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l-.`

г(,1.1/\.,,ш.,ш1,,1

|=;сjрi`ъба #. j4; ,jlеі"н€і

с ошибкаАiи Розы `/1юішем(э}`рI

ло {tациональном}J вошросу в перио,д
Ё91,З--€1917 Fодов, ка1{ борьба

3а революционные элемент`ы
1I ИнТе[1Н8ЦиоНа7іа

А,вто,рЕФЕрАт
дисісIертаіцIин ,на со'ис,кан.ие ученоIu. стtегI,еtн.+і

к.андид.ата истоіричі©с`ких науж

J1Ён,ингрАд
l9бi

Уіап.ешное р,ешение зад.аIч диктату.рьі mро,л,етариата в с`і`ра-

нах нарIодноій деімісжратиtи, воізмоDкное лишь на основе исполь`вования
всемирнсLи.сто.рическопо опыта іполити,ки парТии
Леінин.а - іСталtина и СОве'токоіго государс`тіва, - новіоtе яр.ко.е
овіид,етельство пріеобравующей рол.и идіе.й маркісивма.-л.ениниIзма.
БоjlыIIеtвіиі3м на практике стал теори,ей .и тактикіо,й международного раібtочего движения. Віовн.икнув .в 1903 г. в Ро,ссии на
самой пірочной баве теоірии маtр.ксивма .и имея глуб,Окие .коірни
в раібоічем движ!ении Iвсех €тран, .біольшевизім со8даваліся в

напр,им.ир'имюій борьбіе с оппортунивмоім

и примир,е.н.ч.еством

к tн,еку каjк в іРОасии, так и ш`а ім.ежідунарюідшоій аіреше, Руководя

Рй?бgГИсМтад*ВиИ:Ё`]емН;И`,:#иб'О#ЬрШi%;ИК'giВпОО:::,':еи:еВL,#.иЛ':Б,:`g:]иМзаТ
ционное ра3межев.ан|ие
типа.

с

оппортУН,ИIСТа|мИ, за |ПаРТИ'ю н|ОвОЮ

{Вм,есііе с тем, с !первых дней авоsгіо сущ,®стівіова'ш1я б,олIьшевик.и вели боIрвбу на междунаIрод.нIо`й а.р.ене за ревісшюционные
gл.ементы Н 'Интерн,ащиоінала, за пріивлечіение их в ла.г.ерь реВОЛЮіЦИіо ННО[Ю М аJР.КСИВМа.

|Как и8івест.но, борнба с ошибіками Ровы .Люкtемtбур`г и іпрФ-

воід.илась большевіиіками с це.г1ью расчистки іпоіч.вы для со13да-

ния пqцлинн.ото маркс.истсікою Инте,рнащиоінала.

•ПОд влияіни,е.м ,кріити.ки со стороны большевtи!ков, учтя оіпыт

Велlикой Октя|брвскIой осщиалистИче.Оио|й революциИ И О|ПыТ НО|ябрьіско.й

р€ів.ол,ю,ци.и 1918 г. в Герімани.и,

РОза Люксе.мбуріг

пришла ,к біольшёвив.му. Вмест.е с КаIрл,ом Л.иібкнехт.с»м о.на оісновала 1{о`м.мунистическую партию .Г.ермании. НО 3а -Ошибі{и е,е
I1еплялись и tп.рФідIсшжают ещ,е цеіпля`ться п,Оныіне .п.равые соіциа-

листы в Западной Геір,ман.и.и, спекул,ируя иімеінем в.еліиікіой рева.лю,циФнеріки. Остатки люіксе,мібу,рігиа,ніства, выраіжавш.и,еіся, в

частно'сти, в н.едоощен,ке отдельными ко.ммуін.иСтами нацио.нальНОГ.О ВЮПРОС.а, И.м,еют м,есто :И в Саімоій СоіцИал.ИСТИЧеСmОій ЕдИНОrй
МОQl00 `64`1.,'а2 т. Тйtп QС"jшщ»о Фавс. 6028 т 100

парт.ии Германи.и.
;.)'

. В н,едавно вьішедшей в Берлиtн.е иниге «іРоза Люіtсіе.мібурu`»

н,ем.ецк,ий кіоммуниIст Фред ОлснIер пи1шет:
сегодін.я в Соц.иал.истичесікіой

«мы

Едиі1юй паіртIии

іп.ро`до.лжаем

Г®рtмаіниіи

дело

шk:етРеМр%Н:СцКиаоЯнаСiu:Ц,И&Jk-а€:w*::`g::i:к:3,отЦ:,:'U,g'нКаацКиоГнаВлСьен::#РТвИ:Т
просе. На "еж.дунарюід.н1Оій аре!не п®ріед началI" п.ер.вIой ,миірсі!в.г,`ій

Э'рнста Т.ельtмана. Перед нами поставлена 3адача іпіреівратить
наішу tпаіртию-в партию н.о.віо.ю типа. Сюда входит также б,оір.ьба

івіойны тюількоі одіна партия - партия іб,Ольшевик`оів и.м,е`г1а марксиістскую пірIоmраіміму по на,`ционал,ьноіму воіпіро,су.

п.ріотив в`се іеіще им.ею.щіихіся остатк,о,в лю,кIс,емібу:рmи}аніства. Кто
думает, что таIк.иіе .Оістаті1{и сеп`.одня не им,еют меіста, тот н.едо-

С.О сТОро.ны В. И. Лен.ина была ор|ган|Ич|ески

о,ц.енивает о|грIоlмIно|го

lПР|Од.ол|жИтельного влиЯНИЯ Ид.еол|о|гИ,че-

Оких траIд.и,циій. Н,епони,мани.е ст`о.ль актуальн,ого на сеігодня нацПіОНаль,ніоіго воіпріоIСа, н`едісЮіцеНіка ре`вtолIсщ.и`olН.ных во6моі]Кнюстіей тріу,дящеіг,ссія кір е]стьяністгв а , н едост.ато,ч]но`е п`оіниIм ан.иі? веду-

шей р.о.ли паIртии - івісе это есть .остатки

ліоисемібургиан"ва,,

к.ОТО1ры,е м|о|гУт бЫТь И3,жИТы л.И.шь в н,еп|р.им'ИР|ИМОй б|Орь.бе 3а

УСВРиевН#еен#:НбИО:р%:]РБ:ай?.НлГе:::,%',сЛ%НшИi]баk:fмТиаЛрИо`:::'ЛЬис.е„
бурп` иіміенно в нащи.оінальн,о,м івюпр`Оісе диктуется ,ос.оібіо,й зінач.и•мюtстью наіциIо.нальніоі1`о віоіп.роса для неrм.ещкотіо н,ароіда в настоя-

`К.ритика ошиібоік Розы Лкжсемібурп` в на,ционально,м воhросе

свяВа'на с р|а3'работіюй Efм теюір.етич,еских .и dірIганивациоінных о,сніо,в п.олити,ки

пролетарIского интерна1ционализіма, с об.оіс,но.ванием ліозуш`а
о .п.ра,ве наіци.й на самооп`р.едел,ени.е, впл.оть до отдел.ешия.
диосе]рггаjціия

пробл.е,м:

сітавит

заід,аіч.ей

иіосліедоваініие

сл.едующих

`1 ) .Борвба іВ. И. Ле.нина iпроггиів оішибоIк Ровы Люікіс,ем(б.уріг`.в. на-

Lі.иФналыюім ів`опр"се Iв пIqриоід пікред (началоім пеірівой імікровой
iвоійны і(ошибкіи Роі3ы Люшсе"ібуірг ів tпюліыако.м івюпіроіс.е, .в ісшір,gделении П|Утей |РавреШени|я ,на,'циtсжнального воЩроса lв РОсс,rгИ).

•2) БОргыба В. И. Ленща с .сшиtбочIной концеп`цmей Ровы Люк-

•щіий моіміент, иtбіо гер.манская пріоіблема поIсл,е второій м'иріовоtй

Оембур.г об отрицани.и нащоінально-освіоіб1одит,ельных войін при

войНы СоСТаівля,еТ О.дну И3 0СтР`ейших піроібл.еМ МеждуНаіР,ОдШіоій

.щіміпер`иаливме.

•п.олитиі{иі, а іпров,ед.енін,ое а,м,е,риканіо-а.нглийским,и имп.ериалистами, с п,о,м,оіщью пIравых соіциал.иіст,оів, ра,стчл.енение Германии
ГРФ,йИсТт#,Еl:°С;Еб°ОРч%#%Ю :t':#:{ЦеЕОk'"i 'Нва'F%Е.м ан,ии іпсжав ы,вает, что
«Опіпіортун.изIм, заідушив\ший .социал-деміоікратич.есп{ую паtртию
Г.еірма,нии, п.р,евіративший эту !партию ,в наіци,оінал-лиIбе,ральную

п.о*#жа::tЕ,g:Л#рдкюЛЁ,#'#::Ё::Ё:,#аtПLЗ|елкУЖ#:,g,юс:?У#.Ыэ,н?гgл°ь:°а~,
В. И. Ленина, И. В. іСталина, реш.ениія и .п.р,ото.колы 'партийных
съ.евдов ВКП(!б) и ігер"аюкой сісщиалщемIсжрати'и, реш.ения

Б:g;ТУЯаюРиОсдеНмЕ3}Ь#ШЁеа:иВс,с[е]ртИаЁТиеиР'ШиЦОИп%Чл:i::,ЬаРн::бОТ5Ь;Сраа#
Р. Люкісіgмtбу.рг. Срі©дт1 них ~ стаггь.и и ,высітуплеп1`иія, н.е,ивівэст-

Т8',f:2::![fg,ГбаРпТ.И»ю2і).отлился в ф.оіріму со,циал-ш,ов`и,н,ив м а в в,о,]„
Исто,р,ия т,акж.е нап`ляд,но п,о,каі3ала, что левые в г,ер.маIн.скоій
с|оіциал|-д.©м|оік1ратии, іи.с'ходя из ,н1еIма!ріксітют|акой 'п|Олумоньше*
виістской теоір.ии и1мп.еір.иализма, «.o.твер,гли` пір'инцип сам,Ооіп,ред.елеішия нациій в еіго імаірік..сmт,сIкіоім ,поін.иім аtніиіи (ішлоіт.ь діо оітделен.и,я и обра3оів,ан'ия самIоістоятельных гоісударстів), oq`віели тези.с о с,ерьеізніоім р,ево.лющ.и,оtніно.м в.начении о`сівоIбIo.дит.ельінот`о

. движ.ения ,к.олісш.ий и уг.н.етенных Iстран, отів"и тев,иIс ю вюз`мо.жггости едіиніог`о `фронта меіжду пір,ол.ета.рскоій р,еіволюцией и наЦИОіНаJIьНіо-оісвобо.д'Ительньі.м дIвіИжеtн`и,ем

и

IП,роТИ'воіПО.Ста'вИли

всю эту іпюілу`меньшевиIстісIкую і{аішу, явля1ощуюIся сплоішнIоій
Н`едооц.е`нкіо.й на,ЦИ,оНальнО-1{іОліонН'альноіго во\пРОJСа, - маРЖсИIСТской ,схам,е 'большIе\виіков» :|).

ные руісскому читателю: ®Пробjl,ема оотен наIродоів»,

«Нацио-

нализм и соціиал-демо.ztіратия руоская и 'польс1{ая. GОіциаj!іпат`р'1ютичесиая РОбині3"а;да», «НФвые течtения в польсік,Ом соіііиал'иістическо,м дIвижен.ии в Гер.мании и Авст.рии», «Gощиал-пат-

рIиіотизtм в ПОльш,е»,, и др.
диіссертаtция с.оісто,ит ив введения, трех tгл.ав и ваіклюіч.е,н.ия.
Учитывая отсутств\и,е в на.шей иIстори.чесі1ю,й литератуіре ра-

біот, гюсвящеінных РОве Люисем,бурш`, мы соIчл.и інеобхIод.и,мы.м
предпIоiслать наіш.ей дніGсерта'ции ввtедеіние, в ютором коротю
п.оказать Ріозу ЛюIксеIм!бург как одіну и8 круіп`нейших фиігу.р
м.еждунаірод.ногtО раIбtОчеп`о дівижен,ия, наиібоtлее активно дейст-

воваIвшую в польсікюім и нем.оц:коім рабісшем движе'нии.

ли#]иВБюевЕ[еЯ:k#ба;.;{[::а'еТйи:::С°йда?рНiГл%ЯвGЁо,i,§,93и,`;,.гаЖ:€:
1)

Fгеd

Ое1Впсг

Rosa

Lііхсіііltuщт.I)iеtz

Vегlаg

z) ,ЛіеЕгиін\сq{m с«t{"і«[v{ т. ХХХ, ст(і7. і| l`7.

э)` |Сіта,j",і| .іzl, 0. .Сwі. I`г.

Ю, сітjэ. 91Ч2

Вегliіі,1951,

S.

214.

Тьші{о, а затем прння,вшая в 1.896 г, в свюи ряды Феликса
дЗ©ріжиінtжоіIіо Сюіц,иал-д,емюікр:а.ти Палыпи tи Литівы `(іСдП п] Лj
яв`илаісь оіріга.ни`заторо,м и вtоі}кд.ем пФльжою

раібочег,О класса
.,з

в ру`сско.й р,егвіолю`ции 1905-1907 г`г. Г1ричем, саіма іРоіза Люксемібур'г в р_азгар русскісй ревісmюции, в деікаб,ре 190і5 г. при:

ехала из Берjlина в Ва.ршаіву, ск`рывш.и,сь п.од Iчуіким и,меін.ем,
с тем, чтобы Iпр,инять н.епо.ср.ед.ств.е.н`ніо.е у.чаістие в руIсtско.й
Р'еВ`%ЛдТпЦИLИ.л и ,в чаютн,оісти .роз.е Люксе.мібург пріинадлеЖИТ

бо.льшая за,слуіга в борінбе п.роти.в с.ощиал-Iпатриіотизма м.елкоі-

g#FиУиа'3(,Н#,сi,аТ]ЁfiНаавТiИеСЁ::еt:::'gваП::Л.::#:r;[,к,о`:°#g8gчИ:СеТИдi::i::i
ние Iот р,Оіс,сийско1`о .пірю.летаIриата.

В своих раіботах и вы,с'тупл.еніиях РОва Люкс,емібу.ріг подч,е,ркиівала, чтіо «Р.Оссия .п.оказывает теперь ін.е толь'1ю штыки, но и
б,о,рющийtся прол.етариат .и о,н явля.е.тся еістестівtенн,ой гараінтией
о,св.оібіоіжд,ения Евіроіпы от Альіп до Пет.ерібу.ріга, о,т саIмодержаDия, та1же ікак `и іпіольіский "ролеггариат, ,с дру1юй стоір.оны,
я.вjlяется |естесТв|ен..нml |с|ОювНИкIОм 'Ру,Ос:коГО прОлета.риата в mQвсед!нtеівнIой іборьбе 3а до,стижен,ие ,пол.итич.еокіоій сIвіоібоіды» 1).

Ніесміоіт,ря на все `ошиібки и юла(бо(сти, Розы Л,юкіс.ембур'г гі
СдП и Л в Целом, Идеlол|Огом К|еmОр|Ой .o.На бЫла, В. И. Ленин
считал біольшіоIй 3аtслу.гю.й 'польаких сощиал-д,еіміQік.раюв т,о, чт.о
он'и «IпріоівіозглаIсили вел`ичайш`ей `ва2кнIости пр.иінцип тес,н.ейIшею
СоЮ|За П|ОЛьоК|olГо И РУ{СlСlкош`О Ра|боЧего .в Их кла|ССО|вой б`Ор|ь|б,е» 2).

іП.риводягг,ся таікзж.е м ат.ериалы, хаіріакткривуюіщие деятель-

ёО`:Т8Ьg8Р:FЬБоFаЮ#С:%:беУмРgур::LГ.%РкТ::::,°[i4йу+Са:::ЕЗ:-д`:#Е3:ЕГ±
съ,евдоів, сотрудн`иічаіет в па,ртийіных жу`ріналах и гаIз`етах «Нов`Оіе Віремя», «.Впе`ред», «діревденіская народная газ,ета»,
«Лейіп..циіmжая народная іга.зета», в.щет )боілыпую агитациіон.ноп`р,оіпагаінд.истс1{Iую работу с.реди масс. С 1`907 nIo і914 г. Рова

Лю1асемібу,рIг раіб.отала в ц.ентральноIй іпа.ртийніо.й шіко.ле немещ-

кю.Н соіциал-д.емоікіратии. Ее слу.шателями были 1(лара Цетиин
и Виіtlіыгелhlм П.ш{. Одна `иі3 пIеірівых на Заіпадіе, РО,за Люп{сgм.буріг

высоко о[`енила реіволющию 1906 гюда в РОас'ии. Ей п.ри.надjl.ежит б,Олншая ва!сjlуга в п,ропаш`а]нде на Заіпаде масісіовой стачі1{и,
п`олучtи`вшей шиtроікіое раісп.ріо.стр_ашеніие в р©віол1сщии 1905 гіо,да.

ГіовIо,рится о боIрвб.е Розы ЛюкюIемібу.р!г с ріаформивм.оім Берн-

штей.на,. Фоjlвмаіра, .с м.ильеранивмо.м. Эту борьtбу с опіпоіртунивмо`м РIова Люис.емібурп` не могла вести пIоіследіоівательно и дIо
К+ОН.Ца, И\бо л|еП3ы.е НемецкИ|е ООЦИаЛ-де'мо|КРtатЫ, находя,сь под
вли'я`н.ием іпірютклято,й традиіции, «.единстваі» іс опіп,о`ртун,истиче__

. _

с`кой соIц.иал-де`МіU1кііJа".ей, дu.JіII`'0Iе вРt:tмtі Н.е іluнИмаjі}і на с}.Щ}i`0{i

н.ео|бходИмОСТИ -с.mдаНИЯ Ма.РКСИIСТСко|й ПаjртиИ но`вого типа.

i

В междуна'родніое раIбоічее .движеніие РОва Люікісеміб.ург вмеа

сте ,с Ка.рл,ом Либк,нехт,с" всшла как .неут`оIмимый .борец піро.тив
иmпериализім,а іво в`сех его проявл.еyния`х и .в п.ервую оч,ередь проітив м.илитаривма и в,Ойны. Роза Люк]семібур,г ра8,оіблачала нем.еіцк'их поджигателей івюійнь!, клеймила фра!щуз.ских ,и,мIпер,иа.
л.истов, проливаіющих поггюп{и кIрtОви Iна Ма.даігаока,ре, .и с особеннЬ1ім віов,мущени.еім пиісала .о к.ров.аtвой деятель`ноісти а.мерн'кан.ц.ев на Фh-л.иіппиm{их .o.стровах. Она пірtиізывала пtартию не
діелат,ь ни.каіких ус.ттуіпж «оф,и.ціиал,ьноiму иj" ` неоф.ищиіальноіму

шіовиінизму, иібо это было бы пои.стине фатальны" для нашеію

движен,ия» I).

На приIнци{п.иальную вы,со,+у борыба Розы Лю,ксемібурт п,ро-тиі,в милитарив.ма была поднята на Штутгаіртскіо.м иінтер.нащиональіном

коінкріеосіе

ів

1907

гоіду,

коіг,'д.а. оша

вIміесте

с

В. .И. Ленишм вьгступила проти.в «одmсторош,ей дог,матичеакIоій» и .«іпуістой» ріезол1ощии А. Б,абеля, вносенной по поруч.ению .шем.ецкіоій д.елегащии.
В Iюды перівой м`иір,ОвБо,й войіны, .в піериод раізну.здаIн.ной ш,о~
:,'g;ЕП::И:Ье:g:8Ъ:З':ГаhГЁГ%::[м,%:,;В[С%ХlВОЮ#ТЮчFОИ'Хд:йСсТваkНтаеЁыТОВiе'РLда?
раінти.ей` мира ,и действит.елвным оплотю`м п.ротшь .войіны яп3ляется т.вердая реши'м,сють nп`роліетариіата оіста,ватв.ся -ворны" свое`й

tша,Сс|Овой |политtик.е, сво.ей меж|дун.ародН.Ой cОЛИдар|нО'Сти.
Це`нныім віI{ладом Ровы Лю.ксембурtг в д.ело боірьібы піротив
иіміпери`али.сти,чес.Zсоій вtОйны явіилаісь іе.е .ібірошюра ,«Кризіиіс сIоі-

•циалtлемок,ратии». Организованная Карлом Лиібкнехто.м и Розой Л`юк`с,еім`бI.уріг

.т`рі}шпіа

«Иінггерінаци,анал»,

іпріеюі,брIазо`ваIнінаIя

затем в «Спаіртаік», будила сіво.иміи лиісrгоівкаім,и .адур,маініеmый
шови,нистиіч`есіко,й пір.оіпаіга.ндой гер,маніс.кий р.аібоч.ий класс. пір.и-

зьшвала ею к боірь'бе против имп.ериалистическоIй войны.
В tОвюей бОIрьlбе с И"|п.ериалиlстmеС]кой :войН.О.й И IС.О|IJ|ИаЛ-,ШО-

вИни8'мом |«С|парт,аlк» Ор'Ие|нти.роваjюя на большевИков, хо.ТЯ
ш.ел с кол.е1біаIниями к приінятию их ло3унігоів. Лишь в результате упіорн.о,й біQрыбы ф сто,ріо.ны В. И. Лениіна ,с ошиібікаіми л,евых,
в р€зультате Великой ОкmябрьсI{ой социалиіст.иіческоій ,ріеволюЦИИ И СОібСТ`ві©Ніноігіо

іоіпыта в НОіЯбtі)ЫСког°I

ріевіол,1ац.ии

1918 г.

• спартакіовіцы п,р,1,гшли ,к біольшев`ирму и осніоівали К.о!ммуни.істич.еіс.I{ую парт\ию Г,ерімании.

-'

1) Die Neue zе.і[ Х\V jаhгgапg і896. Вdfis. 212.

`)t:jГОЬО:`цОt!`сhu,*dsd.{еА#:`;ааТ,dе',:Пgzец'`^#jsпz:аi`9е6t:8Б:г,fпеГSst:z,.7.Dеm.РаГ'

2) Л `е щ 'иш В. \И.. `СОiі..` т.` &0, ст`р` 404 .-..`-t5

i.

Первая глава - «іНаtцио.наль'ный воіпрос

в

лени+іи6ме

н

о.іhибк'и Р.овы Люксембурт в п.сюта.ноівіке наіциональ,ног.о воп.ріоіса» НIачИ`наетСя РаЗдело`м, |поав.яtщ.енным ПО|ка8у ме|ста на.ц|йо|нальIно.го .вIоіп,роіса в ленинизме и ивлож.ению ленинIсксгісталинсік!ой піоістаін,Оівжи на.цион аль-ніопо вісmроса.

ЛениIніско-,сталинско`е учIени.е .по нацио'наль`ному в`оп.роісу создаівалюісъ в ніепріиіми.ріиIмой боірьб.е с опігюгртуниз.моім ` 11 Интер-

национала ..- с соtциал-шdівинисти.ческими и, каущ=киа`ніокю-коісмmОЛитичес]ки"и ивв.ріащенияміи в на,ц.иональmм івоіпроісе.

Принципиальіную

и

о,тл.ичитель`ную

сюобенность

Л,ениtнісіко-

СталИ.нlскЮй П,О|Стан.olв|кИ И р,ашения на,циоIнальн|оmО вопро`са сюстаівляет тр,еIбо.ва"е іраісісм,атривать его каік соістав1ную чаість
абщеп1о в`Оп|роIса о ,п.р|О.л`ета.рсlк|о|й р|еlволюцИи., О дИ;ктатУ.ре пр1О,jiета,риата.

Лен,инIоко-сталинсікое

учение

іп.э на,ци,o,нальнюму воіпросу

:':gg.:::%ЯыйНав.Мй?ОЯ°:Ёи:а:#`.НэРтаоВiВ'И3ТаИкЯО,нКарП:Еkар:ГвВаТе:'пОрtgР;:,Lрщ!ивый .хар.актер рав:вtити.я н'ациоIнальных отношений при капитализме, вы.ражающийtся в дъух иtт{орическ.их тенденциях.

Соответствеінно этим д,вум тIецдіенциЯм в наіци'о,нальноім вопIр.Ок:.е В. И. Ленин и И. В. Стал'иін равjіичают `в истоір.и1д каіпш-

тализ'ма діве эпо.хи с т(сш.к.и зрения .наіціиіональных движе'нйй:
gпо|х.у псщым,ающ.еюіся каіп.ита7ли|зм|а и эпох.у иIм|п.е.ріиализма.
В... `И. Л,ени'н подчеркиваtет, чтіо та и другая эmlохи не отделIены
діруг от дJруга стеноій, а сIвяізаны многочисл.енным.и .п.еIріех,о,дными. зtвIенья"и, іпіріичем равіные стра.ны и.м,еют сво,еоібраз.ие.
Всуг піочему ібольшев;истIсікая проmрамма т,ребу.ет кюінI{.ріетнсh
истоIричесікопо піодjюда для определ,енIия хаіраіктера н.аIциоінально-`оlсJвоIбlolдит`ельных двИж,еi['Ий в тоlй Или Иной странlе ,И 3,адач
па.ртии і. аібо.че'1іо ,клаоса.
іРуск:1{ие Iмаркісисты в Iперіиод `буріжуавніо-дIем!ократиіческой

революции ' связывали рIешіение наіциюнальн,Оігю .воIп,роIса с судьбой деміоікір атическIОій іреволкщиіи.
В п.еРИОд п.ерВОй` МіИ.РОіво.й ВОй|Ны, юогдIа На бIОрьбу за авое

неgбходиIмьш сівя8а гь рIешіение іпац,'иоітіаjіьнU-,кtс+jіt)Iниаjіьі[іtjlіu ь,U-

п.ро(са с оудыбоій. с.оіц.иалистич.еакого ,цер ево.рота » 1 ).
Віеліи'кая О,ктябір,ьская социалистич,еQкая реIвюлюция д,оказача піра.Еюту лен.инск.оій теории социали,стtиче,с)кой рево,люции и
и|стоIрич,еокую

заIкОlномеР|НIрсТЬ

бIОЛЬШе'ВИ|Стс|кО|го

ра8реш|он.ия

националь`ноmо воіпіроіса. Поісле поібеды ОктяібрьIскIо,й революциіи ,в Соіветс;кіом Союв,е .наступил третий этаіп в равів`итии н.ацио-

наль.ного во,піроса. Л.ениіноко-істалинс.кое уч.еіние ,по інациональноtму в|опIрюсу положено в ОСНО|ВУ С.ОвеТОко|й го|с.уд.ар|ствеIн.ноIсти.
Великая Ок"бірьспаая ,соіщи,ал,истичесікая IріgвIсhrlюция о"рыл а
•но'вую .эр,у в истор,и.и чіелtо.вечеютЕа - 'э,р`у кIОлIониальIных ір,ево,лю)щий_

іПо.сле івтоіроLй 'м.иріоівоій Iвюійны

разіріеше'ние ніациоінальн,о,m

івопроіса ів страIніах нароідніоIй демоирати Е.віропы и Азии проиісиодигг, ка.к и .учит лэни.нивм, .на осніоіве .р.ешіения іглаівною .воп'ріоса р.овюлЕсщиіи - івоIпроса о tвласти.
ЫОірой р,авдеіг1 п`л,авы іпіосвящеін івыяіо[[d;ию і`еФретш1еских

пр,едпіосылісж и ісуіщности о.шиібок `Розы Люисеімбуріг в інаіциоінальіноім віс»просе.

Являя,сь на іпріотяженіии , многих лет п.редIстіа'вителвниіцей
1і1.И,нтерінациоін.ала, хотя и действуя на ®ю лев'с" .крыле, РОіза
Л1ок!с.емібурт р@вделяла ів tряде Iкіоріенных .воіпірIосов .м'аіріюсивіма

інев!ер.ные пtоЛ.ожения и доі1імы 1і1 tИінт,е,рнаіщ`онала.
Роза Люкісембуріг, не усівоіиів до .іютща м,аіріIqси.стский ди,алі.dtтиічіеский метоід, часто піодходиjlа .к яівл,е,ния!м іметіаіфизиіч,ески. V

для нее Kарактерен tбыл такжіе ,механищ.ив.м, откуда вытекаліи
ее пtредIGтавления юtб а`вт\оімат.ичеокоIм `хаіріап{тере иююtріичеісікого
П.РСЩ.ООСа И Т1еорИя СТИхИйнОСТИ, НедООЦеНИ|ВаюЩ.ая Р`ОлЬ Iп,аРТИИ

в п,Одіготовке ,рев.о.л1ащии.
Ее мIе1тодоліоіги.ч@сп{иіе сла.бост.и п.режде .всеіго d`кавалнсь ,в. пU,1СТР ОенИ,И. ЭI{|ОIШЭlМ 11!Че'Ок(С7й Тео|р!ИИ ,Н а.К|ОlПЛеН Ия tЮаJПИТаЛIа , СОГла|С|НО

•к.оторс>й бвз внОшIн,©1`о

:рын.1{а. піоглощающеш`о

всё

расігущую

:чіаість !пір,ибаів,оічн.о,й tпіродуиции, .невоізіміожm наіі{ісшлIе.ни,е, неіЕюв -

імоіжен к.а)п`итализім.
• . В лениінг,коім коініапект.е ікни.Iіи іРОізы ЛюIQсемібіуріI` «Г1,акоплеі

о.С,воIбождеініИе ПОдіНяЛИIСь На.РО,ды кіолоIниаільJны.х И еаівИісИ"ых

ніи.ё ,каіпигг.ала» "еетIоя .за.м.е.чаін.и€ о ітом, чтю. «...н,е Iрадіи «.ре.алиJ

::&:jЕ.иiКi.::LОь:#авgпарЦО%.НаЕ3,`:::йВе%ПиРн°::йПЁБ%Е#СрВа,бГоа+ЦаИ#lЛ::сРачIеР'едоIвых ікаіпиталистичGаки.х ст.раін и угн.етенных наіродоів коIлоіний и завиісимых-страін сггал прIевіращатьIся в ,реальную силу,
ксmда,
следовательно, со.циал иіст.иIчесікая .ре'волюіщ1я

заіци.и п,ріи,б.аIвіоіtшіоій IсIтошмIок:т.и.», а ради у д о tб с тів іэкіспло.ат.аIцищ

i:'::].УЕ;рдо%Р:%:О8#ЕУшТе.ГвТiiд.2П:%g:Сгgа#:[:С,:<`:,%::ТиаТi:,рТмТg)Те3,::Е:::
іпіо Iі2L-l'3 п.рIОіц. и т. д. `и т. д: -,вIот ігд..е к`о р е н ;,..`» 2).

ста.д.а вопросIОм момента, - р'у1сокIи.е марксисты уже не мо,гл.и
Уд|ОВЛеТВРРЯТТЕF ПОLЛtИТ1ИКIО`й .П`',olедЫдуЩелО ПеР.ИОда И О1Ни СО|ЧлИ

1) іС.таліш

іИ. :В. Gсн.` .т.

2) ,ЛtфН|ИtН|С)КИ.й СбОР|"lіК„ Т.

1`і, с`гіэ. .Зil~3`{;2.

,УіХIі1, іСгГіР. 3Ц€.

8
:.'

Абстржт`но імехашиютическ.ий подхад поімешал, іРове Люп'{сешіі- ь

ніuі.о ріеIвUлtolj`иUIгі`нUtш+ двиtжіения ііі.ер{±імес`і`,ился Iв Рmию, і{b.I.o-

бу.ріГ '.пIОшять зіак]оноімфіно.сти иштериаливіма и в пекр.ую оче.рqд,ь

'рая ока8алась узліоівым п.у.нкто,м проітип3оречий, іса,мым слаібым

вакtОн |нера|внIо|мерн.01ст,и эк"омш1еокого и пьлит1ич|еако|ю р.'аз-

і3нвеном в цеіпіи имп,вр,и.алиЕцма.

вития отд.ельны.х ікапиталисти.ч,еіск.их 1стран- при .иIмпериіализ",е,
огкрьттый В. И. Ліениныім. Бев. ©.наіния э"`о 'заIкона-ніельвIя ібыло

ПIроілетар'иа.ту ,РОссии, істаіновив.ш,емIуіся ів sпIОху иміпе.риіалив"\а в а'ванта.рде віс,®г.о іміеждунаіроід`ніоі1\о піролетариата, .нуж,на
была па,ртия в ікIОрніе отличіная ісш па`р,тий 1і1 Интерна.іцйIснала,
вістtа.вших на путь .реівиви,и маркісиіз.ма, о,трицавіших т,ео,рию п,ріо-

Iпоіняіть и оценить леmинсікую теорию о ЬОвмо.жности поб,еды со-

циалистичесікой ,рев.ОлIоции в од,нюй, to,тделIьtно Евятой .страніе.
ОтхоIд от ди.аUI®ктичіе.сжою іматQр:иаливма яр,коIе .выіраы{ение інаішIел у Ровы ЛюисемIбурп` Ь постіроіеіниіи іее <шолуМіеньіше.виіст-

ской» теюрин империаливмIа,

с.сш`лаісно .которіс>й

империализм

і:m является Iревультатом изів.естны`х !изм,ене,ний ів іст.р.уктуре .каі•ПИталИ|ЗМ.а, а |ПР,едIСТа|влЯIеТ СО1б.'Ой |поЛИТИ|1{У ВахtВагг,а о.тСт1алых

и,ндустриальныіміи,, а таікіже .в Iреішіении ею н.аіциtсшалDноіго
• стран
Iвюпіро,са
в ,пtериод импершал.ивіма.

Ніе ос,мы.слив іmліедствие овоіей м,етодо.логич©ской слаіб.ости
диаліект,ическое ,раізtв.итиіе двух т.енденц.ий в інаіционалшом воПрООе, Ово.йствtенных 1каіпИталИстИчеС1{юIй формации, РО3а Л,юк-

л,ет,аірісік,о.й р.ев,Оілюіции и диктатуры іпір,ол.етаіриата.

Уп-1итыв ая оtсоібую Iв ажIно,сл`ь ,ніащиоIн альноіго воіпIріоіса !щя Рос€иіи, В. И. Л,ен,и,н и И. В. Сталиін наналіи наугчіную ірIаjз:раIб.отку
|эТОlгIс. Iв|оп.роса ,задсл;по д|o 1I1 Съе8да ПIа.РтИИ

.и.

IцРОдолжали на`

іпро,тяже;нии ряда л`ет.
ПIріоіграім'ма РСдРП, утв.еріждIен.ная 11 съезIдоім, ясінIо и ч,втtко
пріоів.оі3іглаIсіила .правіо інаіций на Iс.аіміоопіред,еление.

На`ша па!р,тіия віст.уіпила в пеIрвую ,р'усtс!кую ріевіолюіцию ф ясно
р.аjзР аIб|ота|нШОй ПР|ОТ.Р а`'м,мОй по на.ЦИ|olнаЛь|но|М у в|о.|п.р|О[Су, Р.а|с|С'ЧИ'.-

`С'ембуlрг видIелlа т|olльжо Одйу.СТОрСш1у -`тен|hенщию к ХО8ЯйlОт-

танIн,Ой

' :вешому і-облиЖіе'нию нащи.й, 'вовіниш.ую в ісівяви .с образоtвіа.н,ием

В РО|С1С,ИИ.

на

поібеду

іб.у.ржу,авнtоі-д,еміоікраттшес.коIй

р!евоілюіции

Каік івнутр.еінняя оібютаноіві1{а в 1;іоасиIи іпіоісjlе іпо!ріажіени.я піер-

gсИвРО%:l,iРнЬ#НЬКаЗтВ:#:;kСаТЕ,:lНиач=#%Щу:НиЦИОfб,L:а:::::#оТсКаОмМоУ.

•.стюятельных.і госудаiр9тв,. возiниш,іа:я Iніа іоIсвQіве .иміпIери,али,сти-

ч.есжого г|11ета И колони,ал.ьно|1"1 зnк|сплоатации,, - ака8ал.а|сь не-

Iпоняюй ею. .

IЧривнав.ая 'н.еобхdд,иімI+Ость дLIгя пролетариата .віеісти ібоірнбу

за демократию, іодіно ив ее mр®бо.ваний - mраво на оамошределIение, Ріов,а' Люк"мбуіріг иіашmала .ив оIбщей ісум.мы т\р,ебоів.аіни.й деімоікрагги.и, ка1{ інеосущIествiиімо,е в рамжах п{іагпитали-

стиіческих отношіений и Iоюд.вш'гала осіущаствление Iна.цйоіналь-

ных интерIесов на піериод после ,поібеды осщmл.истич,есп{оIй революіции. Отсюда івытIека" конжIріетны,е ошиібIки !Роізы ЛюкісIемібуріг.
1 ) інаве.рIнIоіе :решение IпольсікоIй п,роібл,емы, е) іее ібеапомощноість
:В ко`н!крет`но1м аНали3е

ИIGтоIриЧеlОкlо.й ОtбIСтаIноВки tв РоlОсии на-

чаЛа ХХ ве1ка и пl8olп|РаlБда`нiНое lВЫ|сТУlПЛgНИIе п,РОlтlиtв lб|ошЬше1в,И+

сtтісп{ою люкрнга «пр.аіва .нащ'ий іна .с.а,моощрIед.елеш1Iе»; 3) Оі.гікав оI.г.

иапольвования. в сощиалистиц,есжой

ірIе`волюіции

.наіциоінально.

оIсвоібоIд.итель'ною д.віижепия к(олоtниальtных .и ваівисимых страі[т
іпр,Отиів 'иімпIеріи ализ м а.

•воій ру,с,сікой р,еівіолюіции

і(.«іконіс"туци,оінный

р®жиім», наіпра-

влtан,ный на подаівланиіе осiвіоб,оіди.тельного д.вижеtния в стране, и
«.наіше,ств,ие ,дівунад.еісяти яізыко,в» ,сmп,о,рггунизіміа на на,шу ма,ріксиістіскую п`ріоmра,міму» 1), та`к и меж.дуtніар,одная іполитиtч.е,скаія
оібіста,ніоівtка .наIканун.е періво,й міиіріовоій віоійны настоятельнIо тріеібоівали усилIенн{оіго . він,иім аніия паіртиіи ібольш.еіви коів 1{ н аіци,оінальн,о`му вісіпроісу. іВ раібоггах И. В. СталиIна «Маірп{юиіз.м и нациоі-

:::::::i>,В':kРЬОi:т»igЁkТёЛ:е:НмТg;аи:ЮпоЦРна:РцеиоТнТаЦлИьfно[,{мауС:#L:gсРуеx;
и др. - яріко отра,ж,ен п.ери.од іпр.инц.ипи`альIных диоку.іосий цо
наіциоінальіному віоіпріоісу .в !рядах ріоіссий,скіоій соіц,иал-дем.оікратии
и на м.ежду"іро`діііоій ареініе, поікавана аIнтиінауічін.аія, ,реаікцIи.Q.нніаія .сіу.щность іпіроmра.ммы культурflіоі-'нацио,hальноій автоініомии,
раIзіраіб,огга.ны и раізівиты проіг,раімtмные 'п,риінципы ібсtльшевіистсі{іой т1а,ртиги Ino ліаіци.оінальінісіму `в.сшроісу, ріазівита те.ория іпроілIе-

•тарсі{іой реів`олюции в одн,оім и,з ее Iважніейішиіх р,аздело`в, кіаки,м
я.вляетс.я наіционалыный 1воіпр,сю.
Раібс.та В. ,И. Лен.ина «іО іпріаівIе на`ци.й .на саімоапіредеjl.ение»
іп;оіавіящена равібс,іру ,о,шиtбіоік Р,сюы Люік]с.е.мібу-,ріг іпо нациоін`алы1іоМУ `ВіОПРО(СУ.

А::::,:#:ш:сЁЁ:iГ}#раЁ:Lo":ЁЁ:#Ёбi::ла:Р:ТочИ#`б:°gЛп:ьg#И#+tёО:й%±:#бi$а:"§Ё

•к`Оігд`а капит`алистичеокий .ми.р встуішл в посліеднюю Фmадиіо
•своіего р,а8іви" -.в стадиIю }I'мtперн.алm3іма,` центр ,міеждунароід-

Выяіс'ніеJни`е .сшчібіо.к РОвы Лю1сс.еімібур,г в наіциіонIальноIм воіп`ріо1с.е В. И. Лениін начкніает с ут.о,чніе'ния Iпоніятия «са!моФпр.еде') Л і8,н.и н іВ. .И.

!0

Gс#ч., т. 20, іст.р. З'67.

ш

ЛеННlе нацИй»,_ olбРащая|Сь для это|Ю |к о|ПыlТу нащ|ИОIнальНО-o@вО-

Jбодительных двіиіжений, во8ни1ш1их в епюіху капитал,ив,міа.
tВ. И. Лени.н учіит, что во івсем ми.ре эп,о,ха окIоінчательноій
п,обеды каіпитали'3ма на,д феісщал`и8Iмом быЛіа овявана с ніациональным.и д.вижениями. «Эконоім,иічіес`каія осініова этих движений.

состо,ит в тоім`, - іпи.сал В. И. Ленин, - чт`о для поілной ,поіб.еды
тоівіарног,о .п.роиіз1в,оідіства н.еоібхоIдимо віаів,оеваIніи,е .внутріен`него
рыIщ{а бу,рж.уазией, неоIбхо.д1"о юк:ударк:твіенtніоіе іаплоqіение тер-

ритюрий с наісел.ением, юівоірящим на од1ноім языікіе іпр.и уістранени.и в,сяіиих іпрепяг1`ствий ріаввитию эт,ог.о явыка и закР,епл,ению
аIч> в ліитературе» 1).

Оіпріед.еляя эIкісшіоім ическую оіс'нtоіву те'нде1щи.и вісIя'кого н.аіциоt-

л'иВМа,: В. И. ЛеНИп д.еJl.а/I omОВ.olРКУ U т". ч.l'U сu8щаfшуюtя оО-

становкрr Iв Польше непраівомо.чно счIитать веч.ноIй и неиз.ме.нной.
В !конц.е Хі1Х. .и начіал.е ХХ века клаосоівый антаIгонивм далеко

оітодвинул на заднцй пла.н наіци,сшальные івоіп,р,о,сы в Поль.ш.е, ,но
ніельзя категоірич.е±ски утівеірждать, укавыів`ал В. И. Ле.нин, - не
ір.иіекуя впасть Iв дісжтріиIнсттЕю, что ,невовможіно в.ремен`ноіе п.ояівл.ение на а,ваінсц.ен.е политич.еQкой діраIмы и тоіго или и.н`Оіго нащиіоінальног,о воіпроса. Т,Оваріи1щ Ст`алин таtкjже гоівоірил о «вовімо+кности п.ояівлениія и.зв.естных в.нутріенниіх и івн®ш`них к.оньюін^
'ктур, іп.ріи кот.о,рых вrОпірос об отідел.ении 'ПО.ль'ши с.ноівФа моіж.ет
Iстать на ощ.еіредь» 1).

Каж іра`3 посліеідшю обIстюіятел,ьства Роtза Люксі®мібіу!ріг не
у..читывала. Она равід.еляла н,сюую іпісютаноDку ,пQльсікоіго воі-

Нального д1виженіИя, .наПіраIвЛеННіоГо в іконечін`olм очетіе на оібра•3IОіваIни,е н.ацио,налвных тосуд'арСтв, В, И. Л.енин делает Iглубо•кий выв,сщ о тоім, что для віс.ей 3аіпад'н.оій Ев.ріопы, бо`л,еіе тоіго,

`боРЫбы .пIo\7Iьакоію И .РіуСак,ою

для tвю,ел`о цивили8оIва.шоіго ми.ра типіич.ным, н,оIрміальным

діемощратичIесіі{и'х mреобtравіований,`

•капиталиісти,ч`есжоп,О іп,е.ри.оід`а ,яівляіеггся

для

;н ащ.иоін,альное госу.да,р -

шла о .неоібхо.дим,ости соівмеістн,о.й

,іп.роле"ірИаіта за осуЩеіСТвЛіеНИе

но

.она не учитывіал.а. вов-

•Можноюти появления .в Псmьше нацИ.ональ.ною 'во|проса|, 1{ак это

делали (боtльшев.ики, іи іпіоrюіму отбрасыівал,а ікаі{Ф н.®нужный для

ство .
От`сюда В. И. Ліеtнин

щроса !в то,й часТи, где р,ечь

за(ключаіет,

«...пqд са`м"Опріещіелеін`иіем

на,ций р.азумеет`сія г`Осударственное отд.ел,ени.е их о,т чужен,аіциональных к.олл.еікти,воIв, .ра©умIеет.ся обравоіва'ни,е саім.оістоIятельНОТО 'На|ц|ио|Н аль.нIоп`о гюсуд,а,р|ства » 2).
ОтриIцая л,сюіуш праіва наций на і ісамоісшiр.еделениіе, Р,ова

Люкю.емібург ,пыталаісь отделатвся оtг неизібежніоп`.О вьгвоіда о "убоких экон.Оім иіч.©акіИ.х оан,аван`иях ст.Ріеімлеіний .к на,цIиісш альноіму
г`ссу.даlрст1ву и этим са|мъім ух`qд.ил,а от е.дишістівенно ,ве|р1н|Ого рец

шения вопіроса.
В. И. Л.бнин обістоятельніо tравіб,ира.ет эту оішиібку РО8ы Лю1{-

семібург на ,пtри",ер,е ее о,тношеніий ,к .польской п,р,обл.еме.
В отли.чие о,т поіст,аніовіки
К. МаріхIсом и Ф. Эніге!jшсіоім

іпольок.Ого Iвюпро.са, даннtой

в сіер©дигніе

Х1Х в., піредуісIматр,и-

полысі1юкр пролетаріиата лозуіш о `прав.е наіций н1а оа.моіоп,редел.ение, док`азы,вая авои арігу`м.©нты эікоінам.иіческим анализоім
По.льши. .В этом аналив.е .сюніов`ным тевис`см піро,тив 'во8мож`н,оі•стtи іоtбразtоіваіниія ісаім!Оісюіят,еjlьноfl іПіольши было отр,1щашие нал:ичия в.нутр,ен,н,ег`о рыніі{а.
іВ. И. Лениін ука8ывал і.на н.еп,раjвом.еIріноIсть ,Ровьі ЛюIкісем-

буіріг вывод'и.ть свой доіво,д об отр,ицаіниіи п.раіва на самооіпріеделен.и,е и8 фаікта іра'3ів.ити ів ПОіл1ше ікаIпиталивм.а, те.м боtlее, что
tee анализ не `был и.сч.еіріпывающим, иібо оніа не вид,ел.а раізівіития
капіиталиізма в пор®форіме.н.ной п,ольіс.коtй деревне. іВIместе с т,ем,
В. И. Л.е|нИн JПИСал о|б о|шIи|бо|чнОСтИ уТвер.}Еqде|нИ|Я О ТОм, -будто

ср©ди факюргоів, .сіоединяIющих Россіию .с ПО7ьшей, пIреобла`дали
чист.о экоінс.ім1ип.1есіки.е фа.кторы

сіоів.рIеменно-ца,питалисти(чес.кж

вIающей оітдел.еш.иtе П.сшьши от' РО`сс,ии,. лен иінс.коі-стали.ніокая `по.-

IОтнош.ений.

ста.новка полDск,ого віопіро,са, .опираIощIаяіся на стрtmий учет ре-

альной исюриче,акіой оібстаноів.і" в ПОлвше .к,оіщ`а Х1Х-начала

Смеш.и'вая п,оня,-ти.е «наіциоінально,е гос}Jд.аірство», «наіцион,альный 1`н,ет», Ров@ Лю.юсемібу.рт ника,к .не хісугела согласиться

ХХ в.ека, .ставила піер.ед п.оIль(оким п,р,о,ліета.риат.Ом задачу теісн.сmіо соіювіа с .руісским раібочим д'віиы{ением для бqрыб.ы про,тиів

с тем, что наци,оін.альноіе государство явля,ет€я г.сюуда,рствеінноій
фіор`моI"t, на{ибол,ее с.ооггветст\вующей соtкрем,ен ньіім каіп италиісти.

царивма за демоікратические пр,еоtбра,зоівания

и ,оідноівtременніо

IП|р|едПОла|гаЛ,а Н'ео|бХОдИм|ОСть треб.ованИя п.ра|ва на |саМ`О10|Пр.ед.е-

леіни.е Польшіи.
Намечаія 'ніоів.о.е ,р.еш.ение tпіоіпьJскоmo. віопіроіса в эпоіхJу иIмпIериа-

ч.еаки'м< усл,оів.ияім.

Оіпреtд.еляія су,щоство оішиібоч'ноіг,с+ !п.otдхоіда Рогзы Люкісемл
буріг, В. И. Лен.ин у\каізывал, ч.то РОза Лю1{ісем(буірг подм©ніила
•ВОпРоС |О полн.тmчеСком |СаМIolОmредеЛIеПГlИ Ilа|ЦИIil в бУРJжуав.н|о:`J

•О|бЩеСmе. Об их г.оlсу.дарствен.н|olй СаМОсто|я,тельнО[" во|просо|м
1) Л еIнип В. іИ. Сш. т. 20, сIтір. ,368.
2) Ла н иIн JВ. И. tтам ж,е, ст1р` 369`
1..2

1)

Сггаіл`іг,н.

И

В.

.СОіі., т. 2, €т!]

`Г3|;j.
1.L`'

Об их эко|НОмИч.еС|кой Са|МО|сТО.яТелЬНОстИ 'и нВ|а|висИмОсти. «Н€

тольк!о маленькіие mісударст`ва, -писал В. И. Л,епин в 19.13 г.,-

8Ё':ь:,g°';:`i:МiЬ.:,gна±Р:°Rн°:Тц::::`ЕИ,i:`:`:U-`'Ы#:е':g:Л<:]Е:jРт%3:,яМОмЖуgепfиU]о;

н.о и РОс'сия, например-, ц.елиіком вавиісят экоіноім!иічески ,Оіт .моіщіи
импіершали.стиічіес.к.оі1`о фіин а'mовою каtпитал а «ібоп`атшх» б'урж`у-

•вIс,ех наіціиtсшалIшостей, нахо.д.ившиIхіся под ца`рIсж" пнIетюім, доказала тольЖtо од.НО,-|пlИ|СаЛа РО8а ЛюиС.Gм|буРlг, -что ни|каd{,И,`
аівIтюіноімных свобод н`е моія{іет быть нIи в какой чаісти гоісудар-

:ЗоН:'а:Т±Е.аЕехТ&ТвНеИkОе`fбаьТ#аа,Н±КоИнео'#:,::Ти:'РкНОЬ:iГи°еСйУдЕаЬРЬСФТпВьа,:
ка,к укав,ал е.щ.е .Ма,р,ис ів dКапIитал,е» 1).
lВ. И. Ленин IпоIя1снIял, чIто ХОIтя

нацИ.оIналь.ноlе

1го|сlущ.арlство

Ё:аlЁ:##вЕl:Ё:Ё:ЬРЁ:Ёi,Эч#а:ск%Уi#F#iНiа8%:Соейg:::даЗ:чg:дйаЕi:Т±ОдРе%т:€Т::::е:

яівляіется праIвіилоIм и но`рмой капитализіміа, а п.естрое в на,циональном отнсіш.ении г,оісударіство - оггстал,Ость или иіd`ключ.ение,

р аізір,ешQнIи'я от о(бъедин®н'ноIго кролIетар'иата вісех нациоп альніо -

эт,о Фще ін.е .Овначало, «...чтIоібы такое .гоісуда,рісфво, на поIчве бур-

жу.азных отношен,ий, м.оігло иісключIить ізиаплФатацию и у,г`нtете-

:::эь:3:аЁрLgю;]Fс::мЁЁ#n#с:т:е;>:;Ёс«€5б:Lгриеяме]н9ноь],г:,gщfиЕг.ревворлоюс:

'ние..н,а.ций». А Р.ова ЛюікісIембурп` ікак .раіз івидела только таIкоIе

щіи`ОшныГl іподъем шрIОліе,тариата -этю
ів оідініо
и ю же время
___ -_-L``,
"
J\, Jт\т= JJ+''t=Ju,1

уігнет,ени.е и іна налич,иіи іето іст,р,о.ила: с'вIоіи аIбстрактные и аін.ти-

__
т1|ерівый шаг iнаірФдінdго Iб|ратіства ,в_іцаіріской
tРоасии».
q-TіfmlRf`Гйj Tттят` ,тгаIt`Lпттітт,п.т`,^ ,<,h ^,,`^_ _

`маIркісистакие т.еоіри.и. «Это значіит лишь, - учIил 'В. И. Ліенин,что імар`исисты .не м.Огут уіпуюкать Iив Iвид'у .моігучих экономических ф.аікт,Оріоів, іпоірожда,ющійх Iстр,еімлIен,ия Ik ісовдаIнию ніащионіаль'ных ігіоIс'уда,'рств. Это значит, что «IсамооіпрIедіеление .нащий»
в п.р,omраtмме імаіріюсистоів не может Iиіметь, с .иістюірико-`э,ко.ноімиЧ.ес.кIой точіки зр.еНия, иніошт,о 8Нач.еНИя

іРав.решение ,на(циIонаЛьнош`о 'воіпроса Р,оЬа Лю.ксIемібурп пьіI.талаtсіь авя!заіть с ,цаIчаівішіейся первой

рIуасIкоI`i

реuз,олюіц.ией, віо

З#Т:Т:8':::ЕLО:°`алШа?Т«.#gЗ+%саиЦиИ,::`?бЛуЬрН,:r#а8,:с?:'?с#:%:бКОИдйа,рП:g'3%::::
ся о нациіональную іпріоібліему, наобоіріот, националіы1аія пр,оI-

ікРоіМ,е каіК ПО,л'ИтИчеСікоIе

С'а МIО|ОlПР|едЮЛIеНИ.е, ГОСУдаlР1СТ1ВеННаЯ |С а,МОIСТОlЯТ.елЬН|ОlСТЬ, olбlРаЗО-

g:':,FяагfвВдр:Ё:И:::o,н:[FоРй®д:аiЦелm::%%::У:ОрЗ:лВ#ба°ЬдиУ:т':?>Т8;?'аЯ'РО-

ва.ние .наjц.иоін,ального ігоісударіства» 2).

С,таівя іраврешение наіциIональіноп`о вIсmlроса `в вависимость от
рIеіволюціии, Рова Люкісе,мIбу,рг здIесь, 'как и Iв ріядIе других во1п`ро-

іGамым слаібым іместіом .в ра.сісужд,еніиях Рювы ЛюксIемібу,щ

3ЬдТ.кТ:g#gнf,:#?аТв::Ст#пfаТ:И:пр,'giЮ#l:КР§еТ9НОп-tg€:3'ЕЕЧkеiС,'КFГtОдТр?Е:
:РIова Люк.емібуріг уiпуIсжала ив івиід.у IсmличIи.е .дівух эіп.Ох ікаіпитали8.ма .и іксшкр.етны.е своіеіоібIравны.е уіслоIви,я .Ро:.:ісии. .

::В:рТ[:з:а:;#И:о%Т:ЁЁбТ#g:п:,#iЁЁ:::::Ёо:kо°еСЁаеЁаЕВ::а]:нВааа53;ЁЬ:g`Тр°о#:П3ЁТЕИ:
1{онIкріетно,е ісіод,Фр!жание и вtадачи ібуржуавIн.о-ідіеім,сжратичесікоIй
:рев'Оілюции ів іРосіс.ии Iн,е ібыли іею Jпоняты, іиIбtо она іпIсшаіг.ала, что
ірусакая. 'рIgвоілю'циія.1905 ігода не Iбурж.уаj3IнIol-демократиічеокаія

вэглРяддьl'О,БеоРвТьЖи:П®РмТ:Ву°рдпЯТ:iЯ.п,::щ::3Е:{::,:'i',йТваоРп:;КiГееРвИВiУо:'#аИи:
В протиIво1вIе.с "ноп`им jlіидерам 1,1 іИнтsрtнаіщюi[ала, .раіс,смаТривавш.Иім Роос.ию ікж <`'jпіоіслеідін.юю т`IiеірIдыіню оібщееіврIопе+`I-.

•ской реаmции»,

а ее ін.аіріо.ды ~ січиіт,аш"

неоіріелыі\ш

же дл,я к".ст.итуционшых сівоібіоід, Ро`за ЛюіI{IсL"tбург во віе,сь
`п)лос и 'н.Оод.нократно заIяtвлЯла о тоIм, ч'гIо івсе,м наірIодаім, {на.с.е-

'ляюіщ.иім. ца.раку,ю Роісісіию, до,ляо1.ю біыть

піріедоIст,а!вліеіно

праів{t

участия 'в іII,Олит`ищ.еісIItіоIй >I{иізнIи. Оі1а, иіз.діеівалаIсь над т.еіми, Imo

с"тал 'мнсmОщислісtшIше 11аріоды іРОIсюIии «нісв,релыми». «н,ивtшей
р.аIсоl1°1», Iн.е |п,ріиlюlд.11ыми для учаlсшIя Iв іп.олитиqеIсIкlolй }ки3ни.

В статьіе «IПIрабtюіма сотен IIародов» РОза Лію1{Iсеімбург выака'зыівала, мыісIл,и іо тіоIм, I{аu{ моігіrі;і бhііті, ,раIз.`ріошеіна наіц1.юінал,ь!

,`.

р,ев,олIdция, а Iперівая Iс,р.еди іпр.ол.ета.р,с..к]их ре'волюц.ий. Р.ова Люік--

•семібурtг .не 'уIчла укаі3а.tт[Iя tВ. И. Ленина о то1м, Iчт.о «...в совр.е•Мен.нlОй, tбурiжуаз.ноI-,д.Омо|к.рIаТИЧеСКО|й, реВОЛЮЦИИ в РIОIсlСИИ

да-

j

'g:2Ь{бтаакИТбеуТд.:П:Р:d:F::еисНтеинИ::::,йаБТ:F:НюИЕ#иа),Х:Вg:?8g '2:'g::
lгоIР,.и13'ма

кРqстьшина и пс"е1щИка:

tвоIвіс.е Iне «'полиі"часікФГI.»,..боірьб,е

/.ц

,gтой, эКо1ЮМИчеСкой, а

ггіяmgітеет

{{цIан'тір тяй{іести рIе;

'ВОЛЮЩИИ`» З).

Роза Люксамtбурп` нtе пюIніяла ноівоfі jіеніmсжо,й устаіiюIж,н по

•вопроса'м таIк"і1фи соіциал-діемоtк.ратиіи в д`емократищеіскоIй ревог

.

'-----_
`l) Ліеініи,і+
!В. u`Iі. Gсyч. і`. 'Ж), t`'пі}. :m.
•l) Л е.Iн іі н
13 .й. С{yч і. 2і(), і`іі,іі
;}7'`.'

і) Die NеLіе Zеit. ХХН1 Jаhгgапg. і9Гjl Вd. l s. (;J15.

'!) там .л(е
l) Л еініи,н

іВ.

;И.

іСIОіч. т'. :1Ф, с'пр`.1.б14.

s..

I.i,.it.:.

1d

L1

люции, не усюила ле.нинской теории пере.растания буржуавнод.ем,оік.ратичеокой ,революции в ріевоіл1оцию IсоіциаIIиістическіу,ю.
О,трицая ревіо.лю.ционно-.демоIкратич,е.с'кую діиктатуру пріо.летариата и Iкрестьянства и іп,ротив,опоста.вля.я ей непоісіредственно
раібіоqую вла,сть, Рова Люіkсtеімібурп` tЕюаімен лени.накой теори.и
іперер аістаіния ібу.ржуавно`-демокір ати.ч`е.ск.ой р®воjlюции 'в сіоциа листичIвс.кую, сочиінIила утоіп,ичеісікую и пол`у`меіньш.евистіскую

схем.у пкрманеmноій реЕюлюIции, «„.іцріоішинуттую шаіскпзозь
м еньш.еів.истіским отр,ищаіни.®м поілиіт,ики ісо,іоз а р.аб.очешо класіса
и Iqрос.тьян,ства... іВ дал,ьн,ейшем ©та .поjlум,еіньшешСтокаія \схема
пе:ріМаніенг1іной релолюц.ии была поднваIчіена Тірощtим (Оггчасти,
Маірtтюівь") и іпр.акріащеіна, в Фрудіиіе бqрьібы mротив леннниэма» l,.
Таіким оібразоім. .вьюокісй о`ценке іреівоjlюции 1905 года .в РосСи1и, д,ан.н|o.й РО6oй ЛюЮем|бу.р|г, |СО|В.еРШеШно не соотве'гство|вал
ее кошкретный аналив Iсодержа`ния :и дви\жущих (сиіл Ьеволю.ции.
Вы.ступая іпір,Оти.в на`циональног,о гн.ета ів цар,ской іРоісоии, Рова
Люкс.е]м|бур|г не уловИЛа .lСОПКР.еТНОmО

IСОдеР.Жа|НИЯ 'НаlЦИ|ОЧаЛЬ-J`

•Раввивая мыulіи К. Ма.рікса и Ф. ЭШ`еjіі>t!а U'і`носиrі`еjіь.но ііе-

:бсХ;ддаЪМс::#ЯйП.`Р°лЛ:енТи:LР'ИйТиалТ#оЬцЦеgнНтmрРа#иИз3:вВаанЧiНО°:е#:g:
гоIсудар|ств,О есть гроIмадн.ый ИlстоIрlИЧIес.l{ий 'ша1г шtеред от сIредн.евеко1вIОій .раздро.бл.е1шіоісти к бу.д.ущQму ісоциалIисти.ческ.оIму
един,ст,ву івIс,елю імиіра іи что «иіна.че ка,к ч ер ез та.кіое `г`осудар-

ство (ін eIp а з Р ы ів нО оВя3аШіНое с кап'ИтаЛИ8імоім) н.ёт и быть

Н'е Ё?Жи:ТлПеУнТЁКL:',%Е:3:L#:#» ч'т)Ь больше,віиIки, отсташЗа|Я ЦеНт,рализм,
трали8м.

о,тстаивают

иіс.ключит,ельно

демоікратичIеский ц.ен-

д.аміоік.ратшіес.кий цеFтрализім, указ,ыгвал іВ. И. Л,ени,н, шіе
то\71ько не ,и1сіключ.ает м.естн.Ою саімоуправл.ения Ic аівтоноіми`ей

облаіст.ей,. оітличающихся особыми хіоізяйствіен,ными и ібытюівыми

Iуслоів.и.ями, оооібыім на,цио,наль.ным с,оістаIвоім 'на.селеніиIя и т. п.,
а наіпіротиів, нео1бхоід,иміс> требуе.г и т,оіго и друIгоіго.
•В. И. Лени'н ука5ыівал 'на ошиіб,Оіч.н,сють Iподхода Розы Люк-

ноію воп,роса в России .(наjциоIналшый всmрIсю соівпадает с Iк.ріе-

с.емібуріг, коітюрая, беtря невqршы.е ста.тіистичіесікиіе д.аtнtные на,циоінальнош`о ісоістава гуіб,ерний ц,арісікой РОссиIи, іпыталаісь д.оікавать

стьянским) и след,о`вател1шо іп.утей его ;р,азрешения. Вот почему

пIрим.енимоість требоівашия аівтоіном,ии толькіо ік сщной Поільше,

В. И. Ленин писал о IРюв,е Люк!с.емібу.р!г: «ни тени tраIзібора ,воп.роса о 'том, каjк стоигг наіциоIнаігпыный івоmрос в IP о, с 'с и `и ,в дIа`ніную іисторичеIакую эпоху, т{акоівы о\соб.е`ніНо€ти Р о іс ,с н и ів ,да.нIніоім оітноішешии, -вы у .н_,ее tне `найдеіте!» 2).
Опtр.едел.еш.е. РОзой Люп{се`мбуріг гоісу.даріст`в,вннютіо стр®я

и то в івид.е иісжлюіч`ения.

России Iп,сшятиам «авиаю1юію деісіпоrги8ма» В. И. Ленин июпользу,е]т, против ісамDй Ріоtзьі Люшсіс.еімібуріг, дкжа,зыIваія інеісіоістоятеLпь-

ность ее довIодоtв о невозмоЖносТи самоlоп|рI8д,еления в 9поху
империаліизма. Если в таж.Оій стране, .учит В. И. Ленин, в югго-

" рой |го|сударстве'ннЫй скрой оТЛИIчаеТСя резко дока|пи1`алИ|сТmе-

с.киIм характером, IсущеIствует нащиоінальIно-.Отгра'ничIе.нна.я оіб-.
ласть с Iбыістрыім ,раз,вити,ам 1каіпиталіивма. то ічем быіст,рее это

капиталисти.чык`сю раз,витие, тем ®ильнее `противо,речие между
ниім и доікап.италистичеоі{им ігосуда'ріственны,м Qтр.с", тем вероятнее отіделение Iп.еіредовоій облаIстіи о.т целоіго, - области,

говяЗаінной ц,ельіім н.е «совіремGmно-ікапитали'ст`иічіес'кIи,м'и», а «ази`атіокіо-діесп.Отич.еаки'м и» .свявяім и.

КО1міме.нтируя революцию лIетн,®г`о Ю16 іг. IсоIвIещания Щ
РСдm Ic іпартийін.ь"и раіботниікаіми, і.В. И. Леніиін у1{а8ы,вал на

іпіріеимуіщество шкрокой областн..оій автоніс"и.и. <+Л{онечн,о, не для
•ОЩ.НО|й ПолЫШИ, а для всеХ`Оlб`ла|СТей ,РОIОсии» 2).

- Е,д,инісл`венн,о віернdе решени,е ~ Оібласт.ная а1втюIноми`я,
аівтон,ом,ия таки'х сmределивших]ся едиіни'ц ка.к ПОлыша, Литва,
У'краи.н.а, Каівказ и т. п.,-писал т`оівар!иіщ Сталіин,, otбIосновыівая
боЛЬШеВИСтскУю |П'рош`рам|му ,по нациоtнальн.о,му ,всш|росу 3).
Кіриішк.у.я ошибки `Ро`зы ЛіюікIсембуіріг, В. И. Л.анин ука`зьшзащ
чтто ,РоIза Люкіс.©мібу`ріг упуісIт,ила іиз ,в.идIу Iр.аі3,лиічие .м.ежду сггр,анаtми іс да,вніо за1]{юінч`еніными іи іс нIе`заікіоінч&шныіміи Iбуріжуа8іноі-ідемоік]рати'ч,еоииміи.піре*сNбр.а.зоiваіниіяміи. «іВ эmс" ір.авл.ичи1и ве€ь

пвовд.ь»,-mиісал В, И. ЛGниі.
В. И. Лр~нин іи ,И. В. Сталиіі tуIч.а.т,

1Fвл'я|ет|сg1 ч'ам ``то

ч.то

саі``vііооіпред,ел.еініие .н,е

до|пОлНlmелbны`м {к шащ|ИОtнIclЛIшо!й

ц|рО|гtР|а|М|Ме

па:рtгии, Оеущ,естilзимосчъ котороп`О слеід.ует.. оtю,дIвиінугг,ь в далеlКОIе IбуlдУЩОе, а lСа|мlООПф;еjl.еление я|в`г1Iя|е.т(ся оlсновОй |наЩ'ИОlНа~Чь-

ва,етВ:бКdРлЬЕВшае?в:,'сШт%`g;'ЪРтОdТ,::уТзБ':::Х''бТЕ3',вВЗ,пЕЬ,сgе:'":е#:°и%:

іной іп`роіпраімімьі пролетаір`иа.та. Отрыіват`ь .наіщианалID[[tый воmрос

ваjнн,с" Iгtyсудаіэ.ствс и. Об автономиIи.
l) атаішііш И. .В. іСm., т. ,lіЗ, щр. 90L'91
2)

ЛіеUнчиIін

В.

,И.

іС".., Iт. 20, tе;т`р, 3`74.

Л€шm н

іВ. tИ. іСФ.1і.

С т а uп и .н

1€

г.

Л еtін іи н іВ. И. Со!ч. т`
\И. ,В

іСto,ч.

•-,. т о'бщело всп.р.зса о власт.и, оіт междуініароід'но.й оібіста(ножіи, Оібх.счдить в,Оіпрос оіб из.мен,ешии гріан.иц, усітаIнаівливаемых и.мпе-

уmів уmніете".я»... `), іі{o'і`крое

риалиісіт,а.ми, 3начит-3ам,анить

венны х клаіссовых ині'г.ересов.

актуальный

а`ка`ц®мичесіхиIм.

В. И. Л.е`ниін и И. ,В. С'тайш

вопрос воп,рю\сом

п®стоянно под'чіе,ркіивалtи,

что

пріи3ін аінIй,е соціиалщеімокріачіиеLй пірIав а вісех шац.иQін\а.ль.ноіст,ей н а
са.м.olсIПрlе|дIелен|иIе отнкрдь п.е |0|З,нача,ло оггкlа|з от саlмо,СтоlятельНой о|ц.еmКИ Целе|сою|бР|а|З|mо|с|ти I`О|С.уда|рС|ТuзаНнОго оТ1деЛени1я тОй

или іит'ой на,ции в ,каі21сдоім отд.ельнсім случа,е.
В. И. Лен.ш іи И. В. Ст.али.н уч.ат, ч.тю ісіощіиал --д.еімокр,аіты
діол,жшы даIва!тъ им.еінінIо :сіаім.ОісітоятелIвную оtцешку, іс.ч.итаіясь ка,к
с у1сліов`ия.міи .раізtЕі}гпия каiпіитіаліизма и угніетения т1ролетариев
р аізных н аіций объіедиінеінной бу.ріжуавиіэй ів,ое`х ін аіциіо'н,альніоістей,

z:k:'бв:З:::Р%Ии,::'gi::са:Т+Ии,кдлFаМс?оЖ#[И,%,.o,рь?б:]'ПпеgЖт'аБ::::У3:
социализм.
О|шиlбо:Чно с`пи.та|я, ч`то выд|вшжеlни.е п.роле|тар|иато|м jю3унГа
о Iпр,аве .наіций іна ісаімісюпріед.еліеtниіе імоіжіеіт ,послужиггъ интерIеісаім
'н.ациісша,лиIстичіеtской ібуіржуа3іии у.шетіен.нbій нащи,и, Роіза Люк-

сем|біу.рIг овоiими оIшіибкаm и іпомоіг ал а чеРіноIсотаніц.аім віелжоід.ер жа!вініой ніаtціии іи уп.уакал,а Iиіз виду !конкіріеtтную 3адаічу іпаjрти піо
Ьоспитаін,иію проле'т,аіриата ,в' духе `бо)рь`бы 3а р,аIвно)е пріа,во всех
н аIциій на оібр аізіоіва нIи,е .саімостіоятельніоіг`o .гіосу\дар.ства.
. В. И. ЛеініиЁ1 .и И. В. Ст.алин учат, что заідаічіа інаіціиtОш,алшоF7r
ПРlОтР`а|М|М ы .сОСПО|Ит, IB тО|м , ЧТ1О{бы ',РIеШе!Н|Ие |Н аlЦИ|0|НаЛЬ|НОП`o ,ВОtПР|О-

са связыіва`тъ ,с іпогвіс,едIневіными піреіоібрtаізова"і"и tв оібл.аісти деміоікр,а.тіичівJсіиих и наіщиоін.аль'ных іоішошеініи.й, ч`тіобы с.амый іпір,и.н-

цип іс а.мооIпріеід,ел,аниія ініащий п.ріевір ати.ть в бісttевой лозун,г подгот.сжіх'и іріеіволюциіи, в оірудие р.а®оіблач©нIия и под.р,ыв.а

аmе'нтур.ы

иімIпіерtи ализм а .в р аібіоічем движеш.ии.
«...Прэійти .м.иімо .націисшалыю1гіоI Iвісmріоіса, иш,оір.щро.вать и от-

пtроjіе.і`аіріиа`.г

nФщд.ерЖивIа.е`і , Iи .на-

щраівиггь івюе усіилия іна осущ.еіствлеши.е ів іконIечном

сп1IетеI собі.с.т`-

ВсIя значіиімосіть лан,иIнско-tсталIиніокой mстаіновkи н ац,иФн аль-

g:,ГОmg:°лЧ:РтОа?р:и::Т:?вб:#::Мо°еСЕр:аТв%'С#НiеЕ''::'йLlЕ',:'=:ggiКц:#иаРtЬЁ
.иіапоіл,ьвоваі.шіи Iпроле'тар.иат" 'в tсвоих целях інаіціионаjтьно-освобо.дmельіных д'виж,еніий іпIОд"іерIжідаIетоя ,"стю.ірич.ескоій обста -

нржой се1іодн.я.шін.ело.дня. Ученіие Лен.иіна~Сталиніа по, націионаUтьlнюм`у |воlпlрос.у ,служит руIкоlвод.ст`вам для апlределе|ниIя тlа,кт.шaи іны.нешн,их ж"імуц.исіт`ичIесd"х піаIргпий в стіраінах наіродной
демокірати.и іи ..в буріжу,авіных істр ан ах.
Огром,ноіе истюіриічеQі{Фе эн аіче'шие дjllя, рпріодIелени.я' болъшев.и1стlСжой lпаСТаНаш{'И lНа`Ц.иОНаЛ.ьнОkОЛОlн.Иа,ЛЬhОЮ. воlп|р" В
эпоіху іи.мпIеіриаліивма .иміеет, выдринутоIе іВ. И. ЛФни.нЬіім в. р,а.бот.е «О т1раве ніаіціий на са]моопіределен.1и.е», р аелрIап1иIчеіниIе поБ"ций
сФішал-діемакірIатов угніете1ніной и, у.гНел.а,ющей наіцнй:. пфлет'.аlри.ап, угн|ет,ающIе'й Iнаlц.ии lб.ОрJетlея 3а от`дlеЛеШIиlе, п|ролетар1И1ат уlг-

•н,етепіной на,ц.иіи-за едIиністіво в борьб,е.
да`в Iпщіроібный іріа'зібоір о!шиібоік Розы Люкісе"(бу.щ mо` на,циоіkаmьіmму вшірооу, покавIаів веоь віред п`ерIенесен'ия ею полоIжJенйй іhа Рооо1ю. ,В. И. Ле+"ін, сымIеісчіе ,с тіем, вісіеhi "нЬм іавоIей
критіш{'и покаізываIеф, ч.то.рашоnлаісия с РЬ.воій Люксеімб}р,г

эю-IраIзкр1`л.аеи.я , міажд'у едіиіноім.ышл.еіmmкаіми, между борцаім и
іодноій ій тю,й `>I{е аIрміин.

`РОву mжісіемібm В. И Леін.и'н не юльіко критиковал ,и рtаізобл,аічал, но и учил ее, аріиіеtнти,роIвал 1{ак ей ліещчіе вс8го избавит,ьс я оіг ,овю.і1.1х за:блуіжден,ий.

РаIзобліа,іпив інаіционалик='"чtесікую
сущіноість п.р,сщраIм"ьі
ікулътуірIно,`tнаIщион'ал,вной автIоIноіміии іи ,пюідівіgр"у.в чtриіти,к,е о,ши-'

`риIца ть его, к а.к этс> д.е`71`ают ніекюітюіріые 'ніаJши tтюів аіріищіиI,-ука.зы.-

бочньге пол.ожIеін"я іпо інаіцию.ніалФному вопіроау 'РОвы ЛюкісIем-

вал И. В. Сталин ,--. э'то Iеіще н,е з.I-IаічIm іразIбить

буірг, ,паIрітиія біельішев1жов-едішствіеннаія на імеж,дуIнаіродіной
аіране, -1"Iела іп,ер.е!д .наIчIалом п,0рвой Iмікрюіmй вФйшы маIР:к-

н.ац'ионализім.

да,jl,еКО Н|еIт! На|ЦИ|СШаЛ|ШЫй НИIГ|ИлИ.3м Т1oЛ|Ько вРедИт

деЛу С|О,-

ц`иаліиз`ма, Iиграія іна руку tбуріжуа,3ным .на,ціиоіналиіст.аім.

Чтіобьі

:Р|аз|бить |на.ц|и|olНаdПи3`М, .нуЖн|o, Пр|ежд.е ,вС|еmo,1пос.та|в.и'ть .и р,азфе-

ши'тъ Iнаци.Оналы_чый вюіпрtQіс» I).
івісіе

і`црогіреіссіиів'ные

эліемен,ты в страінIе, ибо «в ка.жд.ом бур+куа.з`н,о!м на`циіоіна,лиізме
угнет.енніой ніа,ции ес'т,ь оібщедtеім.оікріа iи-чіеdко,е сtод,еtріжаіние пріо 1)

СтIаілпш

И.

В.

Сюіч. і`. 4, с.гi]. 91

і Третья глава іпФО.вящена Iборіь'бе !паіріт"

боU"Шепішков

про-

Т.И1В О11ШбОК Р'О3Ы ЛЮК1Сё'МібУ.РГ ПО .Н.аіЦИО'Па`mЬНОМУ іВОmРСЮУ IB ГО-

3а,дача іпрIолеітаріиатIа -ч учат IВ. И. Ланіин и И. В. Сталин -путем аги`т,аіціи.и и .пр1опап`аінды о.бъеідиши'тъ

СНСТlСП{УЮ 'ПРіоіГ1РаММУ іГЮ НаіЦ.ИОНаЛЫНОМу ВОЩРСЮУ.

jт`ы піеiрвіоій миtрIоівоIUI вФйны. Пкрів'ая миIрэ,вая воіilна вовнIнкла на
почв,е ,г.лубокіиіх ісФщиалы]Ь1х и ,м'ёждуінаіроднь.гх ,п,ротиIюре.[гиi.t
'$похи иIмпіеіри.аліиізіма I!{аі1{ .резуjl.ь.тат іпервIОіго. ікр"зIиIса

,'каiп.ита.7I,и'-

l`:тlичеlаК"U1 |сИ,СтеМ1ы М`ИРОв`оlГО Хlсю|яflСт;ва. ПО с|вОе|му кл|ас`сово.М}`.
`) ЛФіниIн |В..

.И.

!Gс}ч. т. Ю,. ;стр... s84.
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1ф

содержафию .и зна.ч.еніию ана быліа войіной іимпериагImчtсюй, .антша`ро`дной.
Паірггиія .б,Ольшевшков, иIёхdдя иіз лен.инісік®ій ощеін.к:и в.оійіны к,аік

«.реаікциошой, раIбов`7Iадеjпьічеакой іи.прgступіно`й». ,выдвинула
лозунги ,пора.ж.ени.я сівоею иiмп.ариалиіс'"'чесжоіго пр аів,ительств а
в ,воійініе, .крев.р.аіщеніия .войшы иміп.ерФ1алистич6ской в в'о.й.ну кр.аш.аінгсtкую.
. В пер|и|од воtйны ,па|рtти,я 'боU1ьШев.ИкОв вела Фж.е(сто|ченную
бор,ьбу .кж на імеIжд'ун,аіріо\дтюй а!рене, так и в Россіии с соіціиал.-

шовиніиGмом .и цеінmризміс", ибо «біор`ьба .проіт.иів имПGр,иализма,
Iне овяза.ннаія неразрьпвшс с боріьбо.й про.тиів ошюрітуніиз.ма, есіъ
пустая фр.а.з.а иліи обм.а'н» 1). іБ.oспощадную біоіріьбу IпіаIрIт`иія бюліь-

рШ#аИК+ОрВо:,Г::o':аЬКуЖхеарfшИ:,УFЁiИе:lН:Т'L#яИт:кеаЮРвР':';й'?,:М#,мВаРнаiГю°ВщkНмач;

иНТеРНаIц'ионаЛИ1З.М безРОдНым кос'мопQrl'ит,изlмом. РазоблачаЯ
косIмополитов, допуіск а`ющиіх слиш.ие 'нащіиій .без іпредосгга1влвния
н.аір.Одам оаімооікрфд.еле"Iя, В. И. tЛен_Iи'н и И. `В. .Сталин доказы•вали н.есовміестиміос'т,ь іна'ціиональ'нIош`о інигипизм а іи !піролегт:аіріско-

го инткрінащианаілизм а.

в. и. лелиIн уііlил, іm наi`юlііаJщ,ньі.е ;воfіlны 1і`роіiиIв иl1vіlі1еlри.а-

л,иістичQсжих ,держаів не тчэлжо вонзможіны іи вIеро`я"ы,

сП:мg):'ВЗЁЁЬПLgеИО:#,i8gс:тЧвВаС°П:iifЁ]%Р#i:%ОУмЪбрРг[Лраа:%:':`:лСаВg#
скюю, кIоторый иізв'ращал mтюричIесікий !матіеIріиалив.м, іюIворя
о п'р'екраіщ®нии клаіс,совIой IбоірЕбы Iв пе.риод 1вIоійн, ,и івыдвип`ал,а
jт.озунг ~ «воійна -IвоtГшіе».
Однаіі{о, ,иіоходя из пол.уміеіныі{еівиIстакоj'I т,еоірии имп,еріиаЛИ81Ма ,и. tн.еlвоlЗtможнlаС" наЦИlоШ,алънФ-Ю!аво)бю|дитеlJПэНыХ !вой|Н
1іри іиіміп`еtріиіа,ли.зіміе, Ра3а Люкс®м1буI.рг в іпе.ріиіоід ож®с'тоіченнопо
ОбоlСтР'елlИIЯ .ЦРОт,И.вlo|речий ,имI`ПlкрIИаЛИЗ'ма, кШда ОбЪIек"ВНО На
оч.ерели д'ня .в ;кру"-IіеIFшиіх істір.ан`ах стюит сюіциаjl'иIс"чес:к аIя ріе-

іволюци'я, ~ цредлаіг.ала имп®ріиалиIстич.ес,.t{Ой віойне протиівопо-

істаівиIть «,истинно інащіионалвную mроIгр,аtм.му»-ловуш единой
нIемщкой іреспУблики .и защиту ее-лсю.унг патtрIиотоів и. `діе.моn

с В I"РИIОШ іП.фвой.МmРОівой 'войнЫ п.аіР'т,ия больше'в`ико!в веrl'а
бкр`ыб.у Iна ,міеждуніа.родной ар.ешіе и ,с IОішибікамIи Рюзы Люікtсем-

.к.р.аітов 1і847 F. Г.руtбейIше.й ошиіб:кой

бу|рг по .нащиошальному вопіроісу, ибо о'ш сл.ужили іс.еріьевныім

с.7тужил .интGре,с аім іим,пIер.иіал,истич.еак.ой ібур.ж.vtа.зи.и.

ПРеПЯт1сТвиеМ дЛ.Я 'ПОб|е|дЫ |МаjР|К|СИСlтоКО-|ЛешШСКой тео|Р.и.и в |р|а-

но он.и

|не'и|зб.ежнЫ lИ. крогРlе.ССиВ'нЫ. Нелз|бежны |н|аlциОнаjlDно-ОювобоIдIlтельны,е `войіны .в К;итае, Піерфи.и, lИ.ндіии, та,к же ікак оши ніе и,склю'чIgны iи ісо істqроініы ,маіле`ньких анн.екісIкроваінных госудаIрст.в

РОвы

ЛюIкісIембу.ріг был е'е

піризыів к з'ащитіе ФтечIе€Iтва 1юд н.ациUналь.ныIм .фIаmlм, іибо оiн'I

боч,с" дви.жеініии.
В` этют dеріисщ РЬза Л,юкс.ембуріг діелала оішибkіиі двоmко.го

`марк.соіву диалектику лтш1ь IнаполоЕин.у. ГОівоjрія, что. кла,ссо.ва,я

рода:

бОРЬ,ба яВЛIя|еТ1сЯ луЧШlИм IСРедСтво|м

1 ) Пр.аівил,ьіно

ха.раIктеіризуя

.и.мпіеір'иаліис+ич.есkую

івоійну

•кж такую, коіторая іпороіжд,еін.а іимніериал.истиIчесіким соперш1пест,в,оім 'міежду ікапит`алиісітиIчесжіими ікласса,міи. .разл.ишны.х стріаП
За М`И|Р.DВое ГОсПО.дФг1воl, РЮlЗа

Л.ЮК|С©М|бу|Р,Г,

Н|а|ХОдЯСЬ В ПлеНУ

аінтіим аjркісtистско.й .теоірии іим.піери аjпюм а и до1ім атичіеских .пір.едСТа|ыЛеНШ.й о нIеВОцЗjмоlЖ|ноС'" lП®б|еды сО|ЦИаЛИС'ТИЧеЖОй Рев.о|ЛЮ-

•ц,ии ів одной, .о`1ідіелъ.но шзятюй

с`цр.ан.е,

.прихіо,дила ік оггказу ог

. саРЬgЗною исПОльJ3.ова'нИ.Я. |н|ащ.иоlн ал|ыноLОСIвоб|о|д и'тель|нЫж дв|йж.ений к"oiн,иій и 8а,ЕиісIимы'х стіраін.

. Рtашощу.шиіе `к іна.циоініалшо-освободіит.ель'н" движіеініия.м в
пери.Од обост1ре.н ия |про'"вОр|ечий |и|мпеР|иализ{м а грtа н'и|чило с ш|о-

%'ЕШиИ&Мю3jМьоТ:i'Е°Ё##,рТг.зЧ`tgЕ:,:,нСеЧЕ:ащШpю,нgлЛь?нШь?хйzвРиЕЁЁ,'Е:li
` іпірот"в имп,ер.иализм а `
_ _

_ -_

|) ,ЛіеIн!и.н

= г.

іВ. JИ. IСсщ. т. Ж. €тр. 72.

в..Е.GЮлР::иfнЯужЭаТы`:gлИб:К:Уm?%З#р#зЮаИйе:Жg:бу,g:Рi:рСL%н:lелFа'
lпРО"в

паШtеСтвИя,

РОВа

ЁюiкL::#8#:!:пFе,gЖ,::°.gрОаШжЛЁа:j,:Е3аВgg[?п:::ТУн,:`О:,z':ТГgт:гg`Р]?:,
сд(елала , іпоібоялаісіь кроiиtзініес" ірешающ®е ,слоtво.
Та71lЬ.кю |паIР`тИ|я боЛЬШ®ИIкаВ даlЛа lB ПоЩЫ

|Пкр1вОlй

lМШРОiЬОй

вIой`ны lедlипелвеНню lпР.аIвиЛынУIЮ пО`сТа'нов.кУ воПроlСа, толЬКО
Iіаjр"я боігIьш.евiжов вніgсла .ясность в ,всшріос .и дала `м'арксист-

:.%ЮзаY::::',О'В:КтЕч?ел"LМа',:ТаТ#Тfo#е:ам?пИGарТи,'g#irLелче:сЬк'gЕУП.'::Ё,нg°±;
Е*м,егсгпе .с тsм, tбо.ротьая ва 'щрIекращIеін.ие іее в гр'аі]кда:нскую во.й-

`н.у за €,ol№Iалиізм.
Вакірыва,я ошибікіи РО.зы Лю.ксбмібуірг .в tнаціио.[іаль:ном

|роое .И бо(р|mь с Н.Иlм1И, В. И. `Леmн, в.меСте с 'теМ,

укаоыIВал

во.п-

1|а

неФб'хIсщiи№otсть 'ч.етко. оIтігріаничить Р.оIзу Люш{ісIеімібуірIг от таіких

і{ау"=ік.и.аінIцев, подівиIза1ощ'ихся пюд флаuіоIм «левых», као{ Ра,деж,
ПятаIкюв , БуJхаt'ріиш.

В. И. Ле1ш іпр.ивIсщ.иіrl РОв,у. Люкс€мt.буріг .в 'піри"ер. мIногіи,м

3аіпадIно-евір"пеійжиім

ли;дtера.м, ,1{огда оітmчал е,е возмущение

`з'1

Ltl

по піоівюIду моілчания сIощиал-дIе`мократшIескоій фра'кіциtи р,ейхстаіга в Фвязи, Ic казнью .вождя туз,емцев в Ка.ме.р'уне ва п,Опытку
к восста.нию.

ЕСаТО:Р#Теё'FЁНgЁ|#Ё#ЁКБЁЁнЛа;нВ;g:%зz:к%:н:на:fс::Т:еА:В:С;Т:О:З::Т#:ИЁа
циюIнально-оіовоібодительных дIвиж6н.ий.

К

сожалению,

РОізIе

Таu{ll|м об|}а8o,м, наIЦио1[1а/1ь|11ьп'1 НШГИЛИзwl РОзь1 JlIюIКсIеIМIб'УlР1`

следует, olг`ріаіниічить Iэ.покоій 'к,апиггіаліи'зм а !и ініе раіапроістір анять н а

сощиа.гшзм.
СледФват.ельно и до ісіеію вріеміени быітунiщеIе Iмніеніие іо том,

'ч'т|о я1{lФбы РО3а ЛЮК|сI"|бу|рlг IОтРtиlЦала IпР,аво .на|Ций |НIа саlмООП•ріеделіеIн,иіе и Iцри IсюіциализtмIе, являетс,я ошибочіным. Эта неібріеіжtНОС" іИ іН'еЧЮіЧНОСТЬ В ОТНОШGШИИ

ОШIИбОК

РіОі3Ы

ЛЮIКіСеіМбУ,РГ

долgднfа`::Iт:оУкрСiliР'%Б',::а,яНаB:МьТ#Е::g'g:3'#Fiо,то,м,"и,м,енtно

цЁ'§СЁ#:o€Ё#:0:±:giЁМ§:Чй:ю:ТЁЁп#ЁсЁjо:#аЁ:еа#Тт:ьЁ:iЛ;РаТО:Ё;ТюЁiЁ:яL:с:o:#Ё

сісщ,иаліи`зім ,соіщаіе'т. все усіjювиія для раіоцівета наіций-тоши зіре-

ал-ш,овіиниіс'тоів типа Ланша, Лелина и т. ,11. негодіяев, чиіслящихся социал-дамокIріатаіми. Эта точка 3р1е`н,ия Розы ЛюксIамібуірг в

•сем;бур|г Iп'р,и1нц,Ип`иальlНО ПОкиЩаЛа

корне отличалаIсь от .в|зIглцдов космопол,итов ~ Раджа, Пята-

•наци`оIнlаuть|I-юlм ВIоIПРОСе И. ..ПеРlеХО.диЛcl ,н.а |ПЮ|З1ИЦИ.И |больIШевнхоlв.

1{ава, Бухарин,а, чиіслящихіс.я инітIечрнаIціисшалист,аіміи іи нIе щриізна-

ів аівtши колониIальшыIе інароды пошнопIр а]віныімIи наіциіяМіи,

ЕЩе боЛШее РtаIСХОЖдеНИе МЫ IНtа'ХIадlИМ ПО |вmРОСУ О са1МО-

опріеделен.ии інац,ий.
В Протmвовеіс РадGКу и ПЯ'та,КОіВ№ ОтіРіИЦаіющ'им пР.аіво на'Ций

11и`я ліра.вш1ьіная, IмаIрікісиIс.тісil{аія, не tоізна.чала е.ще чтіо РОі3а Люк-

сlвОИ

ОlШИtбю/чlН|Ые ПОв,ИщlИlИ в

В іціелам ко.ніце`пция РОіз,ы Люшс.емібкрг, отр,иIцаіющаія ,3наічиміость
дл!я п1ролетаIриIата бОlРIЬбЫ За |саМОlolП|Р'Од.еЛIенIИIе IнаIцИй .в |пеtр,ио,д
импlе,lр|иал'и13'Ма, olсТаlвалIа|сЬ ПО|Р.ОЧ|НОй .И ПIсщlВеф|галаIсь 3аlслужIен-

ной к]р.ити,ке Ico старіоtнъI бол'ьішеівиік{сm.
`Рн°З=:#,`,%~#.==.М=бY±'Г_:ГеТ1±±? 01-ЬiЪёйЁИТЬQЯ ОТ QВОШХ ОіШшIбоіж ее

На ісаМюtсшРIедеЛIеТШіе ПРИ СОЦИаЛіИВIміе. РОі3а ЛЮКісамібуРг ,в своей

Еа:бл°аТ.е«<йКiРi%ЗрЕСа,цСf:ЦнТаалЛь-g:Тй:#g}а#ИуИi'а,Ьб&::fkВ°Рс%ТL:алПZз°мВ°В:,g,::
3нает право на |самоОп'рIадеmОнИе ,свОбо1дных Iнезаtв,исИмых ,раIв-

нопр,а.вных на,ціий, іно юлько Фн ісаім `может соIз,дать э" нацIии,
только о.н мож.ет оісущіестів,ип`ь іпр.аіво Iна саімоопріеtделен'иіе» 1).
В. И. Л,е1нин обра.щіал вниман.ие на апраівIедливьIе слоіва ,РО-

зы Лю"с'ембург о том, чю ловуніг социаливма явjlяI8тіоя, кап{ ,и
вIс,е друг,ие лIсюунги, ін,е обюжеіствліеін,ием сущ.естівующеm, но путеводи'теліgм И дВиігатеЛ" РIеВОЛЮЦиоННОй творіч,Ос'кой поли"-

:!g::,:,g#З:'ЦтИ:#`iЯd%:лЬ,йfgГ%РтТiУLТиИнС,ТiМgio",Ь.;::к:#еО'Жбе:Тiь:Ё`g,::
шiіи івісячеіски тюлкал(и левых Iсоц'и,а,л-демоік.ратов іна 3апаід,е, ,в ч.а -

:':.%#'с%е%ЕgЬ::,±Ге%#:g,'S:[:;'#иСс%#иЛ-идецМе:#:,::g,Lф'::,ЗРigеРЫЗ'mi2
Леініина ,и руіаск,их ібольш`ев,иков, ,ес'ли левыIе

сіощIиал'-,деімо`крIаты

tна Заmаде ожаізались нIе tсФзревшиім`и к "му, ч"бы іидти по сто•пtаім русс;ких іб.ельшевиtсоів» 1).
ПIоіс`лед'ниій ,раIздіел главы поIк,аізЫваIет q]сюіоіріоіт РОізы Лю1{с,емібург к б"ьшевиIзіму. Н.еіс,міоIтіря іна свю{йісіт.вtеIнtныIе еГ1 саімой

ЯИю::g.':#'%Туа#Т::]:'о#:д«егЛла#ОВкаоЖgЁЁ,б#ь€'g,:gлИ±ПоЮ:3аИlЦе]#но?°:::
кто пmдуім.ал бы, tчто івісіе ле'выіе немIецшиіе ісоциал-дем.ОікрIаіт,ьI
..впади Iв ту у3ость и Iкарик.атуtру на м'аірк(сіиIз`м, до ікIокроIй дошли

`н,еікmрыіе голлаін,діские ,и полвские соіциіал-дtемокір аты , отри'ца`я
самош!ределе'ние наіц.ий даіжіе пірIи ісоциалIиз`ме» З).

сти'ВпlрgЁаЛ:°аЧ#юНО:ЕЗ':#3л,g::::::раiе:'d,:Fа"УЕм:€'ЖЁеоЧL#:еп:е,':'::,УТg::
ла ндіоко-іпол.ьс'ким ісоциаліист,аім, но іне Розе ЛюксIемIбур1г,
|) іР. ЛюіксGIмбург.

щр. `З)
79. ЛФIпіиіпJ

I1З.

И.

КривиG

юощиіаш-tдк"іспqра"іш М.

СФш. т. 22, скр. 299`

П.

192З г`,

Ё':Ё;Ё:iЁj;§tЁ:Ё[;ЁЁilЕiiйщ:ь::ЁiЁиЬиЛiЁ°:бСg§:iii:;,е,j{а:д:;нggЁ;!:g:ii!;:ЁiЁЁ:

lс.е,МlбиРlг .быЛо оlсобое оIт1ноIшеlние. .В пtРОт|ивlовес мнош`,им деятеі,лям 1'1 Инт®р'н.ашаніала ана чаісIтю выtс'тупала 3а\Одіноі с большевжами. ТОIваір1ищ іСт,алш высюко оіценил вьIіступіленіиіе Ро3ьі
Люікс,ембуріг на V tсъе(зде РіСдРП ів 1907 г,оіду, по)дIче',р,к'иваія,
что оіна «Цели'ком Iсо`гл.аіШаЛ'аісЬ Ic ібIОл.ЬішI®виіКаімИ» по оіс.н'ОівныIм
вопіроісаім съеIзда. tВ. И. Л®нин 1кр,и,ветств.ОіваIл ётатъи РОізьt
Люі1{оемIбуріг, інаjправіл`еніны.е .против оIті3,olв,иtстюLв Iи ульт:имат`исто{в. ВО'т гпо1ч`еlму, еюли Iqр,иlтIIЖа nIo cllд|Ресу 'РОзы Лю,l1(|СIеIмбу|рг до
івойны и Iв,о івремя ,вIоIйінь1 не сIмIоIгла іе`щ,е віыIпIр,авиіть ete оIш,иібI{.I,I,
__. -

i,Ё.

т ,.----------.---..-.-

1) Сталш

И.

В. СФчI. т.1З, стр. $8.

2.:-j

вель в годы віой.чы, как «опаон,ый івраu`» "а быjlа IзаIпіріятанh
пра'р.ит,ель'ством ВипьIгель'м а іП в тюрьму, то .в mяібірещжабI,ре
ЮЮ г,ода, к,ог,ца в ГIqрм,аініии насітупила ір,еволюционнаія сіитуация, РОіза Люксемібуріг іпіо, выходе из тюрьімы

н.аічала пеірIеучи.

Б,%::СЯл'ЬкТ:#уЗg'УчЖуа#::Я:&:Е:`:е,гоОрТеТвgлР:iЖи°#а®В`?пЛОЕ:.Е':':

lJЮі3а J'IЮКісіе"б}JіРіг щ'+іа и`3 і1Iі1|jjВЫХ
L`|,`tЩ!l
jduіадііііо,t:jjііjі).jlеН'
С'1{ИК РіеJВОЛЮ.ЦИlСШ.крlО'В ПIОідНЯЛа ВФПіРОС О НіеоlбХОдИМЮіСТИ УЧіИТЬЮ`Я

у Iбіоль'ш,евиков апыт.у

В.еликой ОIк"б,рь,сікоій соіц'и аjlис`" че`с{,olй

реіволюции. Она клIейм.ила таtк ніаіз. сіоіциалиіст,оtв, 1{іоггюіріые заоід-

но с ашIглийIски,ми іи аіміаріикаінIсікіими

иміпіершалиіотtаміи обливали

ч.то толнко пісmитика и т.ак'тика бельішеtв`икФв могли обеспIеч.и'ть

г,ряізью `клеів.еml Jрі)лсісікиіх біолЁіш,еівітж,оIв.

#°оП:°к:,кугgа%,еб':ОRgаЁ:зУаЮhб]%РобеХ8;ПрЕа,:g,:::гg:аg#лТ`#:Мдgн€

ЛюкIсомбургиКарлЛ,ибжнIехтівIс'талинапутьсозідаін'иіяIКIоімму`нис"чесік,о,й ,паIрт`ии Гіеірімаінии по об,IразIцу іпартиtи. большеIвіиіі{Ов,

скую ,войну ,в ГIеріма'н", чего оін.а іне рошалаIсь

ещIе елелат,ь в

k2],gОтелж,бgg[ФЁзхы:аслоал,gат:Е%Еа,Z:елвуотFайтg3тн:+:::,рвит#т:и:е,3,g..
н.ес,е1ниіи клаіс,сФвой бо.р,ыбIы в дфовіню, реджі"рова,нная еію газета «Роітіе Фане» іписала о тоIм, чтIо совIеггска.я конст:итущtия-луч--

ТIот

фаjк`т,

чітіо Ріова

:f:,:а:То:LТйеЧ:'3лТгY;:ШиТ:[уЛ#gльk4ьегЖЛ::,:п%О#lЁtО:'?кюР*а:%%Чi:иЕ,',к#jВлF:':{::
ш1й |нIе'иIз.бе|}кНIы|Х в ..И|Х lГЮЛОЖIеНИИ д.8ятелIе|й Н Оlmolртуни|с"чесI{olго ИнггIеIрlна,ЦIИОшала, |в п{оЩе q(ОНtЦIolВ ПIОlНяЛИ, чТО имIеlнн'О

_ _ _ _ -_-L ч `` '```,'`і` ,'гі J 'J l1J,`д}1_Jl.У Ч-

шее qрIеідіство mх.п,яіптmL дтт,,],,,^,.,п^ _._ ___ _

#е:Fа,#:аf'С:kОно?гТа%#Н:Е:#'ИоНбСiТ::т:'2СоУf'а:Г;::РраатТи8И#аВпИрТ:в:т#:

ЁТ:Ёj;:#ЕТиFЁеLЛ:рГЁелjТ;Г:Ё]Ёб§;ЁрЁд;ЁR:еЁ;:ЁПаЁй:fИЁТЁiЛ;ЁчgЁj':Тjе;Ё"п§3;З::аg::j

со с'вюиіми Iста,рыIми тіеор.етич®сши,ми оішибкаіми, в час'т:но" по

•тий,
п!риім.е1шма'я во ,вIсіех стра'на.х.
##ЕT:ЕрВиВ`,=:.Геi[т3мСа:=Ь:МОа'Ж±еzfСсЁЁя=§==,яЕ=gо:р=иЩ:`%т`=ИжНтЯшЕ:И=рЧgЕОщн==Ме#а##=>

О"етая всIе ;кловIеты на Розу Лю'к.сем(бург и ,попы"іи бу,р.
жуа,3ии и рlеlнIеп`ат|о|в ,ОпIежули|РОвать

eIe

боjшшеIвиIюв, `В. іИ. Ле`нин ,піисал:

«Мы о'тв,еіт.иIм на эю двуIмя

lимlОн,ем в |с|воIей трIавлlе

стРbкаіми и3 щно'й ХФРШей РУС'СіКОй ібаtОніИ: оРЛаIМ слуЧаіеmся и

gg'Я.{е«н%#а%Кg:::т:'лF:е,#%3':т:`:Кпggла€ZааКm?tЛтЬ:'[Н9е[Z°iдоkЯаТ=
::]цо:#:Тg]iілТ#Уg»иТi:jОЬТи%'fв:с%Т]n:,р]i:ОТГеоЧ'%F8%;1ет':Ю:,:,]и,,#еЮii+##LР:

&j:ОЁОИ:И;ЁП::#хЁЁИК#:kЁМ;а::ЁшЦЁййЁв:::;ьЁ:i:Ё:0:СЁЁВ::УтВ[:3Ёй°ЕЁГн:Ё:j

:;%:::мhд::%Р:е#:бiО,Ч'ЕОей#дВ::дkЖа,::ТЯkаС#:iFo,гоНа:В:'tg:Ё]Хэ#g'рg#Е::

сШmfв;а:Ё:gМИТ:fь:#:ЁЁЁiЁОк:-*ОюЁеfЁFОаЕЮИ::":#РРЁо#gд::и:gа%іикяр:[:

lЕ,3,'iУмМу%еиТ:Сi:кибУ$Уi::юf:j€;#ggе» В,ГРГа"СЯ ОШИб'К аіми великой

ла-КарлЛибкшіехт.иРО8аЛюксомбуIріго\чіепь,пФзіднювсггал,ина

'#zеЦс#н%Ё#ЁнНаЬ:*ЁРЁЁ#я<f*iй?Lgа5Ё#$Ёт=$=:#+_=2#ю$=#шОтЕрЮ==Ш#ЕИс#та.

путьс,озданияIпаіртиіиновоіготипаи'ініеуіспіел`иіееюо8дать.Одна-

ко, пIеірIвый каім.ешь в фушда.м.0mе пар" новоіго типа был вое~

Ткан%ШхЕоОмЛОш##з%йТлдЁ#iмН[Ё#т=Т\6.i;.=Б±#&Б##аrГ#рл°#Кg®=
кпехто'м и ,Роізоій ЛюкісGмібург 1).
«В Геlр|маш" бьIла наlКОIНеЦ ОсlнЮваmа РIеtвоIЛЮциоlша|я паlр-

ТЕдGИЕоЯЁЁЁк:ЁЁрПчЁ:Е§*iЁЁЁiЁс±ба%Ёт#ЁнаЦЁЁв%Ё#:ЁнрЮПо®КЁЁ

1{ес"й юй'ны, а таItяю ,разікая ікIритип{а ошиб,оп{ левыіх с,оциалдеtмюIкраітіов, в чаісmно,сти ошибоп{ Р,оIзы Лі1сжсіемібуріт`, им,ели все-

`мIиріно-,истюр.иі'чеакое ,з'наічtGние.

ОIніи

служ" діелу укріепле"ия

шт.е!ріна,циIоінальніою аплоцениія іросіс`ийс`1{оіго іпіролетаріита, каік
аваIш`арда межідунаIроtцінагю .рIаібюічIе'го дівижения с іпіролеJтарIиа` ітоім всего м`ир.а.
Кіриітикуя ошибі1{іи Роізіы ЛюIкісIеIміб.уірг, Iборясь за рев,оілюіціиоін-

_---.-_

іные элеміенты 11 ИнтернаIц.и.оIнала, ,паіртіия ,біоль'шевіикіов поJмога +
ла выдеыениію ив .ста,рIыіх сщ`иал-IдіемоIкрIа"чіеюкіих па,ртиій Запада и,нтIерIнаіциісшалшых dірупп, и3 ког"ры,х образIоівал'ись заітеIм

:,:gd#$Ьi$ТgР:#ьЬье;jгсi;аоТ?ВЁi,°о#йlЁ;Гп$С;ЁfhЁ8:в:е:г;::h`l[:9:,;d[s;ПmТ3;Гs:еП[::`::'`:::

скопо Иінтерінсщіиона ла.

:{О:ГjМ%:]ИлСаТ]:rЧоед:iЮОГ:%,вПла:РнТаИп,о:щ'::Р#:`Х®:#Па:#+#я°'iпЕпВ{%%ГА?]}.,нТl:'*и,:,::

Ён

`) ЛФmщл JВ.

И. t.Сач\. т. ,ЗЗ, стір. 984

`1-_
В `зажлюченіии д`иосертац,иіи іIзj{аіI`аю'I cti рез,v.;іь га'і і,і іісе.і,е+іU-

:gg:':Я,':пТgт:#og:еУЁ#ВОГJgС'%'шЧ.ТбОаЗg,`:g'еШБgзИаеТ#%Ьj:::е?мГ8у;:`:
•ПРоИЗОlIШIU ПО|СЛе ВТЮ.РО`й lМ`ИРОВФй lВОйн.Ь1

ИМен:но ''гак, п{а|к у`ча1.

іВ. іИ. Леінин и И. В. Сталин. как дIо этоігю Віелиікая Октя,бір.ьtская

социалIисчіическая ре,волюция ір аі3реішила `наIци"нальный вФп,росt

в Роаои.и -ін.а основ,е ріашаниія осно.івнmФ вісшроса рIеіволIющии ~
во'проса о влаісти,.
В ЗаЖЛЮЧе|НИИ КОРОт1КО да,На ха|РаlКтqрmсl"гlка

иIстЮ1рШ|еlС'коIй

обстаіmівіки в ГIеірманиіи аеmодцяшні8го дня, 'ибо вадаічи, сюявшие іп,gрIед ,ноябрЕ"!ой реівюлюціией 1918 года в Г,ер,мании и за
осущ®сmвлIеlнИ|е кlОщоР.ыIх бlqрIОЛИсь lИ Оlтдали с1вою

+1 соlJ`Иа,1-де.МОl{Ра|'цШеeкИ,'Ми ,Ij

ана су"ела
цравиільно оріиtенIткріоваться в ісло>кінюй обістаноже посjlіе втю-

рой м|и.рк]воlй войны. `Вотав на потюу лlGнишюIма, С.ЕПГ по-мар.ксие"сш{и ірешаіет глаівшый ФюпрIо,с Iреволюциищіо1прос о власі"
и `т,ажж|е ПраjВ.И,льНО тlра'К'ТуIет, 'пР|olиЗ|ВОд|Ные ВОп'РОсы, и в ПеРвуЮ

f,:Ё#н?иi=г::и:gаFОтдр:пйн't6н,gр,:'::е3цаqt:#'иннауц?ии,др:'::&кLgiаотючйе`сатmz+:
ірика'Iю-аішлийtсжимIи tимперIиалиістаіми, и пр,овоідит в живнь пот`

Сд:Ё`Ж':ТLЁ:#я°зТаТпФа:iИнТ:,:Ьgg,й%Еь:]ЁеЁРL,а:НнИi#иСпЧр%ЛЬFкеj{ЬнФй,

жи,з'нь tКа`Рл

Либіинехт и Роза ,Люк]сомбург, Ешовь встаj" во весь ріоіст перед
н.емGцIкиім рIабіочим клаіссюм и всіоми Iпр"гтріеюtс.і"ны" сIилами

Е##авЗ"чРи:#fе`:И""х:::`gчЮ:°ю,иЁаkШ#:#ЁОн=Ё'::,аkМ*ООВсТ:€°е[:z

гадіня, как іи тоігда, -пи,шіет Опо ГірIотеволь, ~ на ,піGріедін®м

::а;нiед::::I:ж':дТg:3gLШ::йшВ#П:Р#fн.оFgвбРь:`бпqЬЧОТтМивКЕ#:1g°рТиgl:
стиічіеских іоиIл івнутр'и и івне с.трtаны

рlя1сЬ с Эле|меш'Там|и ееК'Гаш.'lIl`I1ва

люксеімібурu`иа'ніс'кіиім'и пфIежіиткаім`и в своIиіх ірядаіх,

оIс.ущес'тівіить дIейісітіви'тель-

іпIоімощIи цріавых IсоциалистоIв п'ріевраIщGны ів ко,лошіиію аIмIерш{а-

ЁЁ,:ЁЕЁТ#.##еа:Р&Пfр=#:Л:Я::::#оfда*ИтЁН::::GаОеВ::Ро:#{Ёi%:i:::Ё:а##:.:
а1сими и`мпgриалиіс'т,аіміи 'третьей .мікро'вой ,во,йне. ВО имя "смополитичеісіких интедIеюФв иімпіеріиіалиIс'тичіес,тюй

буржуа®ии ,пір а.в ые

н®а'Б:Ё:И:ТоЬ:o:ЗТнЛаГциНЖиР:LggиgрРи::лgkен,#:Га#ЕТ:Е:Fр?иВкаg:kе:Т

шіые иtн'тIqреісы ін,еімещкой ініаіциіи и іпріедюікраіішт.ь на(род о'т нIовьн

tимперіиалистов.

:'#k"кНаа:#':l:и3::#°)ТР'абЛел'И'й. П'РОВШИМ Ы'Х манIошолисти,че-

его аів а`нгарід аг+КОім.м'уmс"ічесжой п аірти.и, Fерм аIнии, таж жеI к ак
іи задачей Соц`иаLIги.с"ческой Еди'но'й парти.и ГI®рIмании, высту-

'В`аjжнейшіей 3аI,даічей раtбоіtюю к`ласіса Запашо1.{ іГерIманіии и
ИісткрIичtескаjя обістанов,ка ів mыславоIен[юй Геірім а.нии оіпIреде ля1е'гоя .н,е стоmко РаlОстановкой внутрIе|н|н.их с.11л, скольжо борь-

бой дlвух протившlОложlных лаш`ерей lна lмlеlж'дународной а|рlе.не-

пающеfl в аіваtнга.рд.е IвIсіеіго н,еUмIецIкоп`о ірIаtбочего

жласіс'а и вісек

•піроцресіоивных сіил намецжюuю народа, я,'вляетоя рtаізоблач`ениіе
|П`Р|едаТел'ь|аКОй ПОЛИТ"КИ П|РаlВЫ'Х СО|ЦИаЛИСтОв С т|еМ, Чт'О|бы по-

€%%ИсМрПТиИ[:#:%"и::СиКсЮilиЮ"Л#ГЬ%Я'#:р,яИ'Тп%#°жЖ#гааТтТлеВй°:::,:[:
войны.
В вастюічной Г.ермапIиіи ссіздаіна ГфIма'нокая діемокр,аIтиіческ.а,я ,р,есtпублиIка оібраізова'ние котюрой nIo слоіваjм И. В. Стаjmна
Я1ВЛЯIеТСЯ `«іПОВОРіСmНЫМ ПУН.К"М .В ИСТЮіРИИ 'ЕВРОtПЫ» 2),.

Во глаіве Гіе!рімаініс.кіой демоікратичоскоIй .реісіпубл'[1іки стоит, `
па'р'тиія нI9м,еіцIкоIго. прIолIетаIріиата ~ СОц'иалис"Iчеіс1кая Едіиная

Еа#;F;паL];:LР,;±сН::,Ё:i,йН;;;:f.Ё;с_#::#o:вСьТ°hГаЬРkасбiОзТЖлg:#н*J:Е4Иа:
.-------- `..~ v,`.ііvіDдL м аіріксиIз'ма-леінин'ивім€
вивГ:g:i{°п'g:;тТиУt'бЧ::шКаО:Мi##z',SТЕ:Ё':аы%.+Пяа'%Е::тГБ#nif(%;'ИиРё3
____

3%чв:,мела:аЁ.#м,ОЕаgg#и%тj:3:%щ,3упж%ав#сттявнаи,емd:пЕ,и=:]иTс.,:,:,:::с:,,{лои[.;
F[а;3:Т:Ип,еГ:ТнМиа:Ч#Ер:,gСЬИgрИюТп?е:°РЬ`бУЗаВ'аСіСОіедИінеініиеГgріманtи,и
Осущіосчівлен`ие івсіех з а,дач, ,вIстаів(шіиіх ,перIеIд ніемецкиіміи коім~

'%='=п=Dа=МлЕЁпяТпРи®ябтУяеТ±,п`°,gn=ТтОдМ±,ТР$пЁ_ЯF=±:.i#$;т`',Е#ж"дmТ'Ее:м°=:*
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Iвно.вь lошибки `и mРОмаlХи, доIПУЩlGнНЫlе НемIеЩ{ИМИl КОММУн|иtСтаMFI .в ,ноябрьжоIй революциіи` 19'18 года в ГФрімаqгии.
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