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Опасности нейтрализма.

Віеіликаhя идея еідинGтва вое,го мiріа, тріуда тр,ебуеітъ

оlтъ ооцiаЛиоТа бе3шоща,днЮlй бОррбы |Съ, вС,як,имъ СкреМБ'олгарокая. «з,ага,дк'аі» ра3рЪшена, на1Ооніецъ. Поли- лIенitеміъ шріавящихъ нарушиіть вGIеUОі б щiй миръ. НО
эіта, эюе иде,я 'треібуетъ о,т'ъ н,ихъ въ Gл'ушаЪ, 1югда, натичіеіскiе дЪлъцы tсовреМіенно|й БОлгарiи - Ферди'нандьРадос,лавlОВъ послЪ тОршов'ъ и пеtр|еlтор"е|Къ оъ дВУМ'я падіенiіе оовіершилооь, подняітьс,я выше нацiональ'ньшъ

бОFющим'иоя с,тор|Онами опредЪл|еш'О и

окончаТелЬно

рlаtМОКЪ, olкрlедЪлиlТь о'ъ общещелОвЪче|ОЮ1й 'Точки 3р,Ъ-

вста,ли на сторону ав,стіріо-германоко-ітуре.цкащо блока,. нiя, \на, чьіе|й сторIонЪ пр'а,во и `ріЪшитіе,лшо и дЪ(й,Отвешо
Не,с,чаюшая СеFбiя іеще не ис,пил\а чашу испытанi`й до встать ша, эту сто,рону.
пров.о'зглаш1атъ нейтрал,и.теітъ въ та,комъ олу"іъ 3наконца, : іей суэЕСдено бы.ю по.1учить ударъ віъ спи'ду оть
читъ
восіпитывапъ въ 'тріудящихся 'не м'еіждункріодную оо.`сла,вяноюй сіесітры»-БОIша,рiи.

Въ дан,ный момен'тIъ, однф1ю; мешя 3ашмаjерIуь не роль
l=l7ков|одиIте|лей б|олга,рск,Ой пОлИ"ки и не равборъ и

лидаjріIюісіть,

ра,tзличi®

:Е:йНКgо)йРнЛъ:fН#хНоОчВу:Г'%ос#ь%ЕаиЁ8гоТG:8#Е3д%ВРёОоПiР:

mO

чувствіо

а,ктіивнагіо

пріоігеіста,

пріоітивъ

м'еждуша,родноLй ніеправды, а 'м іе ж д у н а рі іо д н о Ф. б е 3и

біеі3.дЪйоIтвiе.

Піодвеіргаmіся р,ажріоміу Сербiя, Біельгiя, таj, "е, участіь

шщ`аг,L. для мIешi, ка,къ _юіотЩалиіота, воікросф : ,вопР90а кріо?ИТ1ъ 'П9реідОівыМ'ъ деіМіОкраШi"ъ Евр'Опы. СУ'дьбы д®моі]
іэ ,поЕюденill болгарских'ъ соцiа,листФ`в"ь во вре,мя, -цріёА-

Кrга'i~`iiI

іi\ С$Цi:`l.'ТИ`,3'М:.`. ``ЧаВИ`Гj.ЯТТ` іоТЪ

ТОГО

И,ЛИ

ИН'ОГО

ИС-

хіод& э'тіо'й ю|йны. .А бtолга,ріскiе, «интер'нацiіоналиGJты7>
шіесітвовавшее іоткрытіому выст'упл'енiю ихъ прав\итель•=.тва на tстю,ронЪ цещ]аjіъных'ъ имперіi'й, О ихъ.ошоше- проповЪдуютъ шфйтра,литеі,тъ ! Въ са„момъ дЪлЪ, вЪдь
ЕiИ КЪ ВЮйнЪ и IЮСЛЪдСТВiЯхЪ ЭТОЮ ОТНОШіеН1Я.

бо,рятся міежду Jсіобіою дв,а «имшіерiалис'токихъ треста», и

вюйна, эIта,-дЪло, ч у жо © трудящи,міGя. Отыскиваjшь ж,е,
ченiю, юторіое и,менуетъ себя гордо «ишер'на,цiОнал,иг вишовника, а сТалjО быТь в|Отуш'ться 3а о|би"еНнадЮ,'
=.т11тюс,кимъ». И на,хіо,диліи, что іедш`Отвюшо оовмЪ`сти- м,оэюетъ лишь 'то'тъ, ктоі усвоиліъ `«бурюкуа,зн\огмЪ.щанг
1юй съ э1тиМъ «интеlрнацitонали3момЪ» явля|е1тоя прОПО- скую» идеіологiю. Не біе,3ра,3личнаj ли для трудящихся

БолгаFіскiіе, соцiалmты всецЪло кримкнули къ тому те-

эта боръба «двухъ тріеIОтовъ» ?

въдь ше|йкріалишеіта.

Ош шомнили уітівtеріжденiе международна`го сіоцiали3г

i:=Lи:#и:J°:Ё:Ре:скfоВйЛЯфЮаТ3?ь:#:lиТтГяе'НсL\3:;®м#нПнеоТiШЕ::ГОСпК#:
+

.с,илы», 'то, что могу'тъ дЪ л а,іть «ніеій'тріа,л'и,Оігы» кромЪ

Нfэ іони 'з,абыли, что э'ю неJ ,снимае'тъ съ ооцiалисіIіовъ писанiя плашоничеіскихъ F\е,з'олюцiй, в'ъ кюторых'ъ оЕи
съ іодина,кювым'ъ бл'агодушiеміъ обрIащаютс,я съ мирнымъ
= =IЯ3аННоіС'т1и УіС'ТаНіОВИТЬ ОТВЪ'ТIСТВі?нНОіоТЬ 3а, ВО3НИШ1УЮ
пріи3,ывом'ъ
какъ къ тіЪмъ, кто напаліъ, та,кіъ и къ тЪмtъ,
==,Ёну, ніе л`ишаіеітъ ихъ «не,Оітъіем,лем'а1ю 1кр(а,ва защинто
о.тс'та,ива,еl'ш
свою Неза,виоимость ? И можнО л'и ина=-1ть- свою ,нацilональную неtз,ависимо,Оть о'тъ всякаго тю н,азваjть э" `п'ри3ывы, ка,къ не бе3дЪйотвiеміъ, въ
===аде,нiя и8із'нЪ», ибіо нацiя - «соікро,вищница, челотоітъ міомtешітъ, "огда 'міеждунаріодный долгъ вла,o'тно тре+
= =-т1ескаго генiя и про,`греісіса». Они помнили, чтю Шежду= i=_о]нь]й ооцiал'и3мЪ требу|еlтъ б1Орьбы |o.ъ вО3Никалюще'й
=.:-ЁОй. НО Они .з1абыл'и, чТО кОгда война уяое| р|а3ра;3и-:-ь: то «ріа,б|очiй клас'o'ъ страды, |подв1ершIlейlся напа-

--=ю,

LI

И еісли «интіе,рна,цiіона,лис'ты» борющихоя елоронъ е.ще
м,огуtтъ говор,шъ о с,вое|й ,работЪ по со?данiю «тріеітъеій

бу,еітъ а,ктивнагю вмЪшаліел'ьства ?

Н,е къ интIерінацiіона,лъніой сіолида,рносши ф атаjльно прйh

віодила трw'д,ящихся и ихъ руковіодителе1й ll'ріоповЪдь
р`албочаго кліа,сса, нtеlйтралите'та въ даініныхъ усло,вiяхъ, а къ подчIерк,ива+

имЪеітіъ щзіаю `m пюмощь
iго мiра» . Они з'а,были, чтіо эіта форму'л'а, при- нiю н а, ц i іо н а, л ь н ы х ъ и н т ,еI рі іе с о в ъ .
И н,е только бtолIтарісR,iе соцiа,ли\сты піовинны въ этомtъ
+ :=-_=.я ф'ращузскими іооцiал'истаjми въ ЛиміожЪ, была
ЛидеЁіъ
итальяшокихъ «неlйтрал,иотовъ>>-Т`урати, обот=]Еым'ъ вьгр,аженiіе'мъ меіждy.на,роднюі'й соілидарности.
- ,:1той формулъ биjlаоь оо,н'Овная мысль ме|ждуна,р|од- Gновыва,я в'ъ паrлатЪ свою по'3ицiю, 3а,явилъ : «ни оша
і'страна ніе имЪетъ такъ ма,ло ,піоводовъ вмЪшиватьGя віъ
: ' =,= і:.оцiали3ма,, прIи3налвша,го культур(ную цЪ'н'нооть оаш -=.Iнооти інацiи, іел :щіаj,віо на с,віобIодноіеі существова`нiе
і -=I:tl=чествIо. Они 3,абф1ли, чтю наряду съ дол.юм'ъ охріа- :'gНhУiш%#тgоТ#:d€#лgi:dОЁЕакСаТрРi#уН,а:Нi:о#`:'2'3И::а:,:'ОБ'=:=.
--'= :.{ е ж д у н а р to д н ы |й мир'ъ , 'Интіеірінащiонал'ъ в`зялъ вЪ э'то слова че,ловЪка„ полнаго ісо.знанiя высежаго' долг

:+=-5я ]1ораЛьніоіе `обяз\а,тіеільс'твО іоLОлида,ршо вотуп'аЛ'ьоя

' =` ==іі. ко^\1у грIозитъ шорабощеінiі® и уни"Ож\еінiіе.

га мlеждуна,роднIОй с,Ол`идарнос'ти ? Ра3\в'Ъ не мЮгъ
ихъ mрои3н|есТи люб|Ой 'буржуа3ный ше[й|тр|а,лиоТъ, исхОh

з.

Прч3ывъ.

дящiй `иісключиіт®,лБно из,'ъ НацiОналшых'ъ инітеіРеоов'ъ,

т,еп,е,ръпріограмім,а Фердшанда .КО,бургскаd`О дов;ед?На

разв'Ъ Ніе 'могъ пр,Ои3'ніеіс'тіи дх'ь. дЖiОлИТТИ ?

ужеt вJъ тылъ сіер«Румынокiй крюлQтарiатъ, tчиітае,м'ъ мь1 въ ріеі3,олюцiи ру, до к,онцаJ. БіолгарIскiя во1йіска Lри[1ули,сь
Ф
____
Jv-vv .-., L.,luLJJ \J\/'J,т
біс,юмv народ.у, --біорющеМіуіся сіъ оріужiіеім,іъ в'ъ рук'а,,хіъ з'я
мь1нскихъ н,ейJтф|ал'иlОтовъ, пр|olтеlсту|е'тъ Про1тивъ воякО|'й
с,в|о,ю Ше|з,а,в,и|симюtсIть. ` ВО3вра|та нЪlт|ъ : болГ|ар|Gк|olе| Щра+
вtОищствіенніой аггитацiи и стіоитъ ,3а ,Gтріогi'й н(е,йтрашг-|г\п+т

'ii;'FЁt:[Ё:в::кнiетйдуИнНюС,Тil,оНЁ;е::ЁОк,Ва:тЁ;:р#Ь]й:::бж%:±:ЁаЁЁР#'Ё:

с:` -_____ ____ _`

виітіе,льстів,О гс,дЪшаіеітіт вісіе, чітю.в'ъ іепо ,с,ила,хъ, чтюбы

Жы%:Ъ:ЛЖ8М::,тЁ#г::'ИiЕ:',g,;С±Ор±ВiОгИнТеИ3аg#lТ:,g#Z
СО,лидаFшо,сТь и Э'тОгО 'докум|ен'та скор'Ъ|е| н|ОходиТь на
«мою хату ,сіъ IGраю».
Н`Ъю'тіоFые боілгарскiе соцiалиісты 'шли 11о этом'у пути

i:еF;8±П±е±йаСнКi3:й_дБg#л:L::%Ь,ъИз'ас#Ж#иОикрР3:ьИ'Б::i::БIУю?
Ё,'8:=,%5::,gЬй g'::::Е='3М;%б3б:Я3tfиН'Ъh;пбдУп#е!Т:T7mСLО
пОТ+КLРпОт:
«и мо,егіо тутъ т::`:tЁ
кашіля
меду
е,сIтlь ! »

g=аТп%'%:i®іадлаиТсРт:tей,:Е#РакМаШ3?о:,аТ:gоР#ПLОеТшдiеаНяЦ[8е::Т:%B:

Ни1{олай , Авксентьевъ.

раженiй «ин'те,рна,цiіогналистоюй»
ріеіда,кцiіей
газіеты
«Жи3нь», іочіеівіидню согласной с'ъ 'тОй ttштіернацiонаjльШlQ|'й» lIЮ|3ицiе|й,

кlo'т|Орую он'ъ в,'ъ н|е|й отоТаиваеl1ъ.

Въ

\; двЪ линiи революцiи.::,:ЁFа#f::Gjg;(:#:ЩдТоаi::Е:8%:,%Ё:::'Ъ3аЧ=%йбт%%ГлаиТi:gК;i:
БIоЛгаірiи, ніо вмЪіс'тЪ сіь ітЪмъ іо,ни нё, шро'тивгъ ралсшиr
т.

ренiя ,граj,ниц'ь Біолгарiи, 'такъ к,ак.ъ , іобла,да;нiе ма,к,еідонGкими '3,еімілями 'е,gітъ «удіовлетвіо,ріенiіе жизніенных'ъ щн'те-

Читіали вы «LОсьмJнадщтое Б.рюмэра» Марікса ? На,вЪр-

г"ювъ с'тіраны». Но для эітого Jоб,ла,ланiя можно воспольL

3|Ова1тъ,с,я 3а|тр|удн,енiями,
со3да,нныМи евро|Пей=,'8&o:,=:а#И.шЕ,iаНЁ#иРiНi°г'ОВц%:т,ёlлЧ:=ЬвF°лНиРтfеВрТаЛтау°р:iОЭiТ:
окіо1й в .оі(йн,ой, ,са,мим`ъ в'ъ во,'йну ніеj в,сітjупая. длд
Ьіщіошеінiи ,еіе Наj,,до кри'3mть іодним'ъ из'ъ ісамых'ъ за,мtЪэ|ТОгIo 1надо л'ишь «в |еUo 1т,и ,щ |е р| |е г о в tо| р ь1 с, ъ о ,б о и м и
чаітіе,ji,ьЦьIхъ іею tщои3віеденiй. Но ,ода 3амЪчаітель'на` ніе
ТIОЛрF)О в'ъ J3ціШеір_і`а|ту'рНОмЪ оtтніошенiи. Она, преідо'т'а,вля-

:5!аЖ3БЗ,=ТЛ#JеРвf:И;:.е,:tеЕ[ЕЫ±:%#:#:СЁ'агП;Шт%Т::ьgiНо-, еітtъ сіо.бі9ф в,е,сьма удащ1ую попы"у анали3а' фріащу3J

піеіFtiОда,, когда ,с'ъ `нашей страною ёта,'ліи тIа,къ пр`іеідуп'ріеu ісг_иF'ъ jсіоб±шiйL l845~1851 г.г. іо.ъ точки 3,ріЪнiя ма;те,дишеільішо~ любіе,3н,ы віъ Iобіоих'ъ вріаjждующихIъ лагіёряхъ,
міожно будіеітіъ-`кіоtеі-чіег о добіиітьс,я, не ,Ilюк,идая не'й- Fііа,лиісітичеіск,аго \п6н`йhlанiя исіторiи. Ра,3'умЪіелоя, я лишь

м,щшохіодоім'ъ_ міОгу ука3'а'ть на эіто іе,я доіс'то,ш,сшзо. 3дЪсь

тіралитіеіта».

БолгарGкiіеі ,с,Оцiали,сIты н,е хотЪл,и видЪіть,

чіто эігой

шеумгБiсіш,о быліQ бы `ріа,Gкріоістріаш,ятьGя о ніемIъ. Я хочу

'3,#Ё'ТИiЕРш,::Ш#d%±]ИкТаа#]еетс::ЛЬчЕ: :: НнЪg:g#:Ри%%':

свIое|й ,проповЪдью ,11ейтралиітеіта `они, пбмимо ,свое1й волн,
иг'рали на, руку .лишь царю Фіердинанду и бев,сіовЪістноі'й JОЧiFОРтьГЛgг;биРФТсЕ,,`_оМкЬ±С:Т.3.
полиtтик.Ъ біолга,ріс,кtа„ю минищіер,ства. Щ Ферд'инаНдъ, fгдц
бtлюдая иkъ дгЕ,йствiл, міогіъ в'ъ э'томіъ с,лу,ча,Ъ съ удовліетIворенiе,м'ъ ,п.овіториіть ,Gлова, 'своего іGю.3іерена, Вильгель:-

Мапgtt:,':ftОЕ%iжt#:#,o:±ОиЩ%:Бg;:::Тна:КЪшоЕ:;ЪляЕ::ХБИ:'л,i

«В'Ъ -)ШеrрівіОій францу3ТСкой_ ревіолюцiи 3а госПОдСlгвом'Ъ
ЮЦСіТ'И'ТУЦiіО'Ц.аЛ,ЕЕіС`ТОВЪ_

іС,ТОВ'Ъj

aL ГОQ|ЦОдСТ'J3іо

|СіЛ`ЪдУеIТЪ

Ж'И'РОНдИ(СТ|ОВЪ

ГОС,IЮідоГ'JЗО ЖИРіоНдИ-

СМЪН,Я(е!ТСЯ

ГОСПОд-

'сітівоміъ ,якюібинцевъ. Ка,ждая изъ этихъ mртi\й о,пираmFiи ,нкрушитіь нейтра,л,и'тіетіъ и вмЪшатіь,ся в'ъ` во'йну. іе'тіс_я jЁ4 t,болЪ.е] цередовую. Кажъ юлько дфнна,я па,рітiя
ВЪдь' Еюіе это пре,дпола,га,лось сдЪлать въ будущеімъ,
т'а,к'ъ ка,къ теціерlь hр|авите1л.ь,Отіво и lса|мlo 3аlвър|ялlо всъkLъ дове.л'аr рер|ол\юцiю На|ёТОлькО .далеЮ, ,что она боЛЪIе
ніе въ ісіорітіо,я#iи `ніе, тол'ькр ид'ти впеіріеіди реіволюцiщ,
в'ъ ісіохFіанеінiи эітогtО ніейтралитіет'а,. НО 3'ато ісвоіеій щроL

ніо и іслЪдовать 'эа ней,-іе.е о'тсітранле(тъ и ,окравляетъ
1ювЪдью 'епо \они вн'ушаjл,и на,ріоду біе3ра,3личiе къ судьn
на гіил'ьіоітину +ея, , стоящiй '3іа, не,'й, біолЪ`е ісім'Ъл'ый сіою3бамъ междуна,рюдніоій діеміократiи, беіадЪ)йіGтвiе предіъ лн[
ніикЪ.. РевIолюцi,яL двига,е'тGя, таким'ъ ,обра(3іоміъ, пю вtoGцом'ъ гроJзящ.еjй іеій іоmсн,ОсітIи. Это. віс`е, чтю пока нужнd хіодящёй ,л\ин,'iй.
б`ыло бісш'аріскимъ дЪ,лъцамігь. 'Это обліегчало имъ .
ОбрашЁіое ,прои,сходить въ ревіолюцiи 1848 г. Пар'тiя
ихіъ двіойну,'ю игіру : tон,и щіочучащи біольшую увЪренніоIсть.,
проЛі?IтаjрLаіта яв,ляетс,я придалчюмъ мелкоібуржуаjзн'ой де,
|чТО въ `На,рlодЪ Н|® со3,да|СЩСя насТр|О|е,нiе, коТОрое в,л'аюТМОКраТиЧ1е,СкlОй ,пф|Тiй. . ПОолЪдняя и3МЪняетъ пеlР|ВО'й
Но lт|олка,лlо бьl ею въ |одну |стор|Ону и ,во3м'ущало бы его
16 адЁіЪл,я, 15 мая и івіъ iюн,ьскiе дни. деімокріаjтіичеIская

с,овЪісіть прtи видЪ 'за,игрываыiя пра,витіе,льства Gъ друr
гіо1й с'тіороно,'й. Но бошіа,рскiіе, ,соцiа,листы шли да,ль1пеі \:
он,и п,О і3ів,о л ял и пріа,виітелъ,стру в,е,сти этіу двоійчуюg8'g#б'л%:аСн:сОi:j#:3,Б,'#kЫ'#,:t,О#:ъНлаиmбЛуеFЁХ;%,3бнУьРеЖFg:=3:

шру въ іобліао" дишюіматi,и.
ТГТЧy`іТ1

т`Jіт

^ < т,і^ ,`h...__

ис,IЮльt3|ОваЛъ

___ _і

_

й'

эlтIо полIОя$еlн|ilе.

U
гт
Фіеірдш'ал'ндъ

ПОдЪ

флагоМъ

_ __J __

лов,ю

неj.йТф|аг

бjиканцы `,ціЬчувісітвовать оебя твер,до на ногахъ, какъ

g:=иаес:пТЬа±Ь::,:?оЕер%:ьс:=ебнЯа###ЛiИаВр:Е:iЪп:%=#кИаТtеhйарТ

•i±"
л'итіе" ш,ла тюрігIовля, пюдъ фл,а,гомъ нtейтралитіетаj п,рLои,gХ,одилга даже, мобили3,ацiя, чітіобъ легчё ' дbбитi;ся` было
«удіовліетIвоFіешiя жиз,ніен,ныхъ и'н'теріеіс,іовъ с'тіР`анЬ1», А ко- Ё]:Тх,Ъд9Рifе%Е#Ж:[ц?еМвFъП±['е'ЧсГ:м°аПРс°тТ#::#%::ЪнбаУ'РfлУе:ч3=
Lвор,Ftуреі`н,ной ',Оиjlы\. Она. е,щеі ,продолжаетIъ думатъ , чТО

гда всіе ,'бБ1ліо подгіотов,лtешо , tк\огда, ,за к,у лй,с,амй іt(НiеШтр&`льц

наq>> Болга,ріiя была }жіеt крЪпю іGкювана съ авотроцг,ермаін'с.киміъ бліоікіоміъ, кіогда отс'тIуплешiе былЬ о'тіріЪj3ано-

с,идиітъ на плеіт,аj,хіъ крім,iи, 1югда онаj вtlъ ,одно прIе,кріас'но`еI
утро,`Оіткр,ьгв,аіеіц„ чтю эти шечи пр,ев\рашилис,ь в'ъ штыки.

тIогда шо быліо о,па,сніо,с" Окон,чатіе,л,ьно откр,ыгЬ кар'ты
и по,стIавить наj,рlодъ, подго'т`Овл|енный ПроповЪдью неtйтіралиітеіта и въ іIIацitона'льн,ыхrъ инітересакіъ, преідъ н'еr
обходи,міос'тIью и ,неи'з'бЪжноістыо въ этих'ъ жёі интіегIеіСаХЪ ВіОШЪl На оТlОРіоНЪ іОдНОГО и3'Ъ «ТРеіоТОВ|Ъ>;.

Ё:е:дТьдЁ]::=;рдТЁ:i:#±:Р;а::ТgоВ::::С:ТОР:е:М:ЯЁУЩс;ЁРСЁ:Нg3епайодО3fигЁ7Ё;ъ:

Ё;Ёi:;:Ёс,;:::ЁЁЁЪв:аlЁО`б#П:ЁЁ:i%;::#еОL:Ё#:еЕИ:::Ъл#kе:в;;[юg±ИЁ

Приз'ы`въ.

3.,-

ша,ходитсл въ этомt'ь піопятном'ъ движіеінiи, пгjіе,ждег.чЪміъ . Пред1юліожим'ъ, что наша, ріеволюцiя пdйдетъ та,"ъ,
убра+На, 1юіслЪдняя фіеівральокая 'баIррика,да. и установ- к,а,къ шл,а,,-по ніеіоспоріи,мо вЪрніому 'за`мЪчанiю Ма;РікL
С,а,-велика,я фр,а,нЦУ3іокая ріевіолюцiя. Э|тіо 3'НаjчиТЪ, НТО
.ііdна прямая ріево,люцiіо,ша,я 'вла,отIь».
сн'а,ча,ла ,вл\а,сіть попадіеітъ въ ру'ки 'н а ш и х ъ «кошстИтуНО `1Ю'СЮОЛ'ЬКУ ЛЮдИ дЁ`йіоТ'ВУЮ`ТЪ, ПОСТ'ОЛЬКУ ОНИ
с,читаютъ іоеіб,я ,п рі и ч и Н іо й 'тЪ`х'ъ іобще,сітвіенных`ъ я-вле,

ЦLОНаЛИС|Т\ОіВ'Ъ»,

нiй, Iooторіыя возникаютъ 'въ
А п|ОС1ООлЪк,у о,ни 'счиТаjюТь
пыхіъ яв,ліенiй,
'1юістюльк,у
ка,къ шолез,ныя или 'в,ріедныя,

и ка,д'е|тов'ъ. ПОтом'ъ она, д|ООJташеТю,я Тр|у' до в и к'а;М'ъ.

,ріе3ультатЪ их'ъ усилiй.
с|еjбя Пр|ичиной общеС'твенони ріа;зісматриваю'тъ их'ъ,
жеілаліельныя или нJежеіла-

тельныя,
Ліегю '1юнять, ч'тю `для FIеіволюцiіонера жіелательно та-

ЛЪВЫХ'Ъ

\ОК'ШбРИСТОВ'Ъ,

ПРіоГРе\СіС,ИО'ТОВ'Ъ

Наюніецъ, пю,с,.7іЪ ітюгіо, к,а,къ щойде\ны бу`дутъ

эти

іпреідвари'тіел'ьныя фаі3ы, послЪ 'тогіо, к,а,къ ріеів,олюцiя
шримеітъ ,самъ1'й широкiй ра,3'ма,хъ, в,лаjстью овладЪють

с, ,О ц i а л и с щ ы.
Но ка,к'ъ почу`вствуютъ се,бя наши кр,ыйнiіе, лЪ'выеt,

КО0 НаЩіавліенiіе сіобытiй, *o'юрОе у'ве,личивалО бЫ мощь 100Гда УВИдЯТЪ, ЧТО СrОбЫТiЯ НаЛРіаВИЛ'ИСЬ ПО ЭТО!й Л'Иревол'юцiіошнаго движенiя, а 'нежелатель'но 'такое,, 1юто- нi,и ?
' Опытіъ прежних'ъ лЪітъ , не оста,в,ля\етіъ мЪGта никароіе .осла,бляло бы `э`ту мощь.
Мощь революцiіо,ннаго движіенiя у\вIеличивае'тоя, ког- кимъ .с,o'мінЪ'нiямъ на этотъ счетъ. Наши кріа|йнiеі лЪвые

]а Iошо идетъ,-какъ 'это был`о вю Фращiи `въ концЪ

НFіид}7'тіъ в'ъ віеличайше,е оГіорченiе. Они за,кр'ичаТъ, чТо

XVIII вЪка,,-по в ,о с х о д я щіе 'й 'лиtнiи. Она, слабЪ'е'тіъ,
дЪло 'ревіолюцiи пюгибло. И Оіни ісдЪлаю'тіъ воіеі, отъ ніихъ
к,Огда линiя дв,иженiя станови'тс,я н иіс х`о,дя ще,й.
Ва,вис,ящеіе, чтіобы іо.m mеріесітал'а идти по э'тіомyt,-віоо-

Сітало бь1ть, Fіевіолюцiіоінеръ, не мож,е'тъ ніе шелаіть, хіод`яще,м'у,-напір,а,вленiю.
чтобы Taj Fевіолюцiя, в'ъ ко'тОріой оН'ъ пРіиним'аіеТъ илИ
дріугим'и іс,лювами : к'а,кtъ 'толью ,ош увидятъ, что
сгобиріаіетіо,я принять vчастi`еі, ш,ла по щой л'инiи, по
ЮНСIфИТУЦiіо,"ЛИ,СТ|Ы ГіО|тоВя'ТСЯ ВЫFіваt'ТЬ ВЛаСШ'Ь И3Ъ РУК'Ъ
1юторіой ш,л'а віеgикая францу3Gкая ріеволюцiя, т. е. по
Ващитникіов'ъ -Iс.таріагіо пор,ядка, они по,стаjРаются помЪ'г
В О С Х іо д Я Щ іе `й.
шатіь иміъ въ эtтом'ъ. Он'и отан'утъ ди,скредитиріо`ватъ
А ра|3Ъ ОНъ жіел'а,е|тЪ, ЧТОбы ріеюлюцiя піОШл'а пО в,o,с- "о'нісштУцiіо,налистіов'ъ в'ъ глава,х'ъ труд,ящейtОя ма,с,сы,
Iо.цящей лИнiи, он'ъ д|Олженъ с,дЪлаjТь в|се, ОТъ 'н1е,г|o 3|а'- |Щ|ИмvТся дона,3ыва1Ть ей, тШIО т|Оржес|Тв|О к,ОНс'"ТуцiО,нв11сящ0е, .для того, ч'тюбы о'на приня" имtеНно это н\оlй шартiи не 'толъкіо н`е 1]ринесеітъ 'ник,а,кю'й поль'3ы наг

нащав.іенiе.

Е:.Ш€ЧНО, еЮ !тСн.тiя }іОпгЧЪ ОСТаТЬОЯ б,е'ЗіШОдНЫm.

Не6.іающIiятныя дл.я революцiи обстоятельствац могу`тъ
ФL.а3аться сильнЪіе іего. Но пока, онъ не убЪ,циmя віъ

роду, шQ страшно повріедитъ іему. Если им'ъ уд,астся
убЪдитIь віъ эітоміъ трудящуюся ма,со.у, и іеtОли, убЪдившись віъ это'міъ, Она ініеі будетъ 1юддеріживать констиТуцilo'Налис'товtъ, |то э|ти пюолЪднiе Ока,жуТGЯ с,ОвеJрШе|н`но

ні=іг.шсtй ёе3полезно,стіи сIзіоиkіъ усилi'й, пока, у шег'о не беtз,сиільіными и пе,рестаіЕуітъ иііір,аіть с,кюлъкіоі 1-1ибудь в,ид+
•=.11тс.тятс.я Fткн, онъ будетъ стараjтьсгя пріидать ообытi- нtуш5` ролъ на`наше|й іпQлитIическюЬй \сціенЪ. Тогда придіетъ
яіIъ обогjотъ ж®лаjтельный съ 'ею точки 3рЪ'нiя. Э'то
очеіредь ітр'у діови ко вtъ. Ес,л'и тріудрвики въсамомъ
J:.сівет,шенно неи'3бЪ'жно дл,я всякаг1т'о_ энер1іищаго обд.флЪ` ,Обн'а„ружаіть серьіевніоіе

стремліеНiіе, в,3'ять 'въ с,вои ру-

=Е :'тЕеннаго ]Ъ.ятеля, ка,кіов'ъ бы н'и быліъ филооофс,кiй ки шол'итичіескy-ю в,лао'ть , -соцiалис,іты оішIеIс,угс,,я къ ним`ъ
=`U3г`lЯIъ

еЮ на

3а,к|o'номЪрн6oтъ обще|с,Тв|е|Ша11о ПРО-

=Е.:-,:.а.

П всігь я с-пFашIIваю у васъ, чита'тель : по кажо,й
.іпнiн же.1ате.тьно быочо бы накрtавить ру.оскую р©волю-

ШаЖъ жіе, ка,к'ъ кJъ юнсітитуцiіона,листіаміъ : ОНи шоіста;-

Раются диіскріедитиріовать ихіъ и тЪ'м`ъ обіе,ізс,или1ъ. Но
біёл'Ъ1е вЪріояіті1ю , что трvдрвики 'ніе Н'айдутъ во3МОжныМъ
'вЬ1'сТу.пить

с'ъ Прlе`т|е'н3ilе`й на п|Олитическо|е ГОспОдоТв|О

и шdйдуітъ \съ сіоцiал'иіо'та,м'и. Этимігь будетъ у,с.коріеніъ
пiю
восхtодящtей,
ши,сходящіеі
й?
J ПОповое'й
вЪрIОятНооіти, выили-по
оТвЪ'Тите,
ЧтIО, еіоли МарКсЪ

пгавъ, чю JОбъ э'томіъ б)еі3Поле3но и спрашивать.

Ве-

.іпн,ая францу3іская линiя шла m вIОсхіоідящей линiи. Въ

хIодіъ \с,обытIiй. Неі до,ста,вшис,ь ко'нGтитуцiона,лиістам!ъ,
вл'а,сть ісf(а'зv пюпадеітъ в'ъ руки краtйни'хіъ парітiй. Но
эчти шарітiи ніе смогуітъ у,цержать іе.е по Iго|й, весьма по-

этоіі.ъ была, ,ея оила. Фіевріальс,кая революцiя 1848 г. на;- hl.Ятн|o[й, mричиН'Ъ, Что о1`1а дост|аШе1тю,я имЪ в'ъ 'Такое вр1е-

пFrаыIл'а,сь по іниохіодящей линiи. Въ этомъ была іея

м'я,1югда б'уду'тъ hіобил'изованы.даліе'кіо 'нTеі в,сЪ' тЪ на+

с..іа,бость. Какъ а"еі можіетъ рWісс,кi'й р'евіолюцiонеръ, наг РL°fТеНжЬ:лfе,в%Ге::еI±н±:J°':%#igО:::::,=Ги,П#ЁЕTяТЬпаКр?ниНИОМ±Ъа..
_tОдясь- въ 3.дріав,омъ у'мЪ и твіердоій іпаIм'яти, ,желать,

г-

шюбы Fуісская ріе,волюцiя ношла, по н'исхіодящей ли-

нiи.

Щlев|olсхlодшо ! НО ТОгда возникаеIтъ другоtй во,прОс'ъ:

жУ'ТС,я и3|ОлигjlованнЫми, н '1"`ъ пРиде|Тся |olТраЖаjТЪ На,IюFіъ вісЪ'хъ ітЪхіъ, кюіторы,е п рі а, в Ъ іеі и х 'ъ, т. іе. , м1ежду

прочим'ъ, и ітЪхъ, "ото,рь1іе інеіда,вно пріинадлежали кЪ

пlочіему у на|съ нlе| /тіlОлько рі1ев|Ол'юцiol,н,lе|рьI, шарітiяміъ «,ОтвТэітствtеінIніо'й іоппо3'ицiи». IТов'еде'нiе крайно в іс Ъ', .іото я щ i іеі «л Ъ в Ъ іе к а, діе,іто в іъ», рі аз G у жг шtихъ па'рітiй піовіедеітъ зіа, с,обtОй одно и3ъ двух'ъ : или
да,ли и до этихіъ ,п,орг'ъ разіоу'ждаюітъ такъ, немIедл|е,н'но и НадолГО `вос'ШОР|Же|ОТв,УеТъ р 1е ал к ц i Я, или.

каjк'ъ будтіо бы ,они были убЪ'ждіены, чіто ,рі,ев о л ю ц i я іп о rт іе, р п и іт 'ъ ж а л к у ю нLе_у д а, ч у, е іо л и :J?тС':l?дgЁ::,шоПл?еЛ;:]g'е:';:смСiТfрНиУ:Таiiъ'Кi°еgвСьiТйИ,оТлgчЦа±й?НLа;ЛнТ;
И'3бЪ'ЖИ'Т'Ъ

'ТіОГіо

ПУ_ТИ,

П`О

КОlТіО'РIОй'У `-Ш`ЛИ

ФFі`ашцiи іоіобыітi,я 1848-1851 гг.,
витіс,я. ,піо віоісхіодящіей ли',нiи?
Эіт|О ШеВЪ'Р(НіО ? УвЫ,

.

Э'ТО іСЛИШКОМ'Ъ ВЪрНО !

и

-ВО

на,праг

мЪшаіетъ ріазLсм&ітр Ъіть віторIo'й.

дmкріеідити.ріованньте, в'ъ гіл'а'з'ахг1. hа,ріодаj и лишен'ные

ег|О П|o,цд|е|F'жки, КОнотитуцiОнали|сТы,-Ска,ж'е|м'ъ Кад|еТЫ,
ВС,ПОМ)НИ-

те 'толькю, как'ъ іо'шосились и оітнося`тоя наши ріевоh

'люцiіоНtеры и ітЪ, кіо'торые прgоіто «лЪв#іеі кадет'ов'ъ», ко

- іто"е шедолго іосL"нуітся у власти.
шра,вые

іок'тябристъг,

а.

'3,а

Ихіъ ,Ом'Ъ'нятъ

іоіктябр'иста,ми

11ридіетъ

очег,1едь юніс`ерваітіоріов'ъ-Sапs рhга,SеS-и реащiОневісЪ'мъ выс'гI`у,шіенi,ям'ъ таиъ навъIваj,емой «ОтвЪітственной (FIовъ. Слювом'гь воеі по'йдетъ, ка,къ шло въ 1848-1851

о'ШlоL3`ицiи». МОжпЮ 111одума|ть , чТО ,с,аМ.О|е| Оуще|ОТвованiе 1т. вго ФраНц`iи. Кажда,я іпартіiя будеітъ лLягаТьс,я въ сtті6г
э'той IопIіttі3ицiи 'пре,цаігавляіется имъ вэіоьм'а вріедныМъ рону стріемящейся впіеріедъ цартiи ир уIIир,а,mіс,я в'ъ па,рг

для дЪ'ла ,свободы.

ітiю, Gтрем,ящу юся )на3аjдъ. Неудивиітелъjюі, что въ э'юміъ

`,4.

Призывъ.

(ОміЪшшом'ъ tположіенiи ка,ждая и'3'ъ них'ъ бУід,етъ Т9Р`ЯТь

1848--1851 mода,хіъ : н,аша реЕю.люцiя начнетъ пятитьоя
Н'авіад'ъ ,п`ріежде, чЪмъ Yюташіо,вится первая ріев(олюцiОнная в'л'а7сть, а, mріт`iи, враждебныя старIому окажуто,я
t{віъ смЪшшо|й по\3итуріЪ'» и ,оташутъ падашь одна 3'а дру-

ЁіавшоівЪісiіе и ,падать, 'юрча н'еи3бЪ'жныя г'рим\аjоы и выдЁлыв,аця ,удивитіельныеі курбэты. Революцiя налкрави.Fоя

пю шиоходящей линiи. И это понятноіе дшже,нi(е ніа;Чше'т-

ся пріежде, чЪміъ tубрана будеітъ по,слЪдняя барірика'даj 1юю, віъ шо,рядкЪ «убывающей революцiіонніосI", корча
нtе'изібЪжныя гримаюы и выдЪлыва,я 'удивит1е,льныеі кур:

=р,;У;giТg:В#:;#йг`е'Рвая революIIiонная вла;оть , -вілаоі1ъ бэты».
Мы у'яае согл'а,сили,сь оъ вамtи віъ ію'м]ъ, ч'то нашравлеh
Эіто, міожіептъ бьпь, ,неи3бЪжно. Но эіто край,не 'mеTile (\oloбЫ'Тlilй буд(еТъ |о|ч,еНь вредЩО дЛя рlевОлюцiи.

3на;h
чальнb. И ,югда 'наши, діеімок,ра,тич,ески на)стріоеін'ньГIе
ЧиіТъ, кр'dйнiя Lпартiи міогуігъ жіел'аjть его тіо ль.ко по
m7бл'иЦиОТы
н,а, 'при3наки,
доКаjЗЫваЮЩilЭ
ш|едіщіа,і3уIміЪнiю,
т,оілLько піоітіо`Му, что онЪ' `ЬоЭмюіЖшостьУка3ываю'тъ
и даже вЪ'ро,яшость
та,кого
пе,чалы1аго
Ш'ЛіоХО ВЫ,ЯіС,НИЛИ ,ОіеібЪ ТЁ' УОЛ О'ВiЯ,
Ш|еіоібХіодИМЬ1 дЛЯ ИХ'Ъ ПіобЪдЫ.

КОТОРіЫЛ

оіборіо|Та дЪ'Ла, я с'ъ удивліенiіе,м`ъ вижу, ilTO крій3'На,К`И

эти ше іюлъко н.еі внушаюітъ имъ ника,кіих'ъ опа,Оенiй,,
ню да"е какъ бy\дто р,адуютъ ихіъ. БолыIiіе того. Явле,Н'iя, юоітюріыя шріишлооь бы призінаіть та,кими при3на-

1I.

Сіовеіршеішо яснIо , ,ч'ю э'то кра!йне о,па,сноіе ніед,ораjзіумЪL каім'и, іеісл'и бь1 Они іс,у щеістъ.овали,, піок,а, )еще 'іс,ущеісТвуютъ
_Jнiіеі. Но 'каікъ широко расп'ріос'тра,нил'otсь оно, пока'жутъ толью въ ихіъ віоіображен,iи.
вамъ іслЪдующiіеі примЪры.
ТО, ЧТО "УбЛ'иЦИіо'ТJЬ «дНЯ» іНаі3Ва,ЛЪ Ра3РЫВіОМЪ МОСКЮВ'Въ № 250 гаізіеты «діеін'ь» + на,'пеrmі'ган'аj был'а отаJтъя
с,кихъ ісіъЪ3діо,въ ісъ народомъ, нап с,аtмомъ' дЪл'Ъ', было
П\Одводившая июги ніе\да,внимъ , мОіоmовСким'ъ СЪЪ|3'даМ`ъ лишь іпопьшюй прtивл,ечь кіъ борьбЪ .сіо ісітаріьшъ порядго'рюдског|о и 3tемс,к,аю сою3oв'ъ. АвТОР'ъ |GтаТьи УтВер-

'ждалъ, что| эти |Оъъв,ды |0,т р| ъ 3 а, л и ,с le б я отъ н|а'р|ода,коміъ та,кiіе 'элеменіты, `юоіторые ,пріежде с.Ёлон'ны были
поддеріжив'аjтъ іе,го. И ітакъ к,ажъ попытка' эта у'вЪн'чаліаоь
пIо д в иін у в ш и с ь н ajn рі а,в іо. По іеігіо IGлова,мъ, та,кой УСіПЪ'ХіОМЪ, ТО МОСЮОВОКit© С'ЪЪЗдЫ ЗНаМеіНУЮ'Тъ оіОбоЮ
с,двигъ нап'ріа,в,о «іокончаліел,ьно \уісі"нIовилЪ `ніа; -общеот- Одв''игіъ Iобщеіотв\еннагtо мнЪ''нiя на,лЪ'во,
а.
веП'ніо1й а'ренЪ ітри лшер,я вмЪ(сл`о дв'ух'ъ : бюрокраjтiю- н іе `н а, .п pI а, в іо .
С,'Ъ

ГОЛОіо.О'М'Ъ И `влаіС'ТЪЮ, бУ'РЖУаВ\iЮ~GЪ ГіоЛОіСОМЪ И
Неіщіавіъ. и тотъ діеміократич`еіскiій публициоIтъ, котобевIъ в,лаісти, и народъ-и біеі3`ъ вла,сmи и бе`3іъ голоса,'».
ры'й п,игса,лъ, что «іотвЪ|тсітівен'на,я ,оIшо3ицiя» ніеі въ оостодоіпусітимъ, что эіто имtен'ніо такъ и іеtсть. Что t"еі у Янiи "Перь уша'ться 3,а ходом.ъ жи3ни. С'Овр1еме1не/Мъ
шаісъ пол'унаіеIтс,я ? Буржуа3іiя :имъіетъ «го1ло\Оіъ», но от] эіто буд®тъ такъ, НО теіпеірь это `ещеі 'н,еі такъ. Теперь
віеFНувшиіс'ь іоітъ народа,, іона, тЪмъ tсамымъ л'ишила; себя «IотвЪТсітвенная іоmlОвицiя» дЪ'ла,етъ Оченъ по,ліезное дЪвIоізмIожшіосіти іопе,ріетьіся на іею силу, а, іGтал'о быть и
добитьс,я ів л'аюти. Такимъ |об`ра,3ом|ъ б'уржуа'зН'ы'й л`аГ®ръ Ё;§:#:r8':rВ€Ё'=лИиШпр%Ьш[,:%ЪР:ОпП:ЕУЮиi;LТ'аТеігичеіскуюошиб.
ніе имЪ!еітіт: 3шач(е,'нiя 'и да,льнЪйшiй хіодъ ,сюбЫтiй опрIе-

Почему же н а ш и деімокFіаjтичоскiе пvблицисты__в,и-

#ЁТоШ#gtk°О:°lШОНi:о=,:[Нi:Мfа;g#:аiобЮсЁОКдРрауТгИоЧ#:аКЁТ;ТиЛFо%Ръ:

дЯ'ГЬ 1ТО, ЧеГО `НЪТь Въ дЪ.йіоТвиТелЬНОСти ? По'ТОМУ, ЧТО,

віъ дашін.Оміъ іолучаЪ, іони ,оміотря'тъ на общеіственную

дитъ ,народъ, іт,О ів,лаісіть и3'ъ рукъ бюріокр'ачюв'ъ кріяміо
(Жиl3Пь чер|ез'ъ при3мy 'того ж1е пр|е|дра3|Оудка„ кю'торымъ,
"еіре'йдетъ вtъ р'уки hріедсітіа,в,иIтеліеIй трудяще'йс,я мас,оы.
кажіъ ска3:ашо мніою в,ыше, за,ріажены 'наши революцiоНаша 'віе,лик.а,я шолитичеіск,ая .драм`а н'а,чнеітюя со,віершеншеры. Віъ 'наше|й иінтел,лші®нцiи в,ообще очеінь шкрою
нФ ітаR)ъ,, ка,къ нача'Лаоь ф,еів,ріальіская реіволюцiя. А. чю,
IelCm |одиШакоюlе нача,л|o 1ощlе|дЪЛи|тЪ Ообою ТОжд'есТвО Раіспр,оістраніеіно совіе.ршешніо ошиботшое предота,вілФнiе

о "е`л`а)те,лънIом'ъ ходъ наше|I1o lоlс,вободифельнаго движе-

нiя.

Во

имя

ліIож'но

,п,онятагіо

ра,дикализім,а,

Ё8,#::,:gШпа;ГОнЕ%'=ВоИ#ЁЕJе,#.,леi::Е:Л?ИRgFъа#Оd%#±Япу#и? ОПа, хотЪіла, бы на,пріавиіть іеіг,о п.о ниоходяциот'ъ «`дш» ?
НИКаКЪ !

Э'ТИМЪ

ВіоПРОСОМ1Ъ

'о,Н'Ъ

ООВіОЪМЬ

Ні® Зада-

Ё':Ёе#±,gНпf,ОИ.вg%ах#Жяеi::'ЁП,%дi°tЁЧГJiЪiВа:еiГоЪО;ОбТОО:Тб°еЛзЬпКе:

іеітс,я. Правда,, Iон'ъ приIзн етъ, что `ра3рывъ м1ежду ша;- ЧИТЬ ТОРіЖеіоТЪI0``ОВОбОдЫ. Она ЛЮбиТъ СВіобОд,У, а, ПОт:)одіом|ъ и 'л'ибіера,ламіи "рои`3'ошелъ «раньше, ч"ъ это ісіттуmіелъ ітакіъ, какъ будто бы іоtн'а іее неНавидЪ!ліа. Онаj, ,

бЬ1'лі,о ну'жно». Но онъ тутъ жіеі ,GпЪшиtтгь уц.Шить ое,б,я какъ Моша,линіъ, піо Ъдкому 3\амЪчанiю Фа;муоова, идеітъ
и читаіше,ля IтЪ'міъ іооіобра,"енi)емъ, что ое'йчас'ъ демокр`а,'- вIъ 'юмн'аjlту, aj `попадаjеітъ віъ другую.
Тiи Ш'е пlрlих|olдитс,я ю/соб|еншО с|olжаЛЪ|Ть о ра3фJывЪt, ТакЪ

Что `"е (вы ,отсюда 3іакл'ючіаіеіте ? - Пока еще ров,ніо

тdа,къ іоLна Jс,ама інеі в'Ърила либера,ли3міу. Эітюі-по ио"нЪ Ничіеіго. Я mол'ькю старіаю,сь уіс,покіоиітъ Gебя, говоря :`
пліохіоіе уітЪшенiіе, потому что, какъ бь1 ни ошосилаС,ь ше вое Lеще `1юIтеря'но ; на,ши пе,редовые
эл'емен`ты
kще моігуітъ уісвіоить оебЪ ішр,авильн,ыя отратіегиче,с,кiя
#8;КрР:#с:ьЛиИме±е;Р,%Тса#':>#3,,ЬН%#,°g,%ТоЪоТ:ъПООЖоавЛ:Е: "оНЛтiя ; событiя 1еще н1е лишили их'ъ во\3|м|ОжШIotсIти оЧень
ш и л іо я іп р іеі ж д !е в р іе м іе, н' 'н іо,.

ВЪ дрvгоміъ де,мюкратичес,кюміъ IоргаН'Ъ' я,-чюже со- Е[g'Ж°в#:3jЁР_рТе:%л:ОцГ±Ои'вЧОТО8Ь:а:%ГиэаЁ8=ОлЛаЮЦп±:'вg8:
всЪМіъ інодавно,-про,челіъ, 11то ше тол'ью "ртiи, иотtі-- ходящей-лишiи. . .
ричеіс,ки па,ра,л'из,ованны'я ядомъ ріеакцiи, но даже и
Г. Плехановъ.
«olт`в#'Тс|ТвtеННая, Т.`е. дЪлlо|вая |оhlО\э'ицi,я нtе ВЪ ОО,ОТОЯнiи

IуШа1ться 3,а х|одо|м'ъ жи3.ни». ЕОЛИ э'Ю Щlа|вд`а, тО яоН\о,
что іна,м'ъ іоіс'таіеітся ушов,адь толью на «б,еі3іотвЪЩофве'н-

джемсъ Кейръ-Гардиэ
н'уЬ» іошоізИцiю. Но такmе яісшо при эітомЪ, что если
н'аjзваmная іоппозицiя шеі обм'аінетъ н'а,шихъ упова;нilй, и
А.ВlТОРУ ЭТиХЪ. ОкріоКгЪ.ТОлЬКО Оди'НЪ Ра3'Ъ ШРИШЛОСЬ
іеісли іей удасітся одолЪіть реакцiо'нер(Овъ, то можно опаЛ|ИЧШО ВіСТРIЪ`ТИ'ТЬСЯ СЪ КейР'Ъ-ГаРдИ, ИМЯ I0oТОРаГО П'ОtсаЛъ`с,я, что сіобытiя піойдУтіъ у Наіоъ ПО фому же оаМоМУ mу'л`ярніо віо в.сЪхъ круга,хъ англiйіск,аго общеіоітва и пріеіhапрIавліенiю, піо юіюрому' шли оіни во Фрашцiи

въ

ждевріеміенная с,м,ерIть кюtторіапо , въ 5 9-ліЪ"немъ іво3РіаіGТЪ ,

