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донiпор асторtш. наук проф. М. и. гришин

БорьБА  г,  в.  плЕхАновА  прЬтив  рЕвіизиониз,м'А
\Отмелив  ,в\ ,дек`а\бре  19,56  ,г.  істоі71ечіие  Ico дня  р,ождеінщ  \Г.  В.  Пле-

ханова, народы  нашей  страны  воздали должное памяти іи деятель-
шсютіиі  юднсю  из  івіиідmйших  сь1нсхв   інаIше`й   Ріодиіны,   івыіоокоодаірен-
ніо1іо  іи  выдаіющегося  .филоооIфа  и  пропагаіндиіста   імарікси&ма,   івіид-
но,го  деят'еля  іруіссікаю  и  ,м,еждунаріодногіоі  ооциаліиIстическіоmо   дв\и-
жIениія.  tB  д©ятел'1шюIстіи   Г.    В.    ПлехаіноIва,    осіоібIен,ніо   ,в   Iпоследніиtе
15 лет ею' жизініи., было tміного tбольшtих и тяжелых ошиібIсж, к,оторые
заік,онm  івIстречали  ісуровую  IОц®нку  сіо  стсріоіны  нашIей  парти\и  ILи  ее
всждя  В.  іИ.  Ленинаі.  Но  этіи   достойнр1е   глубок,оігюI   со`жаліеніиIя  и
сюужден,иія  оши.6ии  ,ніи ів  ікаіиой  `мере  не   ,міогут   и  `нIе   дюлжіны,   каік
не,однIократно  подчеріииівіал  В.  И.  Леініиін,  заіслIонять  то  ц®ніное,  что
в  лучшие і1юды  свіоей  жіиізіш  дал  Г.  IВ.  Плехаінов,  \каік ,выдаtющийся
высоио  оібраі,зіова,нный  імар,кісіиіст,  іфіилосф  и  поліиmичеакиій  деятель,
ст\оящий, как тоже ука\зывал  ЛеніиIн,  ніаіIіолоtву  выш,е імногиіх сопиа-
лиIстов  З'аіпадной  Еівр,сmы  и  Америіии`.

Нарtодаім  Gоветіскоіго  СюIюзаj  Г.  1В.  Пліехаін,ов  дорот  в,м,tестеz с  тіем
как  іборещ  проти,в   царскогіо   саміоIдержаIвгия   іи   \капіитал,ист,ичіеіскіоіlіо
строя,  Ic  юінIсшеісжи`х  лет  шtоIсвіятивший  сеібя  дел'у  іп'ріоіовещеніиія  іш  о,сн
воібож.ден,иія  н аіродов  РіоIОаиіиі.

Став  с  2іо-лIетне1іо  івіоз р аста\ проіфеосіиіон альным  реівIоілющиіоtніерtоіМ,
27глегпнIиій  Пліеханов,  івмIесте`  с  друtгиtми'  ібыів\шіими  чліеш`а,ми  нар,одни-
чесік,оtй   групIп`ы   «ЧIерный  'передел»,  ооіздал  в   Женіеве  перівую   руіс-
сікую  мар,ксистіокую  ігруппу    «Оісвоібожц®шие    труда»,    подня,вшую
3намя  ма,ркIсизма в  России,  еще не знавшей тогда  социал-демокра-
тиічtе.GиоIго  движенmя ,

tбылЁ`В,::F€:FиЧ+еаТи,g':::':*Рк%ЗkО'Виа:ИлЯоi:gFвПоТрЕЕtо"йОСрВ:8g#?Ёtg%хТаЕLТЬдваа';
как  политич®скоігіо  деяте,ля  іи  ікаік  `маір`иаиюта,  {нIаіпи\с`а`вшіело   ряд  и,с-
ключительно  іглуібіокиIх  піо  Iосщер,жаінию  иі tблIестящи\х  піо  форіме  про-

giВи%g:':LЁ]'е'Вi::Т:одkШ::Хйя;Н%°%'%:%:ойНафgТ±Мiе:jЗ:::i:gйВиЕЕХроg:#ОZГаРрЬk€
систісіюоIй  ліитqраггуры.   Эти  іпроиі3веденtиtя   были  інаіправліены   проти,в`
наіродніичества,   ревіиізіи,оніивма,   «IэікоіномIиізма»   іи,   «леы`алыніоIго   імар,к~
сиізіма»  й  посвящены  ,вtопріосаім  .фіилоаофиіи   маіріKсіи`з,ма   іи   научін,ой
разраIботке исiории  русской  общественной  мысли,  «Его  л,ичные за-
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алуhи, yгрdімадньI\, Ь пр_o_шоімгпиісал  піо ®[оtму\ піоівю,ду `В.  И.  Лениін._______ьJ„_         _  J_-J'-г ---, г_   |-,г  __  _   '   |

За  20  лет,  l883Ll§03,  ,он  дал імаоау .превdёKодшых  ісочіинелиій,  ,сюо,
_ _ _______,__    .  _,^,__,'т,' ,-,, ^,т```   1

[,,"#'

Ё'.';,,;

(       о `задачах  п,ролетарской  революции»3тт_        ,,    `

1б®ННЮ   hРОmйіВ   іСЩіПО|РТУНИСТОВ,   чМаХ[ИСЮіВ, ` tНа|РОдНИКОlВ»  `.
\В  \tэтиK  фвоіих  прIои'зіведан,иіях  ПлехаIн,сю , неіиізіменIно  'по`дчериИ`ва

величайшую  \роль  й tвtеjщtчайш® , зіначение  рtевіолюіциоінно`ій  теориіи.
«tВедь  беБ  ріdЬIолющиЬIшной  теоіри,и, +іпіиIсал  іо,н, ~ нIет  ,ревIолюциошIт\                 о         ____ ____гч_     ___    t')нЬгю. дв!иже!ния,  в  tис"иінцIоім  см`ысле    этопо    сл,Qва.    iВся'mий    иласс,

i#йЕ#а?я:с,#С:Рс:Жс:::`:Ё:#g:#':hйт3#]яggЁиьти::::3#ь#т#g:
скіЬлыку , іони   .представляют  \ёоібою   НаIиIболее  іпроIгреіссиIвніыег  `оібщеL
стqвенные 'гечания,  а,,  сліедювателыно,  являются нооителямtи  наіи6олеё
пеірtедовых  идей  свісюю  ,вр©мdни.  Ревіолю1шюIнная,   піо  .авюеіму  внут*

ФЦЁ3\ніему \іордержа,нию,  ,идея \®сть  ісвіоею ,,ріода  диінаімигг,  ікотюроIю  ,ію  ; ,}'о
іhtthкіаIkиіе  івіз,ріывнатыіе  ів®Щеісгпва  в  ім,и\ре» 2

нпУлТи%iВне]:&%%,оВв%%?>ВРпйл:g'g,:Ёв#8БГ:%:Т:#i%йтi%а'Ё#оjКЕiLgЛуИ±
зывал,;  что  оавdбсждеше, іраIбіочею  іклаIссаt есТь  деліо  ёа,міоіго  ріаб

заМе,нйт

н  "iіити\нежая  борвбаT»  |Плеіхашов,  IбіоріяIсь  прIQггиів  на\ріодніикоів,  у5а

чюr\о іkл,а,сюа,  чтюі  рфсmющианн,ое двіижение в  іР®сісmи, дол'крно іприіве,і
Ыш к' ооедиінIению  IСюіци,аліи'зма tc tрабочIиім  двіижіениіем  tиі ч"  іглаівной

ёфо  раЬр®шешиIя  ,віоGх іэкошоіміиічелих , и і,полиmигшеёікиіх  іпр,от,иіворещий, і
и)мdвшИіхIся mо"а ,в іРоісюиіи,  и ічто    толькі'о    на  , tэтом    пу"   імоЖ,нФ

ийtiи   к  tПО+б®дю,\ тоіПда  Ка'К  дРУ'гіИіе  ПУтИ  іВіедУТ  7tlИШЬ   К  tПОРа`ЖеНИкр
^беіfкмUi,и\ю. \іУжё  ів  те  дащекиё-щt  ,наIс,  I1юды,   ікіоtlща   раібIочLиій   `класс
№ёи\и  Uбыл  еще  слаіб  tи  н©ОргаінIиізоваін,   а   ег,о  \біорьба   шо®ила  Ф`ще

hи)хий'ный  .хаіраtктер,  Плеханшз  8аявщл,  чтIо  рIевісшющиіоіннIое  двtи'ге-
іиіе 'ів  іРIоdсиіи\  піоб®дит,  ікаік ' движіе\шие   пIріолетариата,    tяівляющеэгtсюя

поіследова'1\ельныIм   IиI  ніеприм\кр1имы,м ' біоірцом   пріотfи\в  саі,міdі-са,мы,м `
\ ,  д`ержавtйія,  іи  что  тол,ЬкIо  пр!сжлетаіріи,ат аможет  іовал,ит'ьt таікоіеі  по`лигпи-

'Ё+§Ёг!Ён#в:?ЁИjЕЁЕg;а#;ЕЁ'г§::а:::а;С:jМшgевРig#чд:у:±§#Ёі:і#Ь;ЁеоiiлЁ±ЯЁТj,

ТБdлРе%Е:ТщВ##:Ъа:%,:##:Т:Е:К;аа%*РеенВiО::#ИiЯЬ,о"в`на,рюд,Ёичествай

н;ё-Ёй-k-иТ-ё-й-;  €иj|ь`hей\ш'йе ,уdаЬы,  яrвляютс+я   и   книГги  Нлеханова
<i,g#}::%:«#Оgп;Еi=Ё:;:,:o:Ё:Ё,::;:=Р:ЬЁfgа#Ет;g,tЁ:)ЁЁ:iF3:F;ЁтРяйЗi;нОi;Ё,?иС#Я:?:

_      ___   ____       ____      ..^      ~,т~т,,h^       „Т/     іт:`і`Пt`і``Г`і7'     і`     .r`nГ}tТ.ТJYТЧТmТТ,    |\ЛГ`|LГТЛіГ`mТJ.вший,  ,в 'чаістніострi,  что  `на ,іиніиіге  «іК  'вФп.роісу  о  ра,зівитmи  ім,оіниістіи-
скIою  гв8іглtяда  іна  и\стрр,июі»  іЬФашитало.сь  целое  піоколеіние  руссmих

!Ксистов:
ч`dнь  я,рікdй  с"ранщей  іиз  жизниt  ''и  tпіолmической  деIятельн
.  Плжа-I1юіва  я\ів-ляtелся  епо, іборыба  в  1і89,8-19іо2  щ.  пр,от`и`в  ,р®и-

а,  пфтиіві  оп'портУнIизм'а  Iв  імеж`дунаріодноIм  раібIсшіем  двіиже.
и,,, лірот;ив ',«іэконіс"IёiоіЬ»,  ;котсрых  он  і?аіклеймtил  каік  «чиістоікроів-    !#

унистов»,  против '«лёгальных марцсистов»,  которые тоже

ИОШIИjЗМ

х  onnb

пытались  внести  «попраTвки»   в   учение   Маркса.   Их   писания,   как
пока8ал  Плех,аніов, явл`яли,сь буржуазной  пародиеій  на  марисизім.

Прющиів  р®віиізио,ніизма,  в  за,пщту  mдjlіиніно,го,  т.  е.  іреволюцисшц
ного,  маркси3ма  выступили   Ленин,   Плеханов,   Роза   Люксемібург
и  другие  социалLдемократы.  На,до  сіраізу  и  со  ,всей  силіоій  подчеIрк-
нуть, что едишётвеннь"  дIо шонца последовательіным іборцом против
ревиви.о1низма  выступал  В.  И.  Ленйн,    .пока,заівtший    социаль'ные  и
иIдейilые ікорни сш'портунизма и інанеоший им силЬные удаіры и в годы
борЬбы іпріотиIв  «бернштейшиады», іи  после tних,  ікоігда  оппіортуни3м с
началом  войны  1914-1і918  1іг.  tпф\ерос  в  сіоц`иіал-шови\нйзм.

L       Каутс"ій,  ік,отфый  тіо1іда  ещЪ, ісічиггалея,  орЪdдокісальным ' марік-

qистоім,  наmиісал  щэлу'ю  кінигу  «К  !крtитіи`ке  ,маіржсизіма»,  напIравл®н-
ную Iпротив  Біерінш"йна.  іШ  Iотлtиіч,аtвшtийIая  ісироім,нФствю,  Каутс'иий,
подражая   ЭЕюльсу  й  е1іо  3Iнаміешитоій  кніи,iіе   «Анти-дюриінг»,  дал
своФй  !кніиіге  подзаг,оліоIвIоік  «Аmи-,Б®ріштейн».'    ,

В  іевю,ей J книге  .Каугакий  заіяівіиJi,  ічто  ес7]и   бы  Біернштеійку  удаL
tлось  'у(бIеідип`ь  еігіо  в  справедліиIвФсти  сIвіоIих віоі3з!ренIиій, ,ю  он  ушел  бы
и`з  социал-демоКратичесКой  парти'и.  Книга  Каутского  д6лжна  была

g8з;':\ежМеiВи°йПРф%С%gо;%FgЩр%:%л#g%:Ё:fхЛЬLНаЫрйксМи%Е:SГ3ilЗНвенЕ:]::giаь=
Jное чтениё ее поіка3ало,  ічто по  цел\ому р`яду Iпунктов  марксистсікого
ученіия  Каутс"й  Уж,е  и  тоігда  сделал  ряд  важнейших  уступоік  оіп-
портунизму: , в  віопросах  о демсжратйи,  іоі диіктатуре  прtолет,ариата,
о вооруженном восстании и др.

В.  И. ' Леніиіш пФдчIеркнул  это, ,в  Gвоей  іраіботе  «ГОсудаірствIо  и  ре-

ЁЁЁн:'ИЁ;:ууб{;і#;::g)т;iолпРп:Фi:gу:н3иайГм;ури%:Б§ИLЁ:!gх%Нд::t;::{дтСа:р:с:тЁТ®::#%С:%Ён:

:#,:УдчаiРоСТRеiФ:;gсЮ,#%Т:Ш#,р8ГаР#У3За%#JLzйИ:кТл°аЛl%О'?пfрЛютТиТвВчрТ::,е'g`:t:};
ре,вюл,юционіноіс"и,t  іпри   вахtват\е   влаістіи.   А   Каутсжіий   п,олноістью  інtе
р'аізіоIблачил 4БIеіРнштейша   tв   этом   .`вIсшрIОіое.    В    друIіdм    веDкmйшем

ЕО#Р#%Су:Ъ:gкодИ:КОТ3аЬТаУ#%ыЕ€:;€lа'ggLа:giтЁЁУТд:gzЁатуУЬС:]УПТкГр,ОЕе?нРиГ:
в\сшроIса  о  tпро\блеме  проліетарюtЖіой  диктатуры, -Uпиісал  Каутсжіи\й,-
мы  івпtОліне іспісжіойніо  моіжем  предостаівіить  ібудущ©іму».  В.  И.  Лен,и,н
ука'3ыва'ет`:  «Оппортунистам    пока    ничего    больше  и  не  надо,  как
«вполне\ \Gпюікіойніо`  п'редоставить  будущему»  все  ікоренные  в`рп,росы
о  'задачах  ппплртяпгтгпт*   пfьт2пттmттттт]\` 3

Нес»бХошімюі  такжеі  поідчершуть[,  ічт`о  и  вн®шне IКаупский  высту(-
пал  протиір  Бфнштеійна  слIиішіом  імя1ікіо  іиі,  іка'к  уkазал  ЛениIн,  tпіроі
яIвIил  в  ібоіРвбе  с  б`®рнштейIн,и\адой  іб®схараіктеtрhосщ.

gы%:ст§lgоЁ::р:®Ё5%ЁЁ§на#:Ёiуе,:'а:Нп=g::&Вта#§;Ёgуе:ЁtРfпЁИ:ВЁ;б;еьB±IggЁgс:Е#'Ёj:м:
что,  ікак імы, уже ука+зывали  tвыіШе,  В.  И.  Л@нmні в  числіо  «іпревосходц

14* 2lL



шых  ооічинен,ий»  Плехаіноіва  отнооил  іи етоI  ра`бIоты  пріот,иів  оп\порту-
шиз!ма.

'На  IШту"аJртскtdм   (1898  ,г.)   'ионщр®ссе  Iюрtмаінісжой  іооциал-дюмс-
жратичеіакой  шаіртіиіи,  тіде  обісущалсія  ів`оIпірос  о  івыступлении   Берні-
ш.тейна,  Каутаиий  за`явил,  что  Б©рн`шюйн  Iне  оібескуіражіил  сtоциіал-
д©міократіоп3,  Ніо, застаівіил  іи\х  ,ра8\мышлять  іи  оніи  дол'жіны  быть  ему
за  ©то  ібла.юдарны.    Пліеханіоів  в  іGвIоіем    открытом    1письіме    ,Каут-
скому «За  что  нам  его  благодарить?»  решительно  отверг  утвержде-

:,;::лКпа'#::Г:gв.,:::8кТойПи:J:оУЗLИлТиРуКкО:ТаЧ:g':LУодвЬыg,фРа::LМь:;ТиЛiеiТ`ТиЗЬ,е%:':
ны@  уже  фіакты  .выіставить  ,в  ноівіоім  освещениіи.  Бернштейн  же  не
сделал " тюіго,  н.и друпо`г.О іи ,поэтоtму tне імаг іниікоі1іо  побудить к раз-
мыішленіию.

П.лехан`оів  пюіка.заjl  «піораБительную    іб®дность    імысли» 4     Бер.н-
штей,нIа  !и  укаізал.,  .чт,о  ,в   аргу,мIештаци]и   Бер,нштейна,  ішаіправл@нной
против  научінісшо  ісющіиаліи,зіма,   шеТ  аtбIсолюггноі  ніичего,  чю  не  было
бы  акаIзаін1оі  пріотив  сюіциаліиізtма  кріиггиікаміи   и  пIріоти,вніижаміиі  ученіия
Ма\рікіса   и  ,Эшельсал  из   ібіуржуазtно,го   лаігеіря.   Так,   в   еію    (\Берні-,
штейна)   івоіз'ражешиях    ,и\ в  Iеіго  толікованиіи  э,кіонIоімиіч©скоігtо  учен'иія
)маір'кюивіма   Бершштейн'  тольіио  іmріепевал  біуржуаізIных  tэікіошоіміистсю.
Плеха,нюв ,пIож,азал таижеі,  чю !и ;крылатое выражеініие  Б©р'нштей\на-
«ддзіиж®ніие -tвісё,   іцель -інIичтюі»   тіоже   і3аимстваван,о   у   бурж'уаз-
ніого  іэікіаномIиістаі  ШулыЦе-jГевіgрініиіца.

Пл.ехаінIоів ,оослался на т,о,  что  Кау"кий,  по его же  ообIст`венны,м
сл)оіваім,   саім   был   поражен  беюс,.одержательніоістью  статей,  іиоторые
Бернштеійн   ооібtрал   в  ісібг.оtріниIке  «Пробліемы   сощиаліизма».    Поічему
же,  спрашіиівал  ПлеKаtнов  у  Каутското,  вы  заіяівляеліе,  что  эти  бес-
сіоIдержатель,ные   Iстатьіи   побудили   ік   .разімышл@ніию?   Отвіечаія   .саім

:,:kЭеТ#r:О,:#':#:';,:;=ОR,й:на::'В'#ЛmКэ:#уИО::У:oi:tВн:I,н:gLРрааН:е:[»%:С'ПО-
Этіи  слоіва  Пліе`хаінава  tв  щльнейшем  п`олностью  п.оtдтвердилиісь.

К,аіутокіий   чіерез   четіверть  Ic  л,иtшніиім  века  пIосле  св,оей   «,п,олIеіміиmи,».
с Бернштейноім ,заіявил,  чю он  ,склоінен  ду,мать,   чю  ,в еію  іапоре с
Беtрнш"Lйноім  пс>  вюIпріоісаім,  піоднятым реЕмзіиіоIніиста.ми,  «праівы были
оба»,  что  \Бер,нIштейн  іміногому iнаучил  tи  его,  и  соіщиал-демісжра"ию.
Каіутокий  даже ,стал  \оіпраівдывать  ,форім'улу  Берінштейніа -«.цель -
ничто,  ,дв\ижен,жэ -,1вс,ё»,  дкжаізыв\аія,  'чтIоі ію  ісущіек=тву  в  іне\й  ,нет  іниг-
чіело   пIротиIвомаіріксіиIстскогіо.   Таіиим  образом,   Каутскіий,  ікощоір.ый   в
свіое  вIр©мя  доіка,зывал  и  докавал,  что  Бернштейн  огг,ошеdl  от  марік.'
юи,зміа  !иі  іпеір©шел  ік  івtз,Iuяда'мо    лmберtальной    Iбуржуав,иіи,     пtризішал
Бернштеійна  .прtа,вым.  ,

ПлеханIов  в  ,свіоем  іот\кіры:юм  rпис,ымеі  «За  что  ініаtм  егіо  благода-
ірить?» напомнил  Каутскому  сло,ва  ЛибкнеKта,  что,' бIудь  Берінц1тей,н
прав,  Iс,Оциалuдемоікратия  дісmіжна   была   бы  поіхор`сшить  ,свіоIю  іпро-
граімму  и  все  свое  прошлое.  ,«Мы  должніы, -іtписал  ПлехаінIов, -
на`стаи\вать  на  этс"  и  откроGе##о  оббяс##гб  наtшіиtм  ч,итателям,  что
сейчас  речь  идет \вот о  чем:  ком'у ікем  быть  похороненным:  соZ4ZJси-
демократии  Бернштейном ит  Бернштейну   социал-демократией»6.
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Плеханов указывал, что віо tвізглslм  lищ" Шш " m іііі [, шш
слаібые следы   сюіциаліи&ма,    что  `в  дейіс'і"нtіwші.нп    ш    щшн
бліиже  ік   tмелікобуркуазным   стIфіонникаім   «іс,tt\цшI,Iн,ііо|і    іні|mін\іhі.,
ч®м ік  революIци,сшініоій ,сіо.циал-д@мократии.  А імеж,ду  'ц`ім  ш ш і m нм
«тоIваР1ищеlМ,»,  и  еlГо  Не  1П(РООят  УдаЛ,ИТься\  (Из  IПаРт1И|иl.

Пліежаtніов,     таіиим    іобраізоім,    інаіста!ив`ал  наі  іиаключении     Ш`іі,нL
штейнJа  иtз  партиIи  ,и  этоі,  іконеч,нIо,  было его   (Пліоханюва)  заіс`лугоH
К J IОожалениію,   немеіцкая   іосщиаЛ-демюкрати\я   не  IпоследоIвала   пра-
вильнюму ісовіету  Пліеханова.  ПочIему?  Гла'віная  причина,  поі  словаім
ПлеханоIва,  заікt,чючалаісь  в  том,  что  взгліяды  Біернштейна  ра'зделя-
лись  довіольно  ізіначиггельныtм  шиіслом   осщиалLдемоікратіов  tи  и)меют

:Е=эОт"СТ%Е%Еп##т°^В.:?~тРm=ТалХ~__С_0±±_а_±_±й&йБа~#йі`i''^``#*Ё±;LЩg:§а~н+.«В  этоім   расmріостранении  шпортунизма, -укаізывал  Плеханов, ~
заключается  саімаія  главна)я  іиз  вісех  олаіснос"й,  у1ір,ожающих  ей  в

g:::°:FжТн%FгоВ}%#,.k.а» ;<:беРНШТейНИада»    `ОЧеНь  \стірашна  как  признак
Чтіобы  лучше Iоцеінить  заслупи Плехаінов,а  в бIорьібе  про"иів  реіви-

зіисшиізtма,  надіо іхіотя ібы кратко іостаноів,итьоя ,на  тЬм,  с Iч0м ,р®віизіио-
ниюгы,  іи  іпреще  всеIгчо  Бернштейtн,  івыступIили  іпротив  іма`р;кIсиізIма.

ЕОтествIеН'Но,   что  IОlОобеlНно  яlРЖюе   И  ЦеЛьН|оlе  1И3ложеН|Ие|  и'  о,ПРО-

:е#gйе'Т!Ит%тВ:З:ГТ#':В,к%,%:',kЗ'ТиЮ'FрИеСвТkО::и\одн:иТз,мВ».Гі.9oЛ8®#JГ):tКа:кВ#;,Еа,'зМь::
вал в  эюй  статье, іс Iцаиібольшим  шуімоім  и іс інаиtбіолее цельныім вы-

B:]%;ТпТие# БПеgЁЁВi:'Ёнf  МаРК'СУt  ПеРеСМ'ОТРа  Маріиса,  ревIизионизма,

ныхВ,п?р:оТфа::ТО,рфоИвТО'::',ЁИиТлtиТсе:В'ИЗЗg'О:`:,8:Е:iтgа#а:мFиtХ:°СпgвтУю##Утаь::
сячу  'ріа\з  ска,зан,ные  іп,оіпоівсжие  пошлости  про"'в  фIилоооIфіакюmо,  tма-
териіалиізіма  tи  іих   утівеIрждениія,  чтюі  tматериаліиізIм  давн,о  «опіріовіерг-
нут».   Каік  отраібатывавшіие  каізеншое  жалIоваIние  tбуржуазные  іпір,о-

9;%:;>ОРiiРЬ%РвИ#ю::#:,:gуюТИ#%::z=и,#уИаТкепТоТсКт%,й?>ЗiLМе:j:%:,о,й:iТОИйТ)-
«іэвtоліюци е й ».                    t

tB  своей,  как  ее ,назваЛ  Плеханов,  «дрянной  книжонке»  «Проіб-
лемы   с,оIциаліиізіма»  іБ®рнштеійн  дошел  до  заіявлен'иія,   Iч"   еIсли,  бы
Эшъльс п®реоміотрел  теорию імаріиоизма,  то  ему  піриішлось  Iбы  бе,з-
условно  порвать  с  тюігелевсжой  диіалеmиікой,  Iесли  нIе  п'уіблично,  то
піо  ,сущест,ву.  «Она, -,інагл,о  заявлял  Беірнштейн, ~ предат\ельніица
в діоіктріиіне Мар(кса,;  оIна' -засада,  лежа`щая ша ,пути к 'правилшюіму
сужд"tю  о  івіещах...  Вісеі iвелиікоеі,  что  іооізданіо  Мар`кIооім  и  Эшчель-
сом, іоозда,но  z{ли не гс поімо\щью гегелевской диалеtктикіи, ,а піоім"О
нее» 8.

іРевIиізиіони"1 выступіили с большой  сумімой  «іпопіріаtвоік»  к мар,к-
сиз,му  п\о  івопросам   друюй   IGоставной   часmи   імаржси'зIма -политч
экономиіиі.  Они'  утв®р.ждаліиI,  что  ікіо1щентраіция  іи  вытес,неішие  іщруп-
інt"  tпріоиі3віQдствIоім  імелікіою   не   1крои"Одит   tв   оIбласти   селіьакіоп`о
х®ія'й,співа  івовісе,   а  ів  оIблаtстіи  торповліи  ,и   проімышлIешіноIс"  пріоисL
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ходит  крайне  медленцо;  что  к`ріи8иісъ1  теперь  ст`али  реже,  слабее  и,

:,:3,Ь,еВмф;сЯт"рНiОЁ,и::`'Рt:gГ±:и,'gыГР:f:Ы«тд#явкорзiм±оi?,ні:±ст:#g:;лии:д%
каіпигга,лизIм,  інеоостіоіЬтельна в.виду іт`ендеінциіи \к tпри+упjiіени'ю , и  омяг-
чеrніиіkj  кла,осовых  іцрірггtиів,оріёчий.     <{БЬ1.ло     ібы  "у`біоtиим,,   8аtблужде-
Н,игqм ' hумать, -, утвеірждал   Берінштейн, -`что  ів   ісQівIр®менноIм   ра8-
витиіи,  ,заміе,чается   отніоіGительніое   и   аібIосmютнюіе  уміеньшениIе   чіи]сла
ооб,стtвешIижtdв.'  «Нtе  «ібIолее  `ил1и  м®ніее»,  а  п.рямогтаmиUбсшее,  т.  е.  іи
СzбСОjСЮГ#d,   J#   О7`#ОСwге,ob#о   рас'Тел   Чиlсло   сQбственн,ииQ|в» 9.    Б\ернn
штеій,Ні   ' уТвеірждал  таікж\е,   что  міеліKое  Iи  tОреd\нIее  произівоd\ствіо   по-
вс,Idhу  п,реФбладаіет   на.д  !крупным   tніе  толвкоI  ікчол'иічественніо,   іkіо  и
гю  споіообнісютIи  твердо  держатыэя  ,в  свIофм  Піоложен1ииі,  что  міелкое
кр®сть'ян,с,кіое  іхозяйств,о  жіизінеопоіооібнIо  іиt .пірИібы.льін6  \и,  что  преіиму-'®

щеіствіо  ібIQгатоmо  Iкаіпитал\іоім  Uи  хIоірашо  Iустр о®нніоігчо  ісеільісікіоі1іо  хіо(зіяи
С"ва  п1ер®д Iмеілииім  {ше таіk ',веліиікіо,  ч'тобы ,Міелкіоіе козяйст,во  не  іміоігліо
навер,стать ёюі.

В.   И.   Ленtиш   указь.1івал,   чтіЬ   ревіи3іи\сшисты   Iзаініиімаліись   п'IЬдкра-
шиваніиіеім  імелкою  ,проиізIв\оdстіва,  \рассіМатриIвали,  еюі,,  Iвыхватшвая
отдеЛьіные  фа!к+ы  вне  связи  і6о  в(Оем  стіроем  кацитал.Из\ма,  и  вміеm\о
таго,  ч"бы,' дісжаі3ываія  ею  не\возіМ`ожность  удер.жать,с.я  прц  tкаtпигга-
ливім'е,  зiвать  ©го  переJйтчи  на  тоtчікуr IзТр`ения  Iпріоліетарtи(я,  толікали  кре-
стьяни`riа  іна  тоічк\у  зріеіНіиIя   бур.Жуаізіии,   а   не  'на   тоfчіку   зреіниіЯ   р®віо
люци1оIнно,го прLолетаріиія.

В  обла\с+и  іпIолитики  рIеви3иЬ''ниdты  іоітіказываліись     от   маркюиIст-
ского  учіениtя  юі  Lклассово\й  борьбіе\,  о  диктатуріе  піролетаіріиата,  доікаJ
зы|валlи,   чтtО   ю1судаlрств,о   Не  |явлlяlеггоя  аргашоIм   клаlосовtОго\`  tгрlапод-
ства, ' и  пытаЛ,иtсь  'заіЕ}Iеріить,  tпю  піолIиrпиічеакая  свіоібода,  гвсеIоібщ®е  из-
би'ріательішое  ,прав,о  іи,  д®мірікратия' уничт,о*ают  іпIоIчіву  для
б,рірвбы.  Оніи,, звали  не іоткаізывtа\тЬря  от „Ооюза  іс  іс\оциал-ріt
аKОй  буржуазіиіеій ' ,против , іРеакциісшеріоів.

Хіощя ' р®віизиtо,нИ\сты  лицеJмерно  увIеIряли,  что  оіни  хіотят  внести  в  ,
'учениIе  маIркісі#віма  толькіо   псшір,авікtиt    они  tна  самоім    деле  доIбіива-'
ли`сь     ' заміешы       маРшсизма     'ісистемой       буржуа`3іно-ли\беральнь1х
'В3ГЛЯдОВ.

до  чего Idни  дсж,оhили\,  віидно  іхіотя  'бы  из  тіого,  что   'Бернштейц,
піи\са,л  ів   овюtей  ицижіоінIке   «іСОци\аЛьнь1іё  п\роіблIемы», '  Ош  дQі,казыівIал;
чтіо  демісжр,атию   (речЬ,  ,кюініечно,   Iшла ~  буржуазнЬй    де)мIоікрат.йи)
надо   іdпредеілять  как  IотсутIсmіиіе  клас,сюtвіогюі     !гоtсmс»дства,     (кж   сіоL
стоя,dіиіе  общ®ств а,  `,и,Оключа'ю1цеію  политичесжи`е  tпрIиtвиліешиі \одніого
шаіоса;  tоТ`нIоtаитIельно   вісе\1`о,  оібщеіствіаі,  ,   чтоі  деімс»кратгйtя    оібо,значаIет tl

/,,l

оітміену  вгоя,кіиіх  заікісшов,     іограініи\чи,вающих    всеіс»бщую     раIв(ноIпра`в.

g'8::Ьй\оРр%Ё%3:o,ПЕа:&ьд::нi:в:рееТk,е{iЁ:,М3#8аL=fg`БеЪсЕ,%еЕ'gбдеадЛыОвН'р=
ках  ,ніаішеіго  уч®ніия,  .она  таIк'же  іфоріма  ос'ущ®елвлеіни  е`гю\.„   дем,о-
Иратиd  ,в  принципе  есть  уничтсжеНи(е  ,класюіоівого  господс'тва,    если
нtе  фаіКтіичіеокое   уничтсжениіеі  ,кла\осов» 10.   іС   dіооIб`еm\ніой      резкіLоіртью
выIступаія  ш'ріотиів   д,иіктатуры   ,проліетар,иата,   ' іБіеIрнштейн     заявлял,
чтіо   ,кла,осоівіаія   ди`ктатура   принадлежит   «ікультуреі     ниізшеіго     по-
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просах;  'раізъясняя    ік.оторыіе     ПлеханіоIв    івокрыівал,   сощйальный
и\дейіный  іс,мыслі  ібоРыбы     Бqрнштіейч,аI  и  еіго     сторіоінIниж\Ов     прірт
марксизіма.

ряд.ка» и  ее сліедует сгtитатЬ ішагом  на3ад,  поліитичеокиім іата,ви3імом,
что  осщиал-демократам  ,,нtе  пристал.О   гюв`оріить   о  ди\ктатуріе  `піріолс-
таіріиата,  tпогIі"у  что om -,пионюры  івыашей  ж'ультуры.

до  че1іо доходилі БершImйн  ш  ею  іпослIедовател,и,  виід,ніо\ таікже

Z3л%°Е°:лFн%йРГ+В#:ZLQиНkИLСТtЕ[а,Ё#g#LtНтаиiПе::l#ЕИ%уТдК8;:ТтО:fПВ%:е%#оКll:
ве'1`елвуіющеіе  8аяівлеіmе , БіерIнштейіна:     «...Нел     ниікажого  оіс11ова,нIиIя
видеть  !в  приіобіретении  иоланий  Iзаіраш`ее  что-то  д.у'рн,ое...  за  диікіиіміи
можно  лишь  уIсловнIо  піріиз,ніать  правюі  на ' 'заніимаіgмые    иіміи  веімли.

gвЬ#ГЕiйя,:ТеТн?иТеУРЁеtgЕ;ЕНтае#не`ggЕ:#,с':Ь:g:ТЬ:ЬРаВ:О;:;:=ФвЭаТтЬьt`ШОiСЛь?лТi#:еЁ`
на  слФва...   Маркса,  ікоrгсрые  сіо\В\ершеннIо    неі  іи`мели    іотношеншя  к
даінному  вIсшріО9У.

Какоій   же   івывод   для  ооtциал-дtемофа"и    и  ее   фаіктической
праіктики  делали\  tревшз,ионіиюты  и,3  івсех  tпріQдлаmаі©мых  іими\  г«попра-
вJок»  K `ма`ркtаизму?  іОни  сделали і таrкой  вывод:  с,оци`ал-деміфжратиче-
скиtе  партіии  должш'ы  іпріщніять  іэт,и   піо(правікjиі  іи  иіз  п,аіртіиіиі  tсюциаль-
ной  ревіоjiіющии  ',превра"ть,ся  в  іпа`рти,ю  ,ооциаЛыныIх  рефорім.  ТаIиое
превращение  с,делает    віовможЁым    іоочірУдниічествIо  с  лиIбіеральішой
буржуазией,,  из  чего    раібіоічий    клаісіс  извл@чет    ддя  ,себгя  пользу  в
смыісл,е  дальнейших  улуtшIейий  'сівЬёго   ,m7Iожения.    іРеви3ионисты
прIедлаjгаліи,  ісюіциал-дём"фат"і  оIтіирыто  сліказаться  іот  ,наюиЛьст,вен]
нюtй  р.еволюции  ,и  диtkmатуры  Iпрісmетарrи'ата  tи  заіяв,ить,  что  іглаівіней_
шаіЯ  задача     социал-д®мократоів -добиватьісLя  t    д®міоікр,ачіичіеіоКи,ми

:Ж:? ад#я Р8,gЬО:Р:Мь'Z 'К:':О'Б::Б,оBГмУьТШ3#'{Е    ,'Ё,Б[едлПаТ:Ол#F'Н`Е':п,оЁ:gg,g3'::
парлаIмент,  ,пріофоіоtозы,  исюіператИівы  и  і1іородакиЬ  ёамоуціріавлцэния.
СаIмым  серJьевныіv[  юібtразIоім  рIgв,ивtиониісты  доказЫвали, \что,,  іиhjl,, 'та-
иm  путем,    жаtпіитал,ис+иіч®акое   Фбщdст,во    {квраістет  в` юощиіащ3tМ».
дви"еіние  tк  соЦиаліизму  таIкиім  ;путем -это  все\  в  рабIочеім    tдвIи-
щ{ениіи,  а  ,всіе' іоістальшо©,    поі   \tораівінению  іс  э"иім +'нинт\o.    ИМ®нно
таікой  омысjl  вік,ладывал  Бернште'йін\  в  авюіе  піечально+и3веют\нdе   зач    '
явлеНие:  «іКонечНая  цель -ничто,  движеIiие -`івсе».

С  чём \выётупил  Пiеханов   проiив   реризионистЬв?'  Ка'к   он   бdг
Р"'СЯ  `ПРО"В  Н`И'Х'?

В   кратікой   статье   нtет  \вIolзможчtоісти   tоісвіеmиггь  Iвісю  сіовіоікУпНОёть
выIступленtий  Плеханюва, цріоmив    ір®вриLзиюtніистюів.     Приходиrmя     по-
Эт'Ому  останіоВіИться  тоЛьКо  tHa Н|еКОТIОРых  важны'х  іИ  ИнтеРеоных 'вон

Гоюря' ,о  ревіиз`и;біщізіме  \`в  (обла,с"и  фиілФіо6фиіи,  В. \ И.  Ліеmн   'от,~
міёчал,  ічто  кк^.®диініст,віеншіь1)м  імаріkсистом  в  мекунаріоднIо,ій  соіц\}яіал-
демIоіиратиіи,  давіш,им  іиритику  те.х  іневероIятных  tпошліостеJй,  ,кошорые
на,грв,фили  здеісь  ,р`ев,изіиіоніиісты,  іс  то\ч'кIи  зIрI,ен!ия  іпоіследіоватёлыно1`о
дИаЛе|КТ1Иче(аКОго)  Материал|ивма|,   быji ' Плехадов» 1I2.

В  своих  ста'тьях  против  Бернштейна  ПлёханоЬ  изо'блщил  его  в
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фиUюоофс'ком (неівежестіве и  показал  ело 1юлн`ую' и' решительн'ую  н€~
}комIпет1ентніо,сть  .в  этюій   оtбл,аюти.

Плеханов   напіо,ми.н,ал,   чтоі ' диалI®кт,ическіи,й  \міеrl`од -этоі    тажюй
мg1юід,  .п)ри\  кtоітороім  Jвскрыіва'юггсія  проггиворечия  явлешиія,  іиIх  іборьба
и   р®вIсh;ггюіщиIонное -черіез   іакачки   и   іпер®рыв   іпоістепенню1стіи -ра`з~
!8g=НГдеи:::%тzgа"LВ#.ел;Т)й`н8:НпеНЬа#'Е`:#ЛнеУЁ$:2:g,:я,ет#ЕС:3Чс=

імIс"іу  аущGстіву  сіво®му  іиритична  іи  'ревIолюционна»,  а  піото\му  вну-
шает  бурэкуаIзии  и  ее  «ученыIм»  защигшик,ам  «ужаіс  и  3ліобу».  диаг-
лежгика  іговоріит  буржуазіиіи,  ч'поі  1бурж`уаізное   общеіств\о  tне   вечіно,.

`  чтіо t`р®волюциоінныім  п'у`т\еім  это  общеютво\ аменіиггся  д'ру`г!им,  как  Iсме-
няеггіая  Iвсяікое  явлешие.

СЖаз  Берінштейша  от  диалектики,    `подч®ріиивал    Плеха.нIов,  tв
вJздор,  ікыорый  он  стал  ігсфіодіить  пIріощиів  інее,    нел©пы©  Обвин©ния
л,р,отив  нее  вызваіны  tбыли  нежеланиеім  пуігать  tбуржуазиію`  т©м,  ч.ю
ревиз,и`сшиісты  во глаіве  іс  іБерIшmйtном  інаізывалIи' і«'у,жаоаtми  наIсиль-
ственнюій  революціии\».  «іБернштейн    вместе    \с.о tвоеім,и  фіилшстерами
все1`о  зеім)ною  ш,ара   гот,ов   1іородить    протtив    диал®ктиіии    всяиий
вздор  и  віоізівIоідіить  ініа  нее  саімые  ,нел,епы,е  об,віиінеіниія    івсіяш1й    раз,
иоiіда   ему  кажетіс.я,  что  Iона  моіжеrг    соід©йствіоіватъ    укреплеіниію  tи
р.а8п3итию   реівіолюциоінныіх   стреімлений   \в   сощиалис"чесиой    іобла-
сти»

іВ   статьяK,   шаіправл1ешных  протиів   ліидера     «леігальіноіго     імар,к-
сизіма»  іСтруве,  Плеха',нюів  указывал,  `чтюі  Струв,е    ,очень    большіиIми'
осадныміи  оруди'яіми,  н,аі  теіоретичесшюй  бата`рее  оtбст,релшвает  інен'а--
вистное  ему  іпошятие  социальноій  рIев\оліюци,иі.  «На,стюятельіная  піси-
хюліалическая  tпотр€ібініость   пісщорв,ать  теоіретиічесікую   оіснюіву  зшаміе-
нитюі1іо  учіен,ия  ,о  диіктатуре  пролетарtиата  ,и  іо  «іполіитиIчеісікой  рево-
люпиіи»,  цеОбхо.щимоій  длtя  ісоциальною ,оісвоб,ождфния  этюіго  клаIсса,+
выtніудила  'іириггіика  П.   Ст,руве,   на  заре  ХХ-ігюі  істолетиія,  Оіб,оісновать
свои'  івоз'ражениія   пРіотиів   і«іортсyдіоікюального»   ім,арксіиізма    на   \боілее
чем  недостатIочіных  \пісюылках» 14.

Отвечая   Бернштей,ну,    на,\пуганному    и    боящемуся    напугать
буржуазию  н`аісильственной  революцией,  Плехаtнов  писал:  «Ужсьсb!
нdlсuльственной  революциu,»  віае1гдА    болеле    \шлші  менее    ужгюны».
Этю  так.  Этоіюt іникто іне tсюпари`вает,  ю г.  Біеtр,нштейн  ,и\збрал  очень
пліохой  путь  для  их  и®бавлени.я:  ему  следовало    бы  обіра"ггьіся  ,к
буржуазии и ,показать тем ее элементам, tкоторые еще не погрязли
в  класіс\овом  эгоизме,  что  стараться 'замедлять  ісовременное  социа-
ліиютичюское  двіижение,  з'начш  соівершать  Iсамы`й  тяжкіиій  ,грех  tпрtо~
тив  гуманности  и  культуры...  Г.  Бернштейн  предпочел  действовать
иtначе.  Он  стал ,tзатеімінять  іклаtооовіое  іоовніа,ніие  рабсшик,    выступиів
с  проповедью  маркісизма,  «пересмотренного»   им   со   .специальной
целью  у,ашсжоениія  Iбtуржуав,ии» 15.

В  другом  tместе tПле,хаінtоів  указывал:    «НаіаильствеінIные  mрево-
роты,  «іреік.и  жроівіи\»,   -"пкр'ы  іи  .пл\ахиI,    іпіорох  и  динам,ит +віое  эт®
весыма  пелалDные  t«яівл®ни\я».  Но  чтіо  же  іпр1икажете    делатв,  еснн
оніиі (неиз,бежны?» 16.
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В  наши  дши, іоднажо,  ,интереюнЬ вішюімніить,  что Плtехаінов  не  отJ
рицал  возtм|о'жности,  1при  )ив,вестны`х  усл|ов1иях,  іми|р|ного  п'ере.хода  |к
`социали'зіму.  СісылаIяісь  ,на  М\аірк\са  и  `Энгельса,. он  поIдч.ерIкиівал,  mo
«інаіоилие  еість  лишь  одна ' из  'іфорім  tпрtоя.вления  сіилы!L».     О1н  указы-
в,ал  тажже,  ічтюі  uзыібор  іформы,  в  иоткроій    ,прtоі7Iет,аріи,ату     пріиідетоя
піроявлять  свою  рев,олюциоПную  tоилу,  8авшсит  «не  от    его  доіброй
воли,  а от Iобістоятельств.  Та фоірма лучше,  к\оггорая  верінее\іиі іGкорее
вед.ет к піобіеде  над  непріи\ятелем.  tИ ®сліи  бы  «шасильствешная  реіво-
лющия»  оkа\залась  в  дашюIй  стране  и  іпри  данны'х  обстоятельствах
наіиібсшее  ,шлесообраізіныtм  опIоіообіом  дейс"ия,  то  жалжиім  доктріи-
н®ром, -если  не ,изімеінниmім, -іоікаізался  Iбы тот, ікто івь1іставіил  бы
I±tріогив  інее  Iпр!инциіпи',альное  dlоображеніие  в  роде  теK,  гк,отоірые  tмы
встречаем   у  Бернштейна:   «ни3кая  культура»,   «политический   ата-
віивім»  іиі  т.  іп.» 17.  ПлехаініоIв  іоднюврюм@нно  уkа8ывал,  что  социал-де-
моіиратиія  деій,сшвіитеільно   заіиmер©оована  ,в   том,     чтобы   пIеріеKIод  ів
высший общественный  порядок совершился  без  потрясений 18.

Указывая,  чтю  іпол.оіж©ніие  прqлета.ріиата  ікак  жлаісса    в  кап.ита-
листичIеюкіоім  оібщ®ствіе ібее.наідкжно,  Плвіханов  іподчеркиівал,  чтю  вы-
віес", \піріол1ета;ріиат іиіз  эт`юіг,о  іб©знадежmю  поліоіжения  імюtжет  т,олькФ
уістраtнеініие    каіпіита'листичеtск\o\го    споісіоіб,а   пріочи8-!'          ;Ь,од-ст,ва   іпу'теім    сIоцIиальной    революіцIиіи.

`        СіоылаяIсь  tна   вы(спGаі3ыівіаши     іидеоло1іоів   бурж'уазиіи,     П'лех,анов
псжаIзьlвал,  .что  послеідняя  кроівніо  заиштеркюоваіна  в  рели1іии  іи  счи-
тает  ужаісными  сюціиальные  поіследствіи   атеиіз,ма,  шотоірый  віоапи-
тыівает  и  \віозібуждает  іревол'юци,онные  чуЕст\ва  ,в  раібоічей  імассіеі.  О,н
ПР`ИВіОдИЛ  ПОдЛіИіН'НЬЮ  'СЛОВа  одmЮ  іИз  ТаіИИХ  'Иід©ОЛОГОіВ,  lКОгЮРЫй  ПИ-

і'             сал:  і«Еісли  нет  ни  .бIоіга,  ни  8{аі1ірIобіноIй  жизIни,  tніиі  вечIност\и;  есл.и  ісо
i           смертью  прекраща@тся  таиже  tиt  сиществісю,анше  дуtши,  то  в  дв©с"-

триста   іра\з  Iбіолее  ішеtсправ.едлиів\ым'     стаtніовится     івсіяікоеі     бедс"3'ие,
всяка\я  ши,Щегга  одніой  чаіс"t  челIовіечіеtства,  страда`кщей  \в  тоі  івір®мя,
кіоігда   другая  еіго  чаість  ніаіслаждаіеггся  (и®быткоім.   На   какоім  юонIо-
ваниіи деiвять дес`ятых ,наIрода діоліжнъ1  н©сти ,на  с®бе тяжелое б,ремя

;----=--------:

Опр,сюертая  тоі,  с  че\м  ірGвіизіиіоніиюты  выступаліи  пріоі'гив  эікіоніоми-
чесtкіою  учениIя  ,мар,тюизма,  Плехаіно,в  ул,иtмл    .Біеріншт\ейна  в  том,
что  он  пережtевыв,ает  буржуа8ныіх  \экісшомистов  іи  :недюібіріооов®счін.®
Об,ращаіелс'я  do   статистіи.чесии,міи  данныімIи.     (Оні  пріивіел  слова  ібур-
жуазного  э,кономиста  Горшена:  «Числа  сами  іпо  ,себе  никогда  не
лчут,. шоі  IвIся,кий  должаен  пріиізнать,  что  іне  ісущеіствует    другіоіго,  на-
столЫКо т|Оч|но11о |и доIсто,веР|НО,гО  |МатеР|иtаЛа|,  Ко`то|рый  ,Столь Же  леТ1Ко
м,ог  'бы  Iюдв©рtлнутыся  іи\скажени'ю    для  опещиалыных    целей,    ка'к
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И|М|еШшо  IМатериIаЛ  стат'и1сЩ®сКий»,  `и  поКа8ал,  что  для  Ст1еI1ш'аЛЬНой

lgkИiЖ;:,;:gLЕеЕ!Ё'Я:»а'#и:#иЗj:а,иgg2Жg:[еg:iТи:l:#ф%:g:gеВFм::
ткриаліа.

ВыIстуіпая  п,іроmи,в  того,  ічто  Бернштеійін  наtmворіил  о  демIократ{иіи
каіпиталіистичесікіо1іо  іобщества,  Пліехан(ов    івшамеиtвал    Бернштейна

Е,:',%аЯеіЕЦлаех8Еg:ТiРt3!еiLЪМ:#мРу:Еg%iв,а{#еЬkiаЕЁ::&:GЕО,в\с,='О:И%:f#%h=
которые она  даіет іраібочем.у "аіасу.    Но, ,мы    іне,   ,хіотиім    исік`ажать
иістину  даіже  ради  демоиратии,  чіочно  таи,    же,  'ікаік  мы  іне  tстан®м
л,омать ,стулья  да,же 'радJи  Алекюащра Ма`кедоіцакою.  Что деміакра-
тня  ушичтожает  класоов,ое  ;гооподствіо,  это  ®сть  не  бюлеіе,  иаік  вы-
дУМКа  )г.  Бернtштейна» tЗО.

Плехаіноів  tпоказал,   tmo    іре,виізіиониісты,   в  тюIм  чиісле  !и\`  «л®галь-
ные  маржсIи""  !каtк  ,правIильно    уіказывал'    іодин    и8  посліедчиK,
БердяФв,  добіиваютFя   раlОпроIстраIкрнIия    tмыісли   о  поістеіпеніном  де-
фIормированіиіи    ка,'питалиістиіч®окопо    оібщест,ва  и  о  том,     что  по+
правкиі,  ісtоіздіаIваемыіе  іоа,мим  ікаіпиталіисггичюсIииім э раIзівити®м  дIо    тек
пор  ібудут  штопать  дыры  сущеIс'твующеFo  oбщеіелва,  пока  івоя  об-
щ®стів®ннаія  ткань  не  ,сдIелаIеггся  Iспл,ОшнIой  ,новісй.  \«Есліи  tя  іп]топаію
чуліки, -высмIеивал  tреівіFвиюініиютов  tПлrехіанюів, ~ то   іоіни  останутся
чуж,аіми\  иі  ніе  'пріеівратятіоя  в  #ер#"" даже в  тоім  кр'айінем  случае,
к,оJгда  віс\я  ічх  «т\кань»  `подв®рпнелс`я, опло,шному ,Об'новлеліию.  Тіо  же
и  ісо  штюпанье,м  дыр`  tкаIпитал'ию"иічеіакФго ' общеістівіаj» 2].

Плехаінов  іпока'зал,   что  іиісторичіес`кая,   імиіасіия     рIави'з,иоIніис"в  и
всех  «iирити\ков»  Міарікса,  в  тоім  чіиюле и наших  отечеютвеншых , «ікри-
тиікюtв»,  заIключаIется  в  «пIеріеомотіріе'  Міарікса  для, уістране\ніия  из  его  ,
mаіп,t`ітrітг,  , `т` ,`.,`,тт,г`       ^  ^.       _  _  ____    _ Yт_`__,__       J   _ _  г{ `-..`:,*\'1\J+      *J-,u     +:+,'\J

=;Оа%:']Тв,::юС:'Г3,зе:е3#Еа#РLFр:=€,:В'`ЖЁО,:'%'::РжеС:#±е:Р`Т#тИ::р»:]е9сНiИу=:{i

ёП;ЬО##аа;РиИе:?ТкУиХg'ВН'ЬkМаЬОкРёУаЖL=:;МебВолеg;„;Р#%В;ОqЛЮТкИк:F:тОийка;?О'Р}g%:?
р'яется  (сдіелать  Марікіса - поічти-ко#сербсzгорсL   И  всіе  этіо  \будто'  бы
с  ціс"іО)щью  еLю  жіе  іооібістівеінных  п"ожений» 22.    ,

достаточно  даже іэт`сmф нем.ногото,  что  tсказа,н,о  о  борыбе  Плеха-
ноів,а  `піріо"ів  ріевіиізиісш.ивма,   чтобы  поtнять  .о1іроімныеі    ізаслупи  Плещ
хан,оіва  ів  этой  борь(бе.  Пю  сущеелву  бер,ніштейниіаінIство  быліо  убіито
Пліехановым.  ПОэ"му-то ікріитика  іПлЬхаtнюіва  вы,звала  таIкую  злоібу
Біернштеійіна.   Плехан,оів  ,иімел  івісе  оснюіваніия  3аіявіить,  что 'он  дIороu
жит ніаприязіньЮ  РерImтейна ,іи  1іоірдится  тем,  ічто  оін  бЬ1л  одн.и\м из
первы`х,   укаізtавішиk   на   отстуіщIичеіствіо   Берtціштейна   и   зажліе'йtмIивн
ших  ®гФ_

`к,от,%Пь?еаВ%lЁLЕ#J:°±:ТЁо:#JЁы:РtНб#:,:'аtнЧ:g:б[f:gЫz:,ЬЁgЗ:;;8т#вНS,е,:]::
зионіизіма.  Эти  ошибки,  если  говорить оі них по інеоібходимоісти очень
кратшо,  в  главнеійIIjеім  ,сродятся  ,к  слIедующему:

1 )   Некоторые ошибши rв  кри'т.ике  фиілсюіофоких 'изtвр'ащеіний реви-
3іиФни.зіма,  to  кыіорш  гюівоірят  іи  должны    Jговорить  іболIее  mодр.оібіпіо
филсюрфы;
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\  2)  Плеханов   qс»в®ршенноL  іне  ра3®блаtчал     іиіз,врашiіений     Берн-
штейша  по  івоіпросу  о tl`оісуда'ріс"ве. \Зд@ісь Фн `сделал  іпрIи,мерніо  ту  же
усtгуmку  `реви1зисшиюта!м,  ікіаKую  сдел\ал  й:  іК,аутаиий.  Об  этюім  tи'  1`оі-
воріит  В.  И.  Лениіні Iв, іовоей  ,знаменіитойі  ікніиге' «ГіосудіаірстівIо  іи  рево-
лю.ция»;  .'   3)  Плеханов  прарильно  опровергаТл   выдумку   б'ернштейнианцев,
будто' бы в капиталистических странах демократия уничтожает кла'с-
совое господство.  Но, одновременно  он  утверждал,  что демократия

\ 4±уничтощает тольк59  поjштиuеск,ие   привцлегш   высших   :Iі:лас,сов» 28.
Это  утвіер`ждение  Цлеха'нова' bшибочно: ,демократия  в  капиталисти-
ческих  странах  отнюдь  не  колеблет диктатуры\ буржуазии,  ее  поли-
тического господства.

Но _tэтиі  оI1шб"  іне  дЬлжны  !заслошять  тіе  огріоIмные  !заслупи,  !ког
торые  имеет  ПЛеKаноів  в  ,борьбе  tпротив    ревиізионизма  и  котQрые
оіче.нь  высIфкіоt ,Оцениівал  |В.  іИ.  ЛIеін]иш.

Об этих `заслуга'х ПлеKаінова сюоібенно умесiно вопомніить в наIIiе
в`ре'мя,   кіогда   междуНародно'е  рабочее  дв'ижение  постаівило   пфед
маркс'измом-лениніизмом \нов'ую священную задаічу L (борьбы с глав-
ной ,сшаісноістью  в  ,соЕременных  условиях,  іс  Iре'ви3'иіон.изімtом,  иными
словамги,,   правым  , іоппортуни3цом,  каK  проявлешием    буржуазной
и`деологии$ паралц,зующей революциоінную энергию 'рабочело шасtса,
требуюtщей сохр,анещия  или воостаtно`влешия ікапитали\зма.  СIоівремен-
ный рёівиз`ио,низМ, оIсіобіенноL концеmрhроіванн.о и фко пріоявившийся

%[<{пср±оеезкдтоемпk3гмрмаутнмиьс:тsвоюйF"к::втиуи:,и±т3:ор,.;3gте:авбиеир»±шптреиkнняитнч
ство,  и программа,  принятаЯ VII  съездом  коммуни\стов, Югославии,
это антимаркюистокая, 'антилени,нсікая, іс голоЬы ідо пят  (іпо 'выраже-
mию кіитай`Gких Kо`м,мунис"в)  ревизги.онистока.я  программа.  Взtl`ляды,
выраженныіе в этой прокрамМе, не м`Qгут не напомнить лю:дям, 3наю-
щим  борьбу В.  И.  Jlенша и Г. В.  Плеха\ноів,а  с берінtштейнианством,
ревIизисшистокиіе в,згляды,  которь1е, проводили 'в конце Х1Х  века  и. в
начале  ХХ  века  праівые  с.оIциалиIсты,` 'вроде Бернштейна,, Каутскоі,го,
Гельфердинга  и  др.  В  подавляющем  болыhиінс'тве  с,лучаечв  руково-
дители  югоісла,віокJих  'коммунисЪоIв  в  наіпиісаінн,ом  им'и  проIекте ^`проч
1`рамімы ,пріоісто повторяют зады ,староIіо социал-демофати'зJма и пре-
следуют 'тУ же основную цель, какую  ст'авилй перед собрй бернштей-
нианцы и какую вскрываЛи `и'ра'зоблачіали  В.  И. Ленин и  Г.  В.  Пле-.
ханЬв, -dтвлечь\  рабоччй  класс  от  реЬОлюционніой .бо`рьбы tза  соі
циализм,  чтобы  Lсохранить ігюсподств,о  буржуаз`иtи.

***

С   і9іо3'  г.  начиi,ае"я,  ік  ісіожалашию,  Iменьш®віиістский    Iпериіод  ів
деятельіноістіи  Г.  |В.  \Плех\а,н,оIва.  Ш  П  съезде    РGдРП    іПлеха[н.ов,
иmя  и  інIе  ібе3  ,некіоітоірых  ікол®баінtий,  шел  за  Леніищ1,м.    Но, іпосле
П  съезда  ,Цлекаін.ов,  ікаік  иізвеістно,  перqшел  іна  істіоtроніу  'іменьшеіви-
ікоrв  ,и  ,віместеі ,,ісо вісеіміи  іміеішьішеівикамIи  іповрл  іборьіб'у  піріо"в  Лениніа
и  tбольIшевиков,  ИзLвіестны  такжIе  ібольшие  и  ,тяжtелыIе  ошіиібікиі  Пле-
ха1юва  ів  ревіолюции  1905  1іода.  Біуду"  івьшаю,щИміёя   мариаисmоім,
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Плеханов, Однако,  не ,оумел   іприменить маріксистск.сю учение к анан
лизу ]фарактеріа,  Оооібенн\оістеій іи двіи,жу1іщіх оил ів  ревіолю1щ`и  1905 г.,
не  ,пс»нял'  роли   пролетариата  в  ібуржуаз.ной    реліолюции\ в  Роісюии,
н®ібх,одиіміости\  ісоюва  іра`бIсшег\о  іклаоса  с  жрестьяінство`м  іиі  істал  тя-
ну1`ь  пр\олелариат  к  фак"чеіскам'у  п`ощин©ніию    лиібер,альнюій  ібур-
жуаIзіиm,  к  ріол,и`  хвіоіста  8юй  предателDсікой  кадетаIюй  (буржуазіии.

В  і1іо\ды  реакщии  Плехtа.нов  проія,вліял  іиол®банIиія  імежду  ібоі71ыше-
вшк,аіміи  іи  іміе.ньш®вика,міи  Lи  н®однокtратно  огжод`ил  огг  ,м®ньш©віиков.
Он,  нашр,име\р,  Резію  Jвы.стуIпил  пр.оти'в  лиювіидаторіства.

Особ®нно, тяжіелы,ми  яівл.яюrгая  іошиібки    Плеханова Iв  псщы  пер~
вой  іміировіой  иімгіе'ріиіа`лиіс"ческой  віоійны.  Он  іпрIяімо  іи'змешил  рабо-
чему іклаіссу .и  пер©шел  ,на  'позіи\циіи'  соіци\ал-шовинивіма,  .стал  прісшо-
веды.в,ать  лIОзуніг  «защиты  оггіечеіс"ва»  в  ,вIойіне,  'кіоmорая  являлаісь  на
саімі"  деле  гра.б;ительск\сй,    иtмпериаjlи\стич©сікой,     ін©опір,аівIедлиівой.
Оні  вы.стуtпал     пріотиів     Лениша    іи    \біоіпышіевіиtкоів,     tвtеличайшей    tн
беюtсмертніой ізаслулой  \кіог1\орых  является ібQрь\ба  ,пр,от'иів  войіны  и  вы~
движіение  и  'защита  единственнр правильных  лозушіоів,  наіпр,авлен-
ных  ін,а  тіо,  чтоіб  вестіиі  проліетаIріиіат  к  социіалистишесжой  іреіволюции.

Пtрод.олжая  .и  раз!віиіваія    к]вои     ошиібmи`,     Пл.ех,аноів    віаIниімал  tв
иорне  неправилыіую  1піоізицию  и  в  іреволющиіях     l9tl7  г.'  в  Ріоісюии.
Как  изівіестіно,  Он  резікоі  івыіступил  прIоmив  уста)новіки  ніашей  партиіи
на  іперераістаіниіе   ібур,жуазінюі-,д®мокрагшч®ской     революціиIи   в   рело-
люциію  ,осщиалистиічtеакую,  а  зат©м  іи  пріогги,в  \Великой  Октяібрьской
оощиали,стиеоиой  ревюл'юции,  предвещая  ete  «гибель»  ,и  дюкаізыівая
ее  ше,з,аік,сш:омерность  и  неісівіоеівре`м®нность.

***

Известно,,    что  tВ.  И.  Леіниін  с  ібісWIьшиім    ув,аіжі®ниеім  и,  любіовью
относіился K  Г.  В.  Плеханюtву іи тяжіело сікорбел' іпIо .поіводу тісшо,  что,
Плеханов  отошел  от  іреіволюциіи  tи,  іфа1г1іичеюіии  оікаізалIся  на  істоірIсшю
вра;гов` п'ролетариата.  Именно  поэтому  В.  И.  Ленин  писал  о  «крсZй-
#еz2  #е#орл4Оto6#ости  т\Огюі,  что  лучшая   сила  'руіосиж    социаЛ-д®Мо-
кратов  стоит в стороне от  раіботы»24.    В том    же  1905  году    Лениы
пиtсал  Пліеханову:  «'Ва.ши  `гріомадные  зшаіния  іи  tгром,адішыій  пIолитіи-
ческйй  опь1т  страшно  нужщ русскbму  пролетариату» 25.

ВысIокіо  оц©іни.вая    васлуm    Плехашоіва  ів  лучши,й    пеіриод   \ело
жиізіни-  `иі  деятельінюIстіи,    Лениін  в,  19,06  году,   в   іпериод    іостріейшеій
борьбы  імеіжду' біольш©віиKа,м,и  и  меньшевиікаімиt,  ужаIзал,  что,  теоіре-
тичеок]ие  раібIсггы   Г.  іВ.  ПлехаінюЬа,  і«tглашым  оібіраз,оім  іиритика  ,ін,аг
родников и оппортунистоів -остаются прочным приобретением іс.-д.
всеій  Ро\соиіиі,  и  іниікакаія  «іфращіионн`ость»  не  сюлеп`ит  челюв.еіка,  об-
ладаюіщю1іо  хоть  какісй-іниібудь  «фіизіи\ч©сиой  іаилоій  у\ма»,  кр  заібве-
ния или отрицания важности этих приобретеЁий» 26.

Эта  же  (вы1сокаія  оцеінка  `зіаіслуг  ПлеK,ашова  в  лучшие  іг\о\ды  ею
жизініи  и)  деятельнісютиt  видн'а  и  `иіз  того,  что  Леіниін  ,гюів)оір,и'л  іо  раібіо-
тах Плеханова по философии   в  1921  году:    «...Уместным   мне   ка-
жется  ізаіметить для  мtолоідыK  члешіов  партіии,  что  #еjBьзя   статъ   соі-
8нательным,  #aсгояZ4!ZCjи  жоммунистк"  без  тюігю),    чтоібы    ивучаrlъ -
220

`'''=

ишеніно ю##сзгь -все,  напи,са\нцое  Плехано\вым піо философии,  ибо
это лучшее во  всей международной литера'туре марксизма» 27.

ОшиIбки ПлехаініоIва Iбыли  овя\заtны  с тIем,  чю іоін ін,еі псшял  ,насту-
нлQнtиIя  іноівой  іиісто\ритюокIой  ,эіпохи  и\м,періиtализма  и  задач  ,прюліела-
кfgа:а,ив,:ндоавлg>;портоу*%ит%мi`:[тiот%нид:::нтЕгсдее#ьб:#.`пЕолжыи::о'зэ`Е%:

этоіму  інIи,когдаt  не  ібь1л  непосредственініо  іовязан  с  р,аібочіиім    двіи`же]
ни©м  Ріоссии.

Иісюріиtя  с  ір®шающей  іаилtоій,    ,вLс®м  ,свкыиім    ходоім     п,одтверд,ила
піраівиілыніость  у,станIовіоік  tВ.  И.  ,Леніиша  іи  партIиіи  ібіольшIевииовL  Те,м' саімым  іо)на  пIс»иа.,зал'а  іс  іеще  бі6лвшей  \оил,о.й  тяіж®сть  и  Iглубиін.у  оіши-

бок  Плыаініова,  шач`иіная  с  1903  ігсща.
Ныtншніий   .истарIичесіки\й  .пери\од   яівляеітся   периоідом     велIичай,

шіиіх  ,побед  Iмаіркісистіакого,  учениія.  lВелич,айіmй  р®шающей  іп,обIедой
марікаmіма-ле!ниmзма  в  нашIе  вtремIя  іявлtяется  ,сIо8даініиIе \мIирісп3іоій  аи-
стеімы  сLоци'али8Iма,  отромн.ой  сиістемы,  \к,елорой    пIр,и`надлежіи`т    бу-
дущы.
м,арЕа:,\g:'аГ°мГЁаТн::Г:ЕО#%М:'еВ#Чж:ЁLТеМз:РбьТва:Шт:,ВРiЬМЯнТgОТбУL#:
діш`жіны  ,с  юIаоібым  `уважеIнtиіем  !иI  тешлmой  віспіом,и'нать  иімя  `п.ерівIотіо
піріопа,гtандиіста  марIкіаиістокик  іидей  іЬ  Рісюоиіи -  Г.  lВ.  ПлехаIнюIва.
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