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ражещчеіств,а, которюіе 'въ ©ю глаіза2m ывляешоя орудiюьмъ
ріеіащiи, т`ов. 'Чхіеіидзіе .с,дЪлалъ ,еще одиін'ь шагъ ,1ю наг

пра,вленiю к'ъ «обЬронцамъ», в`алвивъ,` что «радкрЪпощеінi6 народа,» шеіобходимо дш t{qцаQенiя юкраіны» и обЪ'-

К. Кахіеіли.' - Война и hюлитичеіыgаля ооыліка. В. Оль-

гинъ. - ОШошелiіе `италь,яно1Оихъ ікрЩалиопювъ к`ъ войнЪ. да,видовъ-ЭдишеріоIвъ. Б. В. --Самъ оеIб,я выдалъ.

Безъ руля и безъ вЪтрилъ...

#еf#::Ъкр;ПтПьПiОL#hОL#:МЁдбд?®Лр:##ЩьВЕG#]:#:эпрЕ:Ё,е%%Ё:Ъk
шади)).
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Rъ юіожа,лЪн'iю, за эч\ими праjвшльнmФI идеmш \не

Е:::еЛЪ#°%Е%'дъFлТеЁЁЕИ:;лЁ#L#едL:Ё±;еКgЁЁ#°АПРакВ#Лм5j,
'::Е°i'л:Ъ:':Е:е,Lбр°иЛв:еШ#шУ'ь::Тс#'Н[вГйв:еВ±hЧИре#Оф:ъТЕ;:
ПИk'Ъ, 160'Т1ОР.ЫЯ Не tЮЛЬКО Ще ФТЮіЯТЪ іGЪ Н.йМИ ВЪ ЛОГИЧ©-

Оюdй ,и пФлити"еіGкюй іGвязи, но, hаюібqГрюі!h, нжодятGя
с,,корЪtе `въ щ,роішиво(рЪчiи, ,Gъ ши,ми.
Отміе)жеівавшис,ь отъ пюр`а,жеш8ства и tпріИзЫвая ПрQръчь, mрои3,±|еlОеша,я въ го|Gуд. ду\мъ тов. чх'еид3'е
гірес,сивный
` б,локъ къ борьбЪі з'а, делоікраіщза1Пю Россiи
отъ именн пяш соц.-дем. депуталювъ-меньшевиковіъ, ніесомнЪнно, содержнть въ себЪ неша`ло `такихъ .ис-тинъ, во имя ея спа,.Gенiя, тов. Чхіеидзіе,, ка,за`лооь, 'должен'ъ

ЁЁзх:оОр3ЁЁ:ШвЁ:#вЁеЪ:Т;Р:И;ЛнЪъ..

подъ ючюр,ымп не отL.а.жетс,я подшсаmся люб-оГ1 ооцiа,- был'ъ бы логичеіски п,ріидти кіъ Чюму выводу, коюрый адЪjllщстъ, mеізавLиоимо оть Iю3ицiи, 3аншаемой 'имъ въ во- ланъ на,ми, ttlооцiал'ь-mіIрiОтами;>, полаігаюпщми, чн`о

просJБ О нашей так"къ по о'пIОшенiю къ вdйнъ'. воя-

щ!уть кіъ побЪ`дЪ сювпадаіелъ для \Росс1i,и G'ъ пу"Мъ Нъ

щіеічали и 'шегіодованiя, "отюрыя вывываjешъ въ тюв.`` Чхіеhдзt© .ужасная карТина цЪлаdііо ряда, еівропейс,юихчъ и
`азiаjтскихъ .Отра'нъ, ра#щері3ашкргхіъ вюlйною и .3алитыхъ

рышеприведе,нныя авои 3аявлешiя ісъ ссылками Fа,' р.ЪL
шешiя. . . цим'міерів.альдGкой юнфір,рещiи. Надо,, 'впрочемъ,

чіеловгЬч®с,к.Ой кровью. ВhbлнЪr РіавдЪ"ем'ъ мы и рIЪ13кilй

®амЪітиігь, тшо онъ ,ощ1юдь нtе заявилъ, чтtt віаецЪ'ло оо-

:gfРи°,Т°:;:т#Ё:ТИн:;ЪиG:;ЖйОп:Цj:::Е#:Ш:ОР'е:#о[ЁtеЁЪюР%%

(их`ъ ча,сти, коIюрая ,Оо,д®ржитъ въ сю'ібЪ' оmкаі$ъ отъ на-

кi'й изъ 'наjаъ \ впіолнЪ рждЪлитъ, mошgпно, .тЪ чувотва ювіободЪ. Однаю, въ опрове,рЬюенiе воЪ*ъ ізж,оновъ "елов,Ъmе|G`ю[й Логики,

'тов.

Чхе|ид3е` У1м`'удрИЛОЯ Со|tЮТаП`Ь

і'лидаріИзіируіетс,я оъ ним,и, и привіелъ ихъ лишь въ ю,й

тголякамъ, юніенiій на іеівріе©въ, преіс,лЪ\дФванiя ріабочихъ (Gильствіеішы*ъ анше"сй и являіешGя э,ліемептарно бГе®-

орmнизащй ,и т. д.
\' , Мало ітого`, въ ргЪчи '.г. Чхіеи,дзіо іеісіть мЪспіа„ юторЫя

с,порноЩ и ,для віаЪхіъ шрЁемлемьй.

Не За)±LЯ'ВЪ В,1ЮЛШЁ' ЯtСНОй ,ПіО'ЗИЦiИ ПО ОТНОШgНiЮ ЖТ;

до ,иввЪсш1іой 'Guешени, удовлешворлютъ Наjo'ъ ше толью, щимміерва+льдGкdй кtошфеіренцiи, тоів. , Шегид№, ,пьвидика1$ъ tGоцiали|Отовъ и демокраJчрвъ вооJбще|, но и какъ
історонниювъ о,пр®дЪлеш'на1ю у `в3гляда, ін`а войшу. ВполшЪ ;g:#ён±,е:!°gт%К%б:,Ё',:ЁЁ,`gт,G:?Л#gЕю,П%::g'ВЁt'g:сТЁРдgЕлеТЁ:
шраЁъ іТ. ,ЧхtеIидз`е, кіогда, o.ш,, крючіеібгвуя пріотивъ «іиз- п±іоGтью іо тюіміъ, tтш`о она ообою креідстаЬляm.

Инач®
мЪны, ікрі®даm©льGтm и пщрашстіва»`, сіош.ущгв,ующйх:ъ кро- qнъ `нIе 1ю,ворилъ бы "къ у'вЪріешо обіъ эітоміъ. «Iшкріе,Gвав,ой с,ва,лкЪ' народовъ, tкошGта"рУіеть, что «въ э'том'Ъ •с,Ъ», какъ оі1гь іе,го на!3ыва;ешъ (,преіувёличеНнькр преідючіноIц®нiи шальма пе.ірвеш,елва пригна,длЬжшъ пёршаjmшшъ сImв1лешiя віо`епда щоріаждарі'1ъ и преувеличешую чіермш-

"ощандующиміъ кла,ooамъ» ,и ч" «юшіи, дЪіIUютвительно, нологiю) и не гюріе,чисшm б,ы нЪмцевъ, фращу3іо,віъ,
ЛОКРЫЛИ tСI8бЯ ПОЗОРОМЪ Ша ВСЮ ИС'ТОіРiЮ, НаРУШИВЪ ЦРЫ-

іріусіс,ких'ъ, іполяко(віъ, лашшшdй, рум'ьшъ и крючихъ на+

ва Бельгiи». ВпюлнЪ пр*в'ъ чч?в. Чхеидзіе, югда ошъ

родовіъ, юіюр.ью, по іеіlіоі оловашъ, `были «шріеідс'1іаіЬлеПы»
`ха,р.а№®ризіу!елъ ру`сіок,ихLъ реіа,кцiolюроп#ъ и 1юкрюмщи- 'Наt Э'ТОМЪ «НОНкрl®ОСЁ». фаіШЪ ЩО", ЧТР НИК'а'КОГ1О ОЮ'ЛЬ'КО-

ковъ, деlзорганизующихъ обо'рошу 'скрап1ы, ка'к'ъ {{mр`фжещце,въ чию!той 'воды;, раэочитъпзающіихtъ на ю, что
_всленныя неіудачи повлiяютъ изівЁОтнымъ 'Оібразомъ внутри ,с'траны на маіось1».

пибудь IОер|ье`3'Еаlго и пра`вильн'а1іо пріеIдGта'вЕтельс`тва, o0l

цiалисфич[еоких'ъ м'аіс,Gъ воюющихъ (да, и ц®йщрашьнщ['ъ)`
tсітра,нъ въ ЦиммIервальдЪ неі былю и даjэюе о ' «мэньшиіf±iОтвIах'ъ», кочю,рыя тамъ бь1ли пріеIдсI'га;влtеш, неіль'3я гчі-

ВщотущIhъ, та,кимъ іобра3Фмъ, ,Оъ рс,ужденiеміъ 'по- вюриіть 'бевъ улыбм,:

во фр,щу3iа'кюй пкрітіiіи, н'апірф-

Призывъ

2

-,

ЁЁg:а3,#а3ане:и:#:в&ч:#Есшв#'°#а:L#:%?ью;сл±аiть:gФлюв%:

;:Ё[яхтъи рт:аб,:%,:&: °мбаfG3оgшБ::%,[и:щ= р#т#ум#усь°3':&:#::

Щіемъ юонгреооЪ,

-ноісТь, іоТlъ RОіюрой,, \ кЪ Сіожа`,лЪНiю, ОТіка'5|аы'аюь фраК

в,o,епо 701іо,лосовъ mlь, ' пЮчти 2000.

tЁliЁіНgБ:етр:ЦаG?аiт%G:і,нРg:СЁЁ;;Ё*tЁi;3:ЁGШЁi#еЁ,Gи:,:::а'тЕ:шР;ИЁЁЁ!

ЧХ`е`Ид3'®

г. Але,{синснiй.

і`oGы,лашьіся даже въ шу"т, и\бю шуітіка mлучаюпісяі оjшш-

КОМ[+м3#.н,е,оGыъдфмленно,с"и, въ кюторюм ь uихю плШ*

МОп:е,р::оУ:::t:jйл,еСж°и:тЪъТЪ№ Р:д:а:3:е:тИы tt{:тееКюСсТт:::=И::>'>'..

:z:ъ7>; Е:е'Ирд:i;:#g,':,gтсЛ±еР#°Ё:#'е=tгХiОgЫQн#ВНюЫвеор°йВгЪ:
О н`ъіще|щdй ошо'3и,цiи. н®о|свъдо№л|ешо\сmь.іQго, въ э'тьмъ
|сtл'уча'ъ',

lGтіано.витс,я

даіяdе| о1со|б'ешно

шр1и|с,1Оорб'ноі'й,

tибо

ю'нъ |1кринима1еі`тъ `|е1е 3іа цо,лную оов'ддомлеінн|оtель lи "
.

\бо'тницъ

и ра\б|очих'ъ щекIсіти\льшIо дъл'а,».

неlл.ь`м н'®

,, поэкелатіь успъха `эtтому шов1ому ортщу : у d'а,o'ъ та,к'ъ

інеій-чФ к'акIъ tра;3ъ шта;ещсш|оіотрю.иш. нtв,ю'юро|е подобiе|
ітакчіичеіс,ю!й лин'iи.

на,зван[,О эт,Ой га3tеты до,стаmo,tшо о,пріедЪ'ляеm еЯ 3Ы

,,дачу `: о'н`а б|удеітъ «п.рJоф|е|с|сilональньIмъ жур'наломъ ра+

мал|О изданiій, поlсвященЁыхъ
.

интер|е|Оамъ

ра;бочаго

кла,,с,са, !

Реіда,кцiя ' «Тексти,льщика» \ говюритъ :

ю,т±tчЧ;Гс:юtЁа':Lаюе#Е#икРъО[°:%р:'ЕЕ%'3#ЕlИ пВ±:lйвШиЁелИь,o=вЧ!еРG]i#дИi

«намъ,

рабо-

чимъ т©истилънаго пр,о,и3вюдства , 3ашмающа,го одно иЗъ

:Ё:;Ч;ЁХ:е;#Ё:й:%Ё::::Ё:§Ё:аЁii:иЕF:ЕЁМ;Е:::=ео;:§Ё;влЁ::ТЁоiс§:ЕъЕ:ЛоЁ Ё;;iЁЁОЁ;ЬЁ ;,;ЁЁ#о:{Ё:lЁ:;8LО:j:сЁоЁ::#СЁяЁЁи:]ьFЕЛЁе:НЁ;=;:ЁРЁ:i:
миліъ ,О ТО'мЪ, ЧТb 'б)УдТО бЫ «Н3В#IСТ'НО ВСЯКЮМУ». ГдЪ
бО'Тэ% ::gЁьН'Ё%;gЕе:=НОв: FсЕ:РоLИъЧН#БГлРъТЕ;сСёЯк,и:мТъдЁ:%):..
` вы jщди'те '5тоітъ «рюіGilъ іошо)зіицiи войнЪ» среіди нLа,-

'шихъ .н'Ъміецких'ъ «то,віарищей»? Віъ 'крлФсювашiи 20 ,члечиміъ, ~ и ,ше, тольюо тЪмъ, кюпюрыеі обірабатывают'ъ
іновъ |с,.-д. фра,кцiи рейхст'Фга прютивъ кр|еIдитов'ъ? но
в|Олокнистыя ве,ще1сітва, -над|оч как.ъ можно энерlгишъ`е
цкака,я me это щірищин'iал'ьна,я оппюI3іицiя вюійнъ'и кажой же
шродолжаіть дъло' ор,гащ3'а1ни овюtихъ |силъ,\ къ сг|жалъ'эіто (щиммФрв.аФди'3шъ», е|с," эіпи двадца'ть 3а,явили,
нiю, слишком'ъ ча,Отю mреtрываVемо|е «нlе3іав|ис,ящими юбфо

`gл:Е% ,'Г:Л:`:#iFLg###:Ъч:Р':8#мТ:#:к::Н:рд±:'еуЕРеТgдНt:

`#;Т# : С::Оа'М:Иа'i.имЭаТ®ОтсТяЪ :О#'Лна#еаЛЬб?эТлВьаш:% ::#::,е,лНь:

ла,ла-lсвю,Ф дъ,ліо и тчраницы отіе|че|с'тIв,а находятGя\ въ беi3'0-

ность, инаь8 вьЁйдет`ъ ,пю по.олов,ицъ, : t{поФпъшишь, л

Еiа#НiОС::[? нЕи:ТiЕ%ЁiТ:тёТjОБgЕ[omк:Ъg:gi":Т=kБаЕхi:"ЁЪr ` де|й
НаСіМЪШИШь».
Редакцiя
«Тіекстильщика,» ,поспЪшила нацеіч,атаjть ре,ЩРИ'ЗЫВаlеле РУООКiй IкрЛеТарi'аТЪ и дажlе ПРОлеТаРiаТЪ

, цен'3iЮ на, }1оЮ «КН и ГУ», h.аКъ вЫРа,Жа'еТСя реЦеН3е.нlFЪ,

вюіе,го мiра? неуmели 'вы дум`аIеле, чю ра3умъ кр\ол®та-

(ю войнъ». 1`1 в,ыш.то сь1ъшно да эю было бы ,еще прліъ-

рtiа'т'а `вю®по м'iра 'м|Ожеітъ и до|л,жіенъ с'у3.ит'ь|Gя до ма`бl'ъды, Iе|с,ли бы'вьшло ітолько ,с м ъ ш но, но цю|л'у|чило.сь
леIнькаго іобіъеМа добр,о-дЪміе,цкіоій ,с:о'ыаmеtл`ь'носіти эIтщхъ
інЪічіто смЪшніоіе, и гру,сішоіе въ ,Одніо и ітіо же вре,мя. Кт

F#gL[=:°#:l|:#oiLеi;:ИmИi:';ТFтТИОЕ#::яtgТоТ:Р:е#3:аЁВЁ:Ё,,Ё:,%О#g:;]юИН:Тiеg::gF:ИсРюЕ:g'Ёиg#:Лl#сТмаЬеТтю:;НЕg
ф!тор|онdй? неуж(ел'и вIы думаю"е, чю руос,кilе рабIОчig,,

\`читавіъ укаі3анную р\еlцешэiю: но посмъ1е'т)с,я акво3ь сле|-

граждане сітраны, подв|еlр\гшейся наmд\енiю, ра,эор|е'нiю

і3ы, пос,мъ,явшись, Iонъ отгло"итіъ въ` сторону' пер|вый Jv

И {ВаХВа)ТУ -`с,М.Ог'у'тЪ Ра3дЪ'ли|тъ вашу mлиТиче|Окую На,-

«Те,кс'тиль`щща» |И 6ъ |горечьЮ СLка"еТъ с|еlб;Ъ : «РедаКЦiЯ

ив,н.о,с!тъ, ,я`вляющуюGя 1шодюм'ъ явно'й `н.еоіс,вЪ'домліешно,

нов.агю ра,біочаго оргаjна іс,д|Ълала,Gь шертвюій литеіріа,тф

сіти?

наго ша,р,латщскр,а. Ее, 'неі3іа'нимающуюся вюкрооам'и фи-

`. не надъійте1съ, на э"го, ітtов'арIищъ ! рYсскi'й прlолlелос|Офiи, и, ка,къ р1иднl0, еще мало '3накомую съ мфlкіта,рliащIъ L слишком'ъ здороtвый и с,лшпко'мъ` жи3не|сшо.соб(с,и'3момъ, с,билtъ Gъ толкY какой-`ю болт.ун'ъ, п'рочитавшi'й

нЫй класtсъ для 'тогю,; чюбЬI Онъ пощі\еілъ m поцитиче+
Е=Г±е tпСОаhМд?еУрб#кСiВ:,а=,и:: Ут3fй;;:В:3:i>СЩ:ЬеНм::jйкиСхЕ'а::: вВа:

двфг'три популярщх.ъ бфошюрЪ,. но нё имЪющi'й ірювно

gоИлКкfоКвТаТт: gадкТО%rоХЬЪыхТfО н?ъУЯB3Нв[оЯли:,ъТЧj:% ъ В°вГъРО%%%gЁ

Ь`ищей», ко|торыхь эіги «щоівіаіріищи» не совіерщали и с,овіерг

«реіцензіiи».

шшь покаj іещеі шеUсобiиріаютоя.

Анонимный реще,н3іе'штъ «ТіексIгйль1щка,» ОбъЯвляеть

что йое 10|ат'а1еітёя віъ реі3у,льтащъ' оть выGтіушл|е±Jiя тюв.

ошибочным'ъ мой выводъ. БОл'ъtеl чюlго, он`ъ уітв|ерlжда,етъ,

Чхі®идз'еі Ёъ Гоіс,ударотівецніdй думЪі? Пріадильн'а1я криI"а
піто я ніеt міог'ъ м,инов,ать іошЦб|ки, такъ ка,къ я, п.О его
ЦРаВИ19ЛьШ'ва, Правильное| осу"денilе поlрtа"енфеiотва,,слов,а,м`ъ, нlе иох,Ожу «и3Ъ анащ3а, юов,рlеМеНнЬ1й ЭПрхи, И3
и `толькю|.` вое1 |о|Отtальноtе л'ишь пи'одт, н,ёвъдъhiя Jи ` &та+
анал-и3а ,моме1нта, 'а| 1с,л'ъдов,ашеlлшр| и tиз'ъ объе'1шив,но-эко-

блужде|нiя. ло3ушовъ жо, позицiи и таmтики -никаf

номиче1скихъ lос,,нюванiй поличики ооврlемtеншых'ъ `гю,оу'да.р-

ких`ъ. вмtъlсIто того, tчтФбы lобъим(и ног'айlи` кр|ъщко в'бтать

l3'твlеlнныхъ органиэмовъ». р®дащiя «т\еlк'с"лъщика» 'н`е

m ТВ|еРдИ На|СТЮ,ЯЩаГо ШРюлt®тар,сIса,гю ишернацiОнализма, , ;3а,м'Ъ1тил,а,,~ ка,коlе жаЛКО,е| IIедоМЫс,лiе ,с,кРlЫв,аеТСЯ 3а

шрі?|дпоыагающаю уласшiіеt въ оборонъ' атр|ашьl, пQдве|р!г,|ми, `бIудт'о бы учеными, \с,ловами. Есlл'и бы она;, хотя
шіе,(йс,я напаIд\еінiю,` вмъото тсщо|, ,чтобIы`-,ясно свj*з!ащь д`Ё'ло ' 0'тча,сти догадалаАсь, iGакъ плохо понима+етъ ашюръ реlц©н
Jбlь/р|оіны tсъ дъломъ вIнутре|шяго |освю-боэш|енiя, то,в. чхе- ` 'зiи п'рIедмеітъ, имъ 3атронущй, Она, кюmетчно, аъ прIе-

Fд3lе й 'его I00ллеги ,предпо|ч#тают,ъ по-прlежн|ем'у
вр`ънi'емtъ бросила бы его руюп,ись въ кюр3шу.
ос,Iтаватъся на своtеім'ъ Віоз'дУ111іноМЪ ОЮеаШЪ' бbЗЪ РУЛЯ И ошЕ8а,g3сМя°iЪи д:ЪщТеЪ кВ;Fк,Ъ°,Ш=8#еЕЖт#:'РiеiКиа:ТЁо НЬеол%НаЯюi

:iеj3i#:вьG:п:а:Ё#:льiЁ9±gо#тgkнс+яйш%оулс:LсЕ,Ё#съкав%,g#F=а:тщи]в?Ёо_чэт±няо'мЁ:р,Gск:іо:,':`ъосанноа:пачi3iЁ'пноелиитсихkоижgо:tg,::еt:Ё:ехк;
ТаВ'ригчеіокtаго дро,", ибю 'т.т. Буръ,я1ювъ и Мащюв'ъ \ го,сударіс'твіеіщых'ъ оргаш,ивмоівъ».
\`

`

При`зывъ
Я назьгва,ю эту полиі\тику и м п ® рі i а, `л и о` т и ч іеі ,о к о й інападки на; ка,питалиGговъ и бо,ріьба оъ н,ими лиш,а,ютс,я
и `tуказываю на ітЪ эк,оніомччюіс.Е§iF.г..крччины, ко'тюрымИ

вю,якаг1ю смысла,.

она івызываIется. При э`юhiіъ Тя осылаюсi`-на Каутскаю. *
Ошибочно о"ос,иL кашгга,лизмъ на очетъ зл'о`й віоли
который б1ольшеі, чЪмъ 'ию либо и'3ъ наіGъ, теюретиковъ ка,п'итаыистовI.ъ : іс!треімліенilе IIріедпріинимtашеля- эЁс11лУа"іміеіждуна,р,однагр ,сюцiали3Ма,, ци,са,лъ о врпріосах'ъ экороваіть свQіего наjемінаго рабіочаго іе,Gть ,с л Ъ'до тв.iіе кашомичюіс,кіо\й іпр,ли.тикй. РВцешз|ештъ мьгъ 'найти міой ана- 'цитали5ма-, а, неі прUичи'на, іе,го. m р,а,3гъ явиліооь ,э'то
л`изъ ніеудов,лIетвіорите,лънь"ъ, яtо онъ н,е .имЪілъ ника- С. Л Ъ д G 'Т В i |?і, 0'НО СаіМ`О ёТ1аШОВИ"Я Ц Р И Ч И Н О.й : КЛаЮС`Ъ
кого пр,ав,а, утвер,жда;ть, чmі у меіня отI,с,утсIтв у,,е тъ
kiсi'пиIталистовъ, '" l3ыэванн\ый къ зIсш3'ни об!ъек'тивноцнеобашали3ъ. Почему жеr Онъ у'твtе.рждае'тъ этюі?
хо.димьшъ хIQдомIъ экюномиічіеіGкіагЬ ріа3иітiя, Ота,рIа,еітс,я
по вое|й в`ърояшо|Gти, а,вюр'ъ ріеlценJ3iи \въ салм`0,м'ъ
увЪков'Ъ\чить рыюдный дЛjl шеmо` іо б'щёGш3іеін`ны'й п'орядо"ъ.
дЪлЪ ніе, 'замtЪ'тилъ на,лишо,Gги Ьjнализа въ мю,ей\ бРіошюрЪ!. От,ісюда, вьше!Rа)еIтъ, что хоітя `ка1щтализмъ 'и не оо?даjнт,
А 'НО \ 3rаМ'Ъ'ТИ,ЛЪ кроGЮ-НагIIРОt6ТО ПО`ТЮМУ, ЧТО Неі В,СТРіЧ'-

воле,ю предпршцмаjтеле|й, но, ріа\эъ во,3ниmн'увъ, Онъ по

тилъ .у менй, - да ріаt3"`ЪLеітс,я, и неі могъ в,стрЪ"іть, ніеоб'ходим'0;с''ти, - 3амътьIте|, и тутъ ніеобх|одимоGть! ..-- на паjмдтіь з'а,учешшых'ъ имъ іс,хчэм'атич,е6кихъ р,а,з- ітакъ влi,яетъ m эіту волю, что она направл'яgтGя ко
ю,ужденiй о 1крини,нах'ъ ныНЪШн\ей вюйны на,ріо,довъ.
в,реду пролеша;рiата,. И пріоліетфрiа;тъ не мо"еVm не очиПривычная для\ ре\ценз\іешта, іохіема мьшIленiя о пюіли- ітатьсhя ,сіъ эіти,мъ вріе,дньшіъ для шепо нащіавленiе,міъ во'тик'Ъ ищіерiФли'3маэ,` GводитGя къ\ признанiю тогюі, ` что

ли піріедпринmЁаjчіелей. ЕGли ` воізнишіо,веінiiе поФитической Jч

п'олитика, эта об№ло\влена, э,коніомической необ- Е\кс,шуаіщащiи было.і н®Обхгодимь1мЪ IиGтbричеіскимъ ` пр?-

хо'димо|Отрю. раj3'ъ при3навъ э'm2 'с,аміо по оте'біъ пе'- ''це|с,сомъ, іто іт'аIdъ жіе ше1Об\х|Одшъ. и отпюръ |ёй со отюро|-'
осfю,римоі®, положенiіе`, «мысли'те,ли» въ родЪ міоіего ріеі- |ны пролеітарiата. Ну, а, чітобъ1 далъ о'тпоръ тому или
цензен'" с,читаютъ Gові®ршенно 'н`есоіс`фоятіе`лъными\, с[ъ др\угому іобще,Gтв\еішому яв`ленiю, надо предва,рителъноL

точки зрЪнiя теюрiи, віGяIdя 1юпытк.и опр®дЪлшь, на выяіс'нить, гd'Ъ іего вин,ов'шм.
кого имф,нно\ \пада6тъ отв,іЪтотвенносіть іза, да,нное междуL
ша<род1ое счюлкно]3)еLнiіе. .НО: это велича,йша,я , нелЪпbсть ,

-одна изъ тtЪIгъ нелЪпю,сше~й, ютttрыя сіост\а`вляю.тъ смеір-

тшый кргЕхъ протиы на,`ушаго мышлэінiя и которымъ оовю.Ъмъ неі мЪ,сто' Ёа отрtащахъ ра,боч,ихъ и3д`анi'й.

Кто ,\пон,ялъ эіто (міdй рIещеші@ештъ, 'ко`нешЬ:, щ те1юірь

:±:::::яхТъе,::Ё:g:±иi%ТЪкlС'УнТОЪ:еъЕшеГkаВ=#а#:#ио+ти:L±
іс,ко'й ,1юли'тикЪ\.

Пришанi.® объеік"вшй ніеобходимооти того или .другого о'бщ®атвіеі1шаго явленiя ни мало 'Ее и`с,ключаещь вопро,са ®бъ :еm вишовник`ахъ. Если мы, ма`ркоисты,
ісшріа,шива1емъ, «кю `были Iею вшовники?», .iі+о это ,знаtчитъ, что мь1 хіотиМъ ощjіедЪ'шть, как'а,я` общ8ственная
кр.уітша люідей вызва,ла, `его своими дЪ1йствiям.и. А когда
о об'ъек,`тивноНеобХОдИШ щ м 'ъ ,об щ ® Фф в te н н ы ш ъ я+в'л,е'нiIещъ»,

мы

Rаf#МаОлL:;Отби°чТе,GЕ'3#ОЪ`L:Е%€tLвЕТ'°нimиЛ3:`ЕFGЕ::t#о:#пТеВнеiШе:#
ра'зви'тiя, ісвоим'ъ Gущеіствоваінi,елгь обhзаша, шсіторичеіски-

необходи,мому прощес|Gу этого раl3ьигi,я. но это tвовсе нlе, р\а,в
11ос,иль'но кри`3нанiю 'т®ію, чго ,іникто неі повинешъ в"ь _
бгЕдотвiяхъ, іеію крIичин,яеім,ыхіъ. Въ э'тихъ ` бЪдотвiяхъ,
коіторыя "реждо-_и -бс+льшеI в,61е|го обр`ушиваютоя на, кру-дЯщуюся` маj,Ос,у, \,повіишнь1 -ітЪ; .обЩflютв'енныя кр\уппы, Ин-

•-мы `хотимъ ФказаIтъ, что дЪ''йствiя гр`ушы люд,ей, .выз- tтере,с ами которыхъ mдGказыва,етс,я имперiа,лисТичеока,я
полиітика,. ВсЪ мы'ыаjемъ, (3наjеітъ да,яое, моlй ріеіщен'зіенчф
в,а,Еш1,1хъ іего, бы.ш 'за,коноі1Ърны, т. е., чпі они
ів'ъ іовою очередь, вызва`ны` бы.ти 1редшествовавшим.и какiя это крушы. Эіто - класісы, гоіоподотвующiіеі

имъ объективно-необходIмыш обще€твешышI явленiя-

віъ іньшЪшнеmгъ о бще GтівЪt. МеждунароідIные ,GэЦiалистиче-

ми. Воітiъ только и івіоеm ! Отыон.ять воIкроGъ о в.и-

G'кi`е съъ'3|ды не ра3ъ говор,или намъ, въ овlоIихъ р|езолю-

новн'иках`ъ общ©с"вtешныхъ явле,нiй на, томъ ®Gно- цiяхъ, ічто иміешно на, эіш кmсіGфг п'а;даgтъ отвЪтс'тВ®щ
ва,нiи, что tяв,лjенiя эти і3а;ко.ном Ърны, 3на,читъ воч ноісіт'ь 'за, віеіликюіе зло имшеіріiа"IсніичеіGкю'й Iiол'итики. НО
іобр,а,жа|ть, , Qіудто ,3аIшіомЪftныя обще!Gтвенныя яв,леIнidрIеі30люцiи с|Оцiали|стич|еlс,кихгъ с'ъъ,3довъ 1шъютъ хар`а;ксtовіерша,ютс,я .бііе'3іъ уча,отiя\`людtе'й, т. е. свя3ы-` тёірIъ общ\ихіъ фФірмулъ. Въ нихіъ .не ра,3ісмащ{иваіть Io.о іG ловам'и : <tі3аюнlо'м`ърный ход ь `ОбщеIGтів®ннаго р.а`3\L.
виітiя» по иісIшнЪ дикюі® преідGталв,л,енiе.

Спроіс`ите л1Ьбого сю`3іkаітіел'ьна,го пріолf!"рiя :

кто ви-

віа,лиjсь IтЪ ОтдЪльные ,Gлуча,и, въ котюрьIхtъ хіищнь1ля Gтреі-

млg`нiJт FоіdmдотвіуIощихъ к'ласIсю'в'ъ 'приIводили къ м\е'жду-

Ьа,р,однымъ ,столIшіовіеінi,яміъ. Въ нихъ, - ,тmбЫ упоітре-

новаjтъ віъ, 'томъ, чіто (ёmо на,е.мный тру'дъ оістаіе,ты, ,в'ъби'ть '3дъlс,ь выражIенi,я мо|е1го рец'ен3|еніта, -\ нIе| было
и3вЪсітных'ъ предЪлахIЬ , llіеопл.dченнымъ? Онъ оіт`вТ,`"ітъ : ашали3а 'мЬміеінIта. да и ніе,` могло бы1ъ. Rю формУл.ируіетъ общеіе lгіеіоретиче,с,кIоеі шоложеtНiе, ітотъ никогда, нё\
«мdй .пре,дllр'инимателъ>>. И онъ 'будетъ прав_ъ. ' Съ друраj3іс,маіbрйраjе'тъ
dтличитіеіл'ьных'ъ іогс,об|ешIюс,тіеlй ,чаіGш-ых ь `
го'й ;стb№іны, в"кilй со'знаjтеільньй рабочНйt знаjеітъ, что
эLксшуаjтацiя іодного кл'а,Оса другимъ. 'имЪеітъ овюtи «объек, |с,луча|еtвъ ф(Оітдъ'лъныхъ «мом1енто'въ») : lего в'зіоръ воегда
тивно-эю.o'нtомичіеіс,кi,я осінованiя». Какъ жіеі ра'3рЁimется
эIто пріотивор.Ъчi\еі? Оче,нь прюсіто. ПРедllршим`атель, О

ц1ашра,вляеI`тс,я на 'тQ,

что ,свюIйtственяо в G Ъм ъ о'тдЪлъг

інымъ іс,лучаяміф, воЪмъ «момеінтіаш'ъ» ,даннаго разіряда,.

которіомъ іооізн\аmельнъй рабочilй говоритIъ, юакъ объ экс- ПОЭ'ТОМУ, НИ `іодИНЪ Ра'3іУМНЬЦй ЧеЛіоВЪ!КЪ НЬ УдоВоjlЬОТ.
вуеітіGя общ81й фіор,муліо)й, -охван`ывающей всЪ
плуататорЪ', является, по,` выражеінiю Маркс,а,, Олице-tвозможн'ыіе
с,,лучаj,и, -воЪ мыслимые «п1іоМіеніты», L\ Rогда
творе,нiіем\ъ и`.зrЬЪісtтilыхъ эRономичеGкихъ каjтеюрiй, шріедIсфавителем`ъ и3вtЁсIтdыхъ к,лаісtсовых'ъ` отЕюшіен'i.й и ин-

:сітолк'неігGя (Gъ о дн и м ъ и'3іъ нtих'ъ. онъ пIОстараетс,я
пьдвIеlргну'тъ ана,ли5у ус,ловi.я им.енно эітого о|тдъ`лънато
hереФ,dвъ.. ,Очень ма\л,о ,с\6'3інаітельtніоісти о\бнаjружилъ бы
тоітъ, р,абіочiй, кофЬр\ь1й ввіду.м`алъ бы` утвіеірждаjть, что іслуча,я. Я та,къ и поступаю ,въ ісвоіеlй бфошюрЪ. Я ра3ісматриваю, к`а,к,i,е имеінно клаусісы, в,ъ кажТихъ имgнно \
`hкаш`иіu`али'3'м'ъ IGоздангъ 3ліою \воіл®ю
ка,11іита''ли-

ка,питалисітичеіокихъ гоісуда,ріства,хъ и оъ каЁими имонно

ю|т|о въ. Но не б|ОЛЪе |Оо3НаtТел'ьНЫМЪ тIОкLа3а,Лъ бЫ Оебя
`#i#аЬсЕуЕ%И'вЗ#вТъН&Т;,:тБУ(Я::ЫнМоЪо#;Ч8'#лЕТП:'g[iа±
и ітотъ, кіоіторЪ1й, услыхавIъ, что, каIштализмъ е,Gть п®И3'б:ЪЖНШй, - ПРИ И3В`ЪОТНЫЦЪ ИОТОРИЧ`еіСіМХ'Ъ УС,ЛОВiЯХ`Ъ
-СПО.СЮбЪ ПРіоШ[8ВЬдС!ТГВа, Р'ЪШИЛ'Ъ бЫ, ЧГ'О`ВЪ В.ИдУ Э'ТОГЮ,

Fода. А міо'й р;ец)ен'3іенWпъ кричиітіъ, \ чтg ,я уклонЯюоь оть `
ан1ализ`а, 'момюіIіта,. Въ іс,віо.ей бёзюоніечно!й шріоіGюітЪ, Оніъ `

?) Ра$виз,ный`рецензентъ ,назывtаетъ Каут,скаго софистомъ. \дуімаетъ,

что даіть аjна,л',и:3.'ъ чаGтна,го олучая `

4

t3нач`итъ, щовт`оритъ о,бщую форім'У, т. е. 'ЁовGе

'

о'"а,із,атьGя\ Отъ.ана,л,иза.

\ноОЁЩiеiРе,'i?аЕ:ЛОго::%;ИТоЪGiLа{#ТьСg:оР.ШЕ:'..фИgЖяТ
:уЛ::[:::ЬЧдТа°"Т:яЪ::#ЕеУлТъТнРнаьЮiГъЪ;##,[8Е€:°кТО:г'iеiТЪпеТтgГ=

' ЛsЯС,ИТЪ Ёа \ОЩіеР'ТiОМЪ іодР#\. ЛЬдИ РаВ1О"ЮТР,Я ` С'Ъ "И3НЬЮ

mеМЪ `СОбGТВе|Ш'О

ВИдИ'Т'Ъ' 0dГЪ~ .«СОф`ИЗМЫ» t ЭТ.ОГО

ПБГ.ЛЪ\д-

шлго, я ограшичу,рь, mвітюренi`ем'ъ, - для ріеідащiи «Текстильщика{», - тою, чтю с,кава;но въ мо,ей «книгЪ» о
мо`€міъ іоітношенiи tкъ ФріаНку'.,
ФрIа1нкъ, погиібшi'й іеще оісіечью 1914 г„ доIбРовольно

Пр'ишялъ у'чаjсIтi!е въ войнЪ, Ёалафой Перманi?й оь цЪ'лькр
э`кспjгуатацiи TдругихTъ народовъ. НЪксчtір'ью им"рiалис,іты, ' -, даэю6 иаъ с,ріеіды соцiаhm-демокралюівъ, -Очи-'

!ше qуь одн,о и чюж® 'время. Подобніо э`тому;\ не въодно и
•то "е, вр"мя ооверша,ю,тъ своги хищничеіскiі.в ткрдвиги -от- . таютъ іеіго Gміерть тцеіР-о1й,Ок,оіЬФ1. ПО,мbіему же, эт. bміgріть р а'3`бойни ка, а` ніе .г'е`роЯ. Я ніе ,могу тгm'ть

\

`,\ дЪльш каmи"али`от"еіGкiя госу.да,рсітв,а,.

ТОлъко глу- па"ять людей, отдавшихъ \с,вою жизнь ,шенавIиотном'у, для
м\еш дЪлу эк.Gплуаліащiи ччjудящеIйся ,маюсы Ь,ъ овоей ли

родной (скранЪ или (дjlя м(ешя, какъ дш шнткрtна,цiонал-и-

Ё;Ё±iЁЁЁiIЁп:р::iйЁ;СiЁ:G3ЬЁЁН;;Ъю;РайliЁуЁаЁi;МО:ЕЁ°ЁУйРЁ:Ё#ЁЕаigЕ:;

+й~jlji` на Францiю ніе въ меньшеій GтепеIни, -чЪ'міъ, на``Аш
•`

глiю.

Ещо\ большilй і3аШаGъ..'.

ка,чеіспва проТивюпоЛОіж-

ста„ іэ'то вае' равно) аа, еhя предЪLла;ми.\ Есjlи ,бы я, с,по-

ююбіешъ быjгъ уважать такихъ лIодdй, я,,ше былъ бы сюцiалиатом'ъ.
``Ра'зли,чiіе міежду фрщ1"ъ и nшою, іеіотъ ра3личiе

Наго уму Iюна,добилоhя бь1 для ітQго, чтbбіЁI, в\спомНивіъ
М®ЖдY ПОt00 б,,Н И КО'МЪ ЭЮСПЛУаmm`РФВЪ СЪ ОдПОй СlТОвоцiалию!Тиtфеоkiя ре!3іолюцiи, воіоб,раэить [ будто Англiя
ріQны и ихъ шротивник,ом"ъ -сіъ дрщ'o`й. Реце'н-\
быйа і1ю больiпо вино|ваіта, въ на,3вашЁО|й во'йн'ъ; чъміъ і3ештъ
«Теіюс"льщика}> прочелъ мо.ю, бЬ?щюру, но. „ `олобУ'рс,кiя' гоGудщісmа.,` ИноIе ,.дЪлЪ н`ападрнiіе,
а
на то въ шей~и не, ізамЪщлъ. '
иноlе дъл|9 \lоам'0'3|ащита,. ' въ кроі"вюпо\л`ожно|Оть
Не в\o',помшю оёйчаюъ, въ каюй руФdкЬй комейи илtи
'аша`рхи3'м'у, "е1кр`дународйый ,соцiали3мъ в,Оегда, окр1ого

``Еgi:#iЪЪопЭеЕ,агТеВ±?GkТ%Н#gtЁiу:gроПдРiИьТйЪР#РалЕОсд#:=сБ`LеЁ
'і ,съЪЩъ` 1910 г.

ю,аIтирЪ ХVШ вЪка 'БывіеtденЪ ,Gудья, воіс,клица`ющi'й_:
«IGа,к'ъ в,ы Хотитю, чг1`обЫ я рIаі3ьбралъ, мю правIъ и 'кто

к'а;Тщоричg,Gки ,кризнаЛъ t крJаво ву Ъ'хъ Ьиноватъ ; вЪдь 'и іиотещъ и о\твЪ"иIdЪ, оба соылаю"я

і'на l3акюны !» Въ tсювіеIршешно такомъ hе.3акру'дн,е,нiи ока,t mрю,дов'ъ `на !ОаtмI6опр|едЪлlенi!еl и` tlа\ саМb\3lанщту о\тъ воо.р'у-

; iж®нныхъ m іцихъ нападенdй. Въ iюлЪ' ,1914 г., `когда
tС'ТаЛИ hоЯ,ВЛ"ЬОЯ ГРО3НЫе ПРИ3'НаіКИ бШ3Коiй В?йНЫ, `Со-

\цiалисты всЪхъ іскранъ іедшоглаGно кришав,али, ,что
отвЪіт`ствешіо;сть '3`а' h®еі mадіетъ н-а, Авскрiю и въ Qіс о-

біенн о ,оIт,й на Г,еірманiю. Авотрi'й,скiіе и гермаjнскiіе оо\ цiалйGты ніе толькр `не отрицали этt>\й .мыоли, но РЪ`зко

вываjеітс,я мой ріеtщен`зtентъ : Франкъ оісыЛаjерюя «іна 3а,ко.
нь1» ; я дЪла,ю то ж® `с.амоіёі ; какъ феі фIещеtнзЮшу' у3наль,

НанЧоЬ`еэйтоС,tГ:# ЁG+Т=ТЬ?и. А вотъ ягодкаj, - КРУПНаЯэ
Оочналя; апшетишая ягодRа,.

Г. Плехановъ. `

(0"Ончашiі® слЪдуіеm). `

и_ убъ'дитель'но 'вLыска3ывалиl lеQ, въ |Овочхъ: во3з\ванiяхъ

1

Ео,:'ЕъС:%':Ь':ТкЪак#%FрмFш##ТвИиХлЪаОвРоЕнШ;ВБ;,GFfЕ:ВОднТЁ
'3а;Г1О]3іоРИЛИ іСРіВіGЪМЪ

дР'УГШ|Ъ ЯЗЫ1ЮМ'Ъ.

НО

Э`ТЮ крЮИ30-

ШЛО Ю дИНСШЮННіО ,ПО|ТОМ'У, ЧТО ОГРіОШОе бОЛЬШИ.НСТ'ВО ИХ?

- ` #t:ъ%К Ло%[ЁЁаgЁtеТйИ :ЁкКоЮkйр,ьЕТLiР ±иа Лд:Ё# аЁовоНЁЁ:
;

і3на,чиітеtль'ньш, -неіп о,сре(д Gт'віе нн ыя Ьюrномич,ес,кiя 'выгоды нЪміецю'мУ пріоіл,еітарiаjту. Т,аким`ъ обра#Омъ

Въ ГОсударственной думЪ.
п,еt;вЪы.йОТрК#3?:ВШвЕ[gпи°ле#'°]LЮъ:#д#:fмЧZОgа#Х%:[iя::

совер,шилась о амая великая іи8м'Ън,а, какукр` 'только з'ца,- сmояЩіе на точкЪ t3,рЪнiя рбюроны скраны т,.т. Бурьяіеjтъ вQемiрная иіGторiя\ : сознаJтельнЫй іпрюліета;рiаIтtъ веіли-

ко'й .сітраіны о,Iюлчи,лсd, Въ ісою3Ъ іоtъ юнкіерами ,іи б№жуа- Е:ВЁуkсgмНуЬКо?тВiЪе#?tБИу,сТБВ'Ё[:;ЪиМ:zk#®:РИмВ:п#;.Н6go?
зiіе|й, шріоітив.ъ другихіъ ,атрашъ Gъ цЪLIью `,ихъ эиономи- рончеіокую пIо`3іицiю 3ашяла и рся крудоЬ,а|я груШiа,.
'L

чеіскоlrй: э"Gплуаітацiи, іт. іеі. , ра;зумЪіетс,я, главщымт; об-`

РЪ'-чь т.lБурьяноваб

ра3омъ, эIОсплуаліа,Цiи ихъ ітр.удящаhGя нас)еtліенiя. Моігъ
ОтвЪчая 11уришевичу, т. Бурьяповъ началъ овіою
ли 'л ш IGв6іемъ «ашали3ъ мо'мента», 0|бь'йщи это молчатакъ :
шilемъ? кодIешо, tнъітъ. кто хочеmъ |оерь\е,энр воl3ражатьz рЪчь
--' На і-шочкЪ `3рЪнiя ніео,б,хіодимо,Gти `mбфды €юглалсiя
МНЪ',l Т`ф-Гъ доляоенъ пюIGа3'ать, тШо Мо.е| и3ЛО|"gнiе не соісIтіои'гъ не только Плехановъ, ніо и цЁлый' рядъ дру"хчъ
глаjОно |Gъ дъй|сітвиtdетл'ьно/Gтькр. но р|ецен\3іешь «т'екотилъ``

Цика,» ,поступаеIтъ ина,чіе. Онъ ничіеIгіо 'не вю3.ріа3и:пъ протИвъ Lмоіегб и8,ложе[Ёд; да"е 1юхвали,лъ іегQ :
Е3#ъИТtЪпg%ggЕg:е!йЁ,оИЗg€еЮмБИЁ?рТЁ%%:иВчЪъЕ%Т#,"Жg:;

Изрядно, говоритъ, -- с,казать нIеложшо,

ОднаkОТ(е#ш,б%g п°o##:?Шч8ЬяТн?®Ж%Ёіi.kОмъ оъ на.
'

Ё%Е[Ри,П°е:#Р;ИьТЬАg=%LТн%Е#:'°пВ#еУхТ:нgвFъИ,ХЪАвдкЪО%ЕщъИе#,Бунаjковіъ и дріугitе- видные пріедсша,вигели ,сюtцiаілmтитю-

фимъ
пЪтухом.ъ,
щ,. ін\а
іе: mамя!ть
-аъ тЪми
гл+бо,юмыо.пешь}ми
со`цio'люгами,
ютюрше,
іgау"віъ
іту іисmин`у, что
Ж'g #3t##н,:ЬРЁХаЕ=,крВ:Т"::%:iОЮю?йВкЪЬдъЬп:ГОтЕГ'Ъ Н'® Уд"
ВыGту'па,я отдЪльнір отъ н.ашихъ чttва,рищеlй, іФіGтавляс!твi© из'вЪіашыхъ о бъе,к"внtыхъ пРичИн'ъ , .умь3а,1крчили ющихъ 6.-д. фращiю, - ,кродолжа*еітъ БУріьяноівъ, г

им'піеірiалисщиче,Gкая политика; предс`та]зіляетъ сюбЬю с,лЪ'д'оітіъ \нея кіъ шол'ной ш®уhdЪiсшо`с!тй ка_ких`ъ бЫ ть ' ни бьгло

я и тювар|ищъ маньковъ выража®мъ в'3гляды огрощна,то

'колич.еіства рус,ских`ъ о.-д. ніе чюлъко въ Ро,ссiіи, \но и

Ю,оіобракреінilй іо фомъ, tlато лвл\яеI" въТ`дан`нЫй t4момеінтъ»

іея іноісит®ліемъ, и tкщо Idщ нIея отріа,даіеітъ,\ кчф вщсітiущаjелъ 3іатJріа,ницей.

Пріеіжде всіего мы сгчита.емъ неіобходимымъ 3ая'вить, \о
въ рёли хиhщика, ,и,,1ато ,оібЬроше!тGя.
По мнЪнiю\ рещенrз,е\нm, імье і,н`езнажюіміотво Gъ ЁЪтухомъ (на'ш|еій полно'й оолида,рно\Оти съ т"ъ, тп'о б|ь1ль окрjвіано
`®ед®тъ `3а іообою фо, г]тю я дtоIлженъ уGвюить оебЪ; чючку

bргЁ,нiд Франка или tt\o,офmста кауітс'ка,го». неt 3'ная, въ

Fе;ль€ЬF,Х':Е#%:"Е°ъВЗ:B#,ыОG+Е:ЕИ#ЖЖРиК,а:т#ЁРЬИЁ
\
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СОВЪТЪ реда,кцiи 5Т:е.К_= г.

ве,рденъ. А. кубоЁъ. стильщика,». С.
~бб`5ГрГо~нЁТFра,ны и ріоосti)йіск[ая феіооа. Г. Алекои'нСКiJй.-

люковъ открыто '3аявляlетъ, что обращенilе к'ъ «г|0,Оударствіенно'й мудроо'ти» власти преідставляе",я бе3поліез'ною
ггратою віріе\мени. У р'ул,я ро,с,с,iйскадо гооудаjрства с,тоятъ
с,л'Ъпые \бе`3умцы. Они не ж1елаю\тъ и ше м'о1.утIъ провести
ГО'СУдаіРСТВО

КЪ 'ТИХіО|й П|РИОТаjНИ.

ОНИ 'СПОСіОбНЫ ТОЛЬКО

погубить ,с,удно. Но и либеріали3м'ъ ніе им'Ъіеть въ даНниiи рус,ска,го раgбЬчаго двіи"е.нiя. Въ. Гоіс,ударіствіешой ньIй моментъ ,оилъ в\ыв|еlGти нар|одъ 1и3tъ о,па)с'нозти, со3дашtной не,пріi,яте,ль,Окиміъ наш\е,слtвiіемt'ь и внукренниМъ
дУМ'Ъ. Г. А. - ЕЩе одИНЪ И3МЪШіИК'Ъ.
О ВЫСОКіО-,крИЩИ'Пiа,ЛЬНЫХ'Ъ ЛЮдЯХЧЪ. А. К. - И31Ъ ХРО-

РіЖіоТРОйСТВОМЪ.

в,е:gь:Е%Сt:и:Ё::>>:РiдС!=':орРиТт=ИБЬiЬи::°:оЪв,ъВГПЁ,Ою°ЬжСе:б#,:.

У послЪдней черты.

лать? 'Не,ль'зtя ж,е «накаjнунЪ ,GОбытiй, быть моэIОеnl`ъ, рЪ,
ШаЮЩИХ'Ъ»

3аіСТЪ1ТЬ

ВЪ

ОооТОЯНiи кріеіВОГИ?

ЕСЛИ И3ВЪ'-

РЪчи щбіера,льныхъ де,пу'таітtівіъ Гіо,Gуда,рст'венно,й ду- сшеніъ слаіс.ите,льнь1й в'ыходъ, тю какимъ пуітемъ про1йти
ініем'у? даjть отвЪітъ на, эtтоtтъ во,пріоіGъ бЫло обяз`анм'Ъ на,цо'минаюітъ іева,нге,льіскоіе, с,ка3анiіе о-моленiи \в'ъ tкъ
'носітью демокра!тичеіGкихъ ,и, въ чаюітности, с.-д. деmус,а,ду Ге,фс,има,н,ском'ъ. Исходъ біор,ьбы уж\еі пріедр'Ъшенъ.
Судьба оі"ры.71а із3`вгЕіс.у ,гряду`ща1ю. m (трудно,.. мучитеіл,ьh татов'ъ Г. \дум'ы. Кь ,с,о,ж,алЪінiю, нЪюітbры,я 'рЪ`чи lнаших'ь
това,рищ8й, по кр,айше|й м'Ъ`р,Ъ, віъ ітюіміъ видЪ', в'ъ ка;коМъ
НО ЧРУдНО ПеРейТИ ЭТЪ ПРОПОВЪдИ КЪ дЪйGТВ.Ю. СКВЭ3Ь

они о,пубЛико,в,а,ны, шеі позів,Оляютъ іGкжаjт`ь , тm колюб'людаТь, уЯО8 гРе|м,я"11ь мечи и щиТь1... СО3На,нiе GIСоВаjНо| щаяіс,я либіеіральіная о,Iшози,цiя по,л'у'ішла до,отаjточно исНіеи3'бгЁжностіью надв,игающих,Gя ообытiй. Но .чув:тво еще чіеірпъIв,ающiй отвЪтъ. Моя#етIъ бЫть, оіни даже 3іашеШ1и
бореітс,я пріотивъ не,сітвріапіим'атю ріока„ да міинуетъ меня ли іэітоітіъ вФпроіоъ 'н.еі \совс,Ъмъ удачныМъ употрі®бЛеНltз,мъ

`те`мную листву уже м,елькаютъ факю.лы римок.их.ъ сол-

формулъ изъ элеміешітарныхъ шрошGе|й. «Поm прогріео-

чаша, ,Gi,я !

Лиібеір,альна,я ошозицiя видиtтъ, куда віедет'ь наjсъ с,ивнь1й блокъ будеіт.ь обращенъ ,Gпиною къ на,роду, aj
вла,стна,я рукаj и,Огорiи. Либіеіральная оппэ'зицiя 3наjетъ,
чего `требуіеітъ іс,тра,на„ Но на,двигающiяся сэбытiя такъ :=ЁО%t;р,::ч?еtЁ,:lgе'::ЁноВ:Ъ`б%::GЕО#g.МнЕiИоС'Т:еLЕL:рКЕ#ьЛG°яЖЕ)ъ

гро`5ны, что либ®ра,льная оппозищя ооташа,вл'ивается у

пос,лЁдне1й чiеірты и зіа,крыв,аюітъ гла;за, Gтгараясь укло- g,:g:,ЕЕ'.'ТйГьд[:Вс::д:iГоfеЧ±В'И,:::i:о=:ьi:дЪ3::%:еяеТ:;i,ЧЕюНУgсТБ
і1иіть,с,я оіть чаши, кюіторіая в,Gе ра,вно должна быть вы- ва,ши ,пр,Огріеіоіс,ивные` шаг,и `бУдемъ поіддgрживашь , но воЪ
ваши соглашаітельtОкiіе ша1іи мы будемь ріаі3ьбіл`ача;ть сапитаJ0

`мыміъ біеізtlюща,днымъ іобр,а3oміъ», - uа,къ гов,орилъ по-

«Го,с,mда,, уя$е, по3дц,о, - говіоріилъ Милюкюв`ъ. РреіН. С'. Чхіе`ид3'еі. Всіе э'то, включаяп «Оамыm
м,я ніе ждетъ... Я говюрю.эіто неі д,ля того, чтюібш кр(еJ'д- qтеіннЫй
'біёіз,п'ощадныміъ іобріа3іомъ» в,Ърно и ...- с"ро, какъ два+жды
ложить 'ваміъ ,Gпосюбіъ выхода,. я 1етчо tне| 3наю. я знаю,
г!д'Ъ `эітотъ в,ыхіодъ, ноі ка,к_ъ в'ъ не,го кроійти, я не два ічетыр)еі. Но вtъ этих`ъ с,лова,х`ъ tнЪтъ ника,ко1й а,ктивзнаю.

У інаjсъ н'Ъть

Gріо'дсітівIъ

рЪшитіь

этотъ

воікріосіъJ

нdй гпріограммы, інЪтъ ,никакого оIтвЪта, на прошя:ты®
ьокросы |o0в,р\е|ме,ннооіти. по с,л\о,вам'ъ н. с. чхеид3е,
п'р\Огресс,ивный б,лоікъ, кіоіюрый іо'ніъ обЪщаіетъ въ нЪ'к,о-

gg,:::t`:'ННкЬ:МИ«г%%;::Б,;,т:lенЕ%[йН%,уР#с%%;GЯвлба°сЛтЁ:°вбоРта=
с,лучагях'ъ ,подде\ржив`аjть, іатоитъ іспи1юю к'ъ наг
почему `на,канун'Ъ ,с,обьшiй, быть можетъ, рЪша,ющихчъ, торыхъ
я
проникнуть біольшеій трIеівююй, чЪмъ когда-л'ибо пріежде, роду. Но tтогда,, кажъ и кіогда дем\Окр,аjфiя будgтъ пbідп

с.хожу 'Gъ

этоій

каф|едры

б|еt3іъ

отвъта` и

бе3ъ на-

]еж`ды получить іе,гю отъ теперешняго ка,б|ин'ета».
ЭТИ СЛОВ.аі ЯВЛЯЮ'ТОЯ На,ИбОіЛЪtеі ЯСНОЮ фоРіМУЛ'ИРіоВКОЮ

деtріжива,ть это(гъ блоікіъ? Очеівидніб,

обра3ъ блока неі

точіенъ : блокъ сщоитъ кгь наіроду «неі оовсЪм'ь сциною».

И ъъ самоміъ дЪлЪ, можно-л,и говорить, чтю политичес,кая

г'р'у1ша, стоитъ ,с11иною къ народу, іеIсtліи эіта, группа трі®)б'у|еітъ
амнистiи, |Gвоб|оды піро|ф1е|сюilОна|льных'ъ оою3,о,віъ
}1нлюков,а иокріенностью и откровгеінносітью о\нн, в\ъ сущи іра(біочих'ъ іоргаш3а;цiй, у'равн.еінiя кріеоітIь,янъ въ прlа;=ч=tэсіти, вп'рлнЪ ра,с,к,рыв,аюітъ ка:,рты. Либіе`рфльна,я так"ка,

гLолитичіеіGкаго 'н,а,стріоіенiя іоппо'3ицiи. Съ Необычною для

=.:'егда покоила,Оь |на ітупомъ самьдов,ольотвъ буржуа3`-

1З,аХ.Ъ

Е=jЁ ,сшпсыэI,щiи съ одніой спіороны и \на вЪр'Ъ въ «юс'у=арствіеінную мудроспъ» влаіоти іоъ дріугоti. Т.е,перь -Ми-

с'чиітаjтіь э'ти Тр.іе\бЬв,анiя недоGта;тю,чшыми,

С'Ъ

дРУГИМИ

СіОСЛОіВiЯМИ И ЩРОЧ.

И 1ГРіОЧ,? МОЖПО

н,о на,3ыв,аіть

ихіъ ил.и анітіинародными или чуждыми ін'а,ріоду dначи'тіъ,

ПризшЪъ
-_

==-

_

__

-----.-..

_-.-

ніе іоітдавать ісе,ібЪ ,полнагю оjтчета въ политіичіеGкой термIи'ноліогiи. `Ніо, tеісли Jніеіл'ь3,я ,ска3алъ, чгю блок'ь стоитъ

дУЮ ОіСіЬ, ВіоКРУГ`Ъ RО'ТЮРО,й іСіЭВіеРШИ'ТGЯ ITРУіППкрlОВm ОИЛ'Ъ.

«іСПИНОЮ» КЪ На,РіОдУ, |Тb, М'ОЖеі`1'''Ь бЫТ'Ь, ОНЪ іоТОИТЬ`«ЛИ-

Тоіть, кто ніеі міо"еjтіъ даітъ отвIБітіа, на э'тоітіъ вопроо'ъ, обреі\-

че|н'ъ н;а, беt3гцомоIщ|ость и 11Олное бlе3с,илilе. жи3нь крой
цом'ъ>> к.ъ сігаро'й в,ла,стіи? То іэс'ть, можtеігіь быгь, вт,1щеіт`ь. `мимо Lшегю. 1Оъ .с:часТью, въ оо3на,нiи руосюJй демо;±Сд:Ё;:Ш':х:а:ЕгЕгЕЬ:Fн,е:Р+ебi:Бgg±:,:л:::тЬв;ТфОВйРЯ;#эВнЬL#;:ьЛ.Ораіторъ1 бЛока яrсно іс,ка3а,ли, что кь с'1'аіро'й вла" они
ітив,ную
%F#п%i5+±тдт:пY+o±$FгНзЁр"g_Ё_оЧ_дЫоевЧ§СЕЛпОgВсХоНиГ±o,ск#оЕы#об:Ё=оЁ.§еЁЁ±ЧiЁз
аj,рмiю для ,Gп'аjіоенiя страшы оігъ вн'ЁшцихFь іи В,Ну`біольш® ніе обращаются. Так,им ь сtбразіомь, с,щаjт3е,]ливо
ітреіннихъ вра,говtъ. Этb ~ ітіоть лозіунгь, которь1й мь1

ТОЛЬК,О 'ТI0,

ЧТТО

бЛіОКЪ Ніе' .3mе'Г'Ь,

Ка,,КЬ д'ОбИГЬСЯ СВОИХ'Ъ

цълей, блокъ б|е3Lсиленъ |Осуществит'о св|Ою п'р|Огіраі"у іза,щищаіем'ъ оіъ наjчала в,ойнь1 и ю'тюрJый ітіеіц(`ерь, \в ь пэлшироRих'ъ раб,эчихъ
и 'уістранить ,старое, шра,в,итіельство. С'Обіствешых'ь силUь шом'ъ с,оглаіGiи сп] наістріоіенiем'ъ
На_ 'ЭIТО нlе Хв|а'таjеlтъ, ~ 'КаКЬ и '3а,яJ3лЯ|5|Ть ВдоХноВиг|еЛь

Ба#:Ъя;ноПiРь::;:3,ГЛiШе'::ц::ЬнаТлУ::СаКi°(йс,:#:еi#ОЕ::н#ТУТаГОМ'Ъ

блока,, Милюковъ.

н. н-евъ,

діемократичеіскiіе депутаты ,ніе '3а,мЪтиjти эітихъ слов'ъ.

ме|жду 'тъмъ, `они полны глубэJк'іго политиче|скаго зна

чіенi,я. Эітіи сл,ова, Озінача,ютіь имIеtнно прйз'нанiе нагрода,
пьслЪд'ніеlй ин,станцiіе,'й. Эги сл,ова дэлжны о'3іна,чать, чтіо МОй
II|РlеJбоВ,а|'Н'iЯ

бЛОКа (Т'юЛьКО

Тогда

в|ОПЛоТя'ТСя

Вь

дружескiй совЪтъ редакцiи «Текстильщика>>.

жи3яи,

когда Гбудутіь пюд,деір,жаіны на,р'Одрмъ. Милюt{Оьіъ своим'ь

( О к ,о н ч а, н i іе ) .

'3,а,явліенi)е,мъ п,ріедупріедилъ многIочиіслі€н'ных'ь «лБв з1хъ»

криітиRовъ,

tсIт)вЪ,

чтіо

к,оторы,е, спIецiа,лщ3иріова,лис,ь
либіеіраль'ная tошіоі3иЩя

сочл'а

'на

свіои

ка,д,етоЦд-

силы

Въ

кадіеіствЪ

Gаj,мш\іо

убЪдиUгельнаго

дэка3'а,тельстIв,а

и

и jпргизінаj,ла ихъ іслишк,оL`tгъ іс,лаібіым,и. дальнЪі'йшr3® раL3в,и- \ftJ;та.б':Са"уМL°:l=Ёе'ПЮЁИаЕ:FаРеоЦб:ъЗ'еНаТвЬтоОiТм:иЧа::иЬчнТО°с:и.ССЬLЛ:
тiі® ,пюлиітичеіскаго ,jтвіижfлiя біуfіж.,-аз, и ісвя3ыва,іегся, та 2с,с,ылк'Ъ іm Ка'нта у мен,я ,п,реі,щеістівіуіеіть осылка на

М а р к с а,, с,каз,авша,го,,,`,что прогсітыэ заIгон jl t[іріір±тв_,ен

щим'ъ іобр,жіо'міъ, ісъ ра,3витiіемъ нарздна,гіо движюнiя. Вы-

tст'уп;аAя съ ітаким'ь 3,аявл,еінiіеміъ, Ми7ію+€Овъ, вь сущно- н_Q,€т~и~.~` ч+н.ра\ва,, к'Оіторыми опре'дъ7IяютGя в3)аимнь1я от~
сtти гIовIОря, бір,0|с,илъ вы'3овъ де|'мокр,а'п'и. либIеjОали3мь ношешiя |Оітдъл'ьныхъ лицъ, д|Олж,'нь1 отаітD '3,аj,конами, Опре,дЪл,яющими в,3,а,имшыя отніошіенiя нар,эдов' ь. 3'намJе;нибс,Jзсиленъ, ,он'ъ н'уждаіетс,я віъ іна,ріодныхъ ма,с,іса,х ь. Еісmли у в" а,рмi,я? ИмЪіете ли вы с,илы, чтIОбЬ1,соівершитD тый а,вітіор'ъ «Кажиітала» совЪтіова,лъ проліеітіарiямъ всЬхъ

Gтра,нъ ,г1Iоложи|тъ эти прlо,Отые, і3,ак|оны въ оонову| сво|е|й
М'е%доУрГьабГ;Од,:t:`йт%ЮкЛуРLЬ"КвИн.ъЁ:ю:;Т'°Мц%л°и=:,=к;РИсбо%Вг::#е,т,ъ
ихіъ іообсітвіеінныхіь интіе~реісахъ, должна, была щин,ять
этотъ |вы3tов'ь и ,пр|е,дъ лицомъ всего на,рода, выясн|итъ
одну ,и3ъ частіе(й ,общей борьбы 3а оGвобожденiе ра`
дЪйотвительное пюліо,жоенiе віеще`й. ТОгда вопрюсъ о ію_\ііъ,
п,олиітичі®сIGоіе, іо,Овіобэжденiіе Ріо,сісiи? дLэмократ1я,` в ь свэ-,

что дЪлашь, ,сіталъ б|ы біо,тtЪеі іотгчIегыиЕымъ. Пределавигел`и

б.оч.атіо кл,аюс,а,. »

Этиш1 словами окантп1вается написанньШ Ма,ркс]м'ь
п,ервыfl
манифеtсть перваго Интернацi,онала. Я прив'зл'ъ
o|`j,га,інизіацiіоніный ха,о,съ ,ослабля'=ітъ іси,т1'ы дрі\юкратiіи, чт`э
на,`ріодных'ъ на,рітi|й должны бь1ли бы tюстшо с,ка`3а;тъ, чт.

пеtіобходима

у,силіе,шая іи эініергиtшая

іоргани3іацiонL

на,я ірабіоіта, чнгIобы діемокріат_.,я мюглаj, п'Осітіавитіь на оч,еі-

::вТо'д:,'::,::'а:ьа|=:М:,:ТЬО:':::ЁИЩс\;:Ьд;е,=±Nz{::Ц:ЛвТй:[ъОНgоЕ8:

ріедь к'ріушыя полиітичеіс,кiя 'за,да,чи. Они діолжнь1 бЬ1л'и ще и ,о ,нын'Ъшнеій войнЪ віъ ча!Gтн,оG'Iи. Кь сожа,лЪIIiю,
с,ка3алtь, ічтіо и дл,я `либі®ра,ль.ныхiъ пtа,ртiй еід.инсітівіешіным'ь

вых,одіом'ъ ,явля€ітся а,ктивноіе, іобращэнiе кь народным'ъ
массаімь и сіод,Ъйс,тв,i® на,родніой ісам'ОдЪя"гел'ь,ніос'ти. Эго
УСТ'РаН,ЯЛО б'Ы, JСЪ іодНОй СТ'ОРОНЫ, ПРОЯВіЛ'еН:,Я Р|еіВіОЛЮЦiОН-

но`й шерівніосіти, а іGъ д,ругэ|й ~ обя3ывал,о бы всгБ дЪ'й
сітвиітельно іо,п'по\зицiJон'ныя партIіи кь обЪіеі,I,ине'нн,ой ра

бо'тЪ над'ъ іорга'ни'3іаЩ€,й всенарод[ныхъ уіGилiй для ош

м!е\жду моими чи"тіелями ,на,шлис,ь го,Gmда,

Очитаю-

tЕ;еаз,=,:!#,?[е##3::Он?еiйР;Ыс?енТиам:еТнт:,л:Е:]ВмG:Ве:;€::z3#"ТB.Эіти гос,піода, удивіили,Gь,

равсіеірдились

и 3а,кричали:

а

гдЪ жіеі истіоричеіскiй маjтэрiал.и3'мIъ?
`
Теіорiя иіс,іторіичеіс,ка,го маітіерiализ'm ока3ал'а очIэнь мно.

:',%±°ч:%ЕЬи,м:Ъа'ЖhНъЫяХт%лЕСмFЪос:%,Т::d,оУЧ:'Ёiz:[Ъz3ТьаКнЬиZъТР'Ё::

с,е,нi,я істраj,ны. ВміЪістіЪ іс'ь тЪМ'ъ, этіо іеще бЬлЪ,.э усилило
тогjіые учаjсітвуют'ь віъ о,Gв,эбэдитіеільн,Омъ дв,ижен:и щріобъ1 ісріеди дем,ократiи чувствто пэлитич,€іGк6й оітвЪ'гіс'твен'но,

леtтар,iата,. Н,о тшіоб,ы піо л ь 'зіо в а,ть с я е,'й,, на,до еіе п оюіти, tт'акJъ как'ъ в'ъ на,с,ті'o,яіц€іе, в,реt'мя іедва ли м,ожно об,па,(нять, а этюіто ,и ні® даніо гіо,с,піодаjмъ, іо н]стэfьlхUь я гор\иваіть, что піа,деінiеі ,сітарагіо р,ежим,а, пэддеір(жива,етіLі,я
в,Орію ,и к'ь числу кіоітtорыхіъ ,1щина,д,т[іеіжи'ть мой рецен:];°р,г::+ОиЛ3ЬОБ%нЁg:,::::ИНдТе:j:::БJ:РL'iбБЖgЗ:[3И]'я,С:%:ЬъКдО"giе: ізіеінітъ. Они исітіолковіали сеібЪ ио'ториче,сЁiй матIерiаг
об+эіекіти,вtныхъ у,словilй, ,піодошла кь по,o,лЪдніеій чіерJтЪ. лиі3міъ въ ітіоміъ іGмыGлЪ, чіто такъ как'ь экономичіе,
Буржуа,3,ная армiя 'на,хіод'итс,я в'ъ. относ,ите,ль но'мь прряд-О к о )е ра,3виТ1,9 |е|с'ть глуб|очайша,я п|ружина' воего истto~.
кф. гнелгь'3я ,с,каj,3а!ть 'того ж|е |о демократичеGко|й армiи. ричеіскагю дрижіеінiя, іто ніе і3,аіGлужив,а,еіть вним'а;нiя уч.зПри іна,сітіо,ящихъ уіGловiях'ъ, 1зеісьма, в,о3можно, чго неіожида,ннь1й ,поворіоіть и,стIоричэtскаггю коле,за посіта,вит(ь

ріу,сtскую демократIjю въ тягоGтіно'е положенi'э тюріма,за Ё:К::,нН]И:#;т:%#т;U;оИ::#:gЬikО:Р#лЁ:ТiТiа:К:Ъ:::Ё[gЯЕ:ЕJТ#::крзkуРJ°л:и:
Энгіельс,омъ, а іфо'й отаріоій чиніовницЪ вь одном'ъ іи,зIъ
цолиітищеіо"о'й бор,'ьбы буржуа,3іi.и. ТОв,. Чх,е,ид3е едва-ли
оUеірковъ Г. И. Успіен,с,ка,гіо, юоіторая, да,жіе на,ходясь
|Осуще|Gтвитъ св|olе| - |сітранно|е для ітіаког'0 0|Отіорожн/а,1і|о
нр,и с,меіріти, Iз'апліеіта,ющи,мGя я3ык1Оміъ твеірідила: «'въ
ПОЛИ'ТИ'Ка ~ обГЁЩа,НiJеt «Ві'3іЯ`Т'Ь дЪЛо ВЬ ,ОВgИ Р'УКИ».

И на,смЪшки біуржуаt3ніо'й прIе,Осы по повэду эrгихъ, карманъ норовіи, 'въ кармашъ !»

Я іосмЪива,л'ъ іта,н!оіеі и,сітолкованiіе иоториqескаго маг
словъ и ,ея ітиха,я грусть піока3ь1в,аю`(тъ, чтbі біуржуа3iя ітеір,iа,лизма
іеіще ,в'ъ мо'еі'й книігЕ «Къ віоіпріоіс,у о развитіiи
г1'рои'3вола, бол'ъ|е 'тща,ітел'ьньiй подо1ч€(тъ демократичIе|скихіъ ,с,и,лъ, чЪміъ іт. ЧхіеIидз(е. демокр,аШя іеще должна, м|он|истич|е|ска11о в3глядаj на 'ис'тіорiю». восьма во3м|эжі3авоева,іть .с,еб,Ъ ргЁшающеtе 3наtченiіе, ніо для эітюг. мыс,ль н,о, что міоій рецеі3tешгь чита,л'ъ іеіе и да,жеі похва,лива,ліь.

руковгодящтх'ъ кругюв`ъ діе,мокраліiи должна на,;йіти тіве#`

#тОЁоГ::оЕЬеа:НiОл'и,Ив':[пМL::НiЯн::гееЕОi:ЯюЛЕ.3ьП:::ОiМdГе,оег:ОйНн:ТеР±=

Призывъ
L

#с±':+Н#ак ':'tЛiОЁа ,еМдаиР',=?G:т :`,:ТнРiГО# ,оИс tн оНвТЪа ВмСеТ;#'\

\ваіте,лю ново'й ріелигiи, сщу Аflаіmлiю (Луна,чар,Gкому) ,
СОЖаЛЪНitеі П'0 `ТОМ'У ПОВОдУ,

Ч'Т.J «.НЪЮТОЬ\ЫЯ беіЗУСЛОВНО

н а р о д н |О ій ,п |о л и іт и к Iи, д о о тl о ій н |0 'й с |О в р Iel м е` 'н н' а ,-,, і"еrр,едовьIя груш1ы челов,Ъчіесітва, недооцЪнива,югь поняг
•тi,я ш,ра,ва и '3наленiя правового чувсітва,». на это я
го іп р іо л іе "1і а р i а, 'т а,. Но дл,я сс,mр,и,ва`нiя Ма,,ркса, у неіго

не хва'тило |смъло|с'ги, и онъ благораз'умно ум'Олч'а,л'ъ во3ра3илъ, что думатіь т'а'къ мо"еть только че|ловъкъ,
о моеій с,с,ылкЪ іm Ма,рікса, огра4ничившись ,ехидным'ъ н|едостаточно `зіна],комый |Gъ |сов,Fемен,ньIм'ъ с|dцiа,ли3момъ,
ука3а,нiіеімь на, іто, чгэ .я,-о„ущаіо'ъ! ужаю,ъ! ужа,съ!--и ,сніова ,привіеілъ, уже ра,,ньше, в'ъ другом'ь мЪGтЪ, ука.

щiшIрую біуржуазна,го иде,олога Канга,Я). По пор,оду та зан'ныя мною, 3аj,ключF.тіельныя ,стіріоки ,гіеірва,гэ м'анифеісЩfі]
кого «анали,3а», я міогу заjмЪJтить одніо : очевіидно, М'ой Перва,го Ишеіріна,Щона,ла. Стріок,и эіти` 3,ам1тил'ь я, свиіr1іе,цеші3)ен'ть въ 1оачмо'м'ь дъл'ъ не |с,чита\5ітс,я съ
р,0Jс'ть"'и\ діЪ\тельствуютъ .о ітkэмъ, к,а\к'ъ высюко цЪнилъ МарікGъ
_Ф`:,іg#і,ОНiМИ]9]рТ=в%ИiТ:Ре::'ЕРоЕ:'Гj'и,аi:+%ТТОЛдУнйж,g,Ре:Еg`Ёед#: /зна,чіенiе пра,в,ового чу'віGтва, а, міежду тЪмь онъ бЪ1лъ
іс,а,мым'ъ выдающимс,я тоіеріеітикіом'ъ совріеменна,го соцiа,іл'аіеіть ,и3Iъ ніегіо знато,ка \п о л и іт и ч іе іс к о 'й э к о н о мі i и. лизма„ И тольIm по,іолЪ эIтого, буд,учи убЪждіеtн'ь,
Не,л'ь3hя ітріебовtаіть іс,іть. реджLтiи кріофе,oGiона,льЕ а,і-о с,р- чітіо,

гана ,Обширныхъ 'зпа'нiНt 1ю ис'ііорiи іна,шей тіеіоIiи. Но я

въ 'сjзlоlем`ъ ка,ч|е|ств'ъ идеали'От'а, р. ролланъ пита`
іеітъ при,Gтр,а,сітi`е 1съ Ка,шу, я к.оснулся тIемъI : «Кашъ

и Марксъ». Я сtка3а,лъ :
у\вЪріеtнъ, что ,она, п,о|йміеітъ меіня,, когда, я 11р,иведу ,еій Еіоц|ь
каукой ,кргимЪріъ.

Буріжуазi,я, `пріово3гла,сивша,я нріа`вс"еійны'й за,кон'ъ ав`
въ 'т8|орiи научна,г|0 Iс,эщаjли,3,ма болъшо|е мъ|с"го о'тводит- ітон,Омiи чеіловЪчеіс,ко'й личности уіотіами біла,гіоріоднЪйшихъ

t

%Яо $бiЩёе:G]Тf:'НлН:'ТGУс ::JТ:UF±ЮНр,#Т=:'Т:;# лПи°,д Ьчг[Fоа'3#'#

своихъ імыслите,ліей *) , неі іміо1ша слЪдоізаітъ ,еі.ч`у на пр,а,ктикЪ Эітіошу ,пріепятGтвIовал'ъ іе,я кла,ёісіовой интереіо'ъ. Н

был'ъ іпіе, р, в ы м іъ по вр,ем,ени те,оретико,мъ, обіра,тившим'ь
Обіоротъ, клас,сово'й интереіоъ м,еждунар,од\нагіо щріол\еIт
внима,нiіэ m э'ту б,орьбу. Я ,піокалзалъ, ч`тіо эіто ошибка,
так;ь ка,кіъ о біорьбЪ («віойнЪ») к,лаtОс,овъ гов9риjlи еіще рiата поб'ужда`етъ іег.о "ъ пріизна,нiю и о,суще,ствліенi[
этого 'з'акона. Ка,къ` будтd ,подозрЪв,а,я сущеіствован:еі мt
Те|ОРlе|"Ки фРанцУ3tОко`й буржуа,3:и, нащ`'им'Ъ'р|ъ, истю.ч
его невъжествен,наго р|ец|ен'3іе|нта,, ,я, к,а,3алос,ь бы, tlбщ

`РіиКЪ ГИ'3іо. ПРtИ 'Э'ТоМЪ Я іо"Ё'ТИ*, ЧТО МаРКОЪ L,РіеЗВЩ
ча(йно сильно углубилі'ь те,орііеітіичеtGкоэ Iюнима'нiе 1`глас-

сов,o'й бIОр,ьбы сра,вни'те,льно сь тJЪмъ,
егю ид\еіоліоги бУріжуа3Л4.

t

= ,\

доСТУ1ШЫМ'Ъ

Я3ЫКЮ'М|Ъ

РаоТОЛКОВа,Л'Ъ,

В'Ъ

ЧеМ'Ъ

СіОіСТ|ОИТЪ

`Учіеінiіе объ а,втономiи личносііги. Оно тре,буіетъ, - стакакъ поним'аліи

И вюіть ,предотавьтё GебіЪ тат

фіаіте,льно по,яс,ниліъ я, ~ \чiОбы мы ридЪліи въ ка,ждой

КО'йоg$'3ЕОiЬя;ь кь ра,бочимъ, я говорю им'щ ttгоііЕите =::Н%С;ТИж:_:ЁОцЦЁ#,е?,k.аL#;е#"##',В%,#уад3?±%ТИGЁ::
о клаjсоово'й борьбЪ, ь~а,къ в=.тнкой lвпгате.тьнщi; сбще- критъ іm рабочiй класGъ, как'ъ на средств,о пріои3водстваj
ніея прибав,очно'й GтоимоGтI,I. Ста,ло быть, за,коніъ
ственнаго прогресса,. Ея огромное значенiе бшо воесто, д.1я
автономiн личнос'ти в,mлнЪ Оправдыва,еть. біорьбу про-

` рgше вЬ1яснено МарRooм'ъ, хотя о нем|ъ ,црга,г1,ыва,лись ліетарiаіта проітив'ъ капиіталист'ическоій эксплуата,цiи. Но,
тFжеі теоріеітики буржуа'3iіи». Щцт эі'томь п'риіс,утсітвуе'т.т].. о
«с,очинитс.,ль»,

кюіторЫй

біеIріеіть

с,ліово

,и

во3глаша,еітіъ :

істріем,яGь

,и3біавитьгся ,оіт.ь

ніея,

пріоліеітіаірiать

самь

не

Пліех,анов,а, вь вэпр,ооЪ о борьбЪ должіе,нъ станов,иіться эюс,плуата.юромъ. Правда, е,му и

«Слаб,o\стIь ,IюзіI`щiи г.

нIекогіо эксп,луатироваітъ въ ' преідЪлахіъ свое1й саботвен-

кла,с,с,ов"ь яснЪіеt вісіеігю видтна, и3ъ ітого, что, пріивлека\я
но'й страны, та,къ какгъ оніъ нахіо,п,итс`я 'на оаміо`й низкоій
к'ъ ніей вниманiе \п,ріоліетарiапTіа,, оніь \ссыла,е\тся на,` Ги3о

и дріугихъ б,уржуа'зных'ъ іиFіеіологовіъ». Что с,ка3ать об1,

этомъ ?
другdй приміЪріъ.
ріссовіъ,

Я говіорю обіъ антагг>низм`Ъ йнтіеі-

GущесітвующемIъ

в'ъ

\Об,ла,сіт'и

раздЪліенiя

стеіпіени общеіс'твіеінініой лЪстницы. НО пріол'етарiатъ можіетіъ ,1юддаіться искушенiю кіоріысти іи принять учаісітiе в'ъ

::J%ПЛсЕ%:::іЬИ.КЕ:Оfе:±Иа:±ЕЁ:_мдБ,Ft:':,;йгу°:#ъЬ:аенГ±;оС#;l;Т:g:;

пр,о- біолЪіе

біо1ііата,я с'трJана экоплуа"ру,етIь, пуіт,емъ то ду1ловIъ ,пріо,изіводства міе,жду пр'е,Fщріиніимаделя\іти и на- в а р н а г о іо б, м Ъ н а, менЪіе бога,тіую ,с'трану даже тогда,

і.емнь"и рабіочи'ми. При3на,ва,я за, на\иб,олЪ,еі
видным'ь
когда, іобмЪнъ выгодеtніъ дл,я нихiъ обЪих'ъ. ВшолнЪ попредста,в,иітё,лемъ кла,с,ситдеіоко'й біуржуа,зніо'й экономiи, дан,ятно, чтIо экс,плуаітацiя дЪла,етс,я шосріа,вненно б'.лЪе
видом'ъ рикардо, 3а1с,лугу ука3анiя на, э'1іотіъ а'нтагон\измъ,
интенісивн,о'й, кіогда, богата,я стріана, н,а,вя3ываіеіть бЪднс'й
я ,прибавляю, однако, чітіэ только Ма,ркс,`ъ щолилLь
tніевыгод'цый для этіой mослЪдн,еі'й торігоы'й
впол1іф ,ясны'й GвіЪітіь m іе,гю прLироду и происхождеНіе.
дог|Овор'ъ. но имперiалис,ты б|Ога'тых'ъ, -т. е|. на`иМен,я подслушив,аIеіть ітотъ же «сс,чіиЕіитель», п`э сЕ6,ему 'болЪіе ,піередовыхъ въ промышліенніоміъ оJтношеінiи, L

+

круглому нев,ЪжіеіGтву опя'т'ь р,овно ничего не понявшiй
въ міоихъ сліова,хъ, и 'фьT 1юпсдукрщи,мъ в.идомъ до"лФд\ы
tз,аjсігъ ріаб,очиміъ :
В'Ъ

ВОП,РО'СЪ

ОбЪ

«Какtъ ісла,ба, г.Озицiя г.

а,НТ(ИГОНИ3МЪ

К.ЛаіСjЗ'ОВЫХЪ

Пліе,ханова

ИН'"РеіСОВЪ`

с.тра'нъ го'тIОвы, хотя б,ы с,ъ оружiеміь въ рукахъ, добива'тьIс\я подоб'ных'ъ догіо`в,Ор,овъ. Во'гь туітъ+Itо сіоз`наjтель-

ный ,пр,оле'"рiа'гъ передрв,ыхъ іс'тіранъ и должеінъ вы(ступ`и'Ть со свіоим'ъ пріо|тіеіоТіо'мЪ.

Онъ изМЪ'нитЪ Самому
віидно и'з'ъ тLою, что он'ъ ісс,ьIлаіеtтс,я на, б,уріжуа,знаго
сіебЪ, еоли с'танет.ь ,под,дер,жиЕаіть іимmрiаjіиіс'тов ь с,Е`оіеій
э1юніомис'т'а, Рика,рідо)). Что Gка3іа'ть объ этюмъ.?
стра.ны, ста,рающихс,я наложиtть .игіо экон,омичеіско'й экс`
Я уітЕіе,рждаль и пр,одолжа,ю у'т'веріжда,іть, что науч-

плу'а,тацiи на др,угiя ,ст'раны. Ме,ждун,аріод\ная оолида:р,`ноіGть, ніеіо.бходима,я для уоп,Ъха рабіочато дЪла,, станетъ
ніемыслимо'й, е,сл`и п'рIОлетіар:.и отдЪльных'ъ сікрань і,тказадач ь, к'ъ коіторым'ъ гюдхіодили уже теіореітики бурж}7а,t
жутся омотріЪть на ,ч,ругiіе. наріоды, какъ на с, а, м о ц Ъ л 1„
зiи Ги3,o, Рика,рдо, Ка,нтіъ и мноігiіе другiе, но сіъ ко`
Вотъ ,піочему' Марікю ь нашелJъ нуфкным'ь ізаjкоінчи'тіь перв,ы'й
торыми они шеі мюігли ,GIIра,витIься. Собbтjзіеінно "еі о, К'ан

ный соцiа,ли,зм'ъ, ~ и толькіо іонъ! -jiаjетъ, въ

іс`амыхъ ра,3личныхъ облаjоітях'ъ идэ.олог',.и, ФріЪше`нiэ тЪх'ъ

Е:ц:L,3В;:,±:::О'е:%в%%ИГнfе'#:Мg%ТоТGЪiОВ:ПаР%К±ИяУ;rВв:оРg#е:i#
3ИЦiИ

ВЪ

ВО,ПРОGЪ

О

ВО'йНЪ.

РОмэнъ РОлла,н'ъ выр,аізиліъ на,шему' б\е`зсмерітному ссно-

жіеі манифіеотіъ ИнітерінаII\iона,ла, ука3анiіеміъ пріол''6таріiату
на ,пр,Ос'тыі® за,ко,ны нрав,с,тв'еJн,н,оісіти и пріава, **).
*) Не одинъ Кантъ прово3гла1]1алъ :.tту автономiю.

**) По той же самой причинЪ про[`рамма нашей соцiаль-де-

::КсРаа#:'::#{лg[:LРеТ.±И#:о%;,ГрЛ8;'*а;::ёеПРпаоВОгрНеач:g::Он:8Р]%::
пз*lR:н:fсИёМеЪр::t,J,].'`[оОбНсЪтоСя°тОебл[ьЦ,:4ьЛтЕ>чЧе:%вЁ:'lТЬбШЪttРОдОm

ется а6mонсtmtей.

Призывъ.
ВСhЯЮОе НаіОЪКОМОіе ЖИ'ТЬ ХОtЮlТЪ, ГОВОРИ'ТЪ ОдИНЪ И3іЪ

"д(с,"ующiіе клаосы Герм'а,нiи кинутъ к,Ооть и 1іе,рман-

геріоіевіъ Чехіова. И tеісли бы на,с,Ъ"Омы,я воЪхъ видовъ
ю1ком`у, ,пріолетіарiа;ту. Отвіерtгая
и оітItО р ичіе с к i'й \м'а,рЪшили, чтtо .иміъ надо іобіъединить,сtя віъ борьбЪ 3а Gвіое тіе pi ал и 3'м 'ъ, рIеіви3iошстIы воег'да шока;3ывают.ь себя
'с,ушеіс'твова,нiе`, 'то іони ніе,'преМЪінно 11ачали бьг с'ь при3на;lу(бъжденными отор6нtник'ами и|о.тIоричlе1с каго
цині,я пр,а1за, tс,а'м|оопр|е|дъленiя, - автон|омiи, - 31а кажtни3м а, к'а,къ я имЪлъ удовіольістівiе личн,о с,ка3ать э''і`o
дым'ъ іоітдЪльньшъ в,идоміъ на1сЪюомыхъ. Э'того 1юкріеібо- Одному и3ъ нихіъ, ~ «тов,арищу»
Кварку, ~ ещ
вала lбы Iоіт.ь них'ъ ліоги#а меіждувіидовоій оолио,сіенью 1914 года,.

д а р н о ,G т ,и .

руоскимъ ра,б|очимъ н|ешрIеlмъIшо н,адоJ Окра,дит'ь себя
Тольюо пр.олетарiFітъ ,способенъ оісуще,отівить тЪ тре- отъ ріа,`3,вращаjюща,ю и Ріаізtслаj,бщяющагіо ,влi,янiя 'та,кю1`О ци
біованiя нрга,вс'тв,еін,н,Ос'ти, коітюрыя призіна,ва,л.ись въ прин-Lfи3'ма. ЧtтобьI огріа,дить сіеібя от'ь него, о'ни должны, ше
ципЪ благіоріоднЪ|йшим`и идеіолюI`ами буржуаі5:и *) , ilO не сіт4уща\яіс,ь ни буд'то бы благюріа3іумшЬ1ми со,вЪ'тами реіви€
м|Огли б,ьгть |0|суще,ствлены въ кап,ита7iис,тичеlс,к|Омъ общез'іониGтовIъ, ни б,уд.то бы ір,а,дIика,льными .фр,а3ами аJна,рх`о
іс'трЪ, іо,сн,ова,нніомъ іна, эк\сшуа,тта,Iiiи одщоIiо класо,а дріуtсиндика,ли|стовіъ, рж'ь навс|€гда со,3наіть, к8кь тЁсн9,

пиім'ъ. та,ковtъ ,'про|Ото'й и с|овершенно ясньй смыслъ мо|е(й

с\сылки m Канта,. Реце,нзіе,н'тъ «Т е к с т и ль щіи к а,» ус-

какіъ ні®ра,эрыв,`но ісвязанаj-их'ъ бЬрl,ба, 3а ово,еі эко-

номичеtскоо ос,в|об|Ожденilе оъ |тъми тіребова,нi,"'и права,
№olтрЪл'ъ и3ъ не,я, что мой в,зглядъ m задачи меіждуна- и інр'а,віс'"еtшос.'ти, въ которыхіъ Мар"ёъ видЪль еідинрIОдно|й политики пролеіта,рiата мол`еть бытъ зіащищаjемъ
тіол'ькіо іоіъ ,пом,ощью б,уржуазіныхъ авторич\'е'тtіо в 'ъ.

:'Z:%Н:ggр,еЕ:(Ё:О:бЕgЖарЮi#УоЕ,%ТдlНаЬР:дНО°#ОПи°zИъ-

Когда «іс,очиниітеіль» обнаріужиізаіеітъ пьдобНОіе

сіоб'ісітві®нныхіъ

и

са.м'ыхъ

оущеі,стівіенныйіъ

умсtтв!енн,оіе убожIе,о.тіво, Оніъ 'н)е ото,ить того,т\ чтобы им'ъ

(3`аним,а,лись. Оніъ ме,рітв,ецъ ,по отіноше,нiю къ ві`пр,оса;мъ
іте.орiи :

имЪ,етіъ іочи и не видитъ,

gнН±Т±ен%'%[:п%:и?т'икТО,:g::33:Ё[уюП?нМ:Нg,:',:kьЧтТр,е8юОвРаРнб]аж,::

иміЪіеть Уши и lle

соо|таLвля|еш одну и3l'ъ ча.ст'е''й об|щей борIьслышиітъ. Я и ніе .подума,лIъ б,ы із,аніима'тьс,я м,оиміъ ріеценбiы " otсвобожд!еінiіеL раj,боча,гц клаjссаh
зіенітом'ъ, іесли бы іон'ъ інеі ,пріобра,лс,я въ рабочiй оргаjнъ.
ТОЛЬЮ ,ПОіМ|НЯ Э'ТИ 3|ОЛіОТ'ЫЯ СЛіОВ,а МкріКОа, ОНИ ОТ.аН'УТЪ
Уітвеірдившись таміъ, ,онъ, лри нЪкоторой юркоGти, внеііоеітъ много ,Gамо|й крIедь`іой 'путашницы в'.ь умь1 ра,бючихъ. ніеіпюб.Ъдимы. Толь"о іолЪдуя 3іа,вЪ'ту основаIтел'я на,учп
н,аго Gоцiали'3ма,, ообеРУТь они 1пЬдъ ов,Ое 3наМ'я в,ОЪ ШIИЛюди э'того калибр\а неі ,поIяс,няют'ъ, а 3ате,мняю_т'ъ іо іо 3 н а н i 'е л pUo л tе, т а, р i а т а,. СовЪтую рIеда,щiи

«Текстильщика» какъ можно окорЪе, ріа3іс,'"ться съ ниміъ.

вы!е элемен'ты нынъшняго о|бщест'ва,. только при эчюм'ь
уюловiи
в,GЪ
ушіеtтенные
ньшЪшнимъ
общес,твен-

ШЫМЪ ПОРЯдКОМЪ tСТ|аНУ.Г'Ъ

РадоіОТНО

ПРИВЪТСТВ'ОВаtТЬ

ОР- :

Можеm быть, онъ мниjтъ ісіе1бя о,чеНь боль`шимъ р а, д'щ гаjнизованпых'ъ рабіоіч`ихъ, как'ь оіовIо бо діитр,іл ей пю

uъ а л |о м 'ъ.. но каtкъ бы ни была р\аддкальна €гіо фр|а3lеlі'ло1пр®имущ,еUGітв,у.
гi,я, 'ег,о ,п,и,ёанiя буідутъ уріавнивать пуіть для торіжеIотва
О ПэТJ: Рн%?ОЕи%t:аi а± напиоа,лъ ітb, что хотЪ'лъ' на,писаітЬ :

о п п іо р 'т ю н и '3 м а.

'

Г. Плехановъ.

вЕрдЕнъ.

виЕ:'#ЁлЯьмВiЪпБ,Р:g%ео::Ь,ыЧj:дiЪашП:бЁедр::::j%:r±%И«::ва#р:g

оно было нужнlо, ніеdбх|Одимо --этіо на,Отупл|еlнiе 'на

o'тіп'раjвились віъ НародньШ доміъ и зіавели тамъ беIсЪду
Вердеінъ. Нужно іше іG.только геінерільному штабУ гіеi"аjнсъ б(еільгіiйс,ким`и рабочиіміи. - 3а,чЪмъ б.®льгiйскi'й пролеітарiаліъ проітивилс[я герман,с,к,ому нашегствiю? Э,т'О ли- ЕКуО#нgГМч±#о'бь°[К:::Ё,охКо#3'еLРуУi,еЕРъОЕЕЕ'#';Е'iт=Е8FОСЁЬдr#::

шило Jіего ніе,мальваmныхъ выгодъ, с,каіз!аліъ одинъ и3ъ ющуюс,я въ ГіеIрма,нiи тріеівог'у -ніе 3аг'іGудьбЬI чэловЪ«lС,Оцiа,,л'ъ-дlе|мlокр|а"|ч|ooких`ъ» 3а,вlое|ва'тел|е(й. - «СаМb3а- чеIсmва, пруать успіокюятіся \интернаjцiОіналисты ! ~ а, зіа`
щи" `бЬгла для нЫGъ дЪл,оміъ ,ч.е,Gти», otтвЪчалй ®му. ~- воі3міожпостіь іоGущеісітвjlенiя наміЪчешныхіъ и'мпіерiа`лисіт«ЧеIo'Ть , эТb буржуаjі3ньй кріеідРавіс,удокъ», во3ра,3илъ ізLа- ски,ка,пита,лиGтичеGкимъ білоком'ъ 3,а,воеіват;е.Jл'ьіныч'ъ пл`а,всюваітtель.

t

I

'

і' t''=Фl

I

іновъ. Нужно, чтоб.ы блеіскомъ вЪріныхъ или дутыхъ

ЭIти, істіоль жіе глуп'ыя, ка,къ и цини,чныя, слова проі- оф|фИЦiаЛЬНЫХЪ tСіоіОб'ЩеПi'й 'О ГР`аНдi0'3|НОій' ПОб`ЪдЪ ПОдСи3н.еіоены бъ1ли н'е маркс,истом,ъ, а, р.еви3i00|ни- гіріЪть "аітIрiо)тичеісноеі уLGер,дi.е и гер'ман,скихъ банкиріэвъ,
с том ъ. Реви3iіо,'нисты не могли вмЪ,Ошть теіорiи Марк, и (нЪмЩких'ъ ,кр.олета,рiіе,въ, и авIокро-венгерских'ъ, -бэлс\а,. Оши никогда н'еі п'оіним'али, что іе,с,ли нріав,о'гвен'ныя
mонятiя людей іобуіс.ліовіливаюгс,я экономич,еIОкіимъ стро- Е:]Рi?ъКИg;З,еg gЁЖ#ХiЪGт(:ЪО±#'ИЁ;ЬiЪ:)o' , НчТгg8°:тЛЪоКж°и:'k[,'ЕЩ%g= .
tе|м`ъ lОбщеlGтв,а, т|О и3ъ этогIо о|шюдь нlе слъдуетъ, б'удто бле,кшую вЪріу 'въ ма,ршъ на Пар,ижъ, а '3,а` ни"ь іи вь
люди м,огутъ и до,л,жны піренебрега'тъ тріебіоіва,нiяміи нрав- деіс,яітуки другихъ 3іавгЪ'тiныхъ цЪлеlй пащіеірм'а;ни3ма,.
с'тве,ш'ностіи ра,ди м,атеірь,яльныхъ віыгодъ. Охіоітно рIас,про, По іеідиноIT'лаісному мнЪнiю віоешіныхъ кри1.иковъ воЪхъ
G'ТР'аН,ЯЯСЬ

ма+,
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ОЛУ'ЧаЪ

Об)Ъ

«ОдНіоСТОР'ОННОіС'ТИ»

МаРКЮ'И3-

~и оою3ныхъ, и шепріiятельских''ь, и

ніейтральныхъ

«отвіергающаго идралы»,. реви3iіониmы на, с.алм`Ом'ъ юітіра,нъ - никогда іеще tза вріемя віо'йны (а, с,лЪдо,ваіігель-

дЪлЪ в,Оегда готовы біыли піріодатіь революцiОнный идеддL но, и в,Ооб'щ ник,Огда, в'ъ іиіGтор,iи) не было тіа,кой концен-

3'а чIече|вич,ную ,п'Охл|еб|ку даж,е` `7oамыхъ не3начитіельЁыхъ 'тращiи воIеінныхъ ,Оилъ - живых`ъ и міеіхаіничесмхъ + t
сіоцiальных`ъ р)еіформъ. ПОіэтіом'у оіни горятю о'тста,ива,ютъ на, ітакюм'ъ 'Gравн,ител'ьно 'н|е|большом'ъ про`Отр|а'нотвъ. герШ®цер|ь |Оою,3|ъ герма,'нскаго р|абона,го клаооа, с`ъ юнК|ерамИ м,а;нG#iй и)мшерiа,ли3мъ неі пож`алЪліъ GвЪчъ на игру, : и
и tбуіржуаізiіеій для эк,с„п,луаmа,цiи другtихъ народо,въ : ре,` \Gамъ і'е`1ііо вЪщеноснЫй шріед,ста,витель явил\ся, чтобЪI
визiотшсты надЪю.тіGя, чіто,
*) для ttпроницательныхъ

огра'біиJвъt этіи на,рі.Оды,

читатёлей>> прибавлю,

гоіс-

что я го-

ТЁ#ВiОВг%ТаЬнд(iЕB:::#%' ,с::3е#тИа;клИъ3 Ьо-г3ная Ниад#:ЁГJр:gьИмК;,:[ь- .

или Ніо во'зъмутъ Веірідеін'ъ? -Ота,,ліо живь"ь, ос,трымъ,
ворилъ ш говорю объ идеологахъ того перiОда. развитiя буржуа3iи, когда она, борясь за свое освобожден1е, была про- цешітр'альным'ъ 1юпр,ос,Омъ европе|йокюй жи3lни.
питана болъе или менЪе ревоіIюцiоннымъ лухомъ и, свергая
дЁло іс,пю,цiа,листIОвъ, а,, быгь м'Ожеітіъ, праjзильнЪ`еі
старый порядсжъ оказь1вала огроэмнЪйш`ую ус-лугу всему циСіКа3аТЬ : дЪЛО ИIСlТ|ОРiИ ~ 0'ТВ,ЕТlИТЬ m ВОкр|ОЩ О ВЪфL
вилизованному человЪчеству.
но1с(ти ил|и ошибочноат'и вьюка3|ывавших|Gя на; эітютіъ счеітъ

