8=у:ЁЗ:ЖвИЛigн###ШэЬЁЕ%-.•р|еосж3{да|Н.и®  шло |р|е|вощЮцио|ШНIо  lна|аильств|еmно,  шо |на|Gглия про-
из,віодили,сь   tздесь   `н,ад   ир,естьяніачиміи  імIаісюами   ів   іпользу   noL
МIеНЩИОВа

Бtеіз   «ч,и€тжи»    среіщневеювых   іп®віемельных   отнош:ещшй  `.и
ра.апіQрядкіов   ше   міожет   пріоиізо.йти   буржуазный  .пеіріево,ро)т   в
замледtелииФ   ИіGтчор'ичеіжи  `ріешалс`я  ли.ш,ь     вопріоіс  о  т`Ом,     ібу-
д`ет  ліи  этіа  €щи]стіка»  іпроtизв,едешіа  з,а  сщ`егг  іпюім,©щиікюв  илиt  кр`е„
жьяін,,  бу|дел  л`и  оіна  tпомещичьей  ил,и  кр,естьяшсіиой.   Отв`еп``ить
на  '5ТОт  воінрос  н'елыз,я   быліоі  Иначе  каік  tнонкре.тным   анали-
зоім  ос®бог®  пюліоіжеін,и,я  каждошоі  ,из  ібtорю,щихся  меж,гI,у  собоzЧ
тсгт ассіов,  іріакрытиіам  ,иоіmир,етшоіIіо  с,оогшоішіеіниія  ш,аіосювых  сил,
.ніо  это   и  ®зшаічалюі  отражіеіние   в   теоіріеітичасіиоім   аjналійзе  оібъ-
а1`т`ивтюй   диtалеіктиии   оібществешіmго   прющеооа,     диале!1гг"ки
FLОнкреггн®-mстюрич,sGжіоm  сюотініоішеш,иія  юtбщеію  ,и  оооібіешопчо  в
ЭТЮ|М   П'РОЦ©Сіое.

Г®   В®   Пліехіаmіав  ююісредотючил   Gвю,е  вшимашиіе  на   іпроцесісе.
капиггалистичіеісіиоію  tраввигия  ів  «чи1стом   п3иде»,   как  он   предн
tтаівл©н  ,в  теор,еп`,ичі®сиоій  іполитиtюакіой  ,эисшоім,ии, ` в   абстраги-
рс,ванном  ®гг  тю|нIкрtеТно-и|Стор|и'чl©аИж  услови|й  РазвtLшия  ,капи-
тализіма  в  Рюіаоии.  Поэтому  в  авtolеім  пріоtеікте  пріокр,а,ммы  ру.с-
акой   соц`и,ал-,деімIОікріатии  он  ,и   Iпр©дъяівил   обіви,н,еш,ия   не   рус-
скому  капнтализму,  а  капитализму  воо,бще.  В  аіналиізе   .иісюн
РичtэсЕЮгО  О|бЩеСЖIеШО|Ю  ПРо|Ц®ooа   у   Г.   В.   ПлежаlнIolва  оlКа.За-
лись о,бойдеtны противоречия и общественные бедствия, ,пюIрож-
гч,аеАfые  о|ОобоIй  ЭвОл\ЮЦией   РУсСкОго   капитализма.   У  |н|еп1О  п,о-
~чучилаісь   н,ё  ,)піріоікрtаміміа   t'борющейся  пар"и,   ,а   «скюр,ее   ,кро,
грамма  @,ся  gіt!сZZ{{Zzj*ся   (іоісо,беінно  в' с,амо'м  главніом  отделе,  по-
іг`вящіеншом  хаіраіи©риістіи)ие  иа!питал,"з,міа) ,,  іи  ,при'mм  учащихся
первіс»го  журісіа,  !н,а  .коггіоріоім   гю®оріят  о   каіпиталиізме  tвн3общеі,   а
ещіе   не  `э   руюаккм   капитал,изім,е»   (В.   И.   Ленин,   С,сш.,   т.  6,
стро   2i$о  Пріоіеm  Г.  В.  Пл,еханюіва  дал  <ш`рюігріамму  е#юнюіми-
ческого   ,g7#ебftz#t-с7у,  \посвящеtнног;о   капитализму   в,ообще»   (Та№
жеВ  елРо   4u9.                                             \

у  го   в®  ,плlахаtніова  о)кlа'залось  нару`ш.еншь"  юісIн|Овіное  кре-
боіваш,иіе  т©ории  іпіоз,н`аj"я  диаjl,еін,ичеокю,ю   материалив,ма   -
кошкр©тш®е`гь  аjнал.из,а,,  хютя  ,са,м  Г.  В.  Плехано,в  любил  по,вто-
р'ять  и  іп,оідч,еркивать  піолюіжіеш,ие  -   «іистина  .вое"а   конікрёт-
иіа»„  0,н   ініе  сумtеdl   раакрьп'ь   tсіібъеитіzжвіноій  диіалеtктшсиі  \соIоггн,о-
шеінин  ®бщею  и    особенного  в  исюричестюм  оіб,щюств®шнюім
пріо,цесое  бур,жуа!зною  преюбір.азоваіниія  Рооеии.  В  овязи с  этиМ
іош  `н,е  іq7iм,ел  вскрыть  в  іэто\м  пр,оц!еіосе  `и  ів®дущеюг прLотйворе-

9зф



іпоімещищь®  хю~

Ч®ИgелТб:;Паg±а#gСЁТс%iЁfа:=уЮЛ#gtgЁ,в:iУ%Ли%В%Вg:рТаtс':8,`в%®ШйШ%#"

жуазноій  р,авюлюциm
В  пріо"воіпюлкЁоісhь   Г.   В.   Пdт\ехіаінюіву  ,В.   И.   \Л,®н,ш   шел

о1ір анич,илIся  іпроість"  іюішст,атирIо,вIа{шиеtм  бур,жуаізшюй  эвіоліюциіи
абщ®елваmной   жіизни  РоіосииI.  іВ   сюФгпвеmств,ии   с   тріёб"ЬIа!нием
теФр'и]и  повшаін,иія  диаjтIgктій\чіеIакюію  м,атеріи'аліивміа  ош  mродюшж'иjтF,_,
ашали1з   историш`Gакіоiгіо   общестівеш-шФюI     прФце,Gса     'далыш,е   ,и

:§#ЁIвлор%ЕЁ:?еg#:ьбпуридсвууЕе%б:ЁоктgвdпоЕ:JЕ3gоужндьТfлЁg3#3fо$%:`
ЛОЖНЫХ  ЛИНИй  бУРЖУаЗНОй  ЭВОЛЮЩИИ  В  ,РОССИИ9  дВУХ  JЕйНйй  m
исхода  буржуазш-о-й  Ьеволк}ции.   «Либо  с'1`а`рю©

акюнчательнюію пIерtекода ' (от отр аібЬmиоів ік ікаіпи*алиk"у\, явкряIет `

%Я#%gg`.е:в,е%g'фйРа,:Ё:rа±Ш%#'°##ГiИьЩ:е;ТГа%аЁТ8gЬеЩелИqЁ:=
п\иггалистичеісиим,   \(надсшгюI   сохраініяt5±   черты   креL"стmиш,ФОие.
лlибо ' стар,|ое  поімIещичье  |х1o$яйIелво  лоlмLает  р`ев|ОлЕащии|.  ,раз1ру-
шая,  вGе  qстатіки   (кріепФGтничtестра , ,и   ,ирушюе   Lэе№.церлIадениег__ _.d_ __

зяйство,, -пц,Оал {В.,-И.  Ле1ніиін,  ~  тыGя`чфмр шитей  Gвжіа

%;,gоТt%i"пГиFтlgлiПО%а%:gkоgkР`<€::+#Тig:\кg9хfВ`gяайfс%\Т®Ж

ж   ькр.абрт-
кре-
бла-

пріежhе  івюагю.   ОісшоГвой  \miюнщ'ательінюmо\  іПеірехода
1юр  ж  ікаіпитtалкраму  швляіег1чая ' `ОвобIоідн®ё  ріа8,\витй®  'R
сп`ьяін,сiиюю  х,IОізяйства,  \поліучив,шею  !грtом,аtщцый  , ,Iдмі`п_                                                                                                    -                                                                                                           _                                                  ---

g!:х?:ЯС±ГоiB:gаааХ;#оувК<:ЁLи#еg#ёЮ:іЁ;`3,е:;РоЮдТЁИ?ВЖ±liLЦлggiЁ::ЁФНЁРШi:

ЁиgЁТgа:ш:Lo#гра:лтОЁF®:°#а=ИЁ,;Ё#,':::#Ё:Рхав:с::#lОх###F±<ЁlЁл;i
±.9.ТТТ±?w},З,=[Z?пg::mТбУпС::о,5Ю#ГЧg:тГбю:Г:%КН:Г\ЁЁ_г_  _   _    _  1

ыiкражеіниё'  в  «левіоім  6лоtие»  на  выібюірjах tвю`  I
в`о-бліокиістсtио,й»  такт'икех;   (Соіч.,  т.   13,  ,стр.   8

'  В   фа`біоч`е  «Развитие  ка,питалцвімIа  `в і РОіоа}

у,му  Е:n  в  «л,е-

и.  л®нин
_-гт_____

dоказал  ,в  с1юіріе с  наріоши}ками,  что  раjзвіииіе  акраршых\  o"+т®-
шеfIий  в  Ріоісісии ,идет ' капиталистичtОски  'и  р   пс№gещичьем  хр-
зяйствё,  и  в  ир,ею"ніоиюм,  и  вчіе,  И  ,вінутри ,оібшны.  И,3  ею
анали3а   шапит'алисТичIеіакЮй   эmлюIциtи '` следоівалIо,   чтюU` в \ \, РОет
сии возмож,ны  илIи  капитализм   тйпа  сі  или   капита'jIизм   "па
б  -  иными ісловами  иjiи, капитализм  моінархически  либе,ральн

ЁgнТБа:'%Е:gк#йg;ТЫ#жИ##©НаЬР'ОgЁИ::gЕйй.(й'Р'её:g%БF®%еуТGйт'е]ТЁТ.~___  _. -®.`--ъ---      h  А   А1+і`LЛI<`*lТПТГ`

Ё-аЬ`;-Ё -.--й.  ле,н'ш  ,,писа]1:  «и, шiо  мю®му  крайнеNiу \р
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L:Lльин   ('псе.вдоіним  В.  И.  Ліенина  --ЬЭU'  Гоі'  бЁ,ш'  пIрав,'`кФFд$  в
]Iро,7zнсловитI   ікю   в'тюрюіму   tиздаш)йію   {Кн,ищи\    («РаI3в'тЁтие  іиапиqёiч
ли3tма   в   Ріоасиіи»~В.   Г.,   уікаізал,   что   и3   шее  в,ыт'екает   Е"i-
можніосггь  двух  віиідов  ікаJпиТ'алиіс"ч`есшоіпо  іаtграір!шокрі  развштаия

gзг:Г%_И::Т:РЁйе#::с#'ОgР# ЭТИХ  ВИдОВ  ®щ,ё ,ініе коішчеша>,  {€Фч.,,
Расікрытие   юіQоібеіншіоtсти   `\біуріжуаіз\нФй   эmілющии,,   юбнjGj"ывL

НОй  ,ВОЗіМОЖНіС»СТ|И  ее  дВУХ  ЛИНгИій,  дЕУЖ , ПРО"ИПЗЮШЮЛО,ЖНШХ  ,фОРt.М
Обусліошло  неюбхюmмоGть  'р6шеш\иія  ранtоівшоuпо  Еюшр®са,  №\сышдці   t
1.|И!КИ   РуоашСmо'   РdlбIСЩlелЮ|   Ш1,а1ООа.    РlабоЧШй   ".аtGС   доЛЖ|еш    бЫ.7{
вырабtслать   ®пр,едеdl,dшнюіе   о"bш;ешие   'щ ' к>mолиЕюівешию   jщу,`
р f{,3личных танденіций  буржуаtзшкэій  эвіолюции,  ютюірые ®бе фд`а-
вались в , рамках |буржуа3н1Ою  стр®я9  ,щ® Фіпр'ещlеl7ЁяjЕи ювкрш®[i ,
но  ,разлиtшую  ібыстріоту  tеігіо  IразівIити`я,  ращщщную  широту  3,а-
хвата   ,®гіо   прогреоGивіных  ,вл:иіяший.   РIабyоIщйій \ ішш[асю,   {€.оjн®  мЬіг
О±СеТн?цЕЖ:НРбдуУрШkНу::gн:КпtСТрЮаЛ:ИвНи°lВ##ИрЮ#%:`iР`:ЁLgоЫгХиіg"-.`

го.  іклаоса   не  ,моtгли  1не  дать    ,теоірtетичежиtх   ффмуліирФвоікt
ооош3+елствующж   (інепосрелствешо   или   коms!!ш®;\  в   прtяпмФм

тБисЕ::о::р*Ё#:%н=tес,3g:GаЁ,:г7:;иес;в#3:jм2::з:§:йю:аы;:,сьт:нтш:ыт:чм=
бюірьбіа  Црюлет'ариіата Піротив  аібсюЛютtИ3;ма  фіВпадайа` с  6oрьб®й
прогшв\  ікрупной'  буржуа,зии;     tпющдеjр\жива".ой  иZ  ®иРа\шя®мQtй
кр.©поіс",ичеаkи,м  юісударствс".  Руссіий  іаібсюш,ю"Ё3м'  ш,е кряЛ

;iСаТ##8Ф3ТьбРыа.З'В8ЕТЬф=gюЩ±еЁСЯв'М]е3#У#УР;ЖФYЁіg#ё#(Ерйюл%т#:Т:Е,ZМ'L+:Са;:,::ЛаL:б"%g:О:ыТсЁСLеайяаЁеЬФ:стТо:#]fеТЬбЮурджа#gg"Т~авР.аfи':

Леттіи,л   1юказал,   что   cIo   Фремени   «оісівюtбодит,елші,`±}   ріефоріыы» `

g;g,%ТаgиЬ%ТЕ:КаПпЮиТаgи%#g%у3:Б:JЕЛ:##ЩтfиВ#»иТg%ТФ:Же?
щикоів опIиріалоы  в  своей  ,политик,е  на  \нругшую  буркуфиЮ,
поэто,му  tiдрУ8ь,я  народа»  явл'ялИсь  зліеtйш,иіми  реаIщиоіj{ерамнD

Е?яЕ:а9Fd%#мИиЛчИе'с#Ю:лFб%i:а(Е:%Яа%#о#а:8\t,бГ%6С;У#адРеgОР,ацо&:.й%ХРп%Ч.
шлоIй  старушечьей  Чморали),  тогда  каік  воя  руооіка!я  ие".гвия  и
Ешутренняя  полшіи,ка,-писал  В.  И.  Леіниін9~ Gвиделельствует
о  том,  чю  задача  нащеню  юісудаірства ~ охрашять  юлыю  нФ-    й
меIшиd)вrкріелIQстнжюів  и  кругшую   буржуа3ию  ип dамшм  3в©р-
ским,  споообом  расправляться  со  всякой  попыткой  «fэ#о#ол#z&-
#ескZз, слсЕбь!х;»  постоять  за  се,бя.  И  это,  конечно9  его  gсFGGFGG#~
#сг.8  задача,  потому  что   абсолютизм   и   бюрокра"я[   насKвЬ3ь

вПРэОкПоТоа{#ЁеКаРк%ПйОСоТgлИ:сетС#ИБбу%РжЖуУа%ЗLпНяЫГFаgХЁО%#р::gтОМ8&3,р:g

%%?Н2%,]f:РЖа  РабО"Ю  «тише воды, 'ниже кр.авн»  (Сфн.,  т.  $,
Бу'ржуа3и,я    не     міФжет  'не  со8tнавать,   -жа3нваdЁт  В: ,Ш..
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Лелm0`-3а)де!р:pрi]ку  п,р®мыIшіgнющчо  и  ®бществіешIною  р,аіз'виmия
абселютиізіміам,  ііЕю  oma   броіитіся   ра$вфm3іающелоіся   р,аtбочіеію  дви~
ж,ешиш,  р,аісчущаг`о  `mролетіаіриат'а,  коЪорый  толыио  одиш  и  спо~
скэб8н  |На,ИбсШlе9  |полн®  ,и|3полв3lо|вtать  дем|olкрIати|з,а|цию   о|бщест~
вешmю іпоmи"чеюисыго  іст}роя.  Буржуа&ия  бьша  віаинтеросjсtЁаіна
в  юім.  `чтюбы  гісюударістіfюі,  апир,ающ©еюя  ін,а  прJивил®ги'ю  зеімл®-
влlадКЗОПьЦев  ,И  lк;а|1Ш'аЛ,ИСЧ`Ов,  деРЖаЛО  ,бЫ  'в ' ПlОл|Н(ой  lбе!ап`РаВНlсн
слbю  р,аібочих   m  кр.®ствя]Ё   и  т®м  tсtвяізьдвало   движіешиіе   раjбючж,
задФживал®  равmитие  ело   кл,'аIаооtЕюшо  юамюісювінаіния.   В   этwм
и  LзаключалIась  роль  іGаміодер'`жав;ия.

«®оіэ6ешніо , внущ,ит,ел,ыным9-ішФзал   IВ.   И.   ЛелиJн,-реаш-
1щ`сшншм ' учреждеы,й.еjм,  ікогюіріоеI  фіаішиельtнф  ім,ало  оібр`ащалФ
н,а   ®ебя -"и,міашше  ,ніа.Шйх   ріевіолющ`иіоmіерtОв,   іяівля'е"сія   6течіест-
ВЁа#елбЁ#tа:(крэgЖюБ%:+QрРаатЯияdt:вi:я:i'сяИиПЕ,'8`В'ГпТнt3Г::g#JСвТо:#

прорш"ш,иія9 ` и  m  шаз!ц,ачешиію  и  хараtктеру  деятельшосm
глубою  `буржуаsіIюй,  іню,  абісіолютизім  и  грIс"аідные  mоіл'итичег
сшхmе  іпр{иіЕиліеігии  блаі1`оріодных  ,пюімещик,ов  (прид?ли  ей  оооIбан-
mФ врещщ1ьде .иачества.  Этоі -ігюстояшный  флюгер,  ,юлаmающиій
Вж%УТGо%;ЮтР.З#асЕБФ'В2;#'.еТдf:[:ИвТй:РЯаgиЕg'Мне:Ц8gL%оИн&%Ра'_

Ё"ю  gомн.еін,ия  в  "оімB   что  с.аміодіеріжавиіе  пріедставл,яліо,  инте-

%®kЫ.kкрgggяш?РБ%gg'3:И д%#'еп#еКйР'е;,:,`ЗgШ#`:gТЁПа,:Е::#,Ев,Е:б=        i
гкру"кэсm,  во [:л,аівіе ,иотфоію  .стюіяли  і1юмещиіки  иі tкірушша,я бур-
жЭrа3,ИЯp  'фаJКНUИЧ|еОI|ш:ёI|  дИ1ПЧУкрЩа|Я   \ПРОlВедI8НИIе   (сво1Иlх   экошоМ.Иlче~  .
GЁШх  И  lП,ОЛИТИчI9жИ,х   ИнтеР`еоов  с'аjМIОдеlРЖавlно`му   11осудаРстВу,
и!`  РеmлюЦіионш'сшgміоиратич®сіKоію, , н.оIсIителеім   коггорIоtю   явл,я-
JЁ®ь '  кріастьяніствtо9   выст}ш,авшее   пірогг'ив   невынrotсивм\сmо,   тяжеm
лей,шею дв,ойного гшіета,  на(клад`ываіемоію (кр,епостникаіми и  ка-
пип'алиіста,м.иі,  ~, и'  былtо  оtснов'ным  tсtво9о.бра,зием  іпреLщстоіяшей

:Уd:Р#:а}#:аЗсШ:?мFg#::ПЁиЁ::аЁЁЁіК%iВрТ:З%С±а®:,и€Ю'Р=бея:'%}*%\с:УТ}ейБ=аПЕЬi-
.Щ'ениін`iа  \ір,аtскрытиел 'юібъеи'ившіой  диіалеікти  борьбы  кла\осов

ЗроРлgаИЬ%к,:НЖL%,'#%g::g:Тни?я:'РЁFоFи%иЖ%#±а%ГаО»йаа:i:]'gсТа:'Я
Рук,оів®делвуяісь      ошпірtаівным      д`иіалGкт,и,ис",атіеріиіалиістичег

жи!м  іпф1Фкел.иіеім ~ ів  теюреггиічіеі\жtом  аніализе  оширатьс,я  толь-
ЁфФ  на  фаікгы  и,  ,вс;крывая  их  матери,аль.н`ую  сущіноIсть,  свФдить
к  іыей   вае  ішаблюдаіемые   5Ёвлеш,ия,-В.   И.   Ліеtтнин   пріоіни,к'  за

ggg#уmмg%:%чри;%tgшье::t:н#Dоt%:Еgщgі8щ=ъ:=g:3:iиg3(нбизрьобТ;
шаlСё,с№3ыХ  Нфсйq`ел'ей  lПtРОmИ./Ю(ПОЛtОЖШЫХ  аПОlСобlов  бурЖуаЗшою
преюбРIазю|вfелЁия  РоIос'и,И) ,  шаJгаlгав|Ш®е  отт1|еЧато|к  |на  вlОе  после-
дУЮд#а®л`еОк%иРж%ЫtкЕЕаа3Юа?ийо,нд:й#=:##:яТО'С#з`kен,ения   мирIа ,   ее

аунь   -   разнmи)е>g   каіЕ{  ібіорьібіа   кроfги'Еюп`елоmностей,   ~   бьш1и
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`31Жаk3аtНЫ  ,,В.   И.  Л|GНИнЬmм   В   дей|GГв,ИШ,   tп|аиазlашы   с   иL3Vj\.rпт`г`>'ль-
нь"   міаістеріство,ім,   ,маістіеірствIоім   гGниЯ   челісж3еічtеіства,   -вt'эли'чай-
шею  імыслгрzтелія,

\Пер,воIоч®рtеtщнаія  з,адачга,  стоявшая  іпіфIед  руааким  револ1оч
цианшым  дви2кGн,иеім,  была  3,адача  пIоівеісти  трудящиезія  м\аісісы
люід  р`укіоівIодстівоім   ,проліетiариата   в   бой   против   а'бсолюt"зма.
Ніо   выступ,игь   лtротіиів    аіб,сrолю"ізіма ~ іоізіначалі`3,   вы,стэлпить    }{
пр.Iсm,ив   Iирtугшю!го   іиаіпитtалиіртіа,   против    онределснFЁОй    фор"%L
епособа   развития   и   укрепления   бу.ржiуа3нGdггj   ®ібщества.   Рсі3,
iзив`ая  ®бщиіе  'принщипы  маLОіис'иеіма  и  иоiт_Оль,3,\,уя  огпьгг  заіпіаLцно+

;;,:',::3еа::аgИО°#€х:;Ёр:аГ:нg::Z:іt;Т%::,іk%:йУш:Ёе::%ЁО:#іЁ:Ё;;:lig;°Ёfв:':пй%:,i::i;:ЁО;jЁ';:3:k:
ОіСОtбіеіН.ЮСТИ      ЭТОй      Р'€дIел1СЩИИ -ШіЭО;біХЮдИМОСТЬ      б3РЬ,бЫ      Н{.Э
тольKо  с  пюtм,ещ,икамtи  ч  са,міодержаjвием,  н,о  и  вtступ"вшиіми  с
ними   .в   тес,ный   соіюIз   п`редот'а`Еителіями    жріушой    біуIр`жуаі31ш.
В.   И.  Л,ег1,иін  івидел,  что  п'реідстю!яла  tбіарьіба  ше  толькоі  зіа  разн
витиіе  бур,жуаізіной  р,еЕюлюіциіи,  ,1-юI  иі  за  ФпределеFшые  сгЕОсобы
ра,`зр"Gниія ее оіанавtных заtдач.  УжIе в  1894 \юіду  ош зіаявіиіл,  чю
!<а,питал  ,«„.у  ін,аіс t в  РФосии   оіаоtбіаніно  tаклоін"ч\  жіертвto,rвать  'Овіо~

:{:ТюТа[Г:°:К:Рь?ТЕЁМи%:,ь,и::ТУрЧ:lg;чи?х,С'%ffL:быСсЕ::,'з:`:]:r'°;;I:#мИфзТ{Лii
1I0'ЯБU:®й:'елРGаiб##'G#р'ИжЖd:%Т'ЯЁто('С%Ь'ь%;а}['сСаТбРёо%7юЗт)±3мо,мша

из,вестном  етапе  ее  развития  невозмФжна  бе3  боірьб'ы  с  ирУп-
Iюй  б\уржуазией,  чтіо  в  усліоівіия,х  Роtас,иіи  біуржуав!ия  ніе  міожет
игігр,ат.ь  р,у,юIвоідящую  іріLоль  в  бtуржуазнюй  рIеIволюіции,  чтюі  бф-
жу.авия  інеиізібіеDино  иізіміеінит  делу  свюIеій  іооібісттзеLншю,й  ріеіволюции

;4{:[:хСТ:t#еТтЬН;%,яа±%%,g'У#%g:Я+ПgТkО:g`В,:ЕBГ%ЕgjаРЬИ.аТй.'ИлРеУнЕ:нВiОТ:

:::#iЁЁ'gяа:п:#?g'Ё:g#,:l:иЁ,#ЁЁkаjЗ;И=д,р«%:i±3ЁЁ:i%gе%Чщ:и::i,Пi:яР#о:
Iт,р,От'ивюпіолюіж(н`аія  теінденц" тіо,й  іс"атьіи,  котоірую  я  писал  для
3тоію  ж{е сIаміопоі  обрірtн,иіиа...  А  ія  tиж  раіз  тtотоів`ил шя  абіорш'и,иа
і`,тат'ью   іпю,д   з,аглаівчіеm   «За(пIроіс'ы   ру,ас;к,ой   ж,иізни»,   в   кютоіріо,й  .

Г['[°иТ:еЛЕнТ%Б'€,'::rТЬ±,р,#:таВр,иТааiН:НЬв[йЬ%%::ЕГ':',%'%#а%ЮlМt:Нgс,±fоli#у:ЫfTfмйj
иtнтIе,|Ре'сами  дру"х  t^проlгРFОСи"Ы\х  эЛ|е|Мl®нЩсв \ Общ®СтП3|а.  Иб|о  у
г[,аіс  п,вр!ед  ріаібюіч.им,  ,каік  и  `пеірtед  друпимIи  іпр)оігріесісLивныіми  оіб-
ществіешыJми  эjlамеінтаіми(,  н,а  оtчіерIеди  оLZLна  и  та  2ке, н'®отлФж,
ная  8адаIчіа:  доіб,ш'ься  услоів!ий,  доіпуісік`ающ,иK  ріазвитиіеі  иж  ши,-
l::tgОZfб:ЗLМ:#:нg:#»Ш(°ii:И.вТ'Ойi'ей=иtg'Яdо?ч?=д:а3д.::ат.С'В]':Ра;g:

].89).    ,

Аиаельрод  саім  иоіністатиріовіал  пірютивю)полюіжность  поIзици
но  отінIоіШіеtниію  ік  л'иібtерал,аIм  у  нIелю  и  В.  И.  Лешина.  да  ело  и
іюIніятно.  Аіиоельірод  Iнtе  ,видел    ра,зличий    ім"ду    ш1крес.аіми
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щрелетарIиаmа  іи  ік]рушюій  ібуржуаt3ииі  в  бIорьі,бе  шіроггиів  Gаjмодер -
Жi%В':':i8giеt;3gы:gв,пСgl®g%:т#jЗmд:'Р,#::дЁ:Ш##аИнТi`ашТ,ТЁаg,Ч#FоU:;

четіио  и  \яіано  ошріеделял  иіх  крtоmивtоіполкэжноість,.  В.  И.  Леш,иін
I`сявюіриіл   об   уже   іооісmояів\ше`міQ,я   и   укріепліяіющеміся  іоо,ювtе  ир,еіг
пю!атіш1пиа` іс  ікрупініоій  буржуж,ией,  ,говор,ил  \об  осюіб)Ом  ра\звитии
капіиталивіма,   іимевшеім   іміестіо  `под  \"сжроіителЬю"іоім   царя   іс
1861   годіа.   Он  іюінtстіати`ріоівал  ютов,н,Оість  іао  tст[орюны  6уріжуа-

iИ±Иь,:#:tt8\:В::iраоТЕи,вС`::t'gLГл,е#%:Е,а:И&МmЮ:МльБ,:Еиж:ео'ю:зiад=пЕ%вiF[I=
совпа,деініие\  в  даініный  шстіоріишеіакий  мюiмешт  бл,mиайішик  Iиінтеі-
Р'еm}Влi:#fjЛ:;=РпИр?оТ#о,:?ж,::'аС:И,с:o#ЬеL:ЗLМdLk[иЛЕГ:fЁЁ:ахТОВАtис,ель_

рюдг улыбаіяtсь  ізаметиIл  в  оmвет:-  Зінаете,  Плежаінов  Qделіал  Ino  іпоіводу  Iмоих  \ст.атей  ,сювіеIр-
шdшно  тчаии®  жіе ізаtмоча,ният  Он  обріаjзшоі  выраIзіиUI  і'свою  імы,сль:

:ЕЕ±g?и\Ё:ОЁ:ТЁТЕi;;а%::ЧлfiВиЁ:3::Ё:,:ЛюТ:і:аа±8Ёр:аggЁ::':МиЬk
Ланин,а.  Плехіаjніоів  ,,н,е   видел  воізімоmніоIст,и  ріа\звертыва"ія   рIе-

FOFлЕРн=:Оkй,п%ОЛt:биFч[еt:#':вТ#сИi:иТао:нбЕ§ggLавЗiИiе'FпаТрО"З:tВГ:,gж:%Н'Е:

:gГ8::пБ,Z;Ё,%Р::Гн%{йК'iЕ:%t,gЫсМ,#±ЗуРа?зИи?еЕ»'рТа°#gаеЛдиРн?абm"аИйi:Т:Ё:=:
сюів  пролетарtиата  и  буржуази.и  в  бtорьібіе  ,пріотив  ,абtсюлютизма
Плех,аінюIв   вреіміашо   «ісш\иімIал»   воіпрIоtсы   біорьбы,   видел   необ-

ЕЁ,КМ::::иТяЬ.ЁНлГ=:%%:;»бЁ#:РчТщР:®##аЮ±Е:'О#[g.Ьkйар:±Ё±HстРс:#t:еаГзt:
в#вать  іи , соічіетать  щро"віоіmліожmОісти,  юіні  абсюліютировIал  зна-
чение  \LюIюза  раб\оіч,ею  кл,аіоса   с.  ли\бер,іаліаIмиI  пріо,тив   саімо,,тт+ер-
жа,вия,  івидел  цеішр  тяж.ес"   (іGущніс»сть  раіз`вит'и\я)  не в  борьбе,
а  в іміоіменте  единства.

Пле'хаtнюв  тріебіоів,ал  таiк інаіпиіоать  Iпріопраім,му  іпартии,  чтіоібы
не   путать   лиtбіеIралоів   «ікраоным   шріизраmОм»,  чтоібіы   шюд   tшеій
поідпиtОаліс,я  л,юіб,оій   и,з   «,нес,истематичіе\с\их  \пр`от'ивінииов  деімо-

=8g;?=».пи<{сТ:FУГва:пНл#Ё:lF?mд:аL=@тТаlEkМа,яП:g:,иit,':`З€:ЁаЫ±М,пg8,гТЬЗ8:=
ма  вызывала  бы  ік  нашей  ревюлюциісшіню\й`  іпаргFи,и  сющувіствиtе
вIоех,   ініе   пр.ишадл,еж,ащих    ік    Iс,истематиIчіесіким    про"івни,каім
деімюікратии;  віміесте  с ісю`циа\лиістаім,и  поід  інеIй  ,моптчи  бы  пю,дпи-
Оаться   оіч®нь   імн\оівиіе    п\рё\дс"вители    ін,аішіGгюI    либіерал`изім\а...
Тоіпда   интеріеісы   либералов   д\ейсччвит`ель,mо  «віаста\віили»   ібы   \их
<€вм6сте   с   tсоіциалистаіміи   дейіств\оівать   ,против   піраIвиггелью"ва»,

Ёi:;М;УЁд=а:Ё€ЛЁИ;Ё§#oLо::Ё:Ё§Ё:а:±ИL§:ЁLgЁ%i:g3:Ж:еШ:ИО:::аgиgfБ#}§:-
браініныіе   филіоіооіф®ки\е  іпро"вIе)дGн'иія,  т.   1,  істр.   107).  В   ра\б\оmе`
«Нашиі  іра\зIIюmл,а\Оия»  оін  оібіоісIюівыівіал  этот   свой  івзігляд  «оіпы`~
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тіом»  запіадшыLх  tбуіржуав)нык  Jревіолющий.   «В  іGаJмоім  деліе9--і ,пщ
сіал  Г.  В.  Пл,еLхаіноів,  -  чтіо  зна'чіат  увіер,еіни,я  испчскриікіоів  в  'дющ
что   в   таиой-то  ,иістюtрш,®акий   периіод    \буріжуtаізіиія    иіліи,-чvю
пі®чти  "о   ж,е   Gамюіе L юібіщqс"о   боролю'сь   в   таік.іоій-ю  скра!не
нротив  абісолютизма?  Ни  б,олее  не  менее,  как  то,  8zто  бjірж.#6zL
з#я   тоjzкаj2сz   (курсив   мой  --В.  Гj  и  вела   р,абIочий   класс   на
біорьбу  іили,   піо   иріайней,  меіріе,  ірtаасчиггывіала   ,ша   ешю  поддіер~
жку...  Н,аше «общес"3юі»  ,нtе імюіэЕm іеще ріасючит.швашъ іша  таку'ю
mэдді8рж)ку  ір`абюч,иіх;  іоіно) ш,е  з`н)ает дажіе,  ша ікіогюі mаггравиг  свю$
оружиіе  ,рtаі6очиій : ишсур,гент:  ін,а  і3!аіщитніиmо!в  ,абісюл,ю,тн®й  мош,аjр -
Vиіи   илиі   на   істіор,о;ніниікюв   tполіит'ичеакоій   tОвю)бtОщы.   ®тсюLща   еігю
і`э;Обюіст'ь   ,и    ніерешитіелtыиіость,    оmаюда    овл,ащеівtшіее   шіW^   шешіерь'і`я.желое  и  бе,знадежтiое  уныгте.  Но  из]ilьеште  поjюжешие  дё.'і,
tjбе`спецьте  на~шеміg  «оби;ествtу»   поддержкі~!   одн,u\хг   тоjl,ько   г{;-
родских  предместий ,---- и  вы-gв,идiпе,. ч'гс; оно   зиает,  е&`его  хо~
ц.ет,  и  у,уbгее,т  говорит.ь  с  властью  язык,о,м,  дсістойньім  гражда.
{7Z#{сz;>,`   (Избранные   филос,офские   пірои3ведения,   т.   1m   сщр.   359L
К`урсив імой -В. Гj .

Плехіашю,ів  оібращ,аш  івіниміаш,иIе  'на  то,  что .ніа. Заіпадв  в  іпе-
річод   |буржуа1зшіой   )рlев1Олюіциіиі   іб`уржуазия   «'тюлlк]ала>>   рrаібочий
]{лаіGс  на  а)ктивIн,ую  ібоIрЕбу  с  силйіми  шрошлюію оі6щ8G"а.  Он
оюоб'о   іпюдшеірк`иів,ал   рюль   прtс>леdариіата,   I1даік   моігучепю  по®б-
Iiіикза   буржуаізIніоій   реівіолющиіи.   Тщетіно    ібыл,о     бы     іис'иать     у
Пліеіхашіоіва  и  в  поісліедую1іи'х  ріаботах  90~'х  гоідюjв  таию,й  Iпюста-
ніопзікип  вопрюіоа,   [ютюр,аія  іста,вила   бы  ,са,мый  "ісLхюдI іціредGтюяв-
шей  реjвtолюци  ів  зіаівисимоіс,ть  огг т,оjгоі,  Iбудіет' лиі  раібіочіий,,іклаае'
руководителем,   передовым  борцом   и  организаторо\м  рев®`Jдюm
ционного  движеіния,  или  он  пр`Оявит  себя  только  в  р,®ли    пФФ
слушною  орудия  в  руках  буржуазии.  Г.  В.  Щліеіх,а)ню,,в  шіе ,нал
себе  тіруда  піодуімать  шад  тем,  чтіоі  івtОізмрнжіны  ташже  ик;торіщче-
окtие  проггивіо,ріещия  дейстівит'ельінос,тй,     иоігда   последюіватель{,но
р!аввиіваіеiмая   ібіуржуаізіно-дамоікра",чеаиа,я   рGволюциія   в   іні®ко-
тюрюй  іGтешеінй  іболее  выгюдпа   пірюліатіариату,   :шежіел,и  \буржуа-
зи,и,   пфігд,а  .буржу,азия   стаінюівіитк]я   в    лаігеірь    mОшггрревісш'ющи\и
пріотиів   оісущ®стшіеіния  зіадач  Uсвоіей    іооібстВіешнюій ,  ріеі:вюшtющй.
Ріаз   tпріеLщстоит   реівоIлю"ія   tбуріжу+аізішаія,   3ш`ач'ит'   ее   .двиіж:ущей
с`иыой   должіна   ібьпь    іб.уржіуіа\з\ия,    юіпир.ающаіяіся,   н,а \,  раtб,оtч[ий
кл,аіс\с - та!к Iпріедставл,ял  будущее дв\иtжан,ие Щліgйіаjlюв, и, яGн®,
что  ю,н  ібш  оч,ень  іFедоіЕюле,н  ленинсікю.й  "оіз,цtци8й.,,   14    ию#Iя
1901   ігюжа   в   іпиIсъіміё  Iк   ,В.   И.   Лешіину   п;оі    піоівіоіду   Iеігюіт,GтаЕьи

{<{:'8gлТ'е<%iИlеЗ#::З3т'Ит::T`gрИ:ба";;[гаЛт:б'елР;а#еТ;ЗtJ;аG»`GГёЗЗ#ЛэетЕ`Ц8:
т`а1€ттшно=  надо   от   плохого   либерала  аішjшр`овсtтё   к ц$Ощq-
tf,!GлG!і...   Вы  гор,орите  как  враг,   а   на7то  говорить  как  фюзtниж^Z,.

tИ  т'аIк,  сімгяпчйайте,  голубчиік.  Либерализм  не  над®  хЕшадшіь

Т3Геле2:Е;Р#g:е#Т#..Ё:%,елб:gg,Fу::в:и#,8,Ё.пиТсfаТ:а4<Ё,%"€gL
его   (Лен`иtгIа,L-'В. y\F`.,}\  ію :отношению  к  либералам  иt 'k  ли`бера~
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:'::%Ус8о;:ЭЁ:;Ъls,J{zgдКаОнМие#2?е,®с%g.Р283"_G2`ОЁ4:Г235Л=2#o6jТе"Н-
Г.  Во  mлtеканоIв  не  поiниімал,  ч"  крупшая  6уржуа'зIиія  іп`ріе-

бкро,3:8::а'С:Вша%Еj#аgЕGиПм%:`Н:Е:аС:ИоОоТвОы\:О'С#аЕ:l:ВlшЧfЖОitрТиМаЯ.
т"м оіна  жкр"оtвал,а ісвю!иім  демоікріатшзмом.

МаірIксоіЕыа  диалеікгика,  заіміечательноі  юш,юре"8ирюіваішЬая  Iі`

83gеgГ:Ёиg#,еЛФgяНлЕgь'?оБ#и,ебk°Рбi;бреь\бПыР°вТЕ;,к%ТТ:`ЧЗТС##Ге:

1iе:и%;яаЁ%gg=gf#:{gkв==Ь::dВ::иgБь%?н€:аБЕтГ#&§е:Ёi#а:Р:а;#)::Z:
теім   самьшм   !праj"лыю  оіпріелел'ить   іполиітиіку   прояіеггаtр,и.ата   ,и

Еg8,g##`3:+еgаРщИЬ%ТцаёФ8`Нр:,gtЕт#:#:Шбt;3ы#LТОТйУЬИ®аi::аiН#%и,Н\:
роаси9  ше  3аjнимIаlясь    выяIанIением     кошюр|етінюiпо  по}ю1жения

:i#См?оТ:тgТРНТ#Я(##t:,zа:%3:йтабkОkРмЬ'б:gра%#%аg#'3mЭ:%Ё=%i
репюлющиіошной ірIаботы нIе сумел  рааирыть  самую суть диіалек-

:Г®Fит=gg#%gFп%:%ШаВifи,iЩР#LТ::gа:,Л°иgкН'Оз::::ЬаП:g:Еен,Zякр:::
мой  рейльшюй  дейіелви"ельінюіел,и.

$*
*

IнуЪgх.[ЛрРаgв:Еп:О,'кЧ::Тт:аТkИвТk`::в:БО:Еёgиt2:Е:Нй':'Мл,:::Е`%gдделВgЁ
и  Gвісжэ  піоли`тиікр  по  от,ношіаніикр  ік  кріестьшніствуФ

СП®соібно ли  хоть ычаісти ін`ашіе  иріеістьянстm  ша  \ревіошюци+
Фн!ную  борьбу  с  оістатками  tкр6пIсю"ичес"  m   іс   аібоолютив-
МноmмЭ \-Фпраш`ипз,ал  В.  И.  Леіниін.

Ріешеш\иіе  эюію  вапроса  прушпIой  ч@О®оібіождание  труда»  іи
В::сЁб#§#gоР'УgЯЛЁлi:х=i:3,вЁЁ§?:аЁ%Ее:;[:о::#kЁgЁ'3гЕ%йвЧ=РеТоКтРр:и%:

ши,е ,воIзім®,жнIсютшLm револющиоmных выстуіпліаний  міелюю  tпріоIиз г
в"ше#Е{я  шіе  ,из  действиггелыноігю  `изуче`нtия   фаmоів,  ,не  из   аіна+
mи,з,а  руосюй  дей\ствіительініоісти,  іиак  этюmО  кріебюіваліа   маIріиси-
елайнсшGниінісшаjя  теюр'иія  пю1анаіния,  а  из  юібщаго  пр`ед`ставл,ен'иія
о  псшож\еш,ии ,кріестьянютгва  ів  за\падноевроIпй\аких ,скріаінах,  ужіе
далзIншй-даtвы®  і,ріасч,истtивших  \дорtОку   мIощноm   каіпіитіалиіс"чеr
`Скр'Bо  Ри=3В#gimиF;{  н,е  м,ог ,не  зшать іотнюішіашия  Пл®хаtНіОВа  іК  кре-

4=тb5@шс'шву.   Тщаmельіню  ,из'учіаія  руаскую   дейіывителыно\стъ,   вю\с-

gр%ЕаюЧ#ьВа##на:,ВИ(ВЬаЯч\е%аН±°:t%#::ЕИ:{\g;Е,пТиfсВJ::ИЗFТ`авТ#':::

=раg=#АD`#а?рЕ+М#gмТаУЯо,ба::gнGВнЬi:еОЕ:л%аigGнТ:ОРggйТсе"gk°теа:,н:с:#:
В.   И.   Ліешиш   счmал   `ніеіоб,ходимь"    tщротивошыжс"авLить    авои

10_t  .

В3'ГЛ`ЯдЫ  На  НРеЮТJЬіЯШЧ3Ю\  В®ГЛЯдУ  ГlРУППЫ  «ОСm!бо!Жд"®  крУ-

Ё'8i'kиОgрgЁ±еяВга8в94пЖаFо':ф:ГЁВ'аиЛ.аГлgиТнq:gggg:«:#gже%r:®€Т
Эи  отнестись   рабочему   классу   к   мелкой   буржуази,и   и   ее
#розралgл6сZ;%?  И   иа  этіот  всшрос  нельзя   ответить  +не  криmяв  во
Еш,има"ие  дв®йелвеніны'й  харіактіер  этюm  macca   (у ніаjе  в  Рою~
аи-"  э,та  двіоійстівеніНоіGть  осюtбешно  сиы'нн,а  в\следствиіе t `міешьшей

}:ЗЁ:',:т%:Т:р3::i;8g:#в#%:,'JV#:ОЬ:J#Ё.ь;±[уFgь#аОвйл,яfеЖg±ИеИм)Зкр°::
тіиічIесиие кріе!бюiв,ания, т.  іеі.  б,орFегпся  ,прісmив ікаtких Iбы  ю нй б,ылФ
оіста,тmс"в  Gріеідніевіе!к}Овой  эіпюіхи  tи  крGпіоісшmчgсша;  Фн  йшяIеfдни

Е:ааi#иТя:°Еg:Г'Тм:а:l#%ЁКХУХ;,g',3`ЕиТасЯтаfр:а,яgз,а!::Б*:ат:'ОпgЗкр":#gь-
11азіад   оiбщее   ,р,аізв,итіи,е   {ст'ріаіны  в   б'ур)жуаіgmм   шаmріавшешии...
Э"  д.ве ісюроны  імIеліиюібуріжуаіз'нюIй  іпріокраімм,ы  елекуе"  скрою
ріеtзлшать  иі,  o\трищая  `каікюй  ,бы тіо  "  было  сюіцшал,иелйщюжий
+ч,аріактер  эт'и'х  тоорий,  боріясь  tпріотиів  йk  ріеащиіошыж  glюірон,
ніе   следует   з,аібьшать   о)б    и,.х   деміо!к.ріатіичасжой   tчаели>ф    (Сюч„
т.    L   l`Jц,.   270).

:tВ,#:}дм#=З#,:';Ёi=i:Иli%;сЁ:П:ба:*]ЁЁ#Рд:={i№;ЁЕ,§ЖАа%Ёти:Иiаfе%-ЁЕ##а§:-
мают  диіалtеiитиіии  в  інрестьяішсіиоім  віопросіе,  чтю  оніи  не  Gуімел:и
оібъяісніит'ь  tпрюmиворіечиія  іGаімоIй  жіиіэни  Iміелікюігіо  крюіивівоідЕп" я,`
спqріоIніил,июь  и  уібIепал,и  от  этюm,о  п'Рю"воріечtи,я.

«А  т'аUк , каік  иіменіно  са\м.о1деріжаIвіие  tвіаплоіщаелі  в  себе  в  наi`
стоящее  вр,еімя  івсю  ,опчстіалоістъ  РюісіСиіИ,-іПИК:іал  Ва  И.  ЛеШ,--
вое  ,Фс"атии,  ,крIеіпостіниіtюства,  ібіеакріавиIя  .и   «іпакріиаір'хЁльшюmо>+
у,шіелF"я,   тюі   нIеобхошиміоі  укаізіать,   ічгDоі  раібюіtжая   mа(ртиш   пощ-
держив,аUет   кріе!стья'нIGгmіоі  лtиішь  пюістольіку,   шоісmолыку  ошо  ёmсh-
і`обно     на   ревIОлюцион'ную    .бо,рьбу   ,с   ссzл4оЭGржсzGggел6.    Такое
гтшіоіжіешіие  'иіаключіаіелся,   ,1ю-в1щищмоіму,   ,следующіиIм    шюUювЕюL
1гиеім   пірtоіаz€га  кру,ппы   «СЮвобоіждіешіе  труда»:    чtЛліавшI®йш,ая
опоіра   аібсюлютивtма  зіа"юшаечіся  іиміеmlіо  ,в  п®лmич!еісікюім  без-`
ріазлигLIіии  и  умс"ешнIой  отсталоісти  крIест.ыянстmа».  В,  И.  ЛIешIиін
дальше, ' ука'gьшіая  ,автоір,аім  ,прокр'аjммы крушы  {€і®свtоібоіжде"іе''лріуда »  н,а  двюійіотвіGніност'ь .пюUт"ж;ениш  \ніашіеmо  кр,ею"яшkзтвіа,  зіа -
\dіетиLп:  «ШО этоt -~ пріочіиворечіиіе ніе т®ріии,  а само,й жmlFи,  ибю
ирест'ь,яінс"оі   (ікаж  іи  вююібщIе  клаіас  мел,киіх  хіовіяеrв)  ютлшаіеI`еjF-Lв!сйіс"ешым,и  чертіаміи»   (Сощ.,  т.  4,  іскр.  2,25).

Міелк'ий  .буріжуа  дtвулико  В  егюі  ошіоішешиіях  к' юікружа'юшйіМ
tыбіщест.вешнішм  ,клаасаtм  mею)бхюідиімюP  р,авлишаrI`ь  дв,е`\`крюшш ~
ріе`аициош,ую  и , прюікр есюивіну`ю,.  ПIріотmор ение,  IкріешеітаtвляемФе

;:\:#ь'Ё:йи:т'i#елтишу,хLс%°рпгБ%'жЕ®,0gте"?е"п'роg#0"йр#иивен#.м'а9-ужазыL

"аF#ЮЁ#а:Рн%аТелgс%%н=::`ЭЁ%:%#ТюЬ#3#Л'#о%е#уР%ел$Ьа%g
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g%gбЁ:5Мр##Ё#И#=ПЁ`§Тtl;jКgа*i#аiр3иЕт:ьК'ЁgЁ%:±FиgсЁИ3м:ве#':ЁЬ#iЁ
пріиjюmить   ж  тюtму,   чтіоібы   преіс,е,чь    {пріоіявлеіниіе    р\еаікциюініных
тJюрт  кріестьянGтв\а, пmОкюільку  іоіно,  оітстtаивая  аеіб\я  иаік  м,елкюmоі
С.'°б|С#В3сТkНkИkКаь:?щ#:#iН±Оам:#рТаИт,tiа}Ст:::3жСдg:аt*ЬЦ.ИЮ!Ниеt.Р'а`Мl#е.tнин,~

« \.jмюжел  іиі дюліжеін,  н\иіаиолькюі  ін(,е  ивіміеtняія  авои`м  убеждеіниія{м,
<:IсЁЕg:gа:б:оiч:а%®аЕЕ(%:#В%:п;оЛ::тGаЁЁЁ:к:%се:ЁgЁЁ:Ёни=м:еТjl:jЯс:Ё%ЁЗЁ%рк%гl,

7:;9,пёж;оР#gцЪкиЗ%%=*;^iЁ.К;^ii$:„Э:j;:::w:;т%:;в;:%сНрС:чпВоОсг:СнП#Q::Z2%f
t''пебВL%ЮиЦ#%т%вЮабU%:`л%:и:%::рw::ё^`Т`^±пС:;:п\(QЁп?пЧ:L'*N:*тС=hР;g2%

бонЁешТи;еТкрGН#Н:»УИчаЁЫ;В::#,g:Т,Зtg,:`#З:ЕР\а:ОТFо::щ:!%t]lЕg,Ё,<gк=
тіеір,а   кр\ею"яініакіопо  двиіжіе(шия,   окрtиіпіая   Еюзімоtжнюtсть   р,еівіолюг

Lіgр"и:g:па:;g#уПg:'Ч#зТгл#Г±:ГйЯgLgс!а,tЕ:дкрР®%Ё%t::lg::%:'Ти:=Р[%%::

бы  ,пюін,ятtеш,   еісли  бы   Мар\ис  нііа   с'уімеіл    шакрыть,   диа,ліеіиіики

8%Рю:#t::р,адй*уиСТБ.Р#:tLаЕРт:lg>УЕ#е:Л`:%%gв\аПтРе%F::;%1ЯТн%Еk»otш<itо:
сТИ   ОСЫЫо|К   ,в    кр|еСЯъЯlнlаЮ|М    В|omРоае    Ша     оtсIнов|опюЛIo[ЖtН|И|ИОВ
м\аріЁфсиам,а . іВ.  И.  Ле(нин  наіпомін'иіл  круіпIпе  «іО\своібtОж\деіниіе  тру-
да»   сл\еtшующуію   хj`а.раіктIеріистіиtку,   даtніную   М\ар№іоім   фріаIнцузц
сіКЮl=.?щl#t:,g#:ЕСЕ`gш,g%iiХртП:Щj%:i,я\ет\с,я    tпр®дст а\в\ит,ельіниtще,й    Н'е

р|ев|сШю,Шон,Шо|Ю,.  а  ИОн,Ое1РвtагпИвШюlгto   ,кр,еСТь,ЯнИНа,  (Н|е'  т\olгюl  кР|е--jтьяінйніа,  котоірый   сэтр\еімиmсія  вырвіатьюя   из   авIОі`и\х  ооціиальшых

V,словий   \сущехаmоіваіниія,   оіпіреіделяgмых   паріцеллtоій,    а    тою

:Р=:Ту:Я_НL+Fеа'"ТоТЮоРqЁаkХоtТ3:ТнаУi#GmнТиТiЬ,%::оB'.%:°:ЁL:®:иі::%:SЕ=
С:#;ШцИ;#i:ЁаmЯниКь#дыаkМпИ:\р%Ид%Г±ТiС`В#о\,С'\%§&Т#Т°йнаЭ€l:еоЪП&И,

тупФ  3tаімыіиаіеmая  в  этют  стіарый  пюіріядоік  ,и  ждел  от  приізIрака
r{мцер#\и,  ччіо(бы  ош  опас  emoI иі  Gю  парщал,лу  \и  дал L 8му  іпріиtви-

;':БИ:ЕРыВLа|#Н:L:кПg,Ш'ОзЖ:g%еipилРИ<#И±Нм:Еt,ЕgВgо:#:"Мк%СЮто%_  _ \і `` ___ ^m д.,,*m^ а  `тfтіігm,mітыеюіlтрVть  «IGhарый' \_пОtРЯ-1,Р,кра,     ,jёurJ-Iu`ЪГ1U1.            `  _ _ -

:а`.Ь#dО#РйР%L::%:шМ:ИLЁЯ#Иt:m8gьТЕТУвТоFе#:mааgм::йgЁ:=
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виеB  ш  н®оібкіоЩим,а  для  раіб[сшIей   партииі»   (іВ.   И,   ЛGниш,  СОн.,
т.  4,  скр.  225,  226).

іВ   критиие  Гісmскоій  ,пріоігр,аімімы  М,аlріIqс  іи  Эішгельіс  б,ыли ,вtын
ну2щены  с  ніоівоій  Iсилісй   з,аіоістірить   Ени(м,ашиіе  мёждуніароіднIой
сюіциал"амоіирати(и  ша   пюлtитиічеак®ій  в`редніоісти   піусmозв,анIной,
никоіму  ничіапоі  ше  ювсрящей  лаосіальяtнскіоій  фразы  «о  аплюіш
нlоlй   lР(еаlИ1щоIНн|ой  lМ,асlое».   ОШО|во|пол1ОЖШ.и|1ш.[   шаучН|о|ю   IаоЩИа-
ліиз'ма,  інапірJоmив,  ревікюі 'подч,е)рthли'вIалінL  двойtствіешую  ч,фту  эміел,
IюIгоі   біуржуа   и   шіеоібIхісжди,моість,   іпр(иівлеічеіния   іеігю,    на    сторону
елt`иністів,енно  до  'к;оішца  ріеіволюіциюнінюіпо,  кл,а,сIс,а -і пірол,етар,иата
в   tбфьtбе  шіротив   ,вrGяікіоігюі  угшіетgниtя  іи   э\ік]аплуіатаіци,и.

Но  в  авIс"  анtалшзіе  поU"o!жешиія  tиріеістьяін!ства  В.  И'.  ЛешиIн
пе   ошр,аtніи\чIив,аліая   прФст'шм   уавоGніиеім    оібщиіх    іма.рікистіс.к'и
ціриніципов  ,и  оtпыта  3аіпаtцшой  Е`врtоіпы.  ПОільзуяс'ь диалект'и!кіой
t№а(ріиаа  иак  реівіоілюіциоіншюій  теюр,ип8й  повна)шиія,  раіз)в'иів,а я  'м\арік-
аизім  в   ма"риіалиістіичеюік]их  Iоібіоtбщеіниіях   руааиой  дейіс"ит'ель-
шОlСТИ,   аН   IИСЛ|ОЛЫЗФВаЛ    ОПЬ[Т      ваlПаJдН|ОlеВР|С)ПейакtotГЮ|      'Раб|olЧе`ГО
двіиіжеш,и]я  длія  пр,аtвильнtсшо  поніиtм,аjния  иі  оIавіе1цени.я  фаік"че-
аюю  піоложешия  руіоакото  ,кріGGтьяшіства,,  іпюізн'аіниія    оісюібі®шно-
стеій  эт+оію піолоіжіеш'ия.

'«КРі8СТЬіЯіНlС|КИй    В.Ю|ПРіОіС    В    РОlС(С1ИИ,-П|И"Л    В.    И.    Ле1Н|ИіН   В

ріаботе   «Про31ш   іпірограіммы   ,н,ашей    паіртиrи,»,~ tGущеютIві®нно
отUтtиічае"ая  іогг іIФ(естняtш=иоігіо  ,віопрюtсіа  шіа  Зіаіпаде,  іно  отлIиIча,етіс'я
тоj2bко   гелt€,  чтіо  'на  западе  речь   идет   почти   ис,клю1чителвно  о
кр®стъіяниmе  в  ікаmиталисти,чеюіюм  буріжуаJзJнюім  оібщестів,е,  а   в

Тg:СлЮиИнГбГgла±ЫеН)Ы=трОабkРаа:3iО'%тОсэоТ€Рое„С::gЬ',z'gге,'ш3g:#[уРч,рН:е±де®нТие;
ті  отношіеЕтй,  стрЕідает   от  пережитков   крепостницёсi`ва.   Ролт.э
кріесть,яіністі,Еыа,  ,иаtк  ікласіса,  іпоіставляющеію  ,борцов  пріотиів  іабjсю-
люгги1зіма    ,и    ,пріотіиtв    пеіріежиітікtОів    кріеIпоIстни'ч,еіств,а,   на    ЗаIпіадеі
ужіе  сыікр,аіна,  ів  РОсіоии-ещ  ніет'»  (Gоч„  т.  4.,  стр.  2'21).

В.  И.  ЛешIиін  іс  тоIчн(оістью  іиоtнстіатирIов,а,л,  что  (пу.т,еім  Фсуще-
ствлеш,ия    оtпрюміноій     ір,аібюты     tеіоциаіл-діеміоішра"иі  иі   раібіоічею
кліа,сса   в  дgріеtвіне  по  ор1іаіпи8іашии   крастIьіяініствLа  `дл\я   бtОірьбы   с
IфtGгюстін`иtчесікиіміи   Iсютаmиам,и\,   \ирt®стьяшістіво      ішеіизбIежніо   ,віст'а-
н,еп'  ,.н,а   р.ев(олюіциоt^шый  іпут'ь.   Кtріеtп(otстітTичtеtсіжоіеі  ігчоісуід,а,рстіво,   за,
I{лю'тжиtв\ в  1861  1ісшу  ооюв  іс  крупной  буріжуаз,ией  пріотиів  ,піролет

]=:ТgLi=;Тt%'еап?рЛЁ:l:i:lЛ`%юt;ИоРщар:::,::,:ВыkП±Г#Та:gЕtи:ПЮ:%,:Г:%':%В.и,зСкТ,Ле:
L`тья,шст,ва,   не  м,оігли  IнIеі  вьшзів,ать   осшрют'иів`ліеініия  кр,еість5шстЁіа   и
аю іР®шіимсюг1іи  іподініятыся tн,а  борьб,у  ,пріотив  пюме'щиік,а  и\ т1омеч
іцичье,го  I`o%арістiЬ,а.

В.   Ті'I.  Ле"н,   ,каіk  н,ижн`о  друmой+,  доtкаIзіа,л,   чю  дерtе,вня   не
п+т)едставлял`а`  оQбою.  йtиноmо  целюmо,   чю  пріоще)сіс  р,аз,jфоіжеіния
іфестыяшістtв`а  шіел  tиак,чюч,ипчеілыно   б,ыіапріо,  ,и  вім.еtстіо  та,к  жtёmtае-
міоігіо,h  ЕтародIНицаіМи.  миірtа ' и   оібщеmi  соіг-ліаіGиія   в   деріепз1т1е   8VюЬо '
іі\роIявлял,аtСь ` Жіёстюіиая   іагI,аіdао.івtая    б;крьба   ,ніарго,д,йіЁіilейс,я`` \,: ёihьL
сікюй  Фур,жуіаtз,ий tc   беLщя,иом,   преівраhLаіе,мыIм   в  ісіельё"Ж`юtзія,йт
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ш\

ст'вея{іЕIjоію  іпріоліел)ари,.я.  НО  оісоібенюіс,ть  этой  клао{ювіой  бкрьбіы,
сюобдuніIюiсть,  из  аінализ,а  ко"рой  вытепGаліа  гени,альн,ая  ле!нLmн~
сиая  постiаініnuыка  віопроіса  ,о  возіміожіноій  ревоtл,ю\щи,ошціости  1фе-
стыт=шствіа,  з,аіключ,алась в  тюім,  шіо  проіцесс раізложения  кр®3ть-
яjн\ст'ва  Lвсе  іеще  разв,ив,ался  в  ,ріамIк]ах   старых  Iкріело,с"ичіе!сіиих
учріеждеіний,  Gвя\зывающж  вюе  иРОстьіяініе,твоі,   «тія,желю,й  ц.ешью*
КРУ.ГС)ВОй   П(ОРIУIКИ   ИI  фИОКаЛЫНОIй  ОlбіЩИНОtй».

«В 'руаской  деріевшіе,т Iпиісіал  В.  И.  Леш,ин -піеріепл,етаютю\я:
в  насюіящее  вр,еімія  дв\е  осп-1іоп3ные  форiмы  mаіасmюій  ,6фьбы:
1 )   бо,рьба   креістьяініг,тва   прюгг`иів   пр.иIвилIеліиірIованньж   земліавла-
дельщеів  іи  іп\р,от;ив  оістатков  кр,елоістіниічIеств.а;  2)   бо|рь[ба  нар`оіж--'
дающеігося  tселваио,ю  іпрIолIет'ариIата   с   іоельаиой    буржуази\ей»
(Gоч.,  т.  4,   с.тір.   231).

Чем  ісилЕшіее  развіивалая   прIсщеісіс   клаіскювоій   борьбы   в  де~г
р.еЕшLе,   чем   глу`бжіе   был,а  mаіпіитіалиізти\чеіс"ая   дифферіенпиіащи,я
иресть\яінствіа,,  та`м   н,еівыніоIсиiміе!е  істашовіился   пінет   креmіv"іиtч`е-

[:;[:,ГЁ,з:tt:::;tТ:ТkГв]::ееТ6б:еiаьПЕ,:`В:Я'боаLд:МiТеН`Тр::Рi::#н,иЗ:,g::Тлюtс{f
кріестьяіністjзюI   в    біоірьIбіе    іпроггиів  ` ікр,еіпос"-[Iичіеізікиіх    оютаткіов    за
деміоIкратіиічесIкий   путь  р,а,звіитиія   кашитаdпиз,ма  в  Ріфаии.   В.  И.
J] е:нин  и  здесг„  ,рі`азівіиз@я  ,міаіріисісjву  диаліе!ити)ку,  уч.ит  н.аіс  тюіму,,
чтоібь1  иаы{ідоіе  наіше  теоірIегги,чIеюію,е  полоіж,еш,иіе  бьшюt  фіорімули L
роівк\й  дейістівительiнюmО  пюліоіжеіниія  віещеій,  отр,ажіGн,иіем_  Объек~
ТИВ'g°й[едвИаiЛdе8g'Тп%ИдуИ=  %33':ЕТБ':,.бот,е  «ЧтФ  таиоіе  «дРуВЬЯ  'НаР.О ~

да» и 'каік  огf[іи  в,оюют іпротив  сощиал-деIмократо.в?»  В.  И.  Л,еjн'ипг
раас,матриів,ал   крі®стьіяінатuзо   ка\к   в\овімtоіжных   сіоіюзнйіков   рабо-
чеію  "а,сіса  в    біоірьібе  ,против    саімоідерtжавия  иі    tпоім,ещіи,кю!в.
{dЛ  ооциал,деміоікраты,-\пик=ал  оін,-будут  оамы\м  эн,ергич.ным
О±б[Ё,:т3:%[оНта%ТиахИ'%а:ТмЬл,иН;ан:еЕ,3#:,%ЕН3'%шВg::Б:а`gцеЕТиИИп,оТ#:#:ьН:аг%

зеімлевладс:тjи'я -эю,го  оіплюта  кріепіоіст"чіесіких  учрежден,ий  т4,\

:Е%`ъl.g`L[Изйё,,V{:п)Г[?ТпеПО:СаТк%д#ПУвН%,б:О::€g€Жйи,а%и%:,g::.ГіФgг%
потому  чю  (сікладывающи0ся  ужіе  у  ,н,аіс  фар\мерскиіе, ошIоіше~
шиія  '1юлько  бь1стр'еіе  и  пышніее  рас,цвели  бы  .при  этс",  но  оін
кtэайпе   ва:.3{Gн   в   де1мускратичIеаюім   смысле,   как ` едиінствеш-1ая

;т:gi\Эт::,;црТ:С::'З}: а'fс::::Лf.  i:[ с#f°3I;fТТьінtо   сліомиіть   благч]ро,д11ых•і{аік  ви,дно  из  пріиведіеmніоіюі  вышіе,  В.  И.  Лениш  н,е  чwlьік,ог

виідел    воізмо,жно,сть  вовлIеч.ениIя  иріестьіяін    ша    іспюріоку    іріевоL
люциіи,  ів  ка\честtв\е ,сюіюгзніикюів  рабіоціеігю  шаіоса,,  ію  видел  и  віов+ч

#:[±°чfоТаЬкюГ#О:;gалюНЁ#иИ.О'kа:ТЗ,g:#,`3kе:Тк::',о%Л.gелЛоЮ±ЗЁНнГааяд%NБ:-.
ба  і`а.згюрtел,аjсь  впюшеща"и  между  міень,шіевик,аімm  и  В.   И.
Ле'I"tНЬ"  'во"руг   ло6ушга   национал1и|защии   з6мли.   Зар®дышт
этюй  б,o\рьбы с  дюстатюшюй  силой проіявил сі8бя  уже  в  \190і2  гоъ
ду  в  спюрах  внутріи  ріедакции  «И\сікры»  (піриі  об6ужденииt ,рIа`бф

1,04

ты  -В.t  И.    Лsншнtа т  «А,кріарініая , пjрісtщр,аміма   р\усюЁФсй   осщшаjR-,ч;е--
мокр,атиіи».

В.  И.  Л®ніин  писіал  в  фаботе  «АгріаIршая  крюкр.аімма  руіосжі[эт:t
соіциал+д®міоікратии»:   «другое  дело -нащионализащия   3емл№„
Это требование  (если  понимать  его  в  буржуазном,  а  не  в  еа9i
щиалистич®ском  смысле)  действительно  «идет, даjlьше»  требоч
вания  вернуть  отрезки,  щ  ,в  принцине   мы  Ешолне  разделяем
это  требование.  В  извёс"ый  революционный  момеінт  мы  ше
откажемся,  ра3умеется,  ето  выдвинуть»   (леншок1и|й  обюршж,
Ш,  стр.  352).

Плежtаінов,  Аисельріод, и  М,аіртюв  пютрі©бовалнm  исЕЁлючшнъ  эч`юг
міестiо ,ив  ріаібоіты  В.  И.  ЛIGн,иша.  Они  не  был.и  сIоіглаісшы  с В.  И.
Ліешиным  ,'и  считали,   чтIо  люі?'уніг  інаіпнсj,наjlи`3.ации  `8іамлш  сугь
реакци|Онный  и  оов|ершеш1но|    mп|ри®мламый,  `а,нтирtевошюпнюыЕ-
ный   (іам.  Лаш;нсікий   ,аборн`ик,   111,   скр.   384-3,85).   СШ'и   п`рФ'-
лолжали  іс\мотір.еть  н,а  иреістыяіmс,тtво,`  иаіK  шіа  «.ин`ерmную»  мmюсу,
несmісюіб,ную  на  ріеволющиіо!нtную  оамюд©ятелынюсть.

«В`е]сь   дух   м\аржсіизім,а,~іпmGал   В.   И.   Л®н!ин   Иніеаое   Ар+
ма!нд,  -  вс,я  ею  оиіспеіма  тіріебуел,  чтQібы  жа,жщюіе    tmОшжеш!и\е
р,аос,макрив,ать   лишь   (,а)\'  иісткричіеюкиі;    (i )  , dlишь   в   свія8та   с
друmм,и;   ( т )   л'ишь  в  ісв\я,з,и  с  tкющиріеmцшм  ошы"м, вmкріии»
(іСОч.,  т.  35,  скр.  200).

Каждоіе  jIівл€ние -ушит  теюірия   по8)шаіншя  диалж"чіеdкртіоL
мате,ри,ал'ивіма -дол,жніо  бытъ  рtаіаамокріеН,о  в  свіяв,и  ею ,с дtру~
гим,и  явліешmяіми.  В.  И.  Ле!ни  іи  Iпод®шел ж  Фце]шие  пtоulісж,елтиjя
1чэеістьяш   в   Роіmии   ст,рогоі  с   пювиций   этчопюі  кріебоваінш  іщиа-
леіит.иіки:   ош   раіQсіміотріел  \піоліоjжеішиі©  ,креiстыяшс"з,а   и  в  егtо  Gвя~і
зтл  с  р.аізівіивающимmся  в  деревіше  бурDку\авнь"'и  о"ЁОше!ниіяім"t
и   в   е`по  свяіз'и  іс  'е1це  сохран'иЕшиіміиіая  ікріе]пюістін'ишtеіаииміи  іоfшю`т
Ше|НИ|ЯМИ.   В  ТО|М-Ю  И  деЛО,   ЧТО  ГЛУбЮ|IЮ.\ПРіОП1И`ВОРіеtЕИm©  mСR7Юц
жGниіе  креістъ,яніства  в  роіоGии  опріеделяліоюь  теім9  ічж}  крIеісшЕ;1ян-
ство  н,а\хюдил,оізь  н,а  ,рубеже  кріеiгюютшіишеюіюшо  иі  иап`"лmгmг
чіегсjк\оіг`о   хоізіяйства.    Кріе!сты±ініствіоі,   раісюім,атрm'Еыа®міое  , с   нювmшtйі
ужле   раізви`ва`вшеігоtс,я   в   д©ріевmе   буржуа®ніоі1іоэ    общеіств®,    ше
ттредстапіліялю  едіиіной ,  маіасы,   едtишюm   }клаоса,   , с»нюі   `шаф"вtо
д`ітфф.`еренцкрюЬалоісь,     ів,нутріи     епіо г   ріаізверінуmаісь     юIіаісюоваія
біорьбіа.  Р,аосіматривая  же  1кріастыя.шс"®  с  повиций  ещ®  сюLv`ра-
ниівшихся   в   деjріаЕшіе   оістатко,в     iкрепошп-гичі©сіЁют`Фі    .оібщеснчза,
tiельзя  было іне при,й" ,K вшвюіду о тоім,  шчо против этиіх ок=натг
\ков,  'прот,ив  креп|остников  ПО|мещИ,ков  и, сJЁуЖащеm  иiм  ТЖу-
дарства  кріесггьіяшmю  пр`іодолжаел\  Оістав,атьіая  классом9  юмешш,\'>
кл,аіскюм,  ,н.е  каіп,итаЛиспичіескюіпd, , а \ ,кр©юgmюнiо  общёкпва,  КФг-
нечно,   modюіж\еішие-крестьянствоі   класс   и  не   Kласс-бшю
выріа,жбн,иіем   протіивсфіещи,я,   ноі  , ціротивор;егчия  ' Gамой    живiсй
кизіни,  1кроп`ивоюіечия  диалФк"ч®сшоню.  \В.  И.  Леш,ишу  Fкрфшел-

л ежигг   величайій`а,я   з,аслуіга  іріаіGкрытиія   эюію  ди,алtвжmчіеісшфоLгоу
проггивюіреч"я  `в  псн71іоіжіе"ии  русюIФшіоt  іЕзр,е"ьфсгнва9  и3  ончюірегги~
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1{6сцюню  с»сюізінIаінищ  ыоtтіо\р®гісn  пюіследовали  даліе.ко  ,и\шущиіе  сліед-
ст`Ешя  дj]{ія  тіактиии  реtвюілюіциіоінінюй   маIріисгистсікой  партии.

«Мы  іела:виім  в  KавышиLп  еліово  іир,асть.я,нImвюі,-,пис`ал  В,  И.
Леш"9і-іImюібіы   оmме"итъ   шtали\чпIіость   в   этом   случае   ніеIпіод-
л8жащелон  ниtKа\иоіму  ,сюімtнешию   прот'ивіоречия:   в  ооівреміешноім
о`бщеіелв®   креютъіяшtсш`віо\9   Iиоініеш.нюt,   ініе    ія`вляетоя    уже    единым
шас;сюімф   Н®   tшчо   Gмущаіелся  этиім   п`ротmюріечиі®м,   тют   зіа\б,ы-
ваіегг,   іід;ті®  эт® ~ шtріотивор®tшипs  ніе   иgліоіжешия,  ше  доmрины,   а
пір®ггmвqріениіе  Gаtм,otй  жиізIни.   Этюі  іне  ооIчин8шнюIе,   а  жиюіе  диа-
'!ектjическое  проти,воречие.    {Тоскол,67{у  в  нашей   деревне   креч
піостfнФ®  общеіс"віоі  вшт'есшіяіется   «соікріеіменным»   (буржуаізіным)
обще,Lсшjзом,   #осF`олФк#   к'реістьянство   перест`ает    быть    класісом.
tраaпадаясь  ,на  \сіельtсікий   ,шрIолелариат   и   сіелысікую  ібуржуазию
(крушуюф  €іреднюю,   мелкую  и  `мельчайшую).  Лоско7зь7€#   со-
\L::`эаЕтяются   еще  'ік`репос,тіные   отно\ше.ния, -;зостtоjzb`к#   «кресть-
7I|НС:FЕю»    продtоt7)[IЖ,аел    |®ще]    б/ыть   кла(с'\Оам,     т.     ,е.,    пювю|Р|я®М,
юнаіскэо(м r не   б'уржу®iзірюuюі,   а   кріепюістнюігіо  оtбщестіва.     Это   «шіоі-
ОЕФльіку-іmсюmльLжу»,`   ісущеютвуtет   р    д,ейстів'итіельнюIсти     в     вtиде
71-.,гjfЁф#G' ' 6'.ло,9,д€#озо    сплетения    к`ре`гюстнических   lи   буржуаз`ных
о"ніс»ш®ниій   в   ФОіврtеім$ніюій   ру,ск]кюій   дqріаЕне»    (іСо(ч.,   т.   5,   GЩР.
97)

В.  ИD  ЛtеIнtиін  пIр)иIiЕ,ел  к  диіаліеік"кj-Оі,міатериалиiтичіеісmіму  о.біобч
щеі]Ё:№!шю  вйстбричеіск®г®   прот'иворечия  в  іполюіж,ениіи  інашіеmо  ікрIе-
сть.яшіс"а,  к ®тр`ажіеінию  диалежтики  tе"  борь`\бы,  к  показу  tка\к
мюIгtут   ®сшіеmатьtОя   и   сіочешаIютая   в   ж.изши   дейістівtительіныіе  пріог
Т1И!ВЮШЮuЮФКШЮ\СГГіИ..

Міе!ныніевиіЁ#и{  ін,е  ,моіглгиі  поінять  лен,и\накой  диал\ежтиши,    Ониі
не  tв,иіде±л'и  еэе  ,Истсш,ніика  в  са\міоім  ,по,люіжIениіи  к~реlстьіяін,  в  соот-
I"ошіеш`ии   клtааооівы'х   сил,   Gчит,аліи   диал,еіктіику   В.   И.   Л9н,инtа
на(дум`аішюсть,ю,   пеігельіяішствіdм   иі   т.   д.   Саім,и   они   не.  ісуімели
+тювіе!сти   ш(ріизішtаш,иtе   диіаліеm`mки   М'аріисіа   дюі   піріивн,аіниія   ое   зіа-
каноім   пюtз!наіния    (`нчею{ріиеій   по8h,ашіия),   не    с\ум.ел,и    ріаісікрыть
Iaошшріелжміо  сіодерж\а'шия  Gоотішошениія   іилаtсіаоівых   аи,л   в   Рас~
сиіир  ®кр)аізить  Фбъе!ктив,кую  ди,аліеікmку  раЕюілюіциіошшою    двіиг
ж9ніиія{.   Jvlіеиду   'пеім9   оіоовініаiн'иtе   этчой   диалекти)к]и   давіалIоі  "рюн
лtел`іариату  Lвісюtм®іжtніоіGт'ь  стать   Ею   Ivl'аtв\е  м,илиюінных   маюс   мел-
1€иж  dфбсm3іешіниіиов  п`рФгшв  аамошержіавия,  оіпираяісъ  'Iна  знIаініиіе
п,рФткріеmивіонііо  поліоіжения   этиIх   маюс. оісущестівить   впіоюлед-
сmЕ"  шеR©раjс'шаіние  бу`р,жуазіmt-ідеімюікрIа"чіесжіой  рtевіолюіциіи    в
рtеівс#Е`ющи,ю  ісоциіаjЕизтиічеакую.     диалектика  и3  закона  познаu
ния  у  В®   И.  Лёнина  I,превращала_сь  в  Lзакон  действия,    закон
изменения , дейст.вителJьносн ио

'зв             *~#

В   неіг"с{р,ешGщіешініой   сівія`з'и   с   гениалыным   лешиішс"и\м   аішаг
ЛИЗlОmЛI   аСЮ,"ЮШlеШ|Ия   крН,аюаоIВЬЬс   сИЛ,   ПРОГГИВОР'еtЧИВо|го  ПОЛФЖет
ніфя і  креіслчьtяшсmв,а   З   Р®Qсии,   р'Гаrіакры"еім   двух   Iпроти\вшюлФ,ж.-
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Н,а   сюнюів®   иізучіеіі-тіноmо    иім   іоmрюtм,нtоігюt    іиол,иіч(еtсmвіа     фаtктов

-л1ж  т©ндешIщиій L в   буіріжуазіном ` `раіз!Ештчй"   оібщеісm3іан,нсй   жіи3шпи

Рюіасиtи  ініахюд[илюісь   и  оIтноішtешиt©  В.   И.   Лешин,а  ,к  наіРіошнича
€тву.

КОніиріелный   диіаjlак"о\-матеріиаліиістичіеюкий   аішаmиіз   юп3ое-
Фб|рlазшо11О  пю)ло|жения ,в  Рю|сtсlии|  мелИОю|  про|и|зводиг1Чеч|я  обуiсло -
вил   глtубісжоtе  отл,ичиіе   ліGmшаюtй ' к',р'итіиіии   народінишGств`а     сm[
т{ричіиии   інаjрс*днtиікюів   в   ріабоггах   Г.   В.   Пліеіханосв,а.

Г.  В.  Плgх,а!нав  Qоіар,едощочил  в  борьбе  ,с  нарюдн,инаIмш  mсв
ов|,olе   |ВlШИ|Маши18   ,н,а   рlа8ю|бл,ачеШИИ   Р|е|аIКЩИ1ОlН|НЫх   ч|еРТ   Н|аРIОднИl+
чеаиоій  ,идеюліоtlжи.   Emot  Огріоімные   заіслуши   піер.ед  револіюшиюін-
нБ"  оаЕоібодит",ыным  двиіж,еініиtеім  3аіклIочаютк:tя  в  тюм,  что  оп
бластя,ще  доtказ,ал   аштинаtуtшіоість   этіой   ид®оілогиіи,   е,е  р©аm`циLР
оггшый  ушоtпи,зім.  Мы  помIшим  уиаI3аши,е  В.`  И.  Лашиініа,  tпюI  бев
выяаніешіи'я   Г.   В.   Пл,ехаініоівым   оісшюIв   филоісюфс"оіюI   матер'иіа-
ліи,зімtа  и  и,х вшач,аниія  ді1я  о"рювіsр,жіеі"я  Ла`вроів,а  іи М`иіхайлюв-
скоtГо   н|е)вов|М|о|Жно  бЫл|ol   б,ы   фlolрlмиРоlВаlНIИе  РУааИОmс)l   МафlИСИЗ-
міа.  И  однаікіо  при  этіоім  В. ' И.  ЛіеIн,ин  сиIстеімати,чіеіаии  огпмечаы,\
что'  Г.  В.  Плехаlнюlв  в  авtОей  бlo(рьбlе  |с  наРОдlНИ1Иа|мИ  бЫЛ  оIдНОJ
J^ліорюtніеін,   ош   'ніеі  ващрыл   двюійстIвешіноі1іо  хаіріаIктер,а   наріодниче-
Jэюй  Е+щgолоілии,  крtенебрIег  ее  положительной  сюіріоінюій.   Г.  В.
Плеtханіоів   преtимущеіственіцюt   критикtовал   наIродніикюв   міегюідіаМ
сопоіставлеішия   иіх  теюретіиічеіаких    tвоізізір®ний   с  т®ор'етшіеаиим'и
в\otзізр,енtиіяіми  'маірікіаис"в  и  делtал  это  с  пtріиісущим  Gмtу  неоібы-
чtайныIм    тал,аjнтюім,    піоіражаюtщей    крудиіціи,ей,    литаріатуір1ным
t1леіс'Iюм.   Не   июкш,ю'чая  ів\овмож1ноісти,  'и  ,ні®оібхюдиімюісти   соіпос-
тавления   аінтинаутшых  'идеій   ніарtОдниікоів   с   едиінюгпвіеінtн:іо  інаущ+
ньпм,и   иде,яіми   ма\рtкjсиізм,а,   В,   И.   Л,еін.иш  счшал   таtкюй   мет'®д
ири"дии  'народничеtакю,й  идеоj±оіги  далеIко  іне  достатюшныМ   и
f`гtр,аінич`еінінь".  «Было  бы  оI'1чступліениіем  от  материалистичіе!акф=
го  матіода,- зіаіяів'ил  оіг{  в   «Что  таіиоIе  «друізья  н,аIрода»  и  іиаік
`>`т1и  воюіют  іпротив  іооіци,ал-дGмоікр.атоIв?»,   -   если  ,бы  я,     крtиZ
т:иі]фгя   івоL3з,рі€iниіо    «друзей    наіроіда»,    оtlіраIниЧ'иLmся `   с+ОпоіGтIавлё-
ни,ем  ,иіх  иідей  ісі  tмаріис,истіс,кими  идеяіми.  Нею`ібхо,диLмо  еще  оібt;-
яGтіить  «шtаіріоідiніиічеіокие»  идеи,  поіиав,ат'ь  их  МАТЕРИАЛЬНОF.
fj с,ніоtв,аіниіеL   в   оовр еме!г'шых   н.ашіих   оібіщеtстшеішню!~tэmОшtОімшIеісmи`х
`ітноtшешиIяіх»    (іСіоіч.,   т.1,  \іелр.   216).

{ЪіЪат'аріиа,л'иісmиічеісікий   мIетод,-утівіерждал   В.   И.   Леінmн,-
цjебуіеfг   ше   тоілыю   асшіоістіаівлеш,ия   щріитиіку®мых   аінт,'иIніаутшых
:.7,дей  с  идtеяімиI  ,поідлишнюй  ш,ауки,  ,ніо  ,и  сjі1ичен.иія  их  с  оущ©ст-
в,ующи'ми   іЕшак]аоIвьдм'и   пріоrгиiвоір©`ч,иіяtми,   .раюкрытіиія    их   ,кіпаtс-
L.ювоію  источшнка  и  кл,аісісіовоIй  сущности,  щредставл,ения их  иа.к
і`еtоретич,ескюій    фс,рімул,ироівнии   тажих-,тюt   крі©біовіqший   тіаjкогю-Ю
•l(J1а,сса.

Фиі7юсюфіствюв,аінtие   о   вюIам®іжнюіс"   «'иныіх   іц`утей   длія   о,те'.
іі€ю"а»9L`\п`устюту,    аIнтин1аушнюість    и    ріеаікц'`йюітшость    иоrlч,ю
гак прекрtфано раіз`,оtблаччл` Г.  В. Пліе"айюв, -'было лишь"Ё'неш'-L
і т`им  Фблаіч,©ни.еМ ` наріоtщнич`ас;тва; .н,ё' в  э"оім  фиЛОю\фбТЬЬmіанйй
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зашюч,а,л,ась   аупшжть  народнImеюнпза   (юjм.   dб-  этюм    В,   Иu
ЛФНИЩ,  СОЧ.,

Сущность
т.1,   стр.   481).
шарIодшич©Gтвіа  зашюща,лjась  в  ,mріедспqав,шелысЬЁ;ь

\

1,"\L\l\,;

иштереісюів  пріошзtвоідишеліай  ,с  тюшки  ізрIеш`ия  іміеіжіоію  ш`рюіивводи-
теля,   міеі71іюію   бурвиу?,   в  ,пірdпі\ес,те  пріотиtв   крепіо{сmщч,ек;тва   и
бУРЖУ,ашоtСШ  в,   РО|аоИи   С  ТОЧкИ   зРенИя   М,е7шошо  \ буР|ЖУ|а,  с
точки  3ріеініия   кр[еістыя,,нина,   міеліиошо  ,проiизвюди'I`еля. `  Истощни'к-.
на'родниічеств,а -іпреюібл`аh,а!ние  кла,аса  мелиих  крюіи3.віоніител©й
в .пюр,ефоірім,еінной  ,нашиталtистиіч,еіакjоій  РО(с;аии   (іом.  В.  И.  Ленml\I,,
Сы„  т.1,  сmр.  322,  37,5,  384,  420).

Г.  В.  ПлжаноЬ,  люп,уаИаія  отісттупліешиія  онu  материал,июткр&
uюшіо міетюда,  інеі вюкрыл  эmQй  tGуЩню\стиі  и  э"ю  иістючшииа  ніа-,
рюдішиіч@стів,а  и,   гюдвIеірmа\я   уіmmожающей   кр`итIик©  нtаіріодниче--
сжую   теарию   «ісаіміоібьmllоісти»   іраізв`ития   Фбщ©ствgmной   жизініи
Роасии,'  стал  на  путь  оф!ищаггелвноm  Отінюіш.ешия  ю  в,сей  ,по-
лилиие  наіріqщніиічестtвіа,  а, іне  оLщноій  толыио  іее  mолювIиIны.  В  от-ч
линие  от  Г.   В.   Пліехаінюнза,  В.   И.   Легшн  свіел  шаіродниічі®аииtе'
щдеи   к  их  сущности,   к  ,прюіи]зікрідств,ешіным   о"ноішIdниіяім,   и,  в,,
авя]з,и  (с  этим  .раjакрш  аа  отіршцатщыной,  реаікщиюішюй  стфрк*--

g$йюШаф##;Илi%;FЁакуе%:П+%lиОiХИ#gе:,:Ёй,:щОрЖОiiаУЁшйа#%iГ,:;g=
извоtдитеLrllей,   щр,сmи,во,стюіящих  в  ікачIествіе  кLгIааса   крепос"иче,
ского  общеіелв,а  поміещииаім  и  .иіх  гюісударіству.

каікюIе  7ацріоімно|е  8ішашеmи®  иімtело  р,ааир1ьшие  двblйств,gннс»го»
суЩ©С'Пва     нdрюдIН|ИчаGТ1Еа,     егtо     ПР,еШОгПа\|В|ИТеЛьютв,а     иНт|еР|®ooqЗ,
ме"ииіх  крю!mвюшитіелей  ду1я  ріа8іріаботіки  ріевіолющиошой  маірік-

gЕ%mаам#в::Лаан:JО-'Ёg%еС:L=jЁgюТТ3::ggLн?иТ'еЕ'ГайТелf=и#Lg,НЬ±Паi:=`
но!гіо  в  «іПріещислюшіи  Iк  сборшіику  «За   12  лел»:   «С,амкD  сюбююі

###с:аюЧ:?;"##'Е:'ЯвiИшаО#:ШТ:Гjаи%%ЕнgПиТ:СТ:L##е::=!,З`;::.
ных   те)кріе"чIааки   візігляідоів   м`аріиси3ма    ніа    шаtрю}щнише!ст(вIоі»
(Соч.,  т.   i3,  Iст)р.  83).

В.  И.  Ліенин  п.ис,ал  о  авюей  раібіоте  «,Экюнюімичел\шо,е  содгер-,
ж`аінIию інарющнйічіеелва  и  иритіиік,а -іело в ',иниге  г.  Gнрувtе»  «На\ю-
неіц,  сл.едуіет  сибр,а"ть  вніиімашие  чит'атіел`ей  на  іпю"®лн,иіе  сгтір\а--
ницы  этой  стать`и,  .где   подчер.киіваются   г.о,€ож#ге+t3b#ь;е,  в  т`ла-
зіах  мкріис'истаі,  чJфт'ы  ги  стюрюіны  ін'арюднишіаства,  `каік  ріепзіолю-
циюtніно-дIеіміоіир,\ати'чаGкюгюі   тіеніения   в    щр`аIнеі,    п,qріежtивіа,ющей.
ка,нун  буір,жуаgной  ріавіол,ющни»   (іСОч.,,  т.13,  снр.,  82-83).

Кр`иггшIwя   стіруш3іистс»в,    каік    кріедыавіителей    іріусіаЕю.й   ліи,бе-`
р',алшюій  буржу,аз;иіи,  віаіилючаіющей  сююіз  ,с  ікр,е\mlсщииа,'м,и-шіо~
м,ещикаtми,  В.  И.  ЛіаЕшйш  в jраібогге  «,ЭIю;"мишеGю\е ®одержани@
`нарюдниtч,еG"зіа  и  ,кріигшиа  ело  в `инmа  г.  Стркре>>  іукіав,ал,  чю
с  м,аршаиелакюй'  юічии ,ізр.®ния  н,елызя  ооімціе!ватыGія[  в   аtбісюлют-
ной  гцр|ед)ющт1ишельнос"  Н,а`РО|днИЧ,еС"|а,  от  |ко"о|рюш®  .ел|ед*ет,
ірещтельно  оiбtррсm  вiае  р®а'жщиIошные  черты  пр®кра,мtмы,    не
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+IWIык®  іпр`ишят'ь  юбш@демг,оікр`атиtч@с"е  ,пунжты,   но   и   прю®еісжш
ж "ошнее,  глубж,е ``и  ЁалЬше.

GкDдержаLт"іеім   н,аіріодничіеіства,-ш"сал   В.   И.   Ліешиш,L-яtв-
Uііяіетюtяg   «...піредст,аiвитіельствd   иштерtеісюв   и   тоічіии   вреіниія   руіс-.
7ю];фою  'міежющ`іо ' mроіиз®nс»дителя,   міелікюпюі   б\уржуіа.   По©тюtму   на~

роідниtк   в   тчеюріии   точінФ   таЕже    явлLяіетюЯ    Янусіоім,    иотоіРыйvhамюгкрm' одн"  ліи,исхм  в  прошлоіе,  дру,гим - в  букущее,  каік в
жиын,и  я!вляетіся  Янусюм  мелiи,ий  прюіизвюtцишель,  кю"рый  амот-
Iрит  Фдниім  лишоім   в   ,пріоішjюіеt,   ік,елая   уіиріёпить   спзо.е   м,елшсю
хазяйст,ю,  не  3шая  Iи  зш,ать  нишеію  не!  жіелая  об  общам  экоінФ...
-`м'иtчіесжі'ом '  іскрюіе  ,и  о  tн.еtо.бхоідимюIс"iн  очіитат`ьк:ія   с  віав®дующим

им  zспаtGаоім,-іа другим ліиюім в  будущее, н,аюкріаиваяісь враж-
.ZLебніо  против  р,аtзіоріяющаю  ею  каjпіиталиізіма.

Поінятно  отісюIда,   что  оп`верігать  вою  інаірош1іич,®акую  ,шро-
тіріаімму  щеLmиіюім,  без  ра8ібюр,а,  ібылю  бы  абісюлю"ю, ні©пріа,виль~
.но.  В  tн,ей  інадо істріс"o  ,отлиічIать  ее  ріеаіищиошую  и прокріесС`ив~
-н'ую  стфо1ц1ы»   (Соч.,  т.   1,  стр.  480-481).

Наічина`я  с \ріабоіты  «Что  тіаіио©  «ідрувм  народа»  и  каж oIm
во,ю,ют  пфю\"№  сюіщиал-демоікріатюв?»,  В.  И.  Ленин с!тюг.еімIа`тиче-
@к;и  подче)рікивtал   шеоtбхюідим,остъ  не  'зіаібывать  оі  д®моікратmе-
аиой   часmпL  іпркмірамімы   н`арюшшич.аств,а    (См.   ООч.,   т.   1,   скр.
.`270),,   нIе  зіабыв,ать   о   ніеюIбхоIдиtмоіс"   выделіеіниія   рев,Ол'юциюін~
нюіго  содGржанIия  нарюдшиічіествіа   (Iсм.  СОч.,  т.  4,  скр.  226,  230)n

іОmтупліеін'ия  міешьшев,июв  ют  щатеріи\алисmич,елтют`о  метош@
в  криш;mю  нtаріощнtичества  В.  И.  Леншн  свіявывалі с  ,иіх  ніакIоінh
ирtеішым   1юджодоім   к   ан,ал,и,3у  ооюітішоіш!ешия  тd7Iіаасю\вых   Gил   ві
нріоцеоое   буріжуа.зін'сmо   піреюtбразоваішия    общеелвіешню`й    жи`зіціи
Рсюаииі,  с  крайнg  абстРактшым  ашалиізюім  пюлоіжt©ния  'кр®ст'ьяш.
ВiпюIсл,едствIиію,  піодвоідJя  итоtги  Gвоей  боірьібы. прtогшз  мешьш®ви-
<юів,  В.  И.  Лешш  п.иGал:  «ВОі"  с ін,аіріо\дшичеіст)воjм,\, ікак е неве.р-
]ііой д`октриніbй  соі!ZjсzлZ!зл4сz,  меньшеви\к\и  доктринерски  пР,осмот+

%%J::ькg8Ю`ЗсеоВdа;ПрИ;аИ#С:gР'И±ЧiерТОfдИш!iiееас#::'?екgЁ'О'Т:fо%Fи!Н°:а,ссИ:g[ф;
.<фtе,ск.об`у{)ж#t2з#ос3  бbDьібы   капитализма  демсж`рагг\ичеіс1юго  п'ро~
гив  ка'питалJиізма  лиtбер,алыно-{mміещшчьею,  капіитализма  «іаIме-
рикаjнак.Ощіо»   против   капитал`и3ім,а   <mір'уааIюіго».     Отсюд,а    `Еш
чудюівищніаія,   идиютісжая,   ріешела"иая   `идея    (шіаюшGвювь   прі9mи-
гЬвшг1s1  y1  «Об,щест8енное   движеIше),    цгго   крестъяlню\к,ое   овиu.
іrсе#Z#   ,реакц1=,I,о\н(но,   чтJо   кадет   піріогрессивнее   трудовика,    ч"
``{диктатур\а  !п.ріол,ета\риата   и  кріеютъяінI\ства»   (шаосичесжая   ш®-
і`таI-ювт{а)     #4?ог.%бюреtzzи    +тGсGлjb#    :х.оЭ#  , хо'3яйс\тве,пtного    ра3ви-
гия»    (Сюіч.,   ивд.   3-е  т.   ХIV,   скр.  '214).

\

*,*
*

Кр`а(сінюій   шіитью   іво  івісіе`х   р,аіботах   В.   И,   Лешm,а    п®рисша
1894~ 1903  ігг.  п'р®хюдигг  рIаскірЫтие  пірютивіо.положности    м,еж-
;іу  крУпніой  бжвкуазшей,  з,а,илючаів'шеій  чсю.ю,з  с  іир®п.ОышиKаіми~
помещикаім",  *Iеірт,`віоівtавшей деімокр,ати@м,ом  и мно!г"ислещной
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мелкой  біуріжуіазиіей   (Осюібенноі  ікtр,естьншіством) ,  іподніиіма`вшей ~
ая  на  борьібу  зіа  демtаирtатизаіцию  общеіствіешініоіг`О  стріо,я.   РіаібіоL
ший   к".аос   и   ею    п\а'рт,иія,-ісіистеіматіиIч.еісіKи    оггіме;чал     В.     И.
Леш.и,н,-іпоістаівл,ены   исткриtей   іше   періед   dдишіой   ,бурtжуаз`пюій

` деімюікратиіей,   а   паре(ц   двmмя   ее   біоіркрщимиоя   №еіжду   ооtбюій
болыц'им,и   обществіаншымtи    ігр'ушаtмиі ~ іпе`р,еід   ,міоінаріхич,sсmи~
либgралыной    и    рі®апуібліиіканаии-реівіолющійіоінпюй    буржуаізшой
д©мюікрIатиіе,й.

Естеют1в1е!Шно,    ив   т1а|и.о11О   а|н,ализlа   оlбъ|е)КтlИ`'вIню,й   оtсл-ювы`  р'а|3L
вивающейіся   б`уріж,уавшюій   'реtволю,ци   ініеmзбіеіжноі   вытіекаЫ   воi
іпрос  об  отіню,ш`Gшииі ,рабочеjlіо  класіса  к  борьбе  кл,асюіоівіых  ноісиН
телей   двух   прот`иівоtlюэюіжны'х   ліиініий,   тgндеінщий,   фюрм   и.ли
спосоі6оів   буржуазtноmі  кріеюібіразоівашіи   Рос,сии.

•       В   ряде  ,свіоіих  ріаібот  90-х  гюдоів,  являвшихся  всест'Оронней`
теоіретической  подготовкой  со3дания  партии,  В.  И.  Лениі,н  ст,а-
Еил  воіпрюіс  о  реаліиізіаіции   возможности  ріеіFоіл'ющиіоініtю-рі®апуб-
ликашаюіго   типа    буріжуаізініоmо   щріеюtбір,аізIс»вашиія \  обIщею4тів,еі1тіноій

ь ,жизjни  Роюсіии  в  іпіріямую   заівіисимоість  оіт  гег®монии   аощиіалtи-
-сmигч|е|Оии   арпа|низо|ваjнн|Ою   прол|етаIр|иата    в    ок}в1оlбюд,ителыно|м
дЕИЖ|аН|ИИ   кр|©СТЬяIШаКto.й   МаlОСЬI.   Ко|Н1кр.еШНа|Я   всм3МtОЖ|НЮ|Ст`ь   б|уР-
ЖуазlНО-д.еIМо)ИР,а"ЧеtаIЮ|й   Р|авоЛЮ|ЦиLи   в    РО"ОИ|и1   ре|алlиlзов,аmаtсь.
в  действиітельінюість  в  ж,еютоі1юій  кл,асісо!Ею,й  борь\бе  прюлетаір'иа-

.тiа  с  буржуіаз,ией  з,а  иріестъяшаииіе  маосы,  в  кріоіцааGе  ріазви"я
и   уКРеШл|е|ни|Я   со|Юва   Раб|olЧ|епlО   |КЛа|Оаа   с   кр,еЮт'ыяШСШ3о|М,   ШОд
рDпкюводіс"оім  р абю,че!ю  '1ш'а,асіа.

ів  ліеI1Iинаио1й  ,иtде6  1іег'еімоlнии  п`ро1летаіриат|а  в  пір,еідсто'яIвшей
буркуаtзіно-ше,мюіира,тичасіиоій і  ргеівіолюіции  іна'шла   свое   гениаль-
ное  выр,ажеIние  д,и,аліеjкгпика   оочеггаіниія  ісюіциIалiиютіиічgаки'х  и(  де-
МЖР|ач1ИЧ|еоIdИ,х    3,адач    б.крь|бЫ    Р|аб|olЧею     кша|Оса,     диал©кТИЖа
пріеівіращеін'иія   рівіалшоій   вюізмюіжнсют\и   ,н,арошню,й   ірі®віолюіции   в
дейстівиmеілыноість.  Идая  гGгамюшіииі раібочіаю  IшаGса  быліа  Iвіпф-
вше \выGиа'заt\н,а 'В.  И.  Леш'иным 'в   18`94  гюду.  «На  клаюіс  рабо~
чих  й  обращают  сющиіал-деімюікраты,-пиюал  В.   И.  Ле1-1и(н9-
все  овое  віни,маіние  и  в,сю  авіою  деятіельінюість.  Когда  mредюiвые\
представ.итіеLjти`  ело   усвіоIяг   идеи   на'учіноmі . социалжім.а,   иідgю't
о.б  истюри'че1аиоій  ріолtи  ріуоакiОію р.абtоq,ею,  иош`іда  э"  ,иде!и  "Ол'у-
чат   шир,оіиоіе   р\аісшр.оелр,ан,Gниі®   и   срIед`и    Iраібочих    сю8ідадутчQя
прочные  оіріганиізащиіи,  п,р ооtбір,а\зующи`е  телеріешнюtю р аі,зроіз,нен-

g,;ОвбЭуТ=О#::,%аg}Юаd:%ЁНУрд8бЬ°'ЕИиХи:Оп:ЬЗ#н::вТшРr:;Fg:lаСС#ВаУвТе
]3юеы  де!моіиріатич.еокиIх  элеміеінтtоів,  св,алит  абісюлют`и,зм   и   шове-
діет     РУССКИИ   ПРОЛЕТАРИАТ   (Iр.ядом   с     іпролет`аіриатом
всЕхстЕэдш)прямойдq.рогоч_f>_т_к_р_ь_ітgч_ц_о_4и_т_и_ц_е_с.$.ой~§о_п_d-
бь!  к    ПОБЕдОНОСНОй   КОММУШИСТИЧЕСЕ€®й   РЕВО-
ЛЮЩИИ».   (Соіч,,  т.1,  скр.  282).

'  Укаізыіваія,   чю   в   р`уосtкіоій   дер,е!в,не   соів'меща`ютGя   двіо,я\иоію

рюда,,  Iс7I\аjаоовые  п|рtоггиво|пюлоlжно|сти   ('м`ежду  |сёльjсжими  ,р|а,бо|-
"ми и , ®ель"иимIи , !Iкрещприн'имtателями,` віо-ыіеірtвыж,  м,ежду ,всіеtм _

ш,0

кір,®стьяшіGтівоім  ,и  віоеім+ Iпоtм,ещиічь,иім   сщрсі®м,  во,впюрых) ;  `В,   И.`
ЛGI",н  на,стіа,ивал  на  тюм,  чтю  в  бtлиіжайішееі  в`ріеім\я  `вгюіраtя  ,1трФ+
т`ив,опюлюіжiн,ость   іиіміеет   для   сюіщиал-деімIоіирIатиіи   н,а\иібісюI.ее   оу-
щеістів,ешное   и   інIаиібюLі,ееj   іпраіктіич,ес"и   важmсю   зінаш,ешиіе.  ` Еіслиt
р,аб\очіий  и:аос  хоічеіт  встатъ  tвіоі  гл,аівI®  'вс,еігю,  ініаірюда   н,а   біорьібу
против  саtміодержав,чгя,  ош  дол'жіен  піодніять  зш,аjмя[  юіавіобLажде-
tниія   русіGисm   иріеістьIяшстіва   от   ,всіеіх   іоі6тіа"кіоів   ік(ріепі®снш\ші8слчв,а.

(іам.  В.  И.  Ле,ниін,  Сіоіч.,  т.  4,  стір.  401).  И  тольіЕФ® в  шоIм  шушае
боірьIбіа  ікрестьяін  про"ив  кріеmою"іичіеютва  м®жел  бЕшь  уісшш,ніо
завіеіршеіна,    если   еіеі   вювіглапзигг   сощиаjЕи,Gтич®скші   оріпіаінtmзіоIваін-
ный  пролIелаіриіат.

Нsобіхюдимым   услоівиgм  і оісущеютівліеін}ш   ріаібtОщіим   Ё€Lлаюсоtм
е1I1o   рол|ИI   ГегаМоlн,а   КРI®СТЪ,я|НСИОй   Р|еВ)ОЫ\ЮЩИ|И   В.   И.   ЛGН.Иlн   СШИ-
тал  вьщеление р,аі!бю)чим  класюіом іею деімоікріатизма,,  Kаік, ®аім)o\ю
п,Оеліеідювіательноіго,  до  кюIнца  ріеiволюцикmноп`іо.  В  пісшінюй  лемю-
кратизаіщии  оібщестівешIнюю  строія,-укавывал  В®  И®  Ліаншнg-
зіаинтереюоіван  л,иішь  пріолеларіиат,  шоіэт`с"'у  лишь  ®н  ®дин  мю~
жіет  ібыть  передювь"  бсрцоім  за  шолmш©скую  аво!бюду  ш  3,а
домюіир,атичіеоки е  у'ч]ріеждеіниія.

Толыю  пріолетаіріиат,-утчверждал  'В.  Ио  Ле!нинg-сіпtdаобі8н
гіо  іисшца   доівIесm  деміоіир.атизащи,ю   пюлtи"чі©сtыс»Iюі  ,и  `обIщею:т-

tРl:;gg`ГЗ'р#О'ЯЬабИоб::LхТ'а<ТБt%тдпаоМ+%#mс##а#И#ЯG#о%%атбиFЭ:к=::g
дея"ель,Н|оlСТИ   Р,а|б1ОIЧело   )1а71|аЮю,а   С    дgШжР,аЩИ3!МОlм    о|с"аыЕ±НЫХ
кt7таосоIв\  и  груш  осл,сZб#ло   бы  силу   деМ,ократического   двIиже~
ния,  осjzсЕб#j36  бы  \политичеіскую  борьбу,  сделало  бы  ее  менес\
ріешиmел.ынюій,   міенее   тюсліедоп3іательніой,   болі©е    сшюсюібіюй    н,а
компрс"іиіссы.  Наобор,от,  6оCdе,ZZе##`g  грабочеігіо  кла,сіс,а,  как  mере`.
дов,о1іо  борца   за  демократичеіские   учрежде,ния,   g7GЁдjвgд`F   демо,
кратичесікіое  двіиже'ние,  gісиt2#г  борвбу  3а  политическую  св\обо-
ду,   иб,о   рабочий   класс   будет   7юЭгсLжZ#6сЕFёp    все    оіст'алъные
деіміоіир,атичеаииіеt   ,и    политіичіеаии    ошозищионшы,е    эліем`ешт'ы,

ggLТкgтьТЮ;:#:а#оТвбеРн'3Л°бРеспКо,в:РрzJ]iЕТыЧйе#Б::рыРЬа'д:Каgg##ФлиТ
тшічеюким  и  социіальным  істро,ем  оовріеміеннюшто  ®бщес"'а.    Мы
сказали  выше,  что  все  сО14Исz,oZЮ7'b!  в  РоGсИи  должны  стать  сfj,
цZ4сэtz-dGл4окрс!гсZл4и.  Мы  добавляем  теіперь,   все  истинные  и  поч
следовательіные    dелюкрсZгb!  в  Роісіё,ии    должшы    стать  соgф##y!н
Эgлюкрси'сZл4zt».    (Соч.,  `т.  2   стр.  312)®                              Ф

Эю  и  еIсть  л@нишокюіеі  учен,ие  о  диіалі®№иKе  ,в  прим©ш©н"
к   анализу  действительного   развития   буржуазш®й   реЕв®лющж
В   РОССИИ,   ,ГеГеМОНОМ   КОТОРОй   ЯВЛЯЛСЯ   И   МОіm   ЯВЛяmЪся   т®JНЫКО
один   класс L пролетариат,   класс,   вражд©бшшй   €,амшм   ®$Fю+
вам  буржуазного  общестЬа.

д,и,аліектиіки   В.   И.   Лашина   ніе  мФFчл'иі  іпоіняvнън    імеішышев"ки.
Иtм   это   іиспчоіричесіиоіе   положен.ие   В®   И.    Л,епLдиіна    ,оіmять-.та\Ии`
іюікаіз,алюісЬ   кр`убь"   інаруш®ниіем   лоIFи`ии,   оігроімным`0   ,н®гюшят-
нь1{м   ,mрюггиівФрениюм.    Fеле"o\ноім   буржу`а3шой   ріевIойющин   Яв,-
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й5нёmGя   Пролелар,йат ~ ,`кліаіооовый   вір(аг`   буржуавии.   действи~'Fельно, ©то было  противоречие, но іпротиворечие  самой  жизни,
вgдуще©,  двигающее,  развивающее   противорещие,    объектшв-
=Ёая диалек"ка  ревЬлю,щии,  отражешная  В.  И.  Лешшным  в  его
г®ншальном  анализе  ,жлассо,вой  ,борьбы  и  претворешная   Ком-
мунис"чеекой  шар"ей в боевое действие пролетариата.

Лешиніжаія   поtспчаіноtвtка   вгоtпіроюа   учит  \н,ас,   чтоі  диалtаЕсIжа
еють\  огкр,а`іжіеінjиіе  ок}н,ОіЕіны'х  зашоінов,  Оібъіеіктіивіною  прсщеас'а,   вю-
o!ружаегг  ч[еліовеіка  {нtа  о'Овш,аггелшу,ю  борыбу  за  овdlіадениіе пtр©д-
міЕ"м,  віещью,  явлениIеім  Iи  приівоtдш  еіго  tк  рукоівюдіст\ву  ,авоей
Qоібс:тп3еініной  «ісудыбіоій»;  диал,еш`иіиа  естъ  уч,ениіе  оіб  овл,аjд©нии
а"н"Еыньдми  заиошіаіміи  дейістtвіия  над  пріедм,етюім,  руководство  к
действию.  і

СОчіелаіние   сіощиалиістіиіч,©аисй   и   деміокріатичіsGкюій     боірыбы
нріо`лета,р'и.атіа   в   едіиініо,й   'кліаQсювоій   боірьібtеі   протIш   пю!мt®щшкіов
и  іжаі,ни.гали1ёнтсжв,   (в   бюtрьбіе,   иото\рtаtя   `в   авіой     вtодо)воріогг     ше,из-
бе2Ешо  должна  была  в"яuнуть  под  руккмюдствоім  пріолетариата
окроімшые  ЕииащуатіирУемые  трудящиеіоя  , маюсы,   ооідаржtаjl`а  в
се:біві  івоізмФжнкйсть   піе`ріф аіста\шиія     бурж`уазіноі-дамокр атинеоиой
рЁющиіи  ів   рIевоdюіп'ию , соtlшал'иістtич©акую.   Эта   гениіальIная
идея  В`.  И.  Ле{н,ин,а9  р,азівитая  іиtм  в  раібогIче  «двіе  таіктиіи  сюіци-
аліfдемюіир,атии   в   деміокіра"ч,еакоій   равол,юции»,   інашла   авіоіе
четиЬs  ,в,ыріаж.ешіие  ужё ,в  ,елю  ріабіотах  90-х  годюів,  в  `піостаінюtвікю
віелр"сiа  оіб  оісюібе!ншоістях  разіЕишиія  ріеволюциіоішногю\  дв!и..жеіниія
в  Рю(ссии,  о  ооювіе  раібіошею  кл,ааоа  с  кріестьяш,ст!воім,  о  гt®геімю~
нши   пріоліеггіариа"   в   оібщедеіміоікріа"чIеюі1юм   оіавіоібодителвном
движешйи.    і

Бкрыба в)а дgмюікратіизаціию  пюIнималась  В.  И.  Лан`ины'м  как
срgдстm  бор'Ьбы  пр.оліетіаірtиата  с  б}чр\жуав.ией  за  полtитическую
mободуФ   за   поліит`ич®сжую   влаtст`ь,   за   оісуществлен'иIе   сощиа-
яизмао

«.®.Gощи,алндgміо!кіріаты,-шиGал     ,В.     И.     Ліешіин,~ дсшжны
4`,кр®м,и'ыся  орігаін'и,зоівать  кл,аIасювую    `іб.Орьбу    IпроLі(ета\рtиIата    в
с:аі№"оія"ьшш®  пюлtитичіеісtкиіs  рtаібощиtе  партiи!и,,   бюр_tящиіася  з,а
;іемоцратию,   ксж   €реЭсгGо   3аівоеівания    по<читіическ,ой    влас"
гmрюл1ешаріи|,ачіоім  и  уіскрl01йс"а  им  сющиал,иютиіч.еакmо|  обще|ств!а».
(Ва  И.  Лtеш,ин,   Сіо`ч„  тФ  4,   стр.   239).

гжрFб#Ч'ЁБоКШл':LL::рt#::':,ИОве.Пй?Цi#j:нШиТ+е:Ё::С#zе'Рн:сатТ:Ии:в,аК#аЁ:О:HО:=
ра'3ірывініоій,   овяізи   с®щи,ал,истіиічесиих   и  демоікріатиіч,©акш`х   з,адач
рtаібоіченю  кла\сё`а.

і*Пр'аIIшищеtс:к:ая  деіятіелыность  ісоциIал-д`емоікр атов  ставигг  себ е,
Z{аtк  иікрі®ст'нс»,  зіадач,ей  ру1ювФдить  z#IаіосювіоIй  борыбоій  прюлtета-
F иата  и  орmанивювіать  эту  бсрьбу  'в  ее  оібіоIих  кріоіявліеши,ях:  со-
циалисггЕ.иtчеюжю,м   (ібіоірьб`а   прtот)иів  ,кл,аtссіа   к,ап`ит.алистсю,  стріамя-
щаяая  K  р,аз,рушешию ,кліаісіоошыоію  строія  и  орігаінизаtции  сюtц_иіа-
лист"ч'есікою  о\бщ.еств,а)   и,  дамоікрtат'иічіеюиом   (біоtрьба    іпроfншв
а`бсюлюти",а$  стр,еміящаіжія  ік  завюtевашию  в  Росіси  пі'олшчич,еL-
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а`Lкюй` сп3oбоды  и  демюtиріатизащи   пюли"шеаютюі  и   с;біі>!`isсmзеш-
ноm  с.1роя  Рооdии)"   (Соіч.,  т.  2,  стр.  304).

В.   И.   Лащн   учи71  руиоівюпить   бсцрвбой  тру\дящиіх]ая   м,аас
про'mв   абсоtrlюти3іма   за   осущест\вліани,е  общед©місіир,ати,ч®жиіх
ігрі©брс(вIаний,   но   ніи   нtа   .минуту   ін©   заібьmать   оіснісжініой   задаічи
"рс>L7Dетаіри`ата -в,авюіеіваніи,е   ди"атуріы   прюіл.ета`рiиіата,   наіправ-
Uіять эту  борьбу таtк,  чтюtбы ,каждую оггдельшую  форIму  ее,  иа`ж-
дое   пюлоіжен,и,е   подчиhять   иінтеірLеіс`аім   пролетіаріи,атtа,   m   ушу-
скіая  ив  виду  общGю харіа№Fрtа  б,о.рьбы,  общеій  целіи ©е - крл-
й1іоію  и  окюtнчательшtю  унtичюженіиія  іыояKо,й  эіиаплуіата)шш1     и
ваякю'ю  угн.еп`ешіия.  Не  дать  во8.,можносLти  та,ажат'ь  ікаіштаtны  из
огня  рукаіми  рtаібоічіих  для  буржуазиіи,  hодчиініить  біуріжу.аtзн(ую
ре,вс>л'кщию,   в   п®рвУю   очіер(€дь,   3,ап3іоевани+ю   б6льшиіх   `выгюд
л71ія  пролеліаріиата  в  епіоі  борьбе  з,а  окюнч`ателш1ь1й  ісліо|м  воело
капиталистіиіч!аакюшо обіщасmва -тако,в,а  по В.  И.  Ленину была
заідач.а  геігеімюtнии  раtбоч,ею  класса.

\В  ленишаиоім   ооелинIешии  двух  елкрош \іклаjОсюв®й    бікрь,бы
Р|аб®Че|Ю    1С71,а(аоа   оаНО|ЕНtа|Я    ' ,целЬ     ПР|ОЛ|ета|Риата -8LаВю(ЭiваJНИе
циіктатуры   прюліеларіиtата -іне   толыюі   не   теріял!аtсь,   каік   это
бЫЛЮ  У  ПЛеХ)а|Ныа,  .НО,  НаОб|ОРОт,  ею  о|lIрlеiделялоlсь  в,се ,развгИ-
тие   клаtасавюй   борьбы.     ПLDОлгет'ари,ат --ігеігіе!моіц    буріжуазіно-
даміоік]ра"іч]еаюtй   ріе{волюіцииі.   Он   актіиЕ1но   направл`ял   иласісіф~
Вую  боРьбу  по  ПУ'ГИ  ПlеРIеРаlстанmя  lбУРЖу|а3Iно-де№Оlкр|аТИ.ЧеаЮlй
реіва71юции   в   р®віолюцию   осщи)али\стич.@сщую.   И t  этіа    осн\ова'ыоей ' проIг`рамімы  и  таIктижи  пролФтарtиа'тіа,  `віое'й  ,р,еіюл.юциіошноій

д®ятелын,сюти   сюіци,ал-,демо,кратіи  была   В.   И.   Леінин'ым  яано
иізлоіжешIа  уже  в  ці®рівж  еmОі  рабошаіх  90-х  гюшов.

Пеtредсюю'й  боріфц  ріеволігсщи,  р'уіисжю`дя  ікрі8сть'яшіакиtми  м@с-
саtми  в  и]х  б,Орыб,е  3а  демоікр,атию,  ни  ін,а  мшугу  ше\ должген
был  3абшвать  оіб  оtщрі©деліении  об.iцею; ' пол,сжіен,иія  всіеіх  свюіих
с!оіюзmк,ов  в  э,тюtй  біо(рьtбе®   ПОі  міеіреt  ріазtв.итчия  бtорьбіы,-пtреду-
црещъдал   В.   И.   Лешіи{н,~ ре`альініью  клааQоtвые  интересы   неиз-
б|е|2ГqНО   IкрiИВ,едУТ  ,Р|Яд   оОЮ.зШmИОв   в   ЛапеРь   иоtнТtРР|е!вюлЮ|Ц`И|ТI.

РуmоівIодить   рGволюцией   піріот'ив     іоаіміодер[жави,я   овіначаліо
],ля  В.  И.  ЛGнии,а  каждый  ша`г  ф.аволюци  бр,ать  с  біою  не
тоdlжо   с  силаіми  абсолюти8ім,а   іи  іріеIаікщиютшой  ібуржуа(з\ии,  іно
и,  в  дріуmих  ее  вьшражіениіях,  `сю  свіоиіми  сюібствtеінінь"и  сююізніи-
иаіми  з,а  общий  хаіріа,ктер   борьбы,   з,а  м\ащсшмальінюіеі  разівязы-
в,аJнtиIе  уtслюв'ий   htоілитіиtчэспюій   сівободы,  про,л©тчаріиіата.   «Оібъеди-
п,еіни,е,--іписал  В.  И.  Ліеіmн,-t®сть плюіс',  юігда оію подн\Им.аіет

:g:мТмЕF'Я:5МъЬЁ,иЕ%\юЁ:g]ЬЬ,б:`::'g%ЁЕ::О'ЁсЁР#нЗ:J:ЛЁ!:iТаП&g;
піріи'ниж,аіет   оібъадишяющи,х   дсL уро\вінj±   пр)едраюісудисв   маосы»
(Соч„  т.  5,  стр.  б1).  Ташая  пост`аноівіка  воіпрос\а  сра3у ж,е  апріеL
д,еліиліа    и   ланиніаzюіе   пісшиімапч1иіе    сюіювtа    р,абIОічіеію`    клtасса     с`кр,естhянсч`в,ом.

Мы  помінtим,  чю  руіGGк'иіе ®гш,ор+унисты іиіз  кюіжіиі левли  вон,
Фб'-эіріелая  ,либіералыную   буриуіаз,ию   от   «июпуга»   гпqр®д   «ікр\ас+
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н,ь"  ,пріизtр\аіиоім»  сющи'али3,м,а.  Они]   как  и3вестно,  уmiвар,иівал,т,z
ра,біс>ічий  клаісс  не  1тугать  `{оібществоі»  т'еюриеій  со,циаліи,стиічесж,ой,
Ріевюлюции   и   ди,Lкт,атуры   іцроліетаір'и,атча.   Мы   ощметиы,и   ів,ыше'
соіотіветтству,ющиіе  кюліе`б,ан,ия   в  этю\м  `віс»проіое  іи  у  Г.   В.   Плеіха-
нIо1ва .

В.   И.   ЛGниін   решал   этют  івопРос   в   едиінствіеішю   ріев\оkю-
циюtншоім  пліаін,е.   Он  пиіоал:   «іВtадь  сющи,ал-деім\оікрат'ы  вюе  при-
зін,ают,   чтіоі   піолитич`еіскаія   ріевюл\юци   в   РОіасіии   дюлжіна   пред,-`
шествювIать   социал,истіи\ч,еакюй`  революпииі;  іне,  .сліеду,ет  лиі,   соіе-`
диінившись  соі tвtсем'и  пюлитичJеаии  оіппіоізищиюіншыми  элеіміеінта1міи'
для  боірьбіы  прюіт`и,в  абіоолютіиз,іма,  отодвиін,уть  цоік,а  аbщиалиізtм ,
ше  обіяз,ательіно   л,и  э,ю   для   уісилеіj-Iіия   боірьбы  пtрtОтіив   абісоілюч
тіизім,а?»    (Сюіч.,   т.   2,   стр.   30`9) :   Таік   стаівить   в`оіпріоtс,-ошзіеічіал
В.  И.  Лешин,-это  озін\аічает  не\  пюініять  оісіноів  м,а\рікіоиз,'ма,  оіпіун
стить  віае  Kоінщр,етнюіе  ,ooдеріж ашиіеі  р,аз\вшва,ющейая  действіитіель -
ніоіони,  н®  пюінять  апецифичіеіоки  уісловіий  ріазівіиівіающейоя  бур ~
ж'уавінюій  ріеівіол,ющиm  ів  РОссии,  е,е  харіаіктіеіріа,  прирюды,  движу-
щих  аил,  это  ,оіз!на\чает  п,оі  сіущеtсmвіу  адачу  р.еівіолюtциіbін.н,ыж  по*
зи.ци,й.

«...|СюIед|и|еш'ие    эко,Iгтtоlм|ичегаИих    и    п|Олiитичlеоиих     в|ОпР[осюВ,
сющиаліиіс'тиЧ,gdкюій    и    дdмоікрtатш€ісікіоtй    деятелыюс"    в    одніс*
цел_ое,  во  едшную  клсtссовііюj  борьбg   пролетариагга   не   осuiіаб-
ля.ет,   а  уаиліиів,ает  дgміоікратиічеjакоеі  двиіжGниіе  I1,1   политиічіеакую
біоірьібу,  кріибл.и,жа,я  еіе  к  р,еалшым  интереаам  ,шаірсшных  ,масю,
вытаісікиівая политиічеісік'иіе  в,оіпроісы  ив  «теань1,х  кіабіиінетіоtв  интел ц
лиігеніц,ииі»  на  улицу,  в  сред\у  раібочих  и  трудящmхся  кладсоів,
ріавімешіивая    аібtстраік"ые   .идеи`   п.оліитішіdОкою     гн,ета    ніа    те.
реаль,ные  прюіяівлашя  епю,  от  иотісрых  страдает  в,оеп`Jо  бtОільше
цроліетіариат  ш ,нtа  ,пюгшв'е  1юторЫх  веtдщ  авою  агита\цию  сюіщиал-
демоtк,ратия»  (В.  И.  Ланиін,  СОч„  т.  2,  стір.  314).

Подцеіржка  иріGстьяішствіа  в  ело  боірыбіе  3а  доміоIкратичіеюіииIе
кріеібіов,аніия   ніе   прIешпол,аігаелч   и  (ніе   тріебует   никакоію   ко,мшр,о-
миIсіGа   с   не\зоциалчдемоіщргачіиічеакиіми   проіграммам иі   и   нриініци-
п.аіми.    ,Наобіоірот,  тольіио  тоілда  выступлеш,ия  мелкоій  буржуа-
3И,и,    мIелк|olго   сюlбст1вlеШ|1"lка    м|оlгу'т     пJ,ри|нят.     о\Рган|Изоlван'НЫй,

L``    дисшZшлиниIріоtваінный   и  tр,ешителыный  хар,аіктер,   кюігда   вэ   гла-
ве  реAіз,с`люtциіоінін,ого  двIи2кіеіния  всташет  клtасіс,   единств`ашю  Qпо-
Ообный доIвіе,с,ти делrо деLмократи,за,ци до ікоінtца, толкать эксшJтіу-
атируемыіе   масісы   на   ббльшую   посj`ледрвателвнссть    в    своіих
тріебюіваініиіяіх.  Отказ, хотя бы и вір,,р,імешный,  От  ,с,оциалиLзма  неиЗ--
бежгю  приівісл`л  бы  и  м,еіньш,ей  рештлтельнюісти  в,о\  в,се:`,1  выступ-
ЛаНИи  РевLо,люlЦиоlншых   кл1а\Оао\в,   по|гоIм\у  что  де1мократй|зм   ПРО-
лIетаіри,ата   нIе   был   бы   отіделеш   ,огт   деміс»1Ф!атги,зіма     оістальных
груш  обще,стіві?.  В  тюtм  то  и  дело,  что,  В.  И.  Лешин  утзеір>т,tдал
НеВ1О|ЗlМ|glЖНю|СТь'  доВ|едени,'я   до   кОЕ`.ца   де.М1О1КР1аТЧИ'И    беЗ    3аВО)еВа-
і1Iия   диіит'ату}ры    п'р,олетаіри\ата.    демі3iк,Еііатия    есть    средство ~
гюівіорил   В.    И.   Леіниіч -іIj.е   толтL`\кгі    3арюіеівtаыіия   п,олитичеетюй
свободы   в   рtамкіах   буржуаі3ш„сL,lеіг,л і`.г:ратіич,ееюію   гоісударыва,
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fю   и   с,рс=д,ствіо   біоірьбы   3а   диктатіур\у   щролетіа.ріиіат,а,   з,а   соіциIа+
.,т Iirс,тIzшіеIсиоіе   стірюіитіельіствюі.   Нельізія   отдеш`иіть   демоіир\ати,чесжурt`;
боірьбу  ,прюліет,аріиат,а  от  аощаіли\стич,еюікой  борьIбы,  от  борьбLI

:,`:вад.И'КэТiТ;'У&g,еП[Е,'3g:#',аЁ;ЁЁt'ж::iеС'ОсЩi%3%Е:ТИ:::#jГ;:Р'иСТЕ:Оtg:ТеtЛжЬ,с:
проіцес,с,а   кліаіGсюівюій   біорыбы   пр'Олет(аріиіат'а   с   біуіржtу,аз!иіеій.   Выю-
іі1аія   ж.ивініешшIоість,   аиліа   и  эініеріги\я   юлаісооів,оій   борьбы   ~   суть
едиінстію  этtих  дв\ух  прел,иівопbліоіжных  сторогн.   Тогг,  ,итю,  піопы-
гался   бы   ріаIзоідрать   ,их   ша   саімоістюіятіельіные   частиі,   ют   пр'и-
низиіл  бы  клаіоооівую   борьбу  пріол,етаіриата  дюі  уріовінIя  бур,жу-
а3шіоіго  двmж,еіниія.

В  стіатые  «Задач,іиі ,русGииіх  сющиал-дIамоікр,атіов»  В.  И.  Ленищ
сутмlGтИл,    что   а'о13дlаlн|наtя    им   о|рmа|Н)и8|аЩи|я    «Со|юз    борьбы   3а
оісівюібіож,дениіеі  р,аібоіч,еіго  клаісіса»  черіпала   «...`сівоіи   силы   иjміешно
н3   со€с)Zt#е,тtіj;T  соц`иалIистичеіской  и  дем,окірат,иче\ской   борьбь1   р
Iс;дtку   ін,ера,зLп\|елы-Iіую   кл,аіаGоівую   борьібіу   петіербуmlкюіго     іпірол,е~
та,риата»    (СОіч.,   т.   2,   стр.   3]7).

Пюлісіж,еін,Iие   В.   И.   Ланиіна   о   ,нео(бхіодиімюістіи    іоочет)аіг1,иія    в
еілиін,Ой  кліаосюівзій  бюірьібіеі  сющ'иал,иістIи,чесіких  и  демюіирIатищіаdии х
зLZI.даіч,   сфоірімуліирюівIапіно'е   иім   в   рLаб\о"ах   90uх   гюідоів,   ра3Iвіиіва-
лось  влоісліедістви'и  ,на  цірютія,жеп-1іи,иі  всіеій  теюіретиічеісікой  и  поліи-
тиіч,еісікой   деія.теільшіоtGти   В.   И.   Лешиіна.   Ошоі   вюішлоі   ооістаrвінюй
чаість.ю  в  лениінскую  теорию  сіощиіалиtстичіGсIкюій  ріеtв,Олюции,  ста ц
ло   в  ісюів'ріеіміеніныіе  нам  дни   біоеiвь"  ,сріедстівоім   бр,атіаки'х і коім-
муіниіст,иічіеюииіх   піарт'ий   по    реівюлюIционініоіму    кр,еюбр аjзIовіаніию
сіб,ществіеіннюій   жіиізіниі.

тич,gаи1и?х]6иГёС:ТйТj,а%,g%'gt#ча::#ЕЫ3Та#ТЕГ#`:#[,%:%ТнаtЕГиgа#:аJТкО±КgLаj
уметь  с о G Э и # # г ь  б,орьбу  за деtмоікратию  и  борьбу  за  соZ.іиа-
`тjистическую  революцию,   юо Э tz Z! 7zяя   нервую  второй.  В  эт`ом
[3ся 'труд1-юість;  в этом  вся  суть»  (Соч., т.  35, стр.  213) .  Ис\кусств\t
со,адиініеш,ия  біорьбы  з,а  деімаиратіию  и  бюрьібіы  зіа  ооциіалистиічіё-
сі1дую  р,еіволіюц,ию  В.   И.  Л,ен,ин  н,аіст,о{йчиіво,  учил  рtевіолюциіоіне-
роів-імаріиоиіс,тюtв,    пюдпоггіоtвляіяг   ,Оо,зідіаішие   маIрі1Фсіистіаиой   ревіолю-
ШИіОШНЮій   ПаРТ.ИИ   В   РООСИИ.

Ленинское  ;соед#неше     демократических  и  соіщиалистиче" ,
сгки,х  зад,ач  ед,и'ной  іклассовой  борьбы  рабочего  класса  и  яви~
лось   непреівзойд,ешным   обра`зщом    гениальной    конкретизации
материалистичеіской  диал®ктики  fв  дейстівии.

Гносеологические   основы   ,ленинского
решения  вопроса  о  'роли  пар'гии  -
рукоіводящей  ,и  направляющей  силе

народной ре,волюции

ак,о,Р':'8З:3Т±ОойдЁ:%:с:иСg:;Ь±:#}:.;И;ГнТО,йРГ:р=,'вТо]g]е:Тц,#l::ПЬР'°ЬСgсgg#`с:ю'g,g,g:=
біе  клаосоівьдх  нюісіит\елIей  дв.ух  пр,отивоіполФжных  форм,  опоісоц
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бФ,в `р.еализаіцtии этой   пеюбхоідиімос,ти,   О  р.оліи   раібоче.г,о   и,ласса,
шршзвIаініmю   сmиім   аіииu3іньLм   со,зіна"ельшьнм   \Емеіш\ателыством
сов{д,ат\ь  условиія  пріе"ращенtия` , р©алынюй, возімюmюіG"  р\епзолю~

gЁ:ЕН#еg`О'Е%а#"Чи::ЁюЁЗ,`ВТаИхНОдЕml::И%дар,а8,gz\gюУmаk3аНЮЁ.Рй:
Лани{ным уЁsіниIя юб оооібо,й ,р.оли ,реітюлюіциюішой \маіріисистсIкой
mар"и,.

Учеши©  В.  И.  Лешіина  о  піартіии,  ее  роdlіи  в  револ`юіци"шні"
jщвиж`ении рабочеп`о  клаіQса,,  в  исторіичаа1юм  общек>лвеннюім  npoh
1ЮСОе,  mO  авоеlМУ  "УбоЮ(Му  в|НуТРlеШ,НgМ,у  суЩестВу  асТь  об|Оlб-
щ,ешиіэ,  ®ьюод,  итог  диаліеи`икю-tміатчериіалис!тичеаIюіюі    Iана.лиіз,а
историіи     оGвюtбодителіьінопіо  дыижеіния     челіовечества,   истор'ии
кLп.асююво,й   борьбы,   истіории   во!зшишювіеін,ия   и  разви`тиія   р,аібо-
чеію   кліаск=а,   tело   репзіолющиіошноюі  двіиж,ения.    іВ    л,анишжом
учjеінии  оі  парти  пщведан\  гешіиіалыный  \итюпщ  боірьбы  ріеволю-
3ЩО"НЮЮ|  МqРmОИ3|Ма  ПО  вСе|М  ОаНЮ|вшЫ)м  ВсжгЩЭ|са|М  11НОСеЮлю|ГИИ
и   общGсfmешніой  теор,ии  ,и  с  аубъе"ипзіи(стаіми,   пытавшимиоя
aиIшуть  со  счtеmа  мщроівой  истюіріи,иt объакт,ивіны®  з,аіюны  обще-
сттвеінн.omО  р,азви"ия,  \и  с  фаталистами,  IIріевіріащаjвішиіми  народ-
ны,е  маасы,  .Iс71аіасы,  партиіи  и  человака  в  бі®ОпIсмощных  раібоів
обожестtвляіам`сй   им'и   з!аі1юінIоімарінIоюти.   В   учаніии    о,    партии
В.  И.  Леінин  дал  напріевізіойданный  обравIgц  н,а`учшоmо  отріажіе-
mя   диалеікт,ик'и   сюіотіношt©ния   оібъеікти\вініотчоI   и   су\бъектиівною
в  рФст\оірищ,ааиоім  оібщеісmеініном  проіцеаое,  сююmн`ошения  стиіхий-
юостu;д   и   соізінашельноістіи   этюіюі  процесюа,   сюіотношіениія   и   взіа-
жмоспзіяв'иI   маіс(с,   IсгI,а,сGа,   щартии,   лиtшюісти.

И   лиібер,аЛьіные  шіарод-шиIGи,   и   «леmальныіе    імаржаисты»    с
р,аыых  mвищий пtриходили  к одноіму и тюму ж,е результату-
tшріищанию   за   народнь"tи`  масюамtи  каікюігюt  бы  тіо   Iни    было
юорчеюкю{ю   вінtачіаниd   ів    ;истчори,и     разmи"иtя    общеtс",ешtной
жши.

ВФ   И.   Ліеінmн  ,нахзв,ал  Iніароднич,еакую   міашіеру   мы,'шліеніиія  .и.
р,аісюуждеінtия   оіб   общестівіеішной   жизнtи   и   ее   іпрюіцесіоах   ув(ю
I,штtеллишента:к!]"   оамоtмнениам,   б.юроікр.ат`ич@Окшм   мышлеінfиіеtм
(іGм.   Сюш.,   т.   2,   стр.   490).

С  тюшии  эріеігмя  ilародшкюв  tнtе  мо"о  быть  и  ріе\чи  о  ріа3-
віи"tи,  сmедіов,ало  гювюріиггь  лишь  об  укліоtнаниж  от  желателрц
Iгюю  по  и,х  мtніеінию,  иісториія  челюіЕючіас,кюm общgст,ва  это,  ист\о-
рия   во@н'иинюIвGния   идеаліоjв,   истор.ия   «tирtитич®сіки   мы'сляп1і\их
личностей» -ініооителеій  этих  'идеалюв.

ПР и  т1аlкЮ|й  глубIОио|  И,деаЛи1СТИЩIеаКОй  С'ИснчеМtе ,взптЛядов  пРlед,
с`таtвлешие   ®   дgлtаюсоIвіой   борьібе,   оtб   истюіричіесікюй   роли   маіас,
кл,аtсісюів,   партий   оовершGнніо  ,иіаключіалФсь,   раіЕнюі  \ка,к   иGклю+
тЕалtоя  и  иакоій  бы  то  ни  было  оібъектисвшый  анали3  иісториче-
с`Жи'х   сіоібьmий.   НаIроідниtкm  высжа,зыв,али   пкулінIоtе\   ніедов\еіри,е   и
прешіеіб`ріежеіниіе  ік  самостоятелt]ным  тIенденция\м  отделшых  обн
Iщесmв,Онных  жлаіасов,  твор,ящих  исшор,ию  сюобр,аізініо  ооі  овоими
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"нтер,асами.   «Нарtqдніик   же,~mиюал   В.   И.   Л,ешип,~ ваеща
рIаісюухqдал о ш,аселіе"и  вtооібщё  іи  о  кріудящеімQя  шаjселешии    в
чіаіс"юсти,  іиаік  об  объактіеі  теж   илиt  другmх  бюліее  куI,и  мше€
раUзумнж   мерюіприя"й,   ікіак  о   tматіериалtе,   подлежіащеМ   іна-
кріаtвліашию  на  тіот  или  ,иной  щrггь,  и  ниzюIгда  ніе   амскреыі   ша
различ]ныіе  к7гаtсюы  наоел,ания,   каік  ша  самос"ятеыьшых  шсю-
риічеаиих  деятел,ей  при  даjшном  пуmи,  .нmкюпіда  ше  спжшЕ  воm`
ркБQа  о  тах  усло"\ях  дашінопіо  іпу",  1ют\орые  мюнчут  ра\звшвать
(ши,  накмбоірот,  пар,аливісвать)   аамостюіят.ельную  и  созін,аіIчельн
шую  д®ятельIнюість  этж  mворцюв  иGтюрии»   (Сющ.,  т.  2г,  с.кр.  491).

Либіаріальіные  ,наріошшиии,  'Iсmеіве"ичпеіси  уm,ерщажи,  буд:ю
м аjріиоисты,  прmзінаваія  объ`ак"ную  ®аікюіЬОміеріноIстъ,  иі`елюрmчIег
аиую с»бщест)віешн.ую  ніек"бходимость,  т"  с.амыім  атрицIают роль
соізнательніо,й  деятелшmuп  людей,  сіни  ошоіжіці©с`mліяли  делкр-
м"нивм  в  общdсmвешной  науі1фе  с  фатализмом.  Міещу  том9
сами  н,а(рIOLщниии,  іабраюывая  оо  счета  мирюівtОій  'истюр.ии  оібъеж-
тиЕную   ніеюібхtодижютъ   и   3а`иоінюіміерmсть,   пыта)яюь   шапзіяі3.ать
ложну,ю  идею  возможнк"сти  мишопiать  «імучитеі)1шый  эт`аш  жа-

;иТюаЛ::+%ТФЕgтmmа,РiаiаmВ:Грm:%»ё#Р#жанЩkЛТшрРелЮбр,аТ:вТgЕс#н-
Заіпадніоій  Еврюпы   ,в  беаомьшіешый  елиLхіийный  прощіесс.  Ра-
з`ум  и  чувс"віо,і-пmаал  Михайлоmсіиий,-«іможю  сжавіать,  н©
пр.иGутіатmоп3іали   при   віозініиинюівеши,и   сюпкріеміеш[юm   эіис»ніоміичЁ-
сисню  поір`ядиа  в  Евр.опіе».  СО  аво"  субъеж'гивным  меюдоім
ли,бqральіные  наріоішшIш,  как , виідно  \ив  привtедешніою  эажле-
шия  М,жіайлоtвісінопюі,  tп`с»п,адаліи  «tив  ошя  да  !в  пол"ія».  «`Чю`
Эт1о  з,а  щешуха,-От1в,еч,ал  М1иiхайлоп}сmМу  В.  ,И.  ЛlеШИш,-бУд-
то  .р,азIум   и   чуЕютво  іне  Iпірисутіствовал,и   при    івюзнIизIювешиm
IиаіпmаліиізIміа?  да  в  ч'Ом  жіе  к]сютоіиг  ж,апитtалиIзм„  иа}к  ше  в  ив-
віес"ных  отшюtшіешіиях  міежtку  людыми,  а  таіиж  ліюдейg  у  mОпю~
ршх  ,ніе былюі ібы 'ріазуіма  и  'чушва,  ,мы іеще не зніаем.  И  чтюr
этіо  іза  фаль'шь,  ібудю  mовшеійаmие  раізум,а  и  чувств,а  "даш-
ших  «,жIвыK  лигчшюіотей»  на   «іход  вещей»  б.ыло   «нишюжнюі»?
Сюшсам  ініапрюггив.  Людрz  усщріаивали  т"гдіа,  в  вкріавюм  уме  и
твіердой   паtмятm,   чре8вьшайшо   іиакусныіе   шлюзы   `и  іпЛоі'mиіныр
запсж1іяівIшіи,е  шеіпюіиоірноію  ,иріестьяшиiна  ів  руісліо   кап.и'гал`иmиіе-
аиоій   эіиаплуатации;   ю,ни  ісоі3даваши  ічрезвша,йно  х`итрые  об-
вtодные  жашалы  іполи"',чекжиіх  и  ф'ишаіmіовьж  імерюпріия"й,  п®
юrlкр:ым    (mанtалIаім)   устремлялись   тпаігиrпалист`іI"е!с"Оіе  шаіиоіп-
лениіе   и  иапиталіис"чіеюіиаія   эк]сщрошриіаIщ1ія,  ше  ушюшіе"ор,яшз-
шиеоя  дейсгпвиGм  одниtх   эmнюміишеіспGих  з(ашюін,оів»   (іСогн„  т.   1 р
стtр.   378).

ИmОріиірюпЁашие   tи   шрешеіф,еже"іе     інаріодньIjми     маіаGа)м'и,
тіріет\ирю!ваIние  иK  наж  ли`шіанных  творчекйкюій  юамк"стюятельнюстчи
было іхар'аіш®ршо  и длія  «ліеmалшж марIисшстюів» tи ж идейіны
продолж,а,телей -«,э'юнісmистюв»  іи  меньшевиков.

Скрув,истстФ1й  объеmиівmзIм   явлія!еmся     оіёшіопзюій     длія    ,рфца
ріеакщиіошых  mсми"шеюиих  выво)доів.  В®,ь  "мьнсл  епчD  ваjишю-
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чалtся,  в   псіпыт\к,е   \пгодсун.уть    \вмеютоі     ріеівол\ю,циіоінінIой    ті®оtріииі
клаtааоівюій  боtр ьібы теюріию  (міирнюпо, іопоікюійшоіпо о;жидаіния,  веру
в  ін епір GріеікаеLмюtсть ` іоібъешіиівінюmо  ,пріоіцесіаа  общеmlв,ешіноію,  р ав -

:тtt%,::':,Ь,iИlаеТлО:lТьТ#Тв,g:мТ%'%::::#:КйО'бч::л%'::и?4ТТ:аГ:%Г:О'=?оапьЧ3:'gе8:[Е',:
выра.ж,еін,и,еім   оtсін`оіЕшо,й  іполиmичеаиой  tз,аtдаічи  «л®гальнь1іх  марік-
сmс,тоів»,   ош,и  Iстіріеt]милиісь   tпоtс,еIять   в   р,аібіощіам   клаGсеі  tніев,qріие  `\в
'свіо,'и   тіЕюрч.еGкtие   tсилы,   ,в   tвоі3імо,жнюість,   чтоі-лиібіо   іизtміешить   ів

ходе  раізівит)ия  оібщеіст\веjшой  ж'иізшіи,  іаm'ивінюі  іпюівли)ятъ  m  kоід
ею  разівіития.

Глубіоч,айшаія  юпа!сtmОі3ть  стіруівистtскою  біуріжуазін,ого  объ®к-
т\ивизміа   ізIаіилючіал,ась.  в  тісым, \чтіоt  Стір\уівеI  пір\еідівіоісх!ищ,ал   иI  іпы-
тал(с,я  оібіоfсіновать  оmпортушиіз,м  в  р,аібюtче.м  двіижеіниіи  в  Роtс\сии.
ЕtГЮ|   ф аТ.аЛIИС"1Ч|аС!Ка,Я   КЮ|НЩеПЩ)И)Я   \ИСТ|ОР ИчIес|коlгlo   otб(щест|вlе|НlН,olг`oJ
п,ро(це,аса   я)в,илась   идейным  'истоічшіиtиоім   р,GвизиюінmстсIииіх  іи,деій
•эюн,оtміизм,а   и   ,впюtсліедютівіии   міеIньш,еівиIзім,а.   Стіріувіи,зім   служ`ил

эионоіміи,стам   іи   міеtньшеівiикаім   юібщей    тею(релиічіеіакюій   оіашоівіой
шIир,оію   пIроtпаmандtиріоівіаівішеійісія   \иміиt   теюрии   іааіміот®ка,    феітиL
ш7из,аціии  сtбщеtшmешішою  ра\з)в,йmия.

` «,Эк,оtн,і]миісты»   и   меіньшіеівшк1и,   всліеtд    і3а    міежд\уніаріодны(м

і7еЬиз`июінивім,ом,  tсвюдиіліи  (роль  сіубъеініивіноюI  фаmчор,а  в  ,иістю-
рии   (рюль   реівіолюциоінініой  'р`аібочей  tпаіртии,  рюtль  tооізtнатіельtнtо-
•ст.и   рабо,чіGю   ,ішаіаса,   ріоль   р,аволющи(оінtной   теюірии)   ік   інулю,
оtбреіиали  пiарmю  ніа  п,аіоси,`віпоість.   Оініиі  ріешали  'проIблdму.  `оог
отII,юШtеініиія  оібъеіктиівіной  и  (с`уі§ъіе!ит'ив,`нюій  істюрtоп   иістюрш.еtсіиоію
п`рощGсіаа  іЁ  с,угубо  миIстиіч®аНом  \плаіне.  `Фегг`иши3iируія  эікісшіоми,
ку,  оініи   пр,еівіратіил,и  поінят'иіе   акюін`омики,  в   мертівуtю     аібістірtаік-
1--1ию.

'СкріуIвиісты    \зіаяівл,я71іи,    чтоі    иіст[Ор,'ичіек]кLаія    ,необіхоtдиімюtсть    и

юбЪgктіиіЕнаія   ,заікIotнс"іерін,оість   еість   жіел.азін,ая      «tнеотівратиімаія»
ціеіпь  tз,ар,аініеіе іпtріедоіпр.еделіеніных  ісіоібIьши й.  Вюля ,  ,сюI3іна(ніи® ил\а)с-
\оов',  п'артий  Iи  отделыных  люде,й  таиже  зіаіріаінеіеі  tщріедюпрIеделіе`_
ны.  В  общесшвеін,тюIй  ж,иіани,  tпіоtэтю!му,  !н,е  міоіж,еп`  быть  сів)Оібожы
.lейtст;віия,  в  шей  піолtніоiGтью,  цел\иік'Ом,  іб,еtз  оmатк,а  юісіп,оідстівует
'1'ишь  mфібіхіодИм(о(сть.

Неіоібхіодиімость,   пtріодюліж,ал,и   струвіиісты,   пюі  пріиріодіе   и  tсу-
щеіству  сtвоtеімIу   I-Iешіо8ініаjваtеіма,   огна   .I-Lе,  ,моы{Iеіт'  быть   пр.еtдм\епюм
наущнIоію   'исіследtQваіниія.    СледіоIвіательш'о,   Iоіна   вс,еігда    «іслеіпіа».
.V1ежду  ін,go(біхоідиміоісітью  Lи  свюібодіой   иI  ,даліеіе  м,еж'ду  оібъ\еLкткрг
іюій   'и   іGубъек,тивгdіо,й   tстіоіронам,и   истіоіріичіеісікiоігс>   Общестів\еітшіоію
піроtцеооа  tструЕииістъI,  ,а  вісліеід  зіа  інIиіми  «эtиошоімиютъI»  и  іміешЁш'е-
виm  віоізtдвипіали  «Кита,йакуію  ,стеіну».  В  свіяі3и  ,с  этиім  они  иі tне
ПРИ|З)На|вал,иl  tР|ОлИ  Тео|Р'ИИ  lИ  Пtа(РТИ'И,  tк|а)К  М|olбИmИЗуЮЩе,й , И  ОрlГа-
н,иіз'уюIщей  аилы  \р,аібоічеm  IріевіоліющиіоIішого.  дви,жіGния.

Ріазіоіблаіч,ая   р,еаіициюішный   смыісл    филоісюіфоиик    домыслов
ліиібеіріалI=IныLх  tпарод!н.икIов   и  істчрувіиіс`тюв  в  отшtоішtешиіи  іиIстор,ичіе-
сжIоIй  шtеtОібіхіод,имос",   В.   И.  Лениін  ,зіаі1ц,итіи)л  ,в  ,св!оіеім  учен,ии  о
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п,аіртии  и  развил  дальшіе  следующи,е    пюлож,ания    ,м,аtриаи,ст-
`GюIй  т®оірии  о  ,соtоіт(нош,ешIии  объешIившой  и  су-tбъеіи"івіноій  стюі-
.р ош  исторіич,еакюго  .п)ріо!цеюс,а :

1.  Заіиоtны  разів,итіия  р,еальноігоі  мкра -пр,иіроды  и  о'бщаст-
в,а -юібъеіитіивіны  и  інез,авіиісиімы  от  віол`и  іи    соізінаінIия    людей,
с`гIіедювLат€льніо,  \неюібкіодиімоіст'ь,   т,   е\.   mаікюtеі   раізв,'итие,   tкотоірQе
с  н,е,ив,біеіжност'ью  'вытекаел  из  вінутреtшней  сівіяіз,и  и  вваимюідей-
елв"  я]вл|ений,  ,сущеіствует'  ів  пріиIр,Оіде  и  обществеі  інев,ав'и(сиім,оі
оіт  tоо,tзін.ания  ,и  жіgлаIния  люді6й.  Люди  uIіе  мю1гут   іпроиізівіольшо
«ісmмашять»,   «`униіtліожат'ь»   ил,и   «іооізідавать»   заікоіны   эшоіном,и-
чеекоіюі  разви'тиія.   Неоібхюди.моIсть,   зіаис»нюімtкрноість    ра8івиітmя
пріироtщных   и   оібіщастванных   ія]вліеініи'й ~ іпервIичінюIеі,   а   воля   и
со3ш,аі-ни.е  чіеловіеіиа -, івтіоірtиtшоtеі.  Піоіследши,е  інеиізібіежно  ,и  н©оtб-
хс»диімо  доLі[жшы  пtриаmааібліи\ватьая  ,к  піерівюIй.

2.   ЗаIк,Оіны  іраіз]виггиія   шак   яівmіеший   LIIірирюіды,   таік   и   яtвл,еін,ий
огftщоелві€інініоій  ,жиізн,и  .,вLгIіол,не   п,овн.ав,аtемы,  ісл®доіватель`но.,   люч
jи  мtо,гут  р,аtс;к'рыть  івінут`р,€jшнюю  ',с'вія8ь  ооібытий,  іпо(нtять  взаимо)-
іеійіствіие   и   взаиімrОіавявь  ідейіснівующиж  юібъеіктивных  \пріиічи.н   и
j,L`{   следс'твий.   Нею(бхіодимоість,   міоіжеіт   Jбыт'ь   пюізіiiіаіна,   иі   ікюігда
7тюд,и  д,еійстtв`уют  ооі  зінашtием  ,дел,а,  'н,еоібкоідиtмоють  слеіпаія  пре-
вр ащ а етіся  в  tніеюіб,хіодіи(міоіст'ь  tпюtзiша("шую.

3.   Практииа   являіетtся  рычіаігtоім  IпіGреіхіода  ',ив  iооіGтіоtяін`ия  \сліеч
пой,  ,Н|епо|з1на|нноlй  ,неюбх1одиМ1оС"  в  ,н|ео|бlхtоlди|мость  mо13lнаlН|нуЮ,
кіогда   люди,   де\йстівуя   в   ш,аіпр,агвліашииI   дейtстtвия   кыбъе,ии`в,ных
законіоів   раізівития,  уIспaоіріяют  'или   заімедля\ют  хіод  tсюібьmий.   Р,ец
віолюіц.иіоінш,ая   д®ятіелынюють   людей   _  чсу(щноtст'ь   іпqрехіода     огг
{i,епоз,нcіIш`')й    неоlбхюідимю|сти    tк   ін1е|оібіхіод,имtо|стіи    tпоlзініаі+щнlolй,    к
ftвладеіг-и.ю  за ко,наіми  ріаI3вит`иія  оtбщею"енно,й  жиізIніи,  ,к  іоо(сюя-
пию  сгво,бю,ды.

4.   РIеалыная  віозімюtжіность  дл`я   авоеі1юі  іпріеmращеін,иія   в  де`й-
с'тівIитчелыноtсть   ну}кдае'тіоя   1в   .бла|юіпр|и|ятных   усл|о(виях,    созіда-
ющихс,`я  біорьібой,   сіилой  Iсплоче,ніностіиі,   ,орігаініизюів,аінініоісти,  деіеH
сшісюабіноіс"  т`ех  tилаюісюв  іи  партий,  ікютіорые  ,зtа,иmереісоIваініы  в
пр\ев'ріащешиіи  tвіо3мюіжніоIстіи   ,в   дейст(виLтелыноість.   Реіш~а,егг  і3деісь
соізінательш,оість,   в,оля,   э.ніерігия      эт'их   tклаас[оів,       б,оірющи,хісIя   с
клаюса,Jм'и  и  паtртиіяміи,  заинтереюовашіными  в  заіглуше,ниіи,  в  по-
даівлени,и  Iiіаішtой  віо8tмюіжноісти,   ів  р,аtОчищеIніиіи  доріоIги   к  піре-
Еращеінию  в  дейістів'ительіно,сть  іщротивоtполіоtжішоій  р еіалшіой  `віоtз -
моіжноIсти,   «Поі  і,міаре  ріаісшиіріе!шиія  и  углубл,еіни`я  иістюір,иче!с,кою
тівікрічіеюvпва  люідеій,  'пиісал  В.   И.  Лешиін,-должIеін  віо\зр,аісггать   иі
раізмер  тюій  {міаісісы  наісеmениія,   иою,Dа,я  ,яtвліяе"ся  сіо3інат1ельны(м
и,стіоір,Iиіч,®сікиім  деящелеім»   (ООч.,  т.  2,  істр.  491 ).

С  тоtшоtст'ью  уістаіноівіив   кліаіасы,  Ошріе)цел,іяів,шиеі  с\во,1і1ім,и  дей-
ст{вия,ми  п|ро,тіиів.оі1юложные  сіпююоібы  'иі  фор)мы  1рfjал,и8|ации   не-
обходимости   проіцеіас,а   бIуржуазін,оюі   пір(eюібріа.зIоваін'и!я  ' tоб,щіеіст-
веінноій   жизініи   Ро,сю,ии,   В.   И.   ЛеLнин,. даліееі,   р,аізю,аібот'ал   гіе;т-1і:и-
алыную`  jпюлити!ч,ежую   піріог\Iрам'му'   дейістIв,ий   ,рабіочJа,`го,   )т{,тт,а,сtс`а.
Эта  ш,ріоmрам,ма  ібыла   р,ас,счтZттаттIа  )на  то,   чтобы  рабQJчий   kлаюс
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•шItас в  истюріичіеаиую біорьбу кріестьян  и помещиккэів,  ,поддержи-
ва,емых  ік'руш,ыми  ,иапитал,ист'аіМи,   свою  с.Овнательную,  оріга-
нивова,шную  волю, ,направил  т,ам іса\мым  исг1`орич,еюкюе развит.и©
пю   пути  подаівліеmиія   и    заIUIушеши.я    в,озімоIжносш   піруісюыюю
ваtр`иаінтіа  буржу,азніоtю  пріеюібр,аізованиія  и  обеспечешия  поб®ды
бур жуqі3і,но-деімоікріатич,елко`й  р,евол юци.и.

Кател`ория  истор,иіче"кой  н©бходим.ости пріедстала ів диалек-
тиіко+матари,ал,иtстиіч.есtкоій   конціе!пци,и   В.   И.   Лениша   каtк  отр,а-
женже  \біоIрьбы  1а7ьаірсоів,  tиз  шотюрой  а1с71,адшвалось  живое  исю-
рtическо`е   оібществанное   рtаэв`итие.   Здіесь   мы   вніовь   дюл+кны
ко!нстатиріоівать   сущес"венIноіе   отличиіе,   в   пліаін,е   гно,сеологииі,
ліеініиніскюігіо  ріаакрытия  иатеіюри'иі  іистюрич,еm,й  неюібходимtоіс"
огг шлежашіоваIю1ю.

В  90-х  гюдах  щрошлоіго істоліеТия  Г.  В.  Плежанов  не  поши-
м,ал  неоібходимоісти  теоре"чесиоій  ,борыбіы  на  два  фріс»нта.  'Тюі-`
пда  сін ісчитал едишспв,еінным  и гл`а\шым  гкр.сп.ивніииом  імаЕрис'из-
ма  в  РОссии на.родниікюів,  ра3івиів,аівших  аін",научіную  волюнта~
ристичі®сікую  ік.оінціепциtю  іиtст\оіриіч,ес.кIоію  обIЦеtсшешmо  п,роцес~
са,  преініебріег\ал  вJадач,ей ' борьбы  пtротив  сщрувисюв,  протасmи-
вапших, н,аіпріотив, теори,Ю  обожествления  закономIерінюtстіи,  фа~
тіалистичаакую   шооmцапцию     общек:"віацніо-истор,ичеаиоію     про~
lцею,еа.

В  `свя@и  с  этим  Г.  В.  Плехіаніов  всю  с'илу  свtо,ею  дарюівашіиія
у'ШТР е1биЛ  па  доIиа|ЗаТеЛьСТво  бе)асПО|Р|НоГО  МаР|кlС|ИtсгmкоЮ  ПОло-
жениія  о  .невависшмюісти  истоіриче`сікю,й  общестчэеtнніой  ніеФбходи-
Еюсти  оТ  сtolз!н|аНИЯ.  В  ЭТОМ  З,аслуГа  И  ПолоЖИТельНая  IС"кроНа
фиj-юісоіфtоиой  деятельіноіс"  Г.  В.  Пл,ежаіновіа.

Сm,аю тю,  tmo оін не tвидел інеоб(ходиім\оіс.Ivи одщопзр,еміелною
раізцо(блачеш,иія      ініеоік.а,т1т,иаінсік.оікр   '  оібъеіиіивизіма      «леmальных
міаріисистов»,,   ікрх   ф,аталіию"чесю,й    и,сюір'итюокой    ,ксшціеіпц,ииу
mаікошіещ тю,  tгт\о он  са,м был  окліоініен ік извtес"Ой ,аtбстріаіImюсти
аніал,иза  обществtешіоп`о  проіцеюс.а,  прив.ел,о  ею  ік  ін,арушению
пр'иніцш,а   іпіартийноісти   ів   теоірии`    по3ішаіIiия    диалеігсгичіесікою
матариаливма.  В  \Gпорtаіх  с  народн,икаміи  по  піоівіоду  изюриче`-

#нйюцНшgбвХТоИ:%,%СiТИг.РБ':ВпИл%#,а:,8:И:f;ЛаЧЁL#чаилТОябЖи,:3иНОlЁ#':=
тЧИIЧ.еюиИми| раосуЖденИя)М|И.  О|н  не  уп}я3|ал р,ешеШИ|е  эТСТО  вОПРО-`
Оа   С   Iпр|а|Iп1Икюtй   |Р|е|в|олЮЦИОНlШМ`|о   дв.иЖенИя   рабочего   кЛаtСС|а.
БОрыб,а п,артий  и  массюв  за іустаіновлени© оіпределіешнюію пути
ра.3витіия   буржуа,зно,й   революции,      соtюіз   раб.оIчело   клаісса   с
кростьяшістівіс»м,  ісочетаініие  tв  единісй  іклаісююівой  боірьбе  цролета-
р'ита  деміоікратичеоиих   и   осщиалиістичеісіких  'задаIч,   геmемкяния
проліетар'и,ата   в   кр`.естьяонакой   буржуавіной   ревіол,юшт,и -вю,е
эю  1ію,тнкріегпное , ісодgржашие  исюірической інеюібходиімости  окры-
лmь  от  Г.  В.  Пл\ежаінова.  Маіріисистакю© понимание  катепюріии9
mТОРИlч|аакю`й  ОбществешНой  н1ею|бхОд'имо|сти  потеР|ялю, `а3ой  дей -
стuзіешый, характqр,  ісуібъеіIггишая  сторошіа  оібщек;тпзенmс»ю  исгго-
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риічекжагю  іпріо,ц,еаса  о;kавалtась  mр`шшженюй.  ИісгIюрmеіыбая йе-
оібхіоідимфсть    была   отвлещі€іна    от   ікюmкр(еmюшіО   нФсгніоршLюQЕаеbФ
дейстЬ,ия  клаасов  и  піартий.

Этча   оігр,ан,ичешность  плех,аіновіа1юшо    ракршия    юаТеmкржіи
юс"р'ичесіюій іобщестівешюй  неюб'ход,имжтіи бьша шіослещісжш
гипартроіфиіровіаіна  «эшонюіми,стаIмtи»  иі .м@ньш©вииамm®

Иісто.рtиічIеіаиая    ,заікюшоіміqршость    біуіріжъгаізшош`о    преюібраізіо®а -
нtия   РОс'сии  в  іпредата,вл,ещіии   «'5»ксжio,м,исггіов»   и,  шюіслеід;кжж1,
м®ньiпевіиікюів  сталIа  носить  роіковую  пsчать  фат,ализм,а.  Оmюі
да  их  оібріащаніны,е  к  рабочему  классу`  прившвы   mIюрчпнdя
«исторtиіч,еісжюій   ініе,оіб,х,Оідиімостйі»,   в,аіня'гь   івыж,іIqцателш.у,ю   пюікрЕ-
цию,  остіаться  в  жк"сте  у  либералыюй  буржуавии.  Икр`ичjе-
ская  ш®обходиімо!сть  выглящела  'у  «эиошюіміис"в»  `и  м,ень.шеви-
ю,в  как  ім,егга,фmзичааиIя  ін,ептріеріакаеіміая  катю1"ршя,  пз  жоmкрой
кажда,я ' 1стюіроніа,   форіма   иміеют    ®арашіее   кредокріедаmешый,
заікю.нчешіный  вид.  Оніи  упусіиали  иіз  івіиду,  чтю  признаніие іЕюспю-
`ричесmй  неоібходимоюти  независимой  от  ооізmіаін,ия  и  воли  чю-
люівіеіка'   есть   лишь   праівіильнаія   поmаінюн3іка  `іЕюшроіоа,   mоrпорый
тірабуIел  дал®е  иогнщріеmніоію    іаjн,ализіа ,    в,о6можыыж    ,реалыьнх
фор,м,  спіоіQоібіов  ріеіаливации  иісI`о\ричекжjlй  н,еоб.іхюдиімюкуm,  юоы --
кріе"ОЮ  учіета  юил,  ,анФmии,  аплоченности,  ,воt7ти  ік  6oрьбе чtеж
общес"ешных ,кр'упп,  іклаюсос,' щртий,  югпорще  BаIинтGреюснвіа-
ны  в  той  иIIи  иной  ріеальіно    воізможной  форме  реализаіщи\н
иютсршеаио,й  н.еоібходимости.

ИСтфtич|екжа|я      шею|бходИм)olСТь -| Объ'е|кТТШ3ная      ЖаЖПкр,ШЯ
дейtств,ителшісют\и,  ош,а  н,е  ваівисит  от  соЬніания  и uзQmи  чел`ове-
иа,  ініоі  \вюепідіа  возможны  біеакю,н.ечшо  '\раізноіобразшые  ющеmаниtя
т`и,п.сю,  форім,  ліиіни,й  іее ,рі©аліизіаіши  и  Eoemma  эта  tе© ріеалtизащия
mРОх|о|диТ  в  о|жест|ОчешЦОй  1ш'а|сюювоlй,  паР"йНой  боРьбе  3а  НЫ
и,ли  іиhОй   т,ип  объежпmшоIй   вЖоНс»МеР!НОк=";   3dеСь   ШкрокИй
прФс'гор   діпя   свободного   вшборіа   наіпір,аjвліе`ншія   ооізніателЕшшю
д\ейстtв"  'в  сюютветств'иіи  Ic  особыми  жи.зшепшь"и  инткр®а№и
Юй   ИЛ|И   ИНОй   .ОбЩ©GТВіеШНОй   крУППЫ;    Ш.ЩРФКШй   ПРОС'ЮР   ИГНЯ
включеіния   сознательности  в  ,ОбъQктишый,  ніе®ависящий   аг
сю®н,аіния   ,истюріичеіс"й   щрtощ,®ас   ,ді1я   оIбра"оіюі   вов:діейіснtвин
®©наіния,  воли  ,на э'ют процеос.

«Э,кюшоім,истъ1»  и !міешьшавіиш беасильшо ост,аніовіиліис`ь шкрел
диал`актииой Iсіоіоmmшани ст`ихiийной  аволющии и юознателш®й
деятеі71ьіноіс",   сооі.шошіеніи±   объактивmю  и  субъіелmЬшсжD  в
историчіеакоім  ,оібществашоiм  процеасе.  «Гіовюр,итъ  же,~ mисал
В.  И.  Л.ецин  іпtо  повіоду  іфат!алис"чеокюій  теіориіи   ст"юийшоа"д
«э1юіно(мисюів»,-чтіо   креоmlіи   (т.   е.   оовіmательныіе  рушкнзіс#д±ш
теліи)  ніе  мощут  іоові71іечь  движгGни  с пу",  юпрещеля©мюю  в3:а-
имсщейс",ем  срмы  и  ©лі©мештіов,-эю  вначит  3абшвIа:Еъ  кр
азбучную    иістину,  что    сознательнb,сть   .zіиаdтGу€F  в  эч\ом,  вз€ЁL
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взаиімюдіеійістів[иJя' ісіреды  иt  элам.еtнтоів,  ноі  толыко  учасчівіовіала     ,в\
этоі,м  віз\аим\одейс`т,'в\ии  ооізнательшюtст'ь  \поп1Оів  и  З'убіато,выіх,  а  не
со8tніатель!ноість   ооtціи,ал,иістіов»    (Соіч,   т.   5,   стр.   290і).

t::.
*

дл`я   достиіжGния   дейспв'итіелыноій   іавоібоды   от   істіи'х.ийн\оtго
~тLIеtйст,виія  заікоініоів  разівитиія  прtиіріоды   и  общестіва  В.   И.   Леш'ин
крtе{біо(вал  реіволіюіц,и,ошіной  п`р,аіктиіии  .и  ісювіданиія  для  ніее  м,атIер'ич
альньhх   услюів,ий.   СівIо+біоіда,   ,в   маірtис'истіаио,-ліешиніаиоім   ее  іпюніиі-
мtаіниіи,    вtоіз!ниtк]а\ет,   р'азjв,иівіаетчс,я    и   оісущоствліяет\сtя   ів   дейк:тtви-
тельt'нtос"  в  борьбе  проггиів  стіих,ийіноmі  дейютвия  ізіаіисшов  раtз-
витиія   шірщроды   и   оібщестіва.    РіеівюлющиIоінінаtя   \п'ріан\ика   маіас
яIвляетіс,я   рыч,агюм   ш'еіріGхода    пріоігр,еіоаиівнюtгюі   чіеліовtеіч,еіствіа   от
сіоістюя\ниія  ,слепіой  :н.еtоIбіходимоісти ік  своtбоdе,  эта  іп,раіктиіиа  дол-
жш а  быть  о,рігаінивіоtвIаtн,а,,  шрюtн,иік]нута  івыісіоікой  сюізiнателыноіатью.

В.  Ио  Леніи!н  іуиаізыів,ал,  чі'юі  марікісіизім  уч`ит уметь  іооіедиіня,ть
гюjшую  ін,афчшую  чір ез'воість  ,в  \ан,аліизе `оібъіеікт\ивіноюі  поіложіен'иIя
i3ещеій,   сябЬеіz&тиівінIotlіо   хіоіда   sнвюлюtщиіи   с,   самым   реш'ительныім
пlрlи3lНанtи|ем    зн,аЧ|е|НИя    Р|е|вtОлЮ|Ци|оIН|ноtй    3Lг-Iерlгии,    револ|юциюнч
п,Ого  тtвюірщеютв'а  іпрупtп  ,юрігашіиз,ащи,й,  ,піартий,  умеющих  ,нащуч

і  ,п(ать  іи  tріеtали3оівать  Gвяізь   с  теіміи  ил'и  иіныіми  ішаіасаіми;   у"Т
vцміеть   диал€ікт!ичіеісіки   сюічіеtтать    оібъGкл`иівIны,е   и   ісубъеіктmвные
{ф аtктор ы  lиlсчіорlиіч|®сиоuю  пtр!Оцеlсіс|а  ,кл,аіас,овlой  борьбы.

Сил/а    аб'рtач1нtо\г|о    воl3|дейСТвИ|Я    вюл|и,    аНеРlГИlи,    со|3lнаlНи|я    И
.і!ействtия  люідей,  tОібъіgдиініяе!мых  в  ікл,аісIс,-,сtубъіеік"Iвіный   фаік-
то'р   иістіоріиIчGс(иоію   піркщ®с,с,а L теім   сtиjIьIшееі   иі  імо\гуіщеістівіеінніее,
че!м  эффіеmіиівін,ее  о(сущ,gстівляіетіся  ,руіиавюшящаія,  о)рга,ниізующая
н,   ,наігкріаівляюіщая    роль   рGволю`циюшініой   па'ртиіи.    Этіо    зініачит`,
ттрtежде  пзtОеіго,  чтtо  п,артиія  \дол,жна   имепъ  іпер,едоIвую   теюірию,
н,ауtЕгю   іра\зр,аібttэггаішы,е   п,роігіріаім,му,   стіріатеп`Iичеюікий   пл,аін   деій-
ст`в;и,й  и  таіктику.

В   раіботЕ   «Чтіоt   деліать?»   В.   И.   Ліеініин   оіоо\боі  піолчеірі1шуіл
«грюімtащный  о\бщий \ иtнтерею»   воtпр`оіс,а   «юб   отін,ошіеінии   оовіша-
\тельшФстIи  Lк  стtи,хіий`,ню!сти»   (Сюч.,  т.   5,  істр.   346).

Пол®жіеінию  пIріолетаір!иата,  ®го  коіреінным  материалыным   и
духоівiншім   интqріе!Оаім   моіжіет   ісіоіоmвIетстtво\вать   л,иtшь   скщиіал`ию-
тиічіеіак`оIе   сюіз,н.аіние,   отtражающее   и   ulауtшо   ,выражающеіе   эт'и
шп`®ріесы.    «...С"щиаліиtі`т`ичес[каія    тіеюtріиія    вісіех    глубж,е    ,иі    віоеіхО
верініеіs  оIпріеiщеляіет  приічиtны  беідстівий  ріаібоні®ю  кл,аtoGа,  іа  пюгго-
`ту  рабочие  и усваивают  ее  так легк,о,  Gс,€Zj  только   эта   теорі'ші
с`ама іне  пасует  перел  стих,ийнос.,тью`  €сtз# тольк,о о\на  подчиняет
сіабtе  етіих!ийіноість»    (В.   И.   Ліеніиш,   СОч.,   т.   5,   стр.  3,57).

' РеШ|е|Н|и|е  воПlР|o\сtа   о`  l.ОООТlНО1ШlеШ'И1иI   сгГИKИй,Ш|оСти   И|  со|з.НаТельч

і.гіоtстіи   ,В.   И.   Лешиш   пюідчіиmял   иі  івы,вIодил   и\з   оIбщеm.оі  ріешеін(ия
М.аtРlКlои,зlм|сш  lо(сшо|в,|ml`lоl  |Вlo}пР\olеlа   фИЛОООlфИи   о\б   от|нIо|IПенtии|   Оо|_
зініа:н'иія   к  ібытиію.   Быmиеі  ріабо,чіе\го   клааоа  ошраделіяеіт  епю  влег
Jчіешиіе   'к   ,Осщ`иіализму.   Вмест\е   с   зіарю`ждешиіем   пріоіліетариата   іс.

еісл`і®ст\вісіі-!'ітюtй    ні@обхоідиіміо(стьію     у    1кріолет.ариат`а     ,'3аіріоіждается
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сощиал,истичіеюиая  тіеш.дан,ция.  Чтоібы  сокра"ть  муIки,  и  біеочис-
члонны,е труLщно{сти  ее разівiития  іи  дюістижіения  вьших  форм  сіо-
циіаліи'стiигчGаиаIюі   сto8інаініиія ~ "ауtшюіго   сіоіциіаливміа,   ішеюібходи н
Ио   ВНеюIешИе   ооци,алистИч.еjакюй   теюр`ии1   в    |Gт1ИхИй|НО|е    Р|а|боЧ|sе

.івіи,жешиtе  и3вне.   Рев,олюіциоIнна,я   марік`сиtелскаія  паIртiиія   и   пIр,и\-
звана   вшіеістіи   в   стIиK`ийніоіе   р,аібіочіеіе   дtвиDи®ниіе   mауtчный   соіци,а~
`.тт изім,   соци\алистичіес,Fіи   оіріпаініизіов ать   п`ріолеmа.риіат.

Ра,біоічий    кла,сс,-ісисте,матиічеіаки   воі   всех    сівои`х   раібоп`'а,х
тюдчерк`ив,ал  В.  И.   Ліеши,-\в  іаилу  об\щестівіеінtных  эікіоіпіамиічIег
іLіких   пр\иічин   оітлиічае'лс,я   и,з   вісех   іклас\ооів   капиіталціс'тіиічесікопіо
обш`еіства  ,на.ибольшей  апосtоIбност'ью  ж  оріганиіз,ащиіи,  влеічіешиіеМ
к   соіщ,1іачи[зму.   Біез   э,тюtгіо,   услоівия   орша,ни3іация   щрофеіскиюіна`
.,ТОВ-РGВОЛЮ(ЦИОlНqРО'В,    ОРГа|НИіЗа\Ц`И1Я    Р\еВОЛЮ'ЦИЮiШЮIй       ИОіММУНИ-
стіиіче,сжой  пар,тии  бь1,ла  бы  .иtгруіжо,й,  ав,аінтюроій,  пуістой    вы
в,®аjюй.

«Т,аік  ка,ік  в  офоір,миЕшеімсія  ,проліеmаріиатеі,- п'иісаЛ  М\аршс  `и
Эн-tгелыс,-прtаtктичеаки   заікюінчано  огп3леніешие   от  tвіс©ю   чело-
вечес[кого,  даже  от  6z6Э1!Л4ОСтl4  челове|ческОго;  так    Ка1к    в  ЖИЗ-
і1е1-1,ных  уіслоівияж  пIроліеIтариат'а  в\сіе  жи'зшіешныtе  у,словия  ооврtе-
міе"шо,го общ,еіс,",а дюtстиігл'и івысшіей тюічки  б,®сч.еUlюtвtешости ;  та(к
]+-,аік  jв  щролетаіріиіатіе  челюівеік  пIотI®ріял  іааміоігіо,  оеібя,  ошнаікюі  в,міе-
сте  с  тіем  ш,е  тольtиоI оіб,ріел  теіоірел.игчіеюікіое  аоізін,аішие  этю,й  пюгг8р,и,
т-юI   и   ініапосіредстівел-шіо   выну2кдіе!н   ж   воізімущеін\иIю   протіив   эт`оIй
б,еісчеловtен,ноіс.тіи  ,в.елеіниіем  інеісітвратим,ой,  шеі  ,поддаюіщейся  уDие
[-іикакому  приуікрашиванию,  абсолютно  властной  #gіжdbtj  этого
гірактичеіского   выражения  і  нсоб.х.оа4!л4осг#,-то    ввиду    все,го
=jтоюі  проліетаtрtиіат  імIОіжіет'  иі  должен  ісаім  'сіебія  іоювіобод`ить.   Ню
сш  інIе  мож.ет  оіс,воібод,ить  іоеібія,  ш,е  уінишіоіжіиів  овоIих  сюбістві©н-
іiьItх  жиз,шешшых  усл`оIвий.  Он  Iне  ,моіж,ет  уничтю,жить  ісвоих  сюб-
L`тв,енньIх  жіизіне,ннь1х  условий,  не  уничтожив   6сех   беісчеловеіч-
г1ь1х   живtніеішных   услоівий  tсюівIріеімешнюігIо  общества,   сжюінцеjнтр.иtL
іюtваjнных  в  еігюі  сюtбістівіеініноім  іпіоложешіииі.  Он  \н\е  ніапріаісю  пірюі-
ход.ит  суровую,  ноt  закаляющую  шкіолV  тр`иС)сі».   (К.  Маіркс,  и
Ф.   Э,нгелыс,  Gоч.,   из,д.   2-еі,  т.   2,  ісп`р.  40).

Эта  суроів@,я,   заік,аляю1цая   шікюла   чіруда   оібъsкт,`ивініо   оібус-
'тоtв,ливаліа   апоtсо(бінюtст.ь   нролета{р,иата   к   вtоіаприіятию    таории
j-{аучIніо,ю  ісоіци,ализіма,   к  оібъедиініен`ию   в  сощи,алиIстиIчэю!кюtй  ор~
гашtизаціиіи.  Так  сюіздаів,алась  ре`алын'ая  `пючв,а  GОізідаjниія  реіволю-
циtоIніной   партіиіи   раібіочеію,  ік,лаісюа,  Lвы(Ошей   фюрuмы   еігюі  Iш,аіосюt
віой  оір,гаіниэаіции.

В  рабо,теі  «Чю  делать?»  В.  И.  Леініиін  м"оігоіир,аті.но!  подчіер-
{иівал,   чт,о   'защищаіемая   в   не.й   оір,1іаіні,йізіаIциія   пIр,офесIсиюіналюв-
і),евіолюцион®роів   ,иімеет  іамьтсл   лишь   в   ,авіяізи   с   дей1стівіитеіг1ышо
і)®віоілюtшио"ныім  и  стихий,шо  подни,м,аюIцимtОя   н`а   боIрьібу  про-
1\иів   ісіамtодеріжа,виія   ,иі   tкаіпиталіиіз.міа     рабочIиім'     Iкл,аісісо,м.     Этогг
L`мьшсл  піріе!дельіно  яіан\оі  р,аісіирыт  В.   И.  ЛеніиіныIм  ,в  слеідующем
',I юло,же!нии,   вытеіиающ,и,\м   и3   гл.убоікю!гіо   сіущеtсmв\а   матеіриалиі-
\ ` тичіе!сіж`Оію  пtойимаіни,я 'ди,ал,ект"кіи  hосютноіш,еінIия  стиіхиійнtости  и
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ОаЗН|аilеЛЫНОСти:   «НО    объеЖТ"НО-IМ|а,ИаИмальшая     спосо|®ГЮ|СГГЬ
пріоLпел,ариаша  к  обЬедине"ю  в  кл.аос    tреаліивуіеmя    3кзипзшми
н1сщьм,иі,   реалIизуеггіся  ніе  иініаче,   каік  в  оіпріеделелtньж  фіормаж
срmаніивіащши».   (Соч.,  т.13,  сmр.  87).

№арксистская  партия  и  есть  сила,  реали3ующая  объектив-
но-максимаjlьіную   способность   рабочего   класса   к  объедшне-
нию,  есть  со®ди.нение  социализма  с  р.абочим  движением9  есть
высшая  форма  классовой  организации раб®чих,  руководящая
н  направляющая   сила    сощиалистического    революци®нною
действия  рабочею  к]1асса.

В  рещешз,ии  шіа  ,ст,аmю  И.  В.  Ст,аліин,а  «От"ет  сющиал-демо-
краrГУ»  В.  И.  Лан'иШ  дал  юл|едуЮщIее  11но|Оеюло|гищ|есжое  обоюн|о-
В:а\НИ©  Своtело  ПОлоlЖаНИЯ  о  «внеоай|и`И  сюIз!На)НИ.я  |извше»  `в  сГгИL-
жийiніое  ,ріабочеIе  движеmи@:   «1 )   ФилIосіоіфюииій  івюmрос  об  оmшо-
шіенш1  с"зtнqния  'к  біытию:   бытие  оmр,е[деліяет  сIоэнаіниіе.  Соіоіб-,
рав1но  іс  ісущеелвовапiиам  двух  і1с71,аасов  и  сювінаш'иіе  выраб,аты-
ваіегmя  двоякюе:   бур,ж`уазіюе  іи  аоіщиIаліиіс"инеаисю.  Шжtіжени'ю
п\рtсh7Iіегпаріиата        асютu3егIюmвуіет      ,ісюізін`аjнию       аоіциа`rшвстичежкю.
2)   «Кто   может   и   кю   вькріаібіатшзіаіегг    это    ісющ`иалистtичеспюеh
tюіэнани©   (інаутшый  ссщиал]ив\м)?»     «СОв,рамIеш,ноtе  скщиалис'ги~
чеісшюе  ооз:н,аіНIие  можеtг  віоіз!ниzшуть  лишь  ша  іmсmе  глубсжmср
научкр!ю  і3наниtя»   (Кау"акий) ,  т;  .е.  выр,аібогшФа,  ело  «еiсть  дело
ц`еаиолвкж     .ишеллшант`ав-Iсоіщиал-д.еiМіс»кратов,    к"бладаіющих
кребуеімЫміи  ік  ""у  q}е(щсmаjми  и ,досуюім».    3)   Кж  пр"и-
кiает э'ю оовн,аiни© в пірол,елариат?  «Тут-то и вшступает сюциал-
деімоіир,ат"ія   (іа   не  ю71ьікю    "шчеллип+енты-tсощал-діемокрtаты»,
юг1чоір.аія   вінс»аит  в  р,аjбоч@е  движ,ен,ие  іоощи,алиmиіч`еско`е  ооізна\-
ние».  4)   что  qmтірIечаел  |оо|циал-де|мю|ир|атия  в  1оа|мо|м  кр`олега-

%z8%'#„ИеТ:{Зто,Е%ТлиС3#;?!П(%о#.:Ют.С9°%:'3Г%!8#таЕ{'НвFГИй'=#g::
РgШгаЛ   воПРоЮ   О   осюmНОШеlНИи   меЖдУ   ОРта)НИза|цИй   ПРОфеС-
аиоінальньж  р   ;елюциіоінеіріов   и  тиют,о    раіб®чим    движ,ени©м,

` МqЕУйТ#:##Б':':;Юi*Иэ%И%+Ён°Li:=::Lе в  сл,екующ®м іЕШаС-Ф
сиічеакам  піолоіжіашиіи  раіботы  «Что  деліать?»:  «И  вот  я  утвер-
2zqдаю:  ' 1)   чтюі  іниі  одно   р(евол\юционноіе   движешие  іне   мюжіет   '   t
быть  .шроtч]но без  устюйішmой  и  кр,аішщей  іпрее!міствеішоість  ор-
гіаішиващии  ірукюво!дител.ей;  2)   чю,  чеім  ширіе  м,аоса,    .ст.ихийно-
шоівлtака®ма.я  в  борвбу,  ,сюіс"аівл,яю1цая  б,аізис  лв:ижения  и  уча-

Жг#Ё::L:иН::LЁ:Ж:СЮ#ТЁнТ;Р%еытШье%Ё:'ЕИhМа##:йяТй
тем  леmіе  п3!аяікшм  дамаI"гаtм  увлещь  нікраікр!иггые  сLrюи  масісы) ;
3)`y шю  тіаіИаія  крI1іаінизациія  должша  ісостюtять  іпла`Еншм  обР,аз,ОМ
mз  люідей,  профеас,иоін,алышо    із,аним,ающихюя    ір,еволюц.иошфй
деятельшкжтью;  4)  шо в оамюдфжав\ной стріашtе,  чіеім  болIеЕ мы
сt#з#лG  состав  членов  та`кой  организаци'и  до  участия  в  ней  та-
1аих толыио  члешов,  іIюrюрые проіф©сюіиошалшо  заіним)аюmя  ре-
вtkгzющюшой   деял`ельнкыстью   и   получили   гпрф®сісионалшую
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#®у#ЖудВетЖi::Т;Вв:итбьОхlРЬ:аТкуСю`П%Е:FшТZ%#ц?иТюП°иГ=i;Иi=#
шире  будет  ссютав   лиц и  из  рабочего   класса  и  из  остаd'Iь;iых
шіа)асо,в общеісhа, иотор`ые будут иметь вовімоDшоість учафво-
вать  в  двиmе!ниіи  и  ашшыно  рtаботать  в  шем»   (Сюч.,  т.  5,  ст;р.
433) .

В.  И.  Лешин ушазывал, што гшіавнюtе -шоща .м,аіаса,, вынуж-
деш.шая  положеши@м,  в  ікютороіеі  ее піоста`вило  раізвити,е  руіасіжг
ю  каіпит,аліизма,  усиленіи,е тяже\сггш дройнюію  гн,ета - царкjиопD
оамодsрIжа®ия  ,и  раістущего  іпод  еію  3ащитой  1крца,  фабриL
наінта, ізаіводчиKа,  ши{роікой лаjв,инюій втіяmвіается в движеіни€,-
заtкл"аетюя  в  Iработ'е   кр©пиж  поі7Itитищ©с"х   руиоівtо[дителей,
полит'иішэжж   о`ріга"вапюркю,   ишаче   Зубатювы   ,мющут   увлеічь
з,а   сtоіб,0tй  ш€ріаj$віитые   сліои   імаіосы.   Воікрtоіс   о   тюім\,   Gметет'  ли
урат`а,н   безудерtжIноій   эшер'.пии,   шепоібюіріиімоій   силы   ,н,ародны
міаск:  стіарIое  зідаtниіе  самодgржаmиія,  решалсtя  в , завИсmміоmи  оrг`Z"гю,  куда  наггр,авл,яют\ся  ешіо  сокрушит.ельные  у)щары.
.   Gилы,  упtр,аівjЕяющие  движіqниіем,  р©шали  \воікрос  живніи  и

Фмартіи  цаір,изм.а.
В.  И.  Лешшу  піріи-I,аtдліеDкигг віелииаія  заіслупіа  іmереід  меmку-

]1ародныіМ  асвіо(бIоди,тельным  движеніием  в  ішаісс'mеюіюм  ,рас-
щрыmш  ди,аліеік"ки  соіс>"юшIения  оібществіеіншы'х  ікы`аісюов  и  по-
л,и"ч,еiаиж  пікрттий.  «.іВ  общ©стtЕю,-mиіоал  В.  И. Ланzш,-осніоL
в,аніюм`   Iна   деліешиtи   клаіасоtв,   біорьібіа   ,імеDшу   вр,аэкдебіными
і{лаіск:аtмій  ішеиізібеіж,но  сташ"виітіся,  н,а  из!вgс"ой  ступIени  ее рtав-
ви"я,   іполіитIиічеiсжо'й  іборыбоій.   ОамыJм   щелЕным, '  полны',м    ш
Ффtкрімліе{ш,ым   выірtаtжеішtюм   mі7I`иmичі8акюій   ібоірьtбы   mаіQсЬв   йв-
<чяетtся   борьібIа  шарти,й»   ('Сюч.,  т.10,  ,скр.   61).

`   Разіріоізшаніны©  деійствіиія   миллиошж  Iм\асіс.    трудящижая,-
_Vк]аізыпзtал  В.  И.  Л®ниін,~ должны  быть  слит'ы  в  мошqуший  удар
.тю  щаріизіму,  оггдельшые  стр,емл,©н'иія,  желаіния,  вюли  трудящих-
і`jя  `пріедсл`іаівліеіны   иа,к  едишоіе  стріемлещие,   желапие,   віолія,  на-
"равліажныіе  на   сюущеіствл©1-1іиіе  определя-емых   и  `выідвиmаемьж

##§gЕ?Т8#:й3#аiРqТиИеLйар#gйТg:ЁЛmЬвШ=ютЗ#г2:оёЕ%ВвОеЛ:лЦуТб:о"и%О#
tjгпражения   ів   теоріии   ,оібъе!нчиЕныж    іпрюіцеіссов,    объект'иівін'ых
у`слоЕий  р,ев.олюци.сшіноігіо  действиія  пролетар и,ата.

Раволюциіоінш,аія  деят`елЕшоість  паірти  и  ,р,аібоч\ел`о  клаtсюа  не-
[3іо8імс"на, ,m раз  ука3ывал  В.  И.  Л.ешин, біев тюч"ю іи  ясш®го
:`ініалIивіа  и. окражеіния  в  теоIріи  объективно,й  сюіроны  иtст.ори-
і{іеісікюіго   оібщеелві©ніююt  проц©ас,а.   «...Объеtитиівшоіе   р,азвити\е,~
іііиісал  В.  И.  Л®шн,  -  соіздает  или  у,1крапляіет,  губ'ит  и71и,    Ос-
)ііабл,яет  таmие-тіо  I"аtссы,  слоіи,  крупшы,  та"tе'-то  ніаіци'и,  пруп~
ііы   на,ций  .и   т.   п.,   оібусmlвліивая   эти,м  таікую-то   и  такую-тФ

Тс:#цУgо:Ё::ТхУgа,рПт%оrИТиИ!Т:®р%#g(Ч}'оТ:ИтР.'О3:Ус+рТЛ56tЕ=8g'g)?Р`е-
Теdрtия   міарmсиізIма  дол`жна  ,точно  отріаі3ить  обще]ственные

і іiD®ц®асы  в   шх  ражитиіи  Iи  о"міир!ан,иіи,  оtгкр,qще*mить  танленцию

125'



ріаавіит,и\я,  ус\ііаіію,Iвіи\ть  кіаікіие  кліаіосьl,  сло,и\,   1ірушы  іоібъежт'и\вное
раізIвіи,тиіе  гIубит,   оіслаібляет   и,  шапірютиів,   ка(ииіеI  ікліаісі.с,ы,   Еірушшыр
сліоіи  соізідаіет  и  уjфGпляіет.  <<Б.ез  іреів,оtлющиіошіо,й  теорииі,-уKа-
•3ы,вал  В.   И.   Ліеtнин,-ше  мюіжет  быть  \и  реівіо,люциіо!нініогюі  дв`и\-
ж,®ніия»   (п'іаім  жіеI,  стір.  341 ).   НО  проістюю  созінашиія  оlбщеісттвіеін-
н'ыіу`   ізіаж,ОінI0iв,   ,теі1-1денціий   іоібщеюmвеінmю   р,азIвити.я   ссIвершеінінIо
недоGТtатопшю   длія   усіюріеіниія   движеініиія   общеістівtеішніоій   жиізіни
пі`о  ,п\'утіи  п'ріоIпріеіаса,  длtя  это)по,  ін`уіжіна  оріга,ниtзаtциія  ріеіволюциtош-
"ю  дейютівиія  Jпеіредоівюіго  клаоаа.

гПаіртіия,   глу,бо,кюі   изуч'ая   іоібъек"вш,ую   отюріопіу     иістюри,чіе~
акюігіо   пріоіцеас,а,   вЬIя,влtя,ет  су11щіоість  акоінюімигцGОкіих   прісщессюв,
эmшоми(чt6сtииіе    зіаікюіны    ра3іЕштия.    даліеіе   ,Оіна   орігаш'иізіует   иіс-
польз|Ов1аш|и|е   этіиIх   эlио|но+ми'ч|е|аки,х     про|цесіоов,      'э}иоінIоіміи1чес!кі,их
зіаіконіоів   ріаIбоічим   клtасіоом,   в  'иін,теіріеюа,х   раібо\чіеЁ`ю;  ,клаіос,а.

Выя,влgниіе  В.  И.  Леініиіным  ріеальініо,й  ,вюі3моіжIшасти  победы
н,аіродініоій   (равол,юциіи   и,   далеIе   піоібеды   раIбочеmі   клаіоса   інад
буріжіуаізіным     оібщастів!оtм -іитю!г   `  глубокоію     тіеор,елическ,о\гіо
ашаліиіза   объіежт,'иЁіных      іщрtоціеіосіоів      юібщеістівіеінінIоп`О      р,азіві,ити`я;
тюшнIоію  уст'аноівлешиtя  тіеіндеініціий  этіоmО  раізtвmтиія.  Ріеалі]ніая  в,оз,
моDиноtст'ь  поібіе\ды  біурж'уа8іно-деімоікріатиіч.еаиой  р еів,ол'юци  іи  ее
піарgріастан,ия   ,в   р®волющиію   оо\циіалиістtичіеаку'ю   был,а   ,mубюікю
с»боtанюіваіна  ,в ,гGн'и,аль)н'ыIх  те\оіріетичt®аких  р,абют'ах  В.  И.  Леmишtа,

Оанюівывtаяісь   ін,а   ;в,ывоідаіх   jсівіоіеіго   теюретіичіесікюігюі   ,аін`ализа
действіитеільностіи,   ріа,с.1кр ывіая  'услtоівIи,я   макіGим альіногюі  быстро -
ю  іпр,еівращеш'ия   ріеалышо,й  tвоізіможнюістіи  .нар,одно,й   ріав,олющиіи`
в  действmелшюість,   В.   И.   Лен,иін   оіпіріелелиіл   цель   движе!ніия
пірюліетаіриата  и  ,изліожиtл  е]е  в  на\уqініо`-формуліир!оів,аніных  пунк~
таjх   пірюпірамімы-іми'ніи,міуім   и   п,ріолріа\ммы-маіисимуім ;   Оіпираяю'ь,
нtа  въпвоіды  сів\оей  теIо\риіи  и  иісхоLщя  ив  проіграмімы  реів`олюіциоінц
ной  іпаіртіии,  ошіраделил  оібщее  ін,аіпр,аtвлGн`иіе,  путь,,  поі  ,Iютю,Iр`otм'у
должініоI   быт'ь   шаіцраівліешоі   рIеівюлюци,сш.ноіе  дЕижіеіние   ILрюліела-
риіата , с   тючіии   `зрIgния   ,достижен,иія   ,на'ибоjlьших   ріеізуыыіаюВ
пріи  даніноім  tсФотінюtшіешиіи  ,боірющихся  класісюівьн{  іс,ил.

УСТа|но|вlИв   нIеп'Р ео.б|ор иIМО,е|  зlн|аче1-1|ие  м,а|р|Иси|ст|акlolю  полюфКе ~
шия  о  тіом,  чтоі  РОіGси  ,вютупиіл,а  в  іпюліоіау  равів'иів'аіющеійоя\ б'урп
жуаізюй  ріеволющіиіиI,  В.  И.  Ліешиін  інIе  `ооташюівіиліся  перед  этюй
беіаапоIріной  истиінюй,   а  дал   глубоікий   аінtалиіз  отнош'ени,й  вісеіх
сюноIвініых   Id7I,ас®ів   к  этюм'у   фаікту,   иіх   оооtбіешtных  `иінт8ріеісов  ,и
поло)жіGн|ия.  на  этюlй  с|оtв\ершш,I-ю    1юlнmре"|ой    осно|віе    в.  и.
Лан",  далее,  опрtеделил  взаіиім`оіотщ,оіш,еjн,и,я  ш,аісююів,,  и!стіаріиче-
аки)е оюіоібіешіноюти  и,х  борьібіы  маж,діу  сіоібIОй,  дал  блестящий  прю-
пноз   піерісшіеIкmивы  р@в,олюции.   В   авіязиі  с  этиім  для  ревіолю\щи-
онеров  стала    сов.ершенно  яісной    ріоль    и  истоJриіческоіе  местю
каждого клаIсіса  в  ра8вивавшем.ся ріевіолюционном  движ,ении -
измеI1ничеіская,  п,одлая  роль  либералов,  жертвов,авших  своим
демократизмом  и  в\ступавших  в  «мерзоістную»  сдіелку  с  само-
державием,   воізможност'ь   и   истоIрическая  неоtбхоідимость   ши-
ріокою революционноіго  демократического  движения  крестьян~
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ства   под  руководством     руссKого    пріолетариаЁ`а,     передФвая
ріоль  гіеігемона  революции  --  рабіо,чегоI  клаоса.

Задача  ріеволюциоIнеров  далее  заключалаісь   в  том,   чтобы
внести  этіо  ясніое  понимание  расістаціов\ки  клаіссіовых  сил  и  по,
ліоже[чия     каждогіо  клаоса  ,  в  стиіхийное    рабоічее    дв,ижеыие.
В.  И.  Ленин  подчіеркнул  в  «ЧтIо  делать?»,  ч'го  сознаниіе  рабоі--
чих  маісс  не  може\т   быть  истинноі  ,класс,оівым  со,знанием,  ecjnZI
они «...н,е  научатіся применять  на  практике  матеіриалистичеtскIш'z
анаt,чи3  и  матеіриали!ст,ическую  оценку  Gсеj* історон    деятель,но
сти  и  жизни  6сеj#   клаіосов,   слоев   и   1ірупп   населения»    (Соч„
т.   5,   стр.   3t§3).

Разъя,сняя  роль    соЗдаваемоій  партии,  В.   И.  Ленин  пшюал
в   «Что   делать?»,   что   критическо[е,  періехо,дн,ое   состоtяни,е   ре-
волюционно1`о   двіижения   закФчючается   в   т,оtм,   что  -  tтj2юс}е;'L
#сг  zd -люd€#  л4с!сссZ;э   (там  же,  стр.  436).  Людей  масса,  потt_,`
му что рабоtчий   кла'сс и трудящиеся  іслои  на\селіения  выделяош
все ноівые' и новы,е масісы нед,овольных, жіелающих проIтестоЁат'ь
и  бороться против іобщественногоі рабства.  Людей ilеі было,  по,
тс"у что ніе было руков,одителей, политич,еіскиіх вождей, партии,
способноIй  организоівать   всю  маосу   на  сознатеdЁьную  борьбу,
единую  и  Iстроtйную  работу,  ука3ать  мест,о  в  этой  оібщей  борь-
бе  каждой  ,силіе.

«Скаж'ите  пожалуйіста,-  спрашивал  В.  И.  Ле`нин  «экоtно-
миістоів»:  -  когда  каменщики  кладут  в  разных  местах  камни
гріоімаідноIй  и  іоовіершеш,ніо  інеів,идіанніо,й  іп,остройии,-не  «ібумаіж-
н,ое»  ли  это  деліо.    проtБ[едешіи`я  ниіtlки,     помог\ающей  іна,хIодип`'ь
правильное  месю  для  кладки,   указывающей    на   конечную
ц,ель  общей  рабс"1,   дающей  возможноість   пустить  в  ход  не
только каждый камень,    но  и каждый  кусо\к камня,  который,
с!,дыкаясь tc  пред,ыдущим и  последующим  и  віо,зв,одит зако,нч,еінн
ную  иі  всеоібъемлющую    линию?    И  разве мы  ніе  переживаIеR{
как раз такою момента в нашей партийноій жи3ни, когда у нас
есть  и  камни и  каменщики,  а  не хватаіет  им.енн,о  видимо,й для
вісех  нити,    за  которую  все    могли  бы  взяться?»   (Gо,ч.,  т.  5,
стр.   468).

В  органи'заци,оінном  плане  псютріоениія  партии,  обоснован,
ном  всей  боірьбой   В.  И.  Ленина    за  восстановление  и  даль-
пейilюе  раі3в'ити,е  маріисю,вой  филіо,соіфии,  борьбIоій  прот'ив  стру-
I-3истскіою  объективизма,  меньшевиістскою  пониманиIя  и'стюри-
ческогіо     про,цесса,   была   выражена     твердая    увереінность   в
'гр,орческих  в,озможно,стях   пролетариата.   В.   И.   Ленин   писал:
t<q  работал  в  кружке,     который  ставил    себLеі  очень  широікие,
р,сеобъемлющие  задачи,-  и  в.се  нам    членам    этого  кружка,
пр1іIхолилось  мучительноі,  до  боли  страдать  о.т  сознания  тоIю,
чт'оі  мы оказываемся  кустарями  в  такой  исторнчеtский  м,омент,
!іюгда  мо,жFто  было  бы,  видоизменяя  известное  изріечение,  ска-
Lзать:  дайте  нам  организацию  революционеров  -  и  мы  пере~
р,ері,3ем   Россиюч»   (СОч.,  т.   5,`  істр.  435).
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В  лениінском  ощредаг1ении  диалектики  взаимосвязи  народ-
шой ма'сісы, рабочею кла.Оса - геI`емісjна этсй  массы,  партии -
жащравляющей  и  рукоівіоtдящей    силы  рабіочег`о  класса  нашло
€вое  3амечательнісю  дальнIе,йшее  развиТие  и  марксистское`  по-
нимание  всшроса    о  ріоліи  личности    в  и'стории.  В.  \И.  Ленин
грешительно ра3облачал,  как реакционные, попь1тки со стороны
«sжсшqмйjелов»  прот.иIвс(Iюстаівить ,в(оtждяім  масісу,,  разіжечь в, мас-
сс дурны,е и  тщеtславные  ин.стинкты,  под,срвать  доверие  маіссы
к  руководителям  и  организаторам  партии.  Он назвал  «эконо-
№истов»р  пытавшіихся  вызвать  недоверие  рабочих  маісс  к  прtо-
фежионалам-реmпюцион,ерам,    неімагогамтj:.    «И   `я,--  писал
Фнр-  ниKОгда  неI  устану  піовторять,  что демагоіг'и  худш1.1е  вра-
ги  рабочіею  кла.Оса».   (Соtч.,  т.  5 \істр.  432).

Шевозможно  осуществлен'и,е  рабочим  кла`ссом  ею истори-
щек:кой рсши гегемона народных маGс  без  в,ысшей  фіормы клас-
с®вой организации'  -  партии,  невозможна организация  и  ра3-
ви"е ревсшюциФннсй партии без выдвинутых `из ее среды испы-
танных,  талантливых,  в,сюруженных ' передовоій  те,,крией  и  дви-
Е`ающих  эту тsорию  в,перед  вождей.

«...Без  iкдесятка»  талантливых     (а  тала\нты  не  рождаются
с"нями)q      испытанных,    прсфеюсіиональн.оt-по,дгоювленных  и
+ъ®люй шксм1oй обученных вождей, превсюходно спеIвшихся друг
с друю,м,  невозможна в современном  обществе стойкаЯ  борь-
ба  ни  ®дн®гtо~клаю,са»  (В.  И.  Ленин,  Gоч.,  т.  5,  істр.  430).

«ЭкономЕсты»,   плене1~1ные   струвистской    фаталистичесtксй
ка!нцепцией  иістоірическісmо  процесіса,  не  по.нимали, ,чю  класси-

Lig#тР#:g#е&О:gLРоСваиОЕ::,gс%:,:ЕОС5:р:бИь:,Т:iРт%fдда?лF:О±еМйашРg:

Е€ЁВg:Еедgва8лИ:g:СТСвТО#?`#%Е:Е:rЯм%ОБ%,8%3ы%а%`%Е::яЧЕgаТлИекВ.
тиже  в3аимосвязи  маtс,с,  класса,  партии,  во,ждей,

*Экономи'сты»,  как  пиIсал  В.  И.  Ленин,  сделали оггкрыти©,
{iшФ  «тактика-план  п.ротив,сфечит  основhому  духу  марксизма».
да  этоі клеівета    на  ма\іркіс,изм,-  оітветил    им  В.  И.  Ленин,-
превращени,е ею в  ту самую  карикатуру,  котоірую  про"вопо-
ставtляли\  нам  в  воійне с  нами  народникI,I.  Это  именно принин
жение инициативы, ,и энергии соtзнательных деятелей,  тогда как
марксивм  дает,    напротив,  гигантский    толчок    инициативеі и
и  Внергии  социал-демократа,    отк,рывая    ому  самыіе  шиірокие
гі®^ріапеtкчіиівы,   о7Fіда,вая    (если   можшо   i'аік     выраtзиггься)    в   аю
раі".ор'яжеінIие  місыгуічиtе  си,лы  імилли(эінюів  и  миллиоіно'в  «Iсти1хий-
ZЧО};  поіднимающёг,ося  на  борьбу  рабочего класса!  Вся  и'стор'ия
меіждународноій  со,циал-демократии  кишит   планами,  которые
выдвигались  т®  оід\ним,  т\о  другим   политичеіским  віоіждеім,  оп-
равдывая  дальновtидност'ь  ,и  верностъ  политических,  Организа-
ци®нных  взгляд,ов  одноіго,  Обнаруживая  бл\ивфукость  и  поли-
'і-`иЕЁ@сікие  ошиtбікиі  другіогюі»   (Соч„  т.   5,   стD.   363).

mри   правильнФ   ®предел,енном    сооггнсше1-1ии    взаимосвя3и
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Ленин,-,русский  `революционвр,  руководимый  иістинно рево-
люционной  теорией,  ®пираясь    на  истиінно.  революциоIнный  и
стихийно    пробуждающийся\  клас,с,  м,ожет,   нак.онец -  нако.-
нец!  - в,ыпрямиться  во,  весь  свой  ріост  и  развернуть  все свгои
бо,гатырские  силы»   (Соч.,  т.  5,  стр.  417).

Заклюічение

В  своих  работах,  псщготовлявших  возникноіве,ние  и  со,зда.•ние марксистск.ой  революциошюй  партии  в  Росс'ии,  В.  И.  Ле-
Ё[ин  разъяIснил  и  развил   основные  поtл,оtжения    іV1аркса  и  Эн-
•гельса  о  самоім  предмете  и  характере   пролетарской  филосо-
`фии,  преідстав'ил  лсшику  «Капитала»  Маркса  как  теорию  по~
3нания   пролетариата,  как  учение  об  оісновных  законах  ,раіз-
вития  общества,  Фсновных   3ак.онах  развития  мышления,  вос-
стано,вил  и  конкретизироtвал  опошленный  и  забытый  тескрети-
ками  II  Интернаци,онала    основной    пришцш    марксизма  --
единство  теIории   и  практики,    включил    практику  кла.ссов,о,й
борьбы  в  теоірию  по8нания  hролетариата,  как  ееі  осно.ву,  кри-
терий  доктрины.     Осуще`ствляя   бQрьбу`    пр,отив  реакционных
филосоіфских  иtзмышлений  народнико,в,    легальных    «маркси~
стові»  и  реви3иоIнистов, В.  И.  Ленин дал  нам  непревзсйденнЬн.i
образещ  применения   `и  развития   матер,иалиістич,еской  диалек-
ти`ки в практике свсюй  рабоіты  по  руково\дству  революцисжным
движением  рабочего  клаісіса  и  крудящих'ся  масіс.

В.  И.  Ленин  восстановил  и  конкр\етизи\ровал  основніой  за-
к`ош  диіаліактичеаюtю  материіал,изtма  -  ед,ин,стіва ипбіоірьібы  проі~
тиво,п,Оложностей, .авоіиміи tгеіниіалыньіtми ,постанс»вжаіми  вопроюа  о
гiвух  путях  развития  капитализма  в  Ро,ссии,  оі  гегемонии  про-
цетариата  в  предстоящей  буржуазноій  ріев\олюции,  о  сочетании
гвух  -  социал,истиче\ской  и  дем,ократическоій  -  сторон  еіди-
гтіоій  клаіасоівіой  бсрьбы  пролетариата,  оі  соіюзе  рабочегоі  класса
с  крестьянствоім,  гюказал,  что  всякая  правильно понятая  г1оіли-
тическая  задача  боірьбы  за  пр,еобразование  старого  мира есть
`)тражение    ра3вивающихіся     нроітив,оречий     дей,ствительнсюти,
есть  лишь  теіоіретическая  формулироБка  диа,71ектики  оібъектив-
іюгоt,  ріеального    прсщесса,     чтіо  сущность   закіона   единства  и
біоірьбы   противополоіж1юістей   е'сть   непримиіримая   боіръба  проі-
тивіополtожноістей,  единствіо    коrгкрых  вы,ступает    р,  ней  как  ее
условны.й и  отноісительный  мо.,мент.

ЛенинскаjI  диалежтика  была окражіением  объективной  диа~
7гектики  действительности.  Логика  «3дравого  смыісла»  «эконіоі-
мисто,в»  и меньшевиков  никак  не  міогла  примиріиться  с  «пара-
доксальнсй»    «прот'иворечивостью»      ленинских    поліожений:
іт,ролета!риат  ®сть   гегемон   буржуазно,й   революции,  крестьян~
{`тв)о - мелиеі со,біственн,ики  в  оЬюзе  с  рабіочим  класіоом,  под
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ею руководствс" проггивоп'оставлялйсь  как более іреволюцион-
ная часть  буржуазии  фракции  крупной  буржуазии  т.  д.

В.  И.  Ленин  с исключительно\й  силой  ра,Звил дальше пр'ин-
циIj партийности, непосредственно вытекающий  из  марксоівоію
понимания  сути  диалектики  как  бкрьбы  проггивоіполоіжностей.
Он  ніеоіпіроівержимо  дюіказал, чю «гполеіми\чех]киій  ха,раіктер»   ре-^
шолю\циоініно,й   теоірииі  ізаіключаіетая   в   «п,олеjмиіч®сIюім   хараікте-
рге»  саімо,й  действ'иелшости,    точ\ніьнм     отраіжешиіем    іююіріоій
она является, чтоI марисоIва диалежтика в применении ее к изу-
чению ,общеіственных яшений ,еIсть закоін  революционIюг® дей-
ствия пролетариата.    Те3ис  Мар.кса  -  «филосоіфы до сих  тюрі
лишь объяісняли мир, тогда как дело заключается в тоім, чтобы
изменить его» - был В. И. Лениным  к,сшкір,етизиріо,ван в прак-
тике  непримиримой  классовой  борьбы.

«диалектика  и  еIсть теюрия  поIзнания»  -  этот  вывод  неиз-
бежно  следует   из  изучения  ленинских  работ.  В.  И.  Лениным
бщли  залоіжены   осно.вы  н]ов.огоі   вьIсшеію    эт?па    в  развитии
марксовой  диалектики  -  филооофии  ревсwlюционною  піроліе-
тариата,  явившей.ся  в  работах  В.  И.  Ленина,  предшествював-
ших  П  съезду  партии,  глубокой  теоретиче,ской  основоій  такти-
ческих  и  органи8ационных  принципов  aозданной  В.  И.  Леши-
ным  искр,о.вской  организаціии.

ПО  определению  самоіго  В.  И.  Ле'н'ина,  теіскретическая  фор-'мулировка  полсжений,  коггорые  впоіследствии  получили  пра'к-
тичоски-политические выражения в «лево-блоkистской» тактике
революциіо,нноі-демократической   диктатуры     пріолеJгарцата     и
кріестьян.ства,  ,им  была. дана  уже  в іработе  «Экономичеіско® сЬ-
держание  народничеіства    и  критика    е1юі  в  ікниге  г.  Струве».
\Рабо,ту  «Что  делать?}>  В.  И.  ЛенIин  раісісматривал  как  сводкуискр.овской  тактики  . и  орган'изашионніой    политики   (см.  сюч.>.
т.13,  стр.  82-86).

Рабоrгы В.  И. Ленина, преtдшествовавшие П ,съезду партии,
в ісвоей совокупности дали м,еіждунаріодному коммуни,стическо~
му движению глубОкое те|olРетичlе|Ское обСюнование оообой Роли
марксистской  революциоінноій  партии  в  оісвободитеіdlьнс"  дви-
жении  пролетариата,   раіскрыли   диалекгику  соотно1пени)я  р(е-
волюциіонной  рабсшей  партии и  рабоч,его класса.  В.  И.  Ленин
и  сплотившие.ся  воIкруг  него    революционные  марксисты-проL
феіосионалы-рев`олюц1юн'еры    в  боірьбе  прогив  русскоію  3вена
мIgждунароідноIIіо   ревизіиюtн,изіма   отютояли   теtolр,етиіч,еiОкие,   таік-
тичеіские  и  организационные  принципы  ріевіолюциошн,Окр  марк-
си3ма  и  практически  воплотили  их  в  ж,иIзнь.  «И  никакая  дру-
гая  организация,-  писал  в  1907  году  В.  И.  Ленин,~  1фомеI
искров.сkОй,   ;tG  л€озлсz   бbt  в  наших    исто`ричеіс,ких   услов`иях.  в
Роггии   1900~1905  годов`  с,сt3дать   гсж,оZ2   социял-дсі'мократиче-
ской рабочей партии, которая  теперь  со3дана.  Профеюісио\наль-
ный  революциіонер  сделал  свое  дело  в  истории  русіско,ю  про-
летарского  социализма.   И  никакие силы  не  ра3рушат  'геперь„
этою  дела...»  (СО,ч.,  т.13,.стр.  87-88).
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