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Б  и  б  л  и  о  `г  р  а  ф  и  я  `

ГРУППА  «О`СIВОБОЖдЕНИЕ  ТРУдА»   и   ее  издания  в  русской  неле-
гальной   литературе   80-х   гг.

брЕУiСiКраьТ_Шtt:g[8%@#gНа:ев%#кРаа'Тй`Р'ауст8у°ЁgетГО+Ё.3'::раiГ;g:ТЫ7o_,хЖgg.Н'аZЬа':
р,аіктерtной   ее   оіс\оIбеінніоістью   ,яівлія,еіт.ся   інріеіобладание   геtк'тіоігtріафкрісівіаін-
шог,о  Iи   лиггоігірафщроіваніюг,о   мIаітеtріиіал,а 'шш  ,піечіатіньгм'.   Этюіт   м'атеtриіал,
по   во,з,можностіи,   был   пір.ив'лече.н   ік   ісоістаівлению    наістоящей   библ.ио-

LР#еИИh#е,#ааiПоЬКа°'е:ЧТжОуi#i°аВлОееJ«\ё%'g'б:НLаFЬРё'F#вТо#.еСhКоаЯсf;аТLЬоЪ?со8%3:
шіенно   неизвестшая.   или }же   более   іиізве.стны\е   `приtретісmенные   отклики
на,  ту   же  іброшюр'у   со   стороіны   издателей    «ПиIсь.м`а    ік    товар.ищам>,

:[б::нр;ниикат."f:оюь:2»5лиж;уlЕ;%аdн#я`fЁ':ю'\ЕB,:::`\3Ёу|8:ц,L1аре%%%.арgь::ааm#щажи::?,:
ноту,  інIo,   ду{маіется,  даіе'т   доів1о,лы1іо   яркіое   пре`дстапзле1шиіе   о  тоій   теqре-     ~
тичіосиой    біес,поіміоіщнісmи,    шеіпіодготов,лешmоіс"и   іи    ;шіейно\м   `іраэбріоде,
которые   хараtктеризуют   эnпоху  80чк   гг`.   и  первЬ1е   схватки   істаірого   на-
раднIичеісmв,а   всіех   от`тенкоIв , ,с    новіьм   іуч`рніиіеімі  ічарuши®ма.      С   друт`ой
сто\р,оtны,   это  іматери,ал   чаісчпиічнQ   рааш1кряет  ір.ашк'и  н`аши,х   п,ред\етавле-
ний  о   ,ра,знмеірах   рас\п,роіст,раінеіниіЯ  и   з,наік,оміства  с  імаtрікіои,стской  литері,а-
туріой  в  РОосии  этIой  эіпіоіхіи.  длія  пIОліцIою    IпIредIставлен`ия    `ніеобходимо

Ё::zОLбЬ:#g:ЧЗЕ;%в:аСн:вТыgаЕ\g::!нП#`ТЁрg#'ts:Е,gЬhВЁ:й,:J$::,:3ГЕа8':t%::;На-
и. ,друігшх,  н,О  эiіо  інIе  ів\хіодіиліо  Iві  tз'адаttди  наістоIящей  Iб`иіблиюіграіфии  и  ібу-
дет  вьшtОлшен,о  ів  другой  .связіи.

#%Т:е'#аіgе\РваСZЬЛ:ОJЖАе.НЬВу'Е:LР`\:Т;КеНFсРк%Г:\к,gР'g,'&g'ОГЬmе#%Е.ломрус.

:%,ОГ:а,р::ОщЦtL`##::МfхаТф,ыОк,оЁд:::Ёг#НыТн:аТяЛИ+j]::ГИйИ..#о:::Е,gtgРЕ.йГ:Г.Жй;П:
чароіва,   нояібрь)   1883.

пьfТ«Р6Qigо2#дТ=наиВеТОfр}УdП;gМ',#[%:бТ:%бепi#ЁаоВйОФ#Е`:!zанЗgвьТЕ'а'gТgLеьйе:ГЖ-.
піиализм   іи   пісmиггіиічеаюая   боіріфба»;     істір.   21`-упоіміинаіния      о      «ш`кtОліе
Маіркіса  іи  Энігельіса»,  ік  жtоі"рIой   <{в\сіегда  іаклоняліоісь   большиtнст,вю   рус-
скіих   р,®во,люішісннікріо`,в»,.  Iи.  об   іобъяів,ліании   «Библіиіотt"   ,ОовіріеімIешю,го
соцла,л,инміа».  ,

Т о ж е.   «Издание    наіріо,дников».    (С.-Петербуірг),1884.    ЛиітограФия.
іК    іруісіскому     юношеіст'в'у   (От    цент.раль,іноіго     \і{рvжtка

«Союза    молодеж.и»    партиIи    «На\іроді1ой    В.о.л,и».    Оригг1-
н.а\л   ,наіпечіаjтан    в   "ипсmр.   «Нар.   IВ\олй»   21   \фе`віріа,ля    1884   Iг.   Г\ектIоIіра.
фИdЯiр.(П[е3Т::Е'%РГЬт1нiоii,еГн.,L.и    к-`   tпарт,ии   <ЛаіроLцініая    ВОmя»      НаіРСШНИКіОВ

«Черіного   ,шіеір,еідела»,   в   ліиіше   ПліехіашIоів,а   іи   Г.   Г.   Аксіеілыріод,а,   юотюріые

#ТР8Т'З%тgуhН:::::ЯяЩ:еол%Е:JМFр,а%,#аFаНиГ#mТоТОв,о#;:;Оео'СТ%`:НЕеа,:ЕЁ,а,е:
мом   «захпзате  власти».   т. е. .по  таікому  вопросу,  жіото\рый   отIносіитоя   к

8gfj#г::м,у  и  р\и'суетсія  наРоJдовольца'ми,  Iкак  ірдно  иіз  бесчиісленныLх     pIa
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ба[»ТажВе%:Ов:!Гё#.Ф<.Г.энПгЛееЁ%FСЖ:#%ТЛнТgч,#%гg'ОgоЕиТЖЯа».бФйЬе:

#gВ#,:м88:»н.,о,!Рgао:рЖFеН»Т€iр:В,%аfg7). Народінюй  Ыэли»,  і884,  11, отд.,
•Отіметив,   что  ,обе  бріошюФы  tпринадліежап`  tк  из,даниіям  ч$Библиоте"

68JZ+Е:gлg#'Р:3у#И(аsТg)iГ\аБе:ЁЕ:ОеЕ:ЩLеейр:ИхЗодТиШтП'?кГРЁ'аТ:%%р$Р%ПЬПо:iю"р?mоОЁ

:еЖ€Т:#:mt8:lЕ,:,g:#нСоЯйЖвg:gg»О,'йнБа'СвТтИdЬ8gОgа:FьЫ#Тg,еiХ#:,:а,пТ=К"g:.-

;:а=go<:РЁТkе3НЬ:gнЁ;8JЗ#:е:Ткуi#;':О::#Т3ИЮМб#ШЕэI::а;;:ел=#Ж#иСiИ:а,еЁЩпЭТоЕл:иЁ#:;;
скую  \проі1іріаімім,у  ів  іоощиализме  ,иі  будfгіо  Iбы  «ел'тоір  «КаI"таm»  mрIиLщает
полиіmюокіоіку   с'крою   общеIсrгвіа    лишь  іоа"іое  `   ничтошіоіе    вініачіешие»
(с`тр.   25),.  а   также  дакіаваtгелыс" `ю`го,   mo   «еісш  б,ы   k:авріе"іешыій
социаліиt"   дейіашmельно   осуждал ` іпол"чесmие   с"іемлеініия   ,раібоче.

3:[ #:а:а:,3,'атТыа# tЕ#н%О#баg.Ыа)то ужіе ша шаму э",у он " ,м,ог
ГХіріиістофIоров,   А.   А.]   Х.   Х.   «О   некоп`оірых   `пог1\ребнос"х   на-

Б'ьепЁ.Рlе.Вt?сЛаЮцЕЕ#mg:й#ОРпЬобЕ»т.и€ЁИкба#ел##ТЗ'F:МаlЕ::%о:3Т'Иаж"е'Ёt3:':
1883».   (Рещ.  в  ж'урtнаше  «Общее  дело».   1884,   яmарь-феікраль,   №  68.
ат,р.   13-16).

Пфробш,шй  рахзібор    ,кпл".   Г.   Гhежаmісф,   піо     сmов"     рацеш®ешта,
отіромится   создаіть  твфдую  прокрамму.  іН.о  «таікаія  юIседло.сть  віо®мож-
на   тюtльжо  ша   псmвtе  mаD",   и   г.   Плежашсm     гqрячо  іи    ікпгаісшорещжФ
убеждает  русс1а1ж  іоощиаmстісю  Dпаыаитъ  )оебчэ щрmиmы  \«наmого   со-

%#аЕ##:»tвГ#йТцgОГм°арИюdg.аТне?mgнТ'ес%Н#ОmвТоР#Fаэ®тИiе"криТз°ьТmgП?к
науtшIос"; tno  шоmое ,отождек:"ешле "сле№й  іс ідIакtіриной  Мащіса
дісхлжно, tвызьюать  ісmльные  "зіріаtжелшя  дD  ®соtбе"IОс"і  в  фиду.ччеж  за.
к:лючеіний,   іксmорые   бы"  вывіодmмы   у  н,аіс  ив  .  глашых    іполіоіжеший
этой  д,сжтрины...Ь   По  мне"ю   рец.ензеща,  вопро,с   о   пр"е"мостіи
м,ар"оовіой  теории  «п.олиmtо-сощиальmОго» ,п,р`Окр.еіа~са  п,о  о"іоtше,нию  к
РоIссии  ,неясен  и  неизібежность  для  нее  капIиталистическоіго  пу"  ра,з-
вития  сжоінчательшіо  еще  іне  іуіс"шо@леіша.  j

иdпЧоОлgтОиВчОедсУжа®:",%gр?ьТ:Ьl».П.(рТцТевХ@*g:ggгg,iф#g,аЦн#&Л'Иж3уЕ.
нале   Петqрбур,г`акого   істудешеюrсою   наріодшшіеаюоmо   крtуDкрр"   «С в о-
біод,н о е  Сл.ов.о»,1884,  імаірт,  №  3,  с.  7+13).

gрК#:gЁКтюиЧ:к::аЁб:щk#."Ёi:|.tgмнЮ:ЕЬ;Ё:Lн:е:Ё::gа:F±Ё:gТ§крm#Г:=Ё#сЕ:
шегіо   револю,щиош"гіо   mтрош,люгIо:   «тяжело   выіслDпшшвtап`ь      mод.оК#Iые
вещи  Iпосле  вIсето  іпережитФго,   в  виду,  так  окаі3ать.    равгоревше;гоIсЯ
amema   р.усіс,кою   `правительстФеніного   терроріа».-поd3Фрит    он.   Кри-
т\ика  ітоо"  за,хпз,аггіа   вілаіс"і  'ИIаполшителыm"  Камитетюімt  хIотія  иI 1вшр-   `

§,ЗЁЁЁ;;М:ЁgО#:Ь::%:&й#Р%У;:тgфЁЁеаЛЁ#еЁЁ;`аЁИgеF=КиfiМГ±iюйЩЁи±КаgGаанi::
Ма'ркіса».   Ра3лсжеmйе   Iсокремеінніог,о   эжФномIиче.сп{`оIпо   tскріоія   и  ,пф"   аб-
ос`7пюmи"е  |и',дет  6ьmкріь"  теmа"и  и  к  чеіМ``v  тv.т  псоmс"туциц,  жісm-
рая  іуак.оm'  ©ю фавлюжеше,  кшк  д8гм"гг  П.?  К\р""к    не  равл€ляет
:т:gн#еоТмПgТ8:Нggt'беК'Т%О*аВiОзРюдма.?ТРабо"Уклассуперед,,жре.

БиБлиогрАФия 13`3

«От   iизд,ат,елей».    ПредисловLие,    с   по'метой:    «Москва,    яінваря
1884,г.   &к    бріошюріе:'   [П.    Б.    Акісіельріод].    Пшсь1міо    \к   -тіоваіріища.м.
(МОсква.   ,ивданtие   чЮібщ®стущенгчеіокого   ,Союза\»,   ли`токріафия    Яmсав-
скtой,   1884).

В  \поадислоівtии   ік  \писымtу   і»зідателіи  Фыражак}т   ра(дос.тъ   по     порюду
то-го,   что  в  п,оследнее   время.н\е'к'оторые   кружіки  сами    сQвнали   Фсю
не"бхіодіимасть   сqр,ьіеізн,ой   іоо\ціиіаmистишеіакіой   \литеіратуры,    догаазатель.
с'гвіс"     ч.еі1іо    служmт    ,пояівілешtиіе    литсWг,р,афіиріованных    ,стіа'тей    Энігельіса

с(:#)Ж8l::е'п#:%'ЕРоГ:Э.И'РdО:'Я'Н`g:Lи'g:+ОdШЪР;kк"оСвО'Т#Ё'ЛЕЬМльЕеПОФЛс#ФЧ:j
публикуіеім   эччо   mисьімо.     Оніо   укрепіит   ів  іних     зіародившуюtся     мыслъ

о  необж`Оди`мости,  'кіаік  для  tнашей  .революц.ио«ной  .молодежи.  та,к  ,и  для
более    іинтелл,игентных     раIбо\ч,иіх,    ссрьеtзной    ,социальног1политичіеской
пtttідгоtтоівік\и»..'.   Таікую  піодг.оіт`оівіку,   Ino   іих  імн'еішию,   'міожіегг   дать   литеріа.
тура,  ивда,в,аіеім,ая  «Биібліиотек`Оій   совреміеннюIго  ісощиали3м,а»,   о   к\отор`Ой
I`ОЖИТр<еПдИ8кТ:иКи::О'В:#JИеЕЁ,'#»6вие    в  ,сбор,ни`ке:    «С о ю в*   СбОР"К

оібщеIстудеінчеіGк.ой   орIгаін,иIзащии.   \Вьшtуок    1.    Міогоквіа   (Литоnрtаіфи,я   Яін-
ковIс.койі),   1884,  істр.   1+8.

jmтор   пр.едиLслфіы   говіорпгг  о   роли  ісгпуд,еінчіествіа\   D   руіоюком   реіЕю.
люшиіошюм  двіижепиіи.   Об  ошйбкіак  эітоіпо   Lпрошліоіпо  и  у`іItоmин,ает    о
брФшюріе  Плех,а.новіа   «Соіци'алиэм   и  поллтіищеісл{іаія  6сhрьіб.ас»:   «Истоіршче-

s%#%,вУаЖmЖЯгiЕакПоРЖ::М::ЁЁаВ'%ЕLНmШ]'М#Ёi,[Ё%:Л:::I:еt3F]ШОФШL#g:Ф#гиЕ::
ск,их  віозtзіреш`ях,   ,можнtОг  сіид\етъ   'лз   tпр@кр@аніо\й   бірошюОъI   Ппіехафо®а
«Сощиаш©м   .и   піолиUпичсак;аjя   боірьJба>.

Общ,еGтво    «.Освіо,бождениеі   фрудя»,    «ГомюБю>`.     Белору€-

iЁ:i!Т#i:ПлЁЁай:t-;РgЁ;р:iно;#:jЁаь,:ЖбоЁ?ЩЁ=ЧеТсаЁ€::поЁ9Ь[m;iЁГ;::Ё=tiГ::
в.Фбожд.еінле   чіріуда»   и   о   пtріедпрошятоім   іим   иGдашии   «Биб\jпи,отекіи   со,
Ефеtміеннюго   сощиалшзtма»,   поtав,ященной   «раэрIаtбощкіе  сощ1иалис"щооюих

:%DЖйотТнЖ:сьМсаРпГоСйlн:#мЭсЕГ#::Оiав?йе#Т%РЫп,рЗеЖЬе:#ойГЁ:#Т:бщЧ'сТЁ;
«Освоібождешие  труда»   іи    не  ,поже'л'ать  а3месте
лиотежіи»,  .чтіобы  Фев,олюц.июнIкръ1,  дtей,ствующие  ,в
заmиісіит   IвIсего   ібольіше   успех    ивдшіиія,   сжаізалIи
чуЕствие,  и  піоддер,жку».

Gоісмбщеіние   эаtк,антчmваіе`тіая    снбещіашгием    даіть   в
обстоятельный  о,бзор  доіставлешініой  в  .редакщию
состаівляющей  1-й  івыIпуок  «Биіблиоте"».`драігоіманов,   М.   ,[П.].   Опыт   уікраи,н,скоій

іс   редаікто,раuми   «Біиб-
Ріосіс,лиD   от  ,ксmорых

этому   делу   `свіо,е   со-
)

слеідуіющіам   вtыпу`ске
б,роішюры  Плехан,o®а,

ПОЛИТИКО-іСОЩиаЛЬіНОй
прокр,а!ммы.   Жеініеівіа;   1884.
`  Сі"р.  73-74,  іприімIеічаініие  ,о   «Г.руmе  оGвіобаждщшяt  .'цруда»  ш  брошю-

#Б,ОЕЁЬеХ#,:#\я'"Г:ОЦLИи##iЁ#р\gt`#3,ЖЖфиЧ\Ё:,бт%РкЬ'бkа:k#ТЕgоаЁ%:Р'&Жiае:
стріаіне   Iпр,еіиімущIаствtен.ніо   кірестъ яtн.акіой,  т'акіая   ди]кггагmгіра   нар,ациtоналіь.

ЁЬвП%аЧ#о#'€,gе#3зіLЩеРi9сПтРв?йХГ'Жм%gаL#нТLЪе3Ё:К'а:еТ#ЗlЕ#рТЁЁ#t#`gЕ::
ва-.«Это  приігла(шеIше,   оIбращенное  ік  руIсіским   социалистаім,  «не  пу-
гать   пико1`о   даільіниім    по,ка   щріаіQнь"   цривраік.с"?   (соци`а,лыніой   рtево.
лющи}и) -но   жаtль,   что   он|о   оставлано  @|в|ТОр.о,М  1без     д|олж1юго   |рас-
ОМс#'.аНйLо   предисло,Еии   перев,Одtщы   В.   З[асулич]    к   tЬРОШЮРе

ЭшJельса:` «Развіи"е  ,н.аучшого   ооциалиіз\м'а»,  в  іиtздании  тіой  жіе  «Груп-
ПЫ   QсвJОб|фНiд9Щ|Я   т1руд|а`».   ПО  м|не`ншю   |апзtгора ~ здесь   уж   п\росто  *а-
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По  пб`воду   ,кщшги  Г.  Плехапіснв(аі   «Нашіи  рIа3(нотпласпфя».   Автіор   іпіиIсhім.і
|     ставrіт   себе  целью   докаізать.  что   разнща  ,между  раізличным.и  'груіп`п'ііI

I    3'8'g:аggл#gИgkСаОТбЧь:Л]Ё.:=j:gва::FяР «Еа:ТщУлЩ:Яф%ЯорЕ,#%н#':g;Т: ан:ПЛ«еЁ::
ши   ,рIазноглаіаия».   ГлафнIОіе  ріаIзIноглааиtе  по   віОпроісу  \о  tпутях  .сощиаль.
но-э|коно|мIИче|Окоl1`О   ра,Зв'ИТия,   по  |в1О|ПР|ОСУ   |Об   lобЩИ1не.   t4Ка`к   са`мая  орIИ-
гіишальніаія   и ` въ1да.ющіа\яся   стороtна   учеіни,я   Мар,кса  заключается  .в  іег`о
укіаваIніии   на    необхіодіимоIсть   іпірIихіоідіить   ,к   Iсіоіціиіаілmзму   чіер,ез    пошое

!     развитие   каіпиталиФма.   таік  іи  nлав.ное   оібвинение   1`.  П`леханова   против
|     зНLаlР#ОэВiРоЛгЬоЦе\gакfоРЁаНh#» рg:+%z`g»l.:еТГiJg  Ви ТiГл'ехli:о,вО'Н'g  'Н,:оЁЕ:#ТаЕ::Тв-

;.6Ё,аё  ,;ё-Я{:еиIает  унIш`тожеIшиq   общіишіы,  тіаік  кіаі1а  віидит  ів   ней   м,еньшее
пірепіят1ст,вие   `длtя   наіступIлеіния   соціиаліизма,   чеIм   Iв   чаістіной   tОоб,стіве`нIн`о-
с.ти...    «Г. ` Пл.ехгано,в   го,во1ригг,   что   Роіоаи,я   ін)е '  міожет   сов(с@м   миінісхваіт`ь
капIит.алисчіич,еісIксmо     фаз,иіса,     а    тол,ь\кіо    ісокіріати`ть    пр.охожденtиіеі   tегіо.
Но  этюто   не  моігут  іотріищать  іи  іпіріоіtивіники  іего.   То,   чгго  іпо  фермишо-
Vііоmи    Маtр(кIса,   ніавыIваетісtя    к,а"іт,а)ліис"че'сюи,м    іфIаіаисом,    уже      дагвіно
сущеспкует   у   наtс» ....   Во\прщ   лишь   ів  іопоtообах   «аощрtащеtнии»   этого
фазіиса -чароз   «уакіоіреішие»   лIи  mаIпіитtаы,лсггіипіеако`го   р®звmи  іиіли   на.
оіборот   чкрез   «едоівіерш`ешиIе»   іеіго.   ПовIид,имtому.   ,и   mародю®ольцЫ,   й

FрЛiенХgс:k?о,гg°нЯеЛдИуiЗ;  вВТюЧ:3i.tкеРе#§:\:,:,в,аУКа3ЫВа"  На  іПіР'И®наки  «док-
драгоманов,JМ.  [П.]  Накаінуне   новых  сімут.  Женевіа,1886.'  Стр.   5-о   «ГруПпе   о`сп3іо`бо`ждешия  `труда»,   кіотор.ая   раідщкаідшіо   пе.

реШла   к   государ,с'гвешым   ищея№   Iнеімецігаж   `осщиіал+деtмсж\ріаггісю».

изСд8нОи8 Шгg;КпtпЁС,сОоЕиИа:#с:Ё:iайр:В#кРm:' С]»ё88Тg    1.   РОСС'ИЯ'.    [Каоань].

ЁjСЁlЁ:ашЕЁiоЁЁАgЬ:ЕАjК%8:аЁЁ;::ЁЁjl;Ё::#Ё#:'iВЁ:{ЦiЁFЁgйiЁеЁg;iЁийЁ§:Ё;Г§Г;:
(Продолжешиіе  ів  слIедующіе"  №,  с'тір.   139-178).  .

Автор\ы   іпріедиоловіия,   tгоів,оtря   іоіб   tи'зучIении  інаDоtщmлкtами      "4теірауг.\-'.

;:t':в:j#+gс:;;&г:`:`i:лИе*Лаgo%`;?ОЁЕ'3:i:3:е:{:аЕg;`gtЁ#`ГЁi!)Е3i3±еРЁыq::етЁЕi;і,Ё:i:jЁ:о   `\                  __  _         __  __  ______,_,        _     'L--сшіо   свяванных    с  'tв.o-
гю  наше1му   мінен«ю,

а ` «Наши  іраізніо+гласия»,

ская   борьба?   \аIнаjлмIзом   не1к`отіорых

Еg;:Он:[йОшГаОlС»Уд€ЪС."lеdЪБ±д3ТЁL#'%е
о-i{оіт`о|рой   апз'горы   1кредшіславIия   отзывіа,ются,   крк   о   «ісіерьtеізtнIОім   вікtла,де
в  інашу  інауіtшую  і8жIоінюмичеакую  эпи\те\рат.уіру»  и  к,ж   о   «псм`ожигелъmо
выідаIюшеміоя   .ісобытии»   д,лія   нелеігапь\ніой   піріеісIсы.   О"   о"іечают   э;і-
слу"  Плеканова  в   деле  іпропагаінды   идей  научного   соц,иа`ли3,ма-,   яв-
ліяющегоіся   шсходi]ь"   и   ,коінечініым  Iпунжгг,Ом   еііо   іюнmи.   Сіил'а   лют`ше-
сжого    мышле1ния,   я,анIое   іл   отчеTглIиDое   представілеіниіе   to   іша'учніом   со_
ц,иіа.лиізме,  "се  это  вмещ  взятіое  р.ешите,71ьно  піоів,лиіяIліо  на  оIб,раз  Iмыс-
лей   некоіторшх   и,з  наіших  товаірищей,   что  сдеиало   неи,зібеж,ны.м  пре-
врі`аtщеін,"е   "з   «наіро,дн,и.коів»   в   «ісоцIиаіл-діоміощріаIтЬівI»:   Отісіюда   будеп`   со_
веtршеhтmО   піоняtшым   тіо   ініаше   вшиміаінIие,   іКаmиi   бУтТ   ПОлЬЗовать\:я
эта   юнига».

то8ь#а!§3м\gg:ИнТgяЮ»И::',:3Л#Ю:ЬЧ::Lц'3g:уС:'ИТd;Е:бg{Ж:]у:I:%к:#е%абТЁи:Нь:,К?]-

В   примечашши  ж  mачалу  предислопзіия  іаq)t"ры   о)т`мечіают   с  к:ожаленій-
пеогехіодят  к  івtоGражеініиям  на  іэтIу  тему.                                                              \

ем   ту   «стт,ецифическую   че'рту»,   которая   имеется   в   ік"жке   и   котсф'ая

il

YЁi

•,Ё:

н

Ё,1
1,о   р,евошюh,иIонніого-   пр,сщ[е,Ё са-.:  -€t,k. --й:аlрТ;i:с-,  Тво`о;5Ё;`"х,;рТоГi:5 "::н::Jй`;lvй-*   `tl#^
с  ,Роіосией,   ,віид\ел -бл,и,аос`ть,  ,ріуIоок(о.й   реtвіолюціии»... ` кшіо   ,он   me   преі`ен-        .ii

#:ТрЛк\сН3,о38Ё:qТ::ыЕ:ж,g:Стl:ТИюЧщ%Е:'ГРш8#ВiFш%g...РУЖРкГсо_°ggе:gв:::к.;     ,:}
R.fl.7ТmТ(іЯй     `mОітJ\Т`Тt}      tттt^     і»     ."г`"тлгг.ттпт,сяг.t ..,, тФг     ,т`,^`,,  „,         `J    .,,. ^^      _..,     ___      _____  _
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рtикаітФпр,а:    гюів,орmсія      о       соіц"аі7mтшеакіоIмt      гоісударст[в,е,  `    «кіЬ'тtорое
должен   оаніовtаггь   руQсікп,й  ~ф\аібри`чный   проліегfа"агг»   и     обсуждіаіются
услюівия,   tпри   ікIотіоірых   «меры,,   пріедприщиміа`Омые   этим   государіствіом,

gеОLГdУнТ±В»iТ'РеН%:i:о,бСн°ьТ#Е`С'Т;#ев,#ГоюЕL3#Т#ешР"ов%яtВгр'#`g-:::'g8;:Б:J:Н;gгГлОа%:;

::#:?`Е]ЗьЕ8#НLЪее3;ЁНЁ'.ЧлТ9И6i'и%9ндЕ%Вй"б\8:рб:6В'::tК'%еве%дУжЩеейарож,ой
Уіпоміиінаініие   о   брош.  \ПлехаIнова   «Сіоциали®м   іи   полIитиче,скаія   боIрь-\

ба»  tв  іапіисжіе   моtс,кtОівіаких  шздіаjний   1883-84   гг.
Обя,влениё    `оIб     иізда.н,иіяо{.     «Оібщеістуд,е,нчесікой      органіиза-

ци.и»   ,в   Мо.сківетніа   обложке   іброшюры:   «Союз!   СIборни'к   общесту-
д:еQFQlч±%с_екчоийср_??:г:3яш::_3;Fдшiи_»_.зЁд_3*iiБы##Е##k"в84_#оистЁгераgинЕёiаб:я
1883   г.,-ісреди  Iніих   броішюіра   Г.   іВ.   Плеіханоіва  «С.оциіализм   и  tполити-

чIеіскаIя   ібоірьіб,а».
`   Ти х о м ир о в,  Л.  [А.]  ,ЗаIп,росы  вtре`мени  (,«Вест.н'ик  Наіродной  Воли»,
]8,%5ъ`.[V2'6Ж.702.25пТ;27п°о)аоду  брсшюры   п.  Аксельрода  «Пись'мо   к  +о-

вафіи,щаім»,   аівгго.р   которой   ссылаіется   ніа   аівтрIрIитет   К.   Маірікса,   Л.   Ти.
хіоімщроів   п,иі111ет   (Iстр.   261-26З):      «Наім   іпріиходиыtсwсь   уже      3ащ,и,щать
К.   МIаркса   іо'т   діружеIских   прLдвіетіов      ріоооийн=кіоій   ік,афедры,   а      ті®піерь

Е€еgЖМТйСЯс?иЁЁ;о##ТgцFиf;:tЁЁОgйоСлЕj:i##Р:К°ЁаГсі:С$€%::Ё%#%[ееМз8д:ОяЁзFЁЁ:.
Но   9кlспло|а"tр}.е'Тся   |и!меш|нIО    раэнЫlмИ    пIо|СТепеН|o(вща1Ми»...    «МаР(Кlс    оf,-

ЁЕ:Ш#!а'%ТляТfпГiFоУле:Ва%О#ейkС'КсОтЁа,'ggь:,#ЮЩmИ:ИiеЕТ8,:%:tВадлЯ:Ы8#рТжfуа3."#8;В±

gоЖди:#8`РЁТвЪ;ёчТ:т.Нл%нgg:аСо#нбеУРнg#3дяШ+t3еRtОgрЮк%ЕОЪао:;gулgЬП#%zg:

велиіклй   учеIніый,   інIо  Iи   поjпитiиmесікий  Iвіо;кдь.   У  нIас   о.Ё --н-е   ,иіуiіЁГет-;iБ-г-5
піосліеднеіго   3Iніаічепhllя»,   это-тIо  п,ослед,нее   о\бстоятельство   «иі  пірIрmлекает
к   не,му    ібЛаігооклошgе    tвіниIма,ние    разньы    іпос"hеновцев».   ,«РуссIкиій
социіаЛшз",  іпо  мtне"ю  Т.,  не   еість  IпрIодуkт  тtолыко  н&кіа\пиітіа\л1ис"ичеоко-
го    пріоіи®вісщства».    Неивбеtжіноість   tсbщіиіа7ііизіміа   tв   Роісіакри    обіусло.влива-ется  целыtм  ірядіом  іпрілIчщі,-,меіжду  JтIірісшіиім  .и  те",   что  мъ1   жив,ем    в
таікое  `время,   «ко1`да  в,сяк`ий   сколько-нибудь  іразв.итой   челоівеік  не   мо-
ж,ет   )йtмеггь   дРу,гого   імир'оIС6зеіріц.аіmия,   tкр.Оімiе   оощиіалmстичіеіск\Ого».

ле#л,gвлиt€,мд%тй,ренд3,&3ид8пве:елр,3уцр.г,«F8qж;.®тгаеткнть:Fкра#gg;ачj%тьс,т:;.спос.
РОзкая   оішоведь   на   бірошюр}-Плекtа.нюв,а   «Наши  іраелIоIгліаісіия».   Ав-

торы   броі111.   Iи  пtоіслеісловіия   сч.итают,   что   піо  вIопIрIоіау   о   капtитал.ивме,   в        :i`''
Роіеаии  Iи   о   роліи  Iобщиіны  П.  шиокtо,ліьіко   ніе  tОпр+оверіг  дtовіоід.ов  іи  іцоліо-        '\
же,н.ий  іВ.   В.   Тезиіс:   іОсвобождение   раібоч,ег,о   Iкл,аtсса   доліжно    6ыть  де-

:gтГо,ЬСь:'М#ТслРе%бLООЕ`#й' ,пЗьа]'FаИЬЩт€::Т:Еfр,оЕ,.ёр,iВ#ь`ИТ::,gе  ,Ува`.#g,е'Ёо,З'Н#еа7ьЬкСаа       `,
і'   и  Энгель'оа,  указы.ваія   и,а  предислови,е  \к  русскому  'и,зда'нию  і«КоммуIни-

стичес1{оі`о  Маніиіфеіста».  По  івіоіпро.су  о  п`ропа1`анде  сре,ди  раібоічих  аiвто-

g:\lО У:':е:Жа Е:Ё,оfдЧОТв?о,леьСцЛь:, КнТ:  %пЕ%СдьИМне:  z:,Б:Ёп':Б%Е!:л'g,#Чg`gЬиТааi:

:!МёО#еа::т`:ол:ф:,%iр:ТЁ;:Аае.:тИГ.#?«;i:'Ё:аg.ндтеiЁЯfg:яРхУТ(fп»и,сИь#о"`вquрХеПдt;'kцию)„
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брф.олысж,о,гіо  фадtут
ни,ями   на   за)дач,и   1.

Б И В Л  И О  і' l`  +\  Ф ]l ,гl

отрtавляет   уміс"3оншое   vдоволысттыие,   ею  достаmщелсю   (іиLмк"ся  в  шл-

::S:§::?СЁiГ:НЛ.:М#i:АеНF:е)iс%LГ3лgмgТт?жТ%а:'Ё%О,gкрШа%gЕi?а).нgЗОаР
паде  tсоциа,льно-де"ократиіческим   дрgгжением,   вь1шигаетая   вперед  на
міе.сгго  ттрIадіиіционн.ото  до  Gж  nIop  ніародш;тчіес.твіа.  Все  эт`о  делает  впол.
не   оче"шнюю   несоістоятельіную   mеіо.бхоідимісють   равоібраrгьіся -в   приш-
цшгшальшіых   tвопIріоісах   нашшх   р,евіоліюціионніых   "р,Ограімм.   Ст.ар®е   на.
родшич©с"О   о"жіило  аЕюй   вgк;   о.но   Im  mожIет   сущеіс`mоівіаіть  ,в   сп3юей
первіоша,чальшой   фоіріме.  \Оніо   должіно   іиI71Iи   іпкрtей"  в,. іновIую   "р и т и-
ч,еtсіку ю   іатадию,  `иmи   оовIое,м  уйm  ,со   оцены».  Алзтор  хіочет  д,ргь  мtаI.

:%Е:ЛнъгgЛЯп,а:о%FаОнМ#Р€к:l88ЕLХеа#ОРР"€:']':ТhС«Е;п#:аig8й#сgелlва'Г:::
«философокіочmстчQріичіескоій   ч,аістіи»   іи    (Iс'тір.. 79)      упіоміинаіет   о      «новіоГ1

#g,3игgа,Е:,Qдч:,#:етgF:йск%о,дграатм:льтнL2tgg3,гр:%#еавчрт;Е:,grmg8#Lg,,gбоо:Е::
ние  труда»   и  ,изданиях  этой    гру,ппы:  «Социаливм~и   политическая
борьібаI»     Пле"а,н,овіа,   егIо   жIе   «Шши     р\аізшdіглаіаи»,.  ,а  т.аIкжіе   о  іг,аіз,ете
«Раібочий».   Гаізет,а  руаакmс     ,ооціиал-деімокраг1юв».     Авфор     приходIит   к
выводу,  что  ішарощнmеQкIая  вікра' в  то,   что  «мы   стоиIм  ніа  пороіге  tсо-
цИ7альнОю   обн|omлеШЯ»  tеСТЬ   УТ|omИЯ,  ШО  ТаШсОй  ЖIе   "ШОелей,  По     ело
мн.ефию,   яыліяютіся  и  уфіерждёН"  руасікою  tсющифг-де".оікрафЕ"іа,   со-
сріедо.гсmившего  tв,се   Ешимащие  шаэ Фаібоrчемі  щсjlіаюое  m  мажувtшіем  рDікюф{
і1іа   крIестьяшакую   маосу, ` ибо   еліака   візіойдет  ФолнIціе  рабоtюIіо  перево-
рота,  роса  .очи пзы.ест».

іСтр.   139+178.   «Социал,ивм`  в   револющио,нніс"  двнижеінии  шнтеллmе,н-
щm   70-х   11г.»

Упоімшаніие   о   іг`руппіе     «Освю)бождешіе     тр.Уда»     (стр.t   142):     h.@мы
были   свіидіеггеmіми   тФт`о   ізшагчtителъноіго   влиятн'и'я,   каікіоtе   .шмела   mопыт-
ка   людей,   оібраізоівіавшая   для   своей,  цIеml   отд.ельшую   со   ап.ещиальініой
пр,снпра"іой  гріупIщг,  зад,авшуюtся  дешіом  провіед.еtн"і  щей   сющиалшз"а
в   ,Ро.сіоиіи.   (ч&Гр'уml.а   «Освіобожде"е  труда»).

уч€g:':'Ь`ЯсоцГ#а##аО,кТйМаiFF:ОаМ'иП8р®.'е'Н5СiВеУлЮь'FiеМиВдЛёFе#н8gтеЕ'И`fйаL.
тіер:пащ'исш.а"а   .ніа  ріав`оліющ`онное  дпзIиж,ешие   Ріоісіаиш'   70.х   гг.  Оби#I\ьmlю

€#П"нgу#mЦьИТ€ТаГи:ИлЗш#Ё»аПТа#3?'пр%3М:ЖЕ:Ъ.#Г#:Г?%Ь",ЗаFЕИа-.

:О#теС"ЕgLi'g#«сРt%'8iЧЮ'ТкЧ#3Ёфсi%З3fЬ''сПР:,m±mЗ3g,аmа,оаЕОв%:Ёдеj

$gн%ТоИЯооЕиЧiРi#а'ТF`айаiеBнаРhРиfоТаИl,аВ#Ье.\хП`3`РЕШпЗЬа#%gеlИдiБйомЕа-.
Е'g:,q;gЁТеЕ&еагшйдеЯнТе#жО:#'mаГ.крЛ;,доЛ&ВЖР#о,8%Мi:gнЧ:вел$,леg%НщаеТ#
№,  н,о  іон не цргіхіодил).

dТиісьма   ,эIмиг„рантов».    (kСа,моушравліение».    оФіган    сФщиали-
mОв-р,эв,о,лющйtоіНеров,,   1887,   дюкіаібрь,   №   1,   с.   36).

::ЁL#__а_#;.З?_й_iТ±е±::іСdтЕ:Ж:'"ЕфлеехFнgЬеа."АС,:,F:альggz':Г'3На:;:'ичГеЬбОо:,

ріевісул,ющионшоtй .
візгліядсю    уважіаі
ісю   взшліяда"и  р,е
ем   на   мн.оI`оэнtа]

I`елю   вовіможніоістъ   ФвнаIкіоімитьіся   с   оіо®зре-
ваеміоіго    мс"епіта    предста'вителей    русіокой
Ite   "Iея   пр,аm    утIвікржідаггtь    тожд1еств`Iа   tвоер{
штmкюпэ   св,оібіошы.   и    іссщіиаmи8ім.а   ів    РФіссии

:ЧL_ т`ем  те   уіеніее  ,с  }.дорюлъіс"иIем  укаізыв,а_
ф.жт   ісближеmи.я-   в6ізізреі"ія    -лЬдёйГв-o  '
а  1о`"иічіавшихся  іи  іріаіссеmшьж   ньmе   п,омногом  іп|рIеіж.де  дIрогп'' іот  д

оЩбЛЩmУжеЫ##ТЁРЧ#ч&.gе##И'g#}м:g:О%ЫешоТ:ьmзЗВ'еТре:и::':';,с:и'ЭЕ%У

Бги `Б Л И О г р А Ф и я 1з9.

шай  посгган,оtвікіи  tщелеій  и   задіан    сощm.лъmчреволюцфоtнmzй'    п.ар"и   Б
роасиh».

«Мtаінtи`феіст@цm,и   Ь    іп,ольву   ру,с.скиіх      студептов    9   іи

i3и,ЯiН#?.ЗЬЯ:.нв(iif:В'?ибЗда?ьЬПаО*`:ТТ#9ЧеiСЕй,ст;рігiа]н_р2у):'сжюJйіm"mел.
Кор'респонденщия     шз   Жіеніел3іы   іс   учіеггюім   Ф   іпро,иісходившшх     Ьдесь

сходк,ак,   о  выстуіплешии  жа  первой  іиз  ніих   г-жи  Плеханіовіой,  проив+
ніеісшей  «пріочувствіоваIніную,    іоібилыную   фаікта,міи  `й  виідиміо    ,произвіо-
дящую   шLечатлеI.гие  ніа'  пуб"кіу  ріеuь».     К   этюму   дано   .прі"іечаше:
«Жіе7На   однюtго   ив   івы.дающіиж!ся   ріуссікmх     предстIав'и`теліей     социаліивма,
студен"а   I1юслелне,гоі   куріса   мIедіищmшакою   фащушт,ета   ЖенФвсжого
уНив.ер'ситета». маркоm.

ВОЕННЫЕ ВОСіСТАНИЯ В  БАЛТИКЕ В  1905Щ6  гг.

Подпощо"tли   к   піешtа!тm     А.   К.   дріезLщен,   В.   Пелріов  и   М.   Акун   с
прtещислсшшем  В.  И.   Нфака1іо.  Цанкрюаркmг,  Парт`иійmое   июдатеільістіво,
М.,  1933  г.,  342  скр.,  тіир.  5.ООО  эtкв.

IЦенкраірх`ив  ше.да®іно  тОлыко  о'тіметил   15-летіие   своIе.го  tсущеtmвIования.
За  `эrгIот  шlqриод   ф  в   зшатпиггеілынюй   mеірег   развіш   авсхю   ищдафеілъtскую
деятелгыность.  Вму мы обязtан\ы опуібшшоошшmо віеісъmа боль.ш1юію  кюлиj.
tюстівіа  архmнь"  "юггерtиалф,  преідстіашляIющшz ообою  кріомфдщгю  исто-
ричіеIскую  IцIешоість.  Одн\аікIо  іесли  іміо1жно  с  удIовлетuюіреінием  о"е"ть
mсhл]ичеtстіЕю  і[пзідашінъж і Цепт'црархивіоім  mатtеріиа"в,  то   пріо  канаствіо   tго
ив"ший  в  mОлшой   міер\е  mcmo   Dюе   акаtзаггь   нелIьзя;   быліо  бы   бю`лъшюй
ошmбюо)й іпріиkmать, `чтіо tза  шатек1пие  15  лет  кащК"о  э"ж  mдаший  все
вріем'я  укуIш,алось.  Нарщду  с  х,орісши.миі  прtя]міо  оIбрtавцIавіыіми  с  р1едаік.
циошоIй  ,сторо`ны  шап1шми,    м1оіжнЬ  н`аjблюдать  вцюьшаі  ,неуда"ю,
пріо"о  шобризжіньIе  mдаtн",  шіеіошокраmю  о"ечаIвtшиеся  ві  реjц!ш\зиях.
И   э"   неудачшъ1іе  "іаінmя   оітніо\сіяmя  ніе   толыю   к  р`ашнему  п©риюду
ищаmе»ш,,сп{іой  д"телъшостіи  Ц`ешр ар.хиріаі

Бюjl)ьшинютво   недостаітікіові   D   э.ттих  фаздаmяіх   мюжно   оібъ'яацщгь   те",
что  iизд,аjтіель`атвIо,  выпускаjя  юншгу,  піо"ищим`оіму,  не  вtпіо`лн,е  яоно  пред-
с"авuшIет   сюбіе,   для   `каікюIй   ціеЛиі   длія   каікіо`й   каmаIіорmи   tmаmелей   om
ее  и8дает,  а   понятЬо,  что  іп,ріиемы  mд`ания  в  эmlчшельmй  .степеш
должtны  g}аjвIисель  іо.т  целей -уіс"ніовіки  даIнmоп`о  "даіmя.   HIo   пятнад-
цаmlпjшеч"й   шериіод -доістатюічнъі\й    сріоік,   даjющий    mріапзIо   m|]е,дъявіиtтIь
Щеmркріх]ику  тіріабо""н  иізжі1гг"  "=діостагп1аов,  щроисіхіо\дія\щж  по  Dлюа,.
3аішым  въ1ш,е  пр!ичшна1м,

По  і!шгкріесуюіщеій  шас  в   да1шн`оім  юліучаіе   чаіс",оій  теме -О   ре]вюлю.
циоп,ніоім  двшж1ении, , вIо  флочіе -Цеш'mlархивіо,м  выпDщIешю  іср\авнIиmельн о
оснвіоем  ніеh"го  Iоітдельіньи  іиздаіниій.  Ніеіск,ольіко  болIьшіе  піубл,икащий  на

::%,с::мТgжднgОша##юШhаа,:gТ:Т%t:Т:а%%::°тgLi'Н#?%н"#8`,а'афНЕit,шЖ,:».выЧ
шіедшем  шіезаідолго  до  15-ле+нIею  юібиmея  ЦеінтріарIхIиtваL,  даm  mублиm+
щи  Iшод  шавваніИ)ем   «Ф7псуг  пю\сліе  Октіябрьіск,о`й   п,о\біеды`»,  кют.оріая  вьпзы.
Еаіет  цеjDый  ряід  ва)мечаніий  піо  поівIо\ду  mріиам,ов  п'ублишащиm, поідо6шmО
род,а  маLтчерiиалоів.

Здась   існпуб,лиmовіаны   щрtОто[гаооп,г   1+,о   ВQеір,оіосIийсікюію   съевда   віоіан.
ного  флісmа,  ікрIоиIсхіощіишіело  в  Петроіграде  в  деі,юаіб,ре   1917  г,ода.   Ніе.

gТюgдНЁБ'%,оЕГюОйЮшТmТТифсg#mЫL`ЕЪРi:одпС::'#gЯиеТ#ОЁjLgайниЖеР"Ыб,р]::
аюой  ріевіолюцши,  он  опуіблиікісюіан  6ез  гіаік.шс  быI  то  ни  бtылю  юс"іен.
тдриев,  "іеетіся  тоmыко  нIебольImе  івступлIеjніиIе,  в  п{іотюром  об,ріисоыан_о
3гн`аче"щэ  €ъеtзда.   Ссылка  tна  іистотштк,   т|іо   котtсhраmу  іиіЗдаіются  ма'тікри-


