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На працягу мнопх соцень год ва упм свеце панавал) раба- 
Уладальшю, прыгоннш-памешчыю 1 катталкты, прыгнятаючы, 
эксплаатуючы 1 грабячы працоуных. 1 на працягу мнопх вякоу 
прьггнечаныя масы вял1 барацьбу са сва1м1 ворагам! ! параба- 
шчальшкамь

Многа раз за тэты час пауставал1 прыгнечаныя супроць пры- 
гнятальнжау. Але гэтыя паустанж люта падаулялкя, 1 працоуныя 
масы цярпел! паражэнне.

1 толью упершыню У свеце—у быушай царскай РасН было 
звергнута ярмо памешчыкау 1 катталктау, змецен з твару зямл! 
Увесь стары лад 1 ствараецца новае, соцыялктычнае бяскласавае 
грамадства, за якое змагалкя > пам1рал1 лепшыя людз! чалавецтва.

Гэтую вел1зарнейшую пстарычную задачу ажыццявйп боль- 
шэВ1К1— створаная Леншым большэвщкая партыя.

Уся псторыя Усесаюзнай комужстычнай партьй (большэвшоу) 
ёсць псторыя гера^чнай барацьбы перадавога атрада рабочага 
класа супроць самадзяржауя 1 капитализма, за дыктатуру лро- 
летарыята » пабудову соцыял1зма.

Партыя выхавала, аргажзавала 1 згуртавала алы пролетарыята 
для рэволюцыйнай барацьбы. Яна указала яму верны шлях 
I неабходныя сродю барацьбы за соцыял13м 1 дапамагла рабочаму 
класу павзсц! за сабой найшырэйшыя масы сялянства 1 пры
гнечаныя нацыянальнаецк Тым самым партыя падрыхтавала пе- 
рамогу соцыялктычнай рэволюцьп у кастрычжку 1917 г. 1 ства- 
рыла першую у свеце дзяржаву пераможнай пролетарскай дык- 
татуры. Партыя аргажзавала Чырвоную арм1ю I забяспечыла 
перамогу на франтах грамадзянскай вайны.

Разгарнуушы соцыялктычнае будаунщтва, партыя прывяла 
рабочы клас к рашаючым перамогам 1 на гэтым фронце. Рабочы 
клас выканау пящгодку у чатыры гады. 3 адсталай, дробна- 
сялянскай крашы, якой была старая Раая, С С С Р  ператварыуся 
у перадавую прамысловую кра1ну з навейшай тэхжкай, экана- 
М1чна незалежную ад краш каштал1зма I магутную у ваенных 
адносшах. Толью У С С С Р  поунасцю знпитожана беспрацоуе, зж- 
штожаны кулацкая кабала 1 разарэнне сялянства 1 адбываецца 
быстры рост матэрыяльнага добрабыту шыроюх .працоуных мае
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горада 1 вески Ажыццяуляючы пал1тыку л кв 1дацы* кулацтва як 
класа на аснове суцэльнай калектыв1зацьй, партыя дабьчася раз
грому кулацтва, падрыву карэнняу каштал1зма у сельскай гас- 
падарцы 1 тым самым забяспечыла перамогу соцыял1зма у вёсцы. 
Капггалютычныя элементы разгромлены 1 вышыблены з прамы- 
словасцц сельскай гаспадарю 1 гандлю. Таюм чынам у рэзультаце 
юруючай работы партьй С С С Р  устушу у перыяд соцыял13ма 
1 канчаткова умацавауся на соцыялютычным шляху. Соцыяя^зм 
перамог у С С С Р  канчаткова 1 беспаваротна.

Створаны умовы для пабудовы у другой пящгодцы першага 
У свеце бяскласавага соцьншстычнага грамадства.

Гэтых перамог, як1я маюць сусветна-пстарычнае значэнне, 
рабочы клас дасягнуу толью таму, што яго барацьбой шра- 
вала ВКП(б).

Перамоп соцыял13ма ператварьш С С С Р  у несакрушымук> 
крэпасць 1 апору сусветнай пролетарскай рэволюцьй. Поспех» 
рабочага класа С С С Р  мабшзуюць пролетарыяу усяго свету на 
барацьбу з каштал1змам. Яны наглядна паказваюць працоуным 
масам ус1Х краж, што IX перамога магчыма толью пад юраунщ- 
твам комушстычнай партьй.

Дзесятю год барацьбы I будаУшцтва партьп пад юраунщтвам 
вял1к1х правадыроу м1жнароднага пролетарыята Ленжа 1 Ста- 
лжа— прадаужальшкау справы Маркса 1 Энгельса— ператварьш 
ВКП(б) у такую магутную пераможную алу, роунай якой 
няма У свеце.

На вопыце ВКП(б) вучацца усг брацюя партьй, секцьй 
Комжтэрна. Большэв13М з’яуляецца Узорам тактыю для УНх 
комушстычных партый свету. Тэта надало ВКП(б) вядучую 
ролю у Комужстычным !нтэпнацыянале. Правадыры нашай пар
тьй— Л ент 1 Сталж з’яуляюцца агульнапрызнаным1 правады- 
рам1 1 тэарэтыкам'1 усяго М1Жнароднага пролетарыята.

С|ла нашай партьй заключаецца У тым, што яна, узбро- 
еная маркс1сцка-ленжскай тэорыяй, з ’яуляецца партыяй самага 
перадавога рэволюцыйнага рабочага класа, што яна неразрывна 
звязана з найшырэйшым! масам! працоуных 1 мае выпрабаваных 
правадыроу са старой лежнскай гвардзй, загартаваных, праве- 
раных, падрыхтаваных 1 абвучаных доугай школай падпольнай 
работы 1 моцна спаяных на аснове марказма-лежшзма.

Лепшыя, адабраныя I правераныя у барацьбе з гэтай ленж- 
скай гвардзй на чале з т. Сталжым складаюць Цэнтральны 
камггэт ВКП(б) 1 забяспечваюць выкананне заветау Ленжа. У ЦК  
сканцэнтравана мудрасць нашай партьй, ЦК з’яуляецца вышэй- 
шым штабам рэволюцыйнай армН рабочага класа.

ВКП(б) увабрала У сябе вопыт усей барацьбы сусветнага 
пролетарыята, вопыт рэволюцыйнага руху усяго свету. Таму 
кожны рабочы, кожны працоуны, кал1 ён хоча быць свядомым 
будаун!ком соцыял1зма, свядомым барацьбггом за м1жнародную 
пролетарскую рэволюцыю, павжен вывучыць вопыт барацьбы 
нашай партьй. Абавязак кожнага большэвка— ауладаць гэтым
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ВОПЫТЭМ, усвощь ПСТОрЫ Ю  бОЛЬШЭВ13Ма, вывучыць рэволюцый- 
ную тэорыю Маркса— Энгельса, Ленша— Сталша 1 быць яе пра- 
вадшком у найшырэйшых масах.

Вывучэнне псторьп партьй дапамагае зразумець 1 вырашыць 
усе пытанш, яюя высунуты барацьбой сусветнага пролетарыята 
за комушзм. Псторыя нашай парты! з ’яуляецца шраунщтвам 
у справе будаунщтва соцыял1зма 1 барацьбы за сусветны Ка- 
стрычшк.

Тэорыя 1 практыка соцыялштычнага буда^нщтва неразрыуна 
звязаны з псторыяй большэв13ма. Вывучэнне псторьп партьй 
дапамагае па-лешнску зразумець усе тыя складанейшыя заданы, 
•як!я стаяць перад пролетарыятам С С С Р  у другой пящгодцы.

«... Няма лепшага вопыту, няма лепшай збро1 выхавання 
нашай моладз1 у духу марказма-лешшзма, чым псторыя 
нашай парты!... трэба па-большэвщку, па-леншску падыйсш 
да псторьп мшулага, да псторьп учарашняга дня 1 падыйсш 
так, каб псторыю гэтага. учарашняга дня увязаць з гене- 
ральнай Л1Н1ЯЙ партьй, з тым1 грандыёзным! новым! задача
ми як1я стаяць перад нам1 сёння 1 яюя будуць яшчэ стаяць 
заутра» \

Не можа быць ш аднаго члена партьй, не ведаючага псторьп 
ВКП(б), яе праграмы, статута 1 важнейшых рашэнняу партьй. 
Кожны член 1 кандыдат, кожны спачуваючый партьм, вывучаючы 
псторыю ВКП(б), узбройваючыся леншскай тэорыяй, будзе тым 
самым 1дэйна загартоувацца для барацьбы за поуную перамогу 
<оцыял13 ма. Без гэтага не можа быць сапрауднага комушста.

Веданне псторьп партьй узбройвае альнейшай леншскай 
зброяй у барацьбе з у а м 1 класавым! ворагам1 1 з IX агентам!— 
апартушстам! усяюх масцгй 1 адценняу.

Усю практычную работу кожнага партыйца, кандыдата, спа- 
чуваючага парты! ! комсамольца неабходна звязаць з павы- 
шэннем IX тэарэтычнага УзроУню. Толью тэарэтычна шсьменны 
большэвш будзе здольны выхоуваць масы у духу большэв!Зма 
1 здолее апраудаць сваё высокае звание юраунжа працоуных 
мае, пачэснае звание члена ВКП(б).

Гэтая кароткая псторыя ВКП(б) разл1чана на членау ! кан- 
дыдатау парты! 1 беспартыйных актывктау, маючых веды У аб’- 
^ме пачатковай школы пал1тграматы.

Непасрэдная задача юпп заключаецца у тым, каб даць больш 
каротю I больш папулярны падручнш псторьп парты!, чым вы- 
даныя да гэтага часу.

У  адпаведнасц! з гэтай задачай неабходна было сканцэнтра- 
ваць галоуную увагу на асноуных, вузлавых пытаннях псторьп 
партьй, свядома апускаючы рад момантау або бегла закра- 
наючы IX.

* Каганович, За большевистское изучение истории партии, стр. !0, 12.
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Выпускаемая работа з ’яуляецца першым вопытам у справе 
стварэння кароткага, папулярнага 1 у той-жа час стаячага на 
дастаткова высоюм тэарэтычным узроуш падручжка, як! ахап- 
ляу-бы псторыю большэвщкай партьп ад яе зараджэння да за» 
вяршэння першай пящгодкь

Такая задача з’яуляецца вельм! складанай 1 труднай. Таму 
вялжае значэнне маюць указанш чытачоу па палепшанню кшп 
1 выпрауленню маючыхся недахопау.

У  другое выданне унесены некаторыя змяненш 1 дзлаУненн! 
рэдакцыйнага парадку.
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Г Л А В А  П Е Р Ш А Я

РЭВОЛЮЦЫЙНЫ РУХ У РАСЙ
ДА УЗШКиЕННЯ ЬКП(б)

ПРАМ Ы СЛОВАСЦ Ь 1 СЕЛЬСКАЯ ГАСП АДАРКА  
К КАНЦУ XIX ВЕКА

К сярэдзше мшулага века 1снаваушае у Раси прыгоннае 
права стала альна тармазщь развщцё ^сёй народнай гаспадарю
V краше.

Узжкаючыя у гарадах фабрыю I заводы патрабавал1 ссвабод- 
ных» рабочых, г. зн. таюх, яюя не належалРб памешчыкам 
I маглГб 1сц1 ад IX 1 прадаваць сваю рабочую плу. У вёсках 
частка памешчыка^ пад уплывай росту гандлёвых сувязей 
з заграждай 1 развщця каштал1зма  ̂ Раси пераходз!ла мала-па- 
малу да каштал1стычнай гаспадарю. Гэтая частка памешчыкау 
пачынала прымяняць у сваёй гаспадарцы сельскагаспадарчыя 
машыны I Х1М1Чныя угнаенж. Яны таксама мел! патрэбу у больш 
прадукцыйнай працы, у працы «свабодных» рабочых. Праца 
прыгонных сялян, працуючых з-пад палю, была мала-прадук- 
цыйнай працай.

У  сувяз! з развщцём кажтал1зма ^змаднялася эксплаатацыя 
сялянства. Сялянства разаралася. Аднак прымацаваныя да эямл1 
сяляне не магл1 юш у гарады— на фабрыю, заводы. У  той-жа 
час у вёсках усё часцей паджмалкя сялянсюя хваляванж су- 
проць прыгонжкау-памешчыкау. Разрастаючыся рсё шырэй, гэ- 
тыя хваляванж нярэдка ператваралкя у па^станж, пагража?- 
шыя сялянскай рэволюныяй с у п о о ц ь  дврранска-памешчыцкай 
улады. Царсю Урад спяша^ся правесш сялянскую рэформу, каб 
выратаваць сябе ад рэволюцьп. Цар Александр II прама гава- 
ры^, што лепш «вызвалщь» сялян «эверху», чым чакаць, лакуль 
яны вызваляць сябе «зжзу».

Нарэшце адной з прычын, паскорыушай адмену прыгоннага 
права, было паражэнне царызма у канцы 50-х гадоу у вайне з 
Турцыяй, Англ1яй 1 Францыяй. Гэтая вайна ^скрыла гжласць 
дзяржаунага апарата I по^нае бясалле прыговнай Раси.

Прыгоннае права было адменена у 1861 г. «Вызваленне» ся
лян было праведзена сзверху», царсюм указам 1 праведзена, 
зразумела, так, як выгадна было памешчыкам. сВызваленне» ся- 
дян ператварылася на справе у вызваленне IX ад зямлд у IX 
аграбленне.

У  сялян адрэзал1 у карысць памешчыка^ лепшую частку зямл! 
(адсюль назва «адрэзю»), За зямлю, якую паюнул! сялянам, яны

7



павшны был! плацщь выкуп. Гэтая зямля каштавала не больш- 
650 млн. руб. Сяляне-ж пасля рэформы 1861 г. на працягу сарака 
год заплацш за яе выкупных плацяжоУ больш 1,5 млрд, руб., 
г. зн. амаль у 2,5 разы больш яе вартасцк

Рэформа 1861 г. была буржуазией рэформай, лраведзенай 
прыгоншкамйпамешчыкамь Яна толью падарвала прыгоннщтва, 
але не зжштожыла яго. Асталася памешчыцкая улада— царызм. 
захавалася грамаднае памешчыцкае землеуладанне. Уся кража 
была аблытана рэшткам» прыгоннщтва. Таюм чынам рэформа 
1861 г. была толью першым крокам на шляху ператварэння 
Раей у буржуазную манархш.

Пасля падзення прыгоннага права значна паскорылася каш- 
талктычнае развщцё Раей. Расл! фабрыю 1 заводы, узшкал! но
вый прамысловыя раёны— Данбас, Баку. 1шло накапленне к а т -  
тала унутры кра!ны, прыцякау каштал з-за грашцы.

Асабл1ва узмацнеу каштал1зм у перыяд прамысловага Узды- 
му— у другой палавше 90-х гадоУ. За дзесяцкоддзе— з 1890 па 
1900 г.— ешьна узрасла вытворчасць чыгуну, нафты 1 камен- 
нага вугалю. Разв1лася тэкстыльная прамысловаець, павялй 
чылася сетка чьигунак, Раая станав1лася крашай буйнай капгга- 
лктычнай прамысловаець

Разам з прамысловасцю вырас 1 лролетарыят. Колькасць фаб- 
рычна-заводсюх, горных 1 чыгуначных рабочых у Раей падня- 
лася з 700 тыс. у 1865 г. да 2,4 млн. чалавек к канцу 90-х гадоу. 
Асноуная маса пролетариата была сканцэнтравана у буйных пра- 
мысловых цэнтрах— Пецербургу, Маскве, Данбасе, Баку, 1ванава- 
Вазнесенску. Больш палавшы у а х  фабрычна-заводсюх рабочых 
Раей было занята на невялжай колькасщ буйнейшых прадпры- 
емствау.

Аднак, не гледзячы на гэта, астатю прыгоннщтва у прамы- 
словасщ был1 вельм1 альны яшчэ доуга пасля падзення прыгон
нага права. Напрыклад уладальшю уральеюх заводау, яюя мел1 
грамадную колькасць зямель, аставалкя па сутнасщ да канца 
XIX в. прыгоншкамйпамешчыкамь Надзяляючы рабочых нязнач- 
ным1 участкам! зямл!, дазваляючы еялянам карыстацца на ка
бальных умовах выганам для жывёлы, лесам, гэтыя уральсюя 
фабрыканты-памешчыю абавязвал1 IX за шшчанскую плату пра- 
цаваць на свалх заводах. Таюм шляхам IX заводы забяспечвалкя 
<сва1м1» прымацаваным1 1 дзяшовым1 рабочими Гэтым аб’яс- 
няюцца надзвычай шзкая прадукцыйнасць працы, адсталая 
тэхнжа 1 бязлггасная кабальная эксплаатацыя на уральеюх за
водах. Тут панавал! поунае бяспрауе, шшчанская заработная 
плата 1 доуг1 рабочы дзень.

Агульная адсталасць тэхн*ю, шзкая прадукцыйнасць працы, 
абшшчанне шыроюх мае, недастатковасць унутранага рынка для 
збыту прамысловых таварау— усё тэта было вышкам прыгоннщ- 
К1х перажыткау 1 алъна тармазиа развщцё буйнай прамысло- 
васц». Такая галша вытворчасщ, як машынабудаунщтва, была
8



■у Расы У зародкавым стане. Пераважная колькасць машын уво- 
31лася з-за гранщы.

Развщцё каш'тал1зма у РасН адбывалася не толью У прамы- 
словасц», але 1 ва у а х  шшых галунах гаспадарю. Каштал1зм 
разв1ва^ся 1 у саматужных промыслах, усё больш ператвараючы 
аснсуную масу саматужшкау у наёмных рабочых. Каштал1зм 
разв1вауся 1 у сельскай гаспадарцы, хоць яна аставалася над- 
звычай адсталай, поупрыгоннщкай.

Памешчыю вельм» павольна пераходзш да выкарыстання 
сельскасаспадарчых машын, да кашталктычнай гаспадарю. 
К канцу XIX в. толыо адна пятнаццатая частка памешчыцкай 
зямл1 апраиоувалася на аснове больш высокай кашталктычнай 
тэхшю. Усе-ж астатшя памешчыцюя земл1, а тым больш бяд- 
няцка-серадняцюя земл1 апрацоувалкя па-драпежнщку, адста- 
лым1, «дапатопнымЬ спосабамь Ураджайнасць у Раей была 
значна шжэйшая, чым у жшых кражах Европы.

Развщцё кап1тал1зма 1шло 1 у сялянскай гаспадарцы. Нязнач- 
ная верхавжка сялянства— кулаю расшырал1 пасевы, наймал» 
батракоу, пераходзш на пасеу працаёмюх культур, карысталкя 
Х1М1ЧНЫМ1 угнаенням». Рост каштал»зма у сельскай гаспадарцы 
суправаджауся расслаеннем сялянства; выдзяляуся 1 колькасна 
рос сельскзгаспадарчы пролетарыят, яю жыве продажам рабочай 
оды. Расла 1 узмацнялася вяоковая буржуаз»я—кулацтва,— пры- 
мяняушая наёмную працу. Пераважная большасць сялянства 
ператваралася у поУшшчую, жывучую упрогаладзь беднату.

К канцу XIX в. памешчыю уладал1 грамаднай колькасцю 
эямель 1 лясоу. Сялянсюя-ж надзелы был» вельм1 невялМя, 
30 тыс. памешчыкау мел1 70 млн. дзесяцж зямл», г. зн. столью-ж, 
колью 10,5 млн. разароных сялянсюх двароу. На адну паме- 
шчыцкую гаспадарку прыпадала больш 2 тыс. дзесяцж, душавы 
надзел разаронага селянжа складау 1,5 дэесяцжы, а у радзе раё- 
наУ 1 таго менш. Самым буйным памешчыкам бы? цар. ё н  адзж 
меу больш зямл», чым поумжьёна сялянсюх сем’яу.

Грамадныя выкупныя плацяжы, падушныя падатю, налог», 
зборы, страхавыя взносы усё больш разарал» сялянскую гаспа- 
дагхку.

Урад, »мкнучыоя забяспечыць лепшае паступленне плацяжоу 
V казну 1 дзяшовыя рабочыя рую памешчыкам, выкарыстау ужо 
здауна кнаваушую у Раей сялянскую абшчыну. Абшчына скла- 
далася з еялян аднаго або некальюх паселшчау. Кожны селянж, 
як» Уваходз1у у яе, вёу аднаасобную гаспадарку, аднак зямля 
.ичылася уласнасцю усёй абшчыны- Абшчына У цэлым адказвала 
за паступленне плацяжоу » налогау, яюя прыл1чвалкя з яе чле- 
нау. Разароны еелянш не мог па свайму жаданню юнуць свой ка- 
валачак зямл1 » паюнуць вёску. Абшчына затрымл1вала яго, бо 
у выпадку уходу аднаго з яе членау належаушыя з яго падатю 
раскладалкя на астаючыхся еялян.’ Гэтым самым абшчына пры- 
мушала кожнага свайго члена плацщь падатю незалежна ад
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убытачнасф або даходнасщ гаспадарю. Яна затрымл1вала раэ-
В1ЦЦё ПрЭДуКЦЫЙНЫХ С1Л.

Малазямельны селянш вымушан бы^ арандаваць у памешчыка 
зямлю, карыстацца выганам для жывёлы, лясам! 1 вадаёмамц на- 
лежачым! памешчыку. За Усё тэта селянш без усякай узнагароды 
апрацоувау памешчыцкую зямлю сва1м жалюм швентаром 1 да
рам выконва^ для памешчыка цэлы рад павшнасцей, яюя аста- 
Л1Ся з часу прыгоннага права. Гэтыя так званыя адработю был! 
гало^най формай кабальнай эксплаатацьй сялян. Ярюм пры- 
кладам кабальнага становшча сялянства был1 Закауказзе I 
Цэнтральна-чарназёмны край. Тут селянш за дзесяцшу зямл! 
^ноау памешчыку не толью высокую арэндную плату, не толью 
працавау на памешчыцкай зямл1, але 1 павшен бы^ падносщь. 
памешчыку падаруню 1 уплачваць спецыяльны збор у яго ка- 
рысць.

1так «магутныя астатк1 сярэдневяко^я», як гаварыу Ленш„ 
затрымл!вал1 эканам1чнае развщцё крашы. Уся улада к канцу 
XIX в. аставалася у руках памешчыкау-прыгонншау.

Буржуазия, узмацняючыся эканам1чна, аставалася адстароненай 
ад пал1тычнай улады. Натуральна, што яна 1мкнулася прымаць 
удзел у дзяржа^най уладзе, для таго каб умацаваць сваё стано
вшча. Аднак руская буржуаз1я не вяла рэволюцыйнай барацьбы 
з самадзяржа^ем: яна была надта напалохана рэволюцыяй 1848 г_ 
на Захадзе 1 рэволюцыйнай барацьбой Парыжскай комуны у 
1871 г. у Франции. Апрача таго— тэта асабл)ва важна— буржуа- 
З1я шукала згоды з самадзяржауем таму, што яе класавыя шта- 
рэсы ^сё цясней перапляталюя з царызмам. Царсю $фад разда
вав фабрыкантам I заводчыкам па павышаных цэнах казённыя 
заказы, ён  ахоува^ айчынную прамысловасць высоюм! пошлшам! 
ад канкурэнцьп з дзяшовым! заходнееурапейсюм! таварамь 
Буржуаз1я цесна звязала свае штарэсы з памешчыцюм земле
владением, таму што агромная колькасць дварансюх зямель 
была заложана у належаушых буржуазп банках.

Заваявальная палггыка царызма адкрывала прамысло^цам 
новыя рыню для збыту таварау, для атрымання сыравшы. Ня- 
спынна захватваючы тэрыторьн суседшх народау, царызм пера- 
твара^ IX у калони, бязлкасна грабячы туземнае насельшцтва. 
Царсю рэжым штыком 1 б1зуном абараня^ буржуаз1Ю, аблягчаю- 
чы ёй страшэнную эксплаатацыю рабочых, дапамага^ змагаццаг 
з забастоукам1 1 трымаць рабочых у кабальнай залежнасць

Нядз1уна, што тэта падшмала рабочых, сялян ! шыроюя масы 
прыгнечаных нацыянальнасцей на рэволюцыйную барацьбу су- 
проць прыгоншкау-памешчыкау, супроць царскага самадзяржауя.

НАРОДН1ЦТВА 70 1 80 х ГА Д О У

Магутныя рэштю сярэдневякоуя, тармозячы I Уродуючы 
гаспадарчае развщцё Рас», усё-ж не мапн спынщь ход псторьп. 
Каштал1зм у Раси разв1вауся.

10



Ленш, характарызуючы развщцё каттал1зма у той перыяд 
у  галже сельскай гаспадаркц шса^, што сялянства раскалолася, 
што грамадная маса сялянства

«няухжьна разаралася I ператваралася у пролетарыя^, 
меншасць выдзяляла кучю нешматлМх, але чэпюх кулаков 
1 гаспадарных мужыко^, прыб1раушых да рук сялянскую 
гаспадарку 1 сялянсюя земл!, складаючых кадры нараджаю- 
чайся сельскай буржуазп» (т. IV, стр. 101).

Разароныя, зада^леныя нуждой сяляне ^ходзш  з вёсж, юдал1 
свае шматк! зямл1 1 1ШЛ1 на фабрЫкч 1 заводы. У  70-я гады што- 
год да паутара мшьёна^ сялян уходз1ла на адхожыя промыслы. 
Руск1я кашталкты пачал1 атрымл1ваць рабочую алу па казачна 
дзяшовай цане з радоу разаронага шматм1льённага сялянства. 
Расл1 фабрьна 1 заводы, I  ̂ IX складвалкя першыя атрады рабо- 
чага класа.

Пераважную масу насельжцтва Расп складал1 сяляне, яюя 
пачал1 барацьбу супроць памешчыкау яшчэ задо^га да адмены 
прыгоннага права. Пасля адмены прыгоннага права барацьба 
сялянства за зямлю безупынна прада^жалася. Гэтая барацьба 
вельм1 часта вьшвалася ^ форму паасобных бунтау, па^станняу 
1 падпалау памешчыцжх уладання^. Але сялянства змагалася 
раз’яднана; адзшага руху, як1 мог-бы прывесщ да звяржэння 
самадзяржауя, не было, таму што яшчэ не вырас 1 не ^змацнеу 
пролетарыят, яю павё^-бы за сабой сялянства, не было у ная^- 
насщ лролгтарскай партьп.

У  гэтай абстано^цы узшкл1 рэволюцыйныя аргашзацьм, вя- 
домыя пад назвай «народшцюх».

Народнщжя аргашзацьм складалкя з дробнабуржуазнай ш- 
тэлкенцьп, студэнцтва, дзяцей разары^шыхся дваран, духавен- 
ства, чыноушка^, купецтва.

Н ар од и т л1чыл1 сябе соцыял1стам1, але «па сутнасш тэта 
•бы  ̂ зус1м не соцыял13м, а прыгожадушная фраза, добрыя мары, 
у як1я ахшала сваю тагачасную рэволюцыйнасць буржуазная 
дэмакратыя» (Лежи). Тэта не бы^ навуковы соцыял1зм Маркса—  
Энгельса, яш ^казвае шлях1 вызвалення рабочага класа I $к1х 
працоуных ад кашталктычнага рабства. «Соцыял1зм» народжка^ 
быу не навуковы, а уташчны, рэакцыйны, у 1м не было, па трап- 
наму выражэнню Лешна, «ж грана соцыял13ма». 3 аднаго боку, 
н ародит адлюстроувал! рэволюцыйную барацьбу сялянства су- 
лроць царызма 1 памешчыцкага землевладения, а з другога боку, 
падтрымл1вал1 1мкненне сялянства захаваць сваю дробную гаспа
дарку 1 дзгля гэтага затрымаць развщцё каттал1зма. Н ародит  
Л1ЧЫЛ1, што Раая з'яуляецца самабытнай кражай, якая можа 
ышаваць каштал1зм 1 тым самым мтаваць «язву пролетарыяцтва» 
(як яны гаварьш аб рабочым класе).

У  «патрыярхальнасц1», г. зн. поудзшасщ тагачаснай рускай 
вёсю, «не сапсаванай разлагаючым уплывам горада», яны бачьш 
•скову соцыял1зма.
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У  сялянскай абшчыне, якая асталася ад прыгоннщюх часо^ 
г падтрымл1Валася царызмам, якая служыла для закабаления бед- 
наты, выкачвання падаткау пры дапамозе кругавой парую;—  
у гэтай сялянскай абшчыне народнш бачьш ячэйку будучага 
соцыял1стычнага грамадства. Тым самым народнш прабавал1 
спышць пстарычнае развщцё, замацаваць вашючую адсталасць 
усёй крашы.

Адма^ляючы наяунасць каттал 1зма у краше, рашуча высту- 
паючы на барацьбу з развщцём каштал1зма, народнш адмау- 
лял1 значэнне класа фабрычна-заводсюх рабочых як мапль- 
шчыкау катталштычнага грамадства, як юра$шко^ сялянства у 
яго рэволюцыйнай барацьбе.

Вялшую ролю рабочага класа як адзша паслядо^нага бараць- 
бгга за соцыял13м народнш адма^лялц з’я^ляючыся самым» 
заядлым1 пращушкам1 навуковай тэорьй Маркса аб соцыял1зме, 
аб шляхах яго перамоп. Яны не за^важал1 нават нараджэння 
рускага рабочага класа, ям ужо пачау сваю барацьбу 1 аргашза- 
ва$ першыя баявыя выступленш— забасто^ю 1 жш.

Народной адлюстроувал1 стьтйную  сялянскую барацьбу 
супроиь прыгоннщкага гнёту, але IX тэорыя, «х метад, 1х прак- 
тыка был! няправшьныя 1 не магл1 прывесш да перамоп.

Народнш у масе сваёй был» паслядо^н1кам1 бунтара— анар- 
Х1Ста Бакунша. Яны адмаулял1 неабходнасць барацьбы за завая- 
ванне палИычных свабод 1 зуам адвяргал» неабходнасць бараць
бы за дыктатуру пролетарыята. Бунтары-народнш думал», што- 
давол1 1нтэл1генту-рэволюцыянеру з’явщца у вёску 1 аб’яснщь 
сялянам IX беспрасветнае становшча, як сялянская маса падт- 
мецца на паустанне.

Народшкам не толью не ^далося падняць сялянства на $се- 
раайсю бунт, але не ^далося аргажзаваць колью-небудзь пры- 
метны рух. Сялянства асталося глух1м да прапаганды IX погля- 
дау. Называючы сябе народнжам1, яны аказалюя, як характары- 
за>ва$> IX Ленш, «страшэнна далёю ад народу». Пацярпе^шы па- 
ражэнне у рабоце сярод сялянства 1 расчараваушыся у метадах 
сваёй барацьбы, бачачы бясплоднасць сва»х спроб выклшаць 
сялянсю рух, народнщкая аргашзацыя «Зямля 1 Воля» раскало- 
лася У 1879 г., » з яе выдзелшася партыя «Народная Воля», якая 
сваёй гало^най задачай паставша забщь цара. Народавольцы 
адмовшся ад работы  ̂ масах, на прабуючы больш уцягваць 
сялянскую масу У рэволюцыйную барацьбу. Яны спадзявалюя 
шляхам змовы 'вузкай закансшраванай трупы без падтрымання 
мае. без масавага руху, тэрорам, забойствам царсюх мшетрауг 
1 асабл1ва забойствам цара звергнуць самадзяржауе.

1 сакавша 1881 г. Александр II бы$> забгг, але на месца 3361- 
тага цара на прастол неадкладна ^сеуся друп цар— Александр III. 
Народавольцы-першамартауцы бьш  пакараны смерцю. Рэакцыя 

 ̂ краше яшчэ больш узмацшлася.
Рэакцыйная народнщкая тэорыя сялянскага соцыял!зма, 

метады » сродю »х палНычнай барацьбы (шдывщуальны тэрор,
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змоунщкая аргашзацыя адзшочак-«герояу» без масы) цярпел! 
крах.

Разгром народавольцау паказау, што метад шдыв»дуальнага 
тэрору не можа прывесш да звяржэння царскага ладу 1 тым 
больш да заваявання соцыял»зма. (ндывщуальны тэрор заусёды 
з’яуляуся рэзультатам роспачы, нявер’я у масавы рух. Таюм быу 
1 тэрарызм народшкау 70 1 80-х гадоу. 1ндыв1дуальны тэрор 
народнжау губ1у усяю пачынаушыйся масавы рух. Гэтая тактыка 
тэрарызму выцякала непасрэдна з иароднщкай тэоры» «герояУ» 
1 «натоупу», па якой «героЬ пав1нны был1 кампенсаваць пааУ- 
насць «натоупу».

СВЭ1М1 ПЭЛ1ТЫЧНЫМ1 ПрыёмаМ1 НЗрОДШЮ адцягвал» масы ад 
рэволюцыйнай барацьбы, сеял» у масах самую шкодную шюзто, 
што хтосьщ за IX будзе змагадца. Лешн з усёй бязл1таснасцю 
выкрывав гэтую народнщкую тактыку тэрарызму як «адзша- 
борчаства», якое асуджае масы на пааунасць, «да аслаблення 
работы па падрыхтоуцы нашску мае на самадзяржауе» (Ленин, 
т. У , стр. 134). Толью масавы рух, яюм юруе пролетарская 
партыя, толью рэволюцыйная барацьба мае, якую наюроувае 
вучэнне марказма-лешшзма, магл» прывесщ да перамоп.

Але марказм у РасП мог стаць асновай для фармавання проле- 
тарскай парты», пераадаляваючы народнщюя тэорьй аб самабыт- 
насш Расп, аб прыраджоным 1 прыродным соцыял13ме рускага 
селянша, аб соцыялютычным характары рускай абшчыны, аб 
«героях» 1 «натоупе», аб шдыв»'дуальным тэроры »т. д. Без гэтага 
щ аб якой масавай пролетарскай арган»зацы1 не магло быць 
1 гутарю.

’Русю марказм вырас 1 узмацнеу у барацьбе з народшцтвам 
як з лютым ворагам марказма. Заслуга першых баёу з народ- 
нщтвам належыць трупе «Вызваленне працы», якая складалася з 
раду рэволюцыянерау з Г. В. Плеханавым на чале, што адкало- 
Л1ся ад народшцтва. У  1883 г. трупа «Вызваленне працы» упер- 
шыню падняла сцяг марказма У РасП. Але толью дзейнасць 
Владз1М1ра 1лыча Лента прынесла «анчатковы разгром тэорьп 
I метадау палйычнай барацьбы народшцтва, канчатковую пера- 
могу марказма I стварэнне сапраУды рэволюцыйнай партьп рус
кага рабочага класа.

Але перажытю гэтых тэорый давал1 сябе адчуваць 1 (1 далей- 
шым на уам працягу рэволюцыйнай барацьбы. Вось чаму Лент  
ва ^еёй сваёй дзейнасц1 вёу нястомную барацьбу з перажыткам! 
народнщкай 1Дэалогц 1 у прыватнасщ з тэрарызмам парты» эсэ- 
рау, якая праводзша народнщюя тэорьп.

«Уся псторыя рускай рэволюцыйнай мысл» за апошнюю 
чвэрць века ёсць псторыя барацьбы марказма з дробна-буржу- 
азным народнщюм соцыял»змам»,— п»сау Л ен т у 1905 г. (т. VIII, 
стр. 360).

Л ен т неаднаразова указвау, што спроба эсэрау адрадзщь 
тэрор ёсць рэволюцыйны авантурызм, бо тэрор лоунасцю абан- 
крошУся яшчэ У пагаярэдн», народнщю перыяд.
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Ленш т са у  (у рэзалюцьц I! з’езда РСДРП ): «З’езд рашуча 
адвяргае тэрор, г. зн. сктэму адзшкавых палкычных забойствау, 
як спосаб пал1тычнай барацьбы... як1 разбурав сувязь рэволюцыя- 
нерау з масам1 рэволюцыйных класау насельнщтва, яю пасяляе 
самыя памылковыя уяуленн! аб задачах 1 спосабах барацьбы 
з самадзяржауем» (т. VI, стр. 10).

Лешн т са у : «Соцыялюты-рэволюцыянеры на1уна не заува- 
жаюць таго, што IX схмьнасць да тэрарызму звязана самай цгс- 
най прычыннай сувяззю з тым фактам, што яны з самага па- 
чатку стал1 1 прадаужаюць стаяць у баку ад рабочага руху, не 
1мкнучыся нават зрабщца партыяй рэволюцыйнага класа, яю 
вядзе сваю класавую барацьбу» («Революционный авантюризм*, 
т. V,  стр. 147).

ПЕРШЫЯ РАБОЧЫ Я АРГАН13АЦЫ1 У  РАС11

У  70-х гадах М1нулага стагоддзя барацьба рабочага класа Усё 
расшьгралася, рабочьпя хвалява«н1 стал1 набываць усё болын во
струю форму. Асабл1ва альны быу стачачны рух у Пецербургу 

(Леншградзе). Услед за Пецербургам стачю 
ахапш тэкстыльныя лрадпрыемствы Ма- 
сквы, Шу1, 1'ванава, Яраслауля, заводы 1 руд- 
Н1К1 Данбаса, чыгуначнае будаушцтва, Рас- 
тоу, Маскву, Одэсу.

Асноунай прычынай стачак было цяжкаг 
матэрыяльнае станов1шча рабочых. Рабочы 
дзень складау у тэты час у сярэдшм 12— 14 
гадзш. Рабочыя змагалюя за скарачэнне ра
бочага часу, за павел1чэнне заработнай пла- 

П. Алексее? ты, за змяншэнне штрафау 1 за Устанаулен- 
ленне дахладных расцэнак.

Стачк1 у радзе выпадкау канчалюя умяшаннем палщьп 1 войск, 
зб1ваинем рабочых. Спачатку стачю рабочых праходзш неаргаш- 
завана, разрознена, але паступова баставаушыя прывучалкя да 
больш аргашзаванай барацьбы. У  гэтай барацьбе вырастал! кадры 
перадавйкоу-рабочых. Вельм1 ярюм прыкладам такога рабочага- 
перадавша быу ткач Пётр Алексееу, яю прымаУ удзел у народнщ- 
юх гуртках 70-х гадоу. Арыштаваны палщыяй за рэволюцыйную 
дзейнасць 1 юраунщтва стачкам!, ён бясстрашна заяв1У лерад 
царсюм судом, што не далёк той момант, кал1 «падшмецца муску- 
лктая рука рабочага люду 1 ярмо дэспатызма, агароджанае шты- 
хам1, разляцщца У прах»- Гэтае выступление рабочага-рэволю- 
цыянера сведчыла аб нарастанн! новай алы у барацьбе з ца- 
рызмам 1 прыгоннщтвам.

Для юраунщтва барацьбой рабочых стваралкя першыя рабо
чыя рэволюцыйныя аргашзацьп. Гэтыя аргашзацьп. вызваляю- 
чыся паступова ад народнщюх памылак, пачынал! выпрацоуваць 
пролетарскую лшпо барацьбы.
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Першай рабочай арааназацыяй быу «Пауднёвараайска рабочы 
саюз», яка ^знак у Одэсе У 1875 г. Саюз налачва  ̂ да 800 рабочых 
1 бы^ звязан з буйнейшьама прадпрыемствама Одэсы. У  самым па- 
чатку сваёй дзейнасщ ён разыйшоуся з народнакама, якая праба- 
вала уцягнуць яго членау на народнщка шлях барацьбы. Сваёй 
асно$най задачай саюз ставау барацьбу з самадзяржаугм 1 завая- 
ванне палггычнай свабоды, хоць ён да канца не змог аддзелацца 
ад народнацках погляда^. Пасля некальках месяцау сваёй работы 
«Па^днёварасайска рабочы саюз» бы^ разгромлен лалацыяй, усе 
яго кара^наю арыштаваны. Арганазатар саюза Заслаукка быу 
прыгаворан да 10-гадовай катарга 1 памёр у турме у 1878 г.

Некалька пазней— у 1878 г. у Пецербургу узнш «Пау1ночны 
саюз русках рабочых». Яго арганазатарама была столяр Сцепан

Халтурын 1 металаст Обнорска. Саюз прымау вялака $дзел у ста
чанным руху пецербургсках рабочых, каруючы першыма самастой- 
ныма выступлениям! рабочага класа. Саюз выпрацаваУ сваама 
салама рэволюцыйную праграму. Гэтая лраграма высофвала пе- 
рад рабочым класам задачу звяржэння самадзяржа^я а заваявання 
палатычнай свабоды, звязваючы пры гэтым барацьбу за палатыч- 
ную свабоду з барацьбой за соцыялазм. Побач з гэтыма зусам 
правальныма палажэнняма у праграме была народнацкая памылка, 
напрыклад праводзауся народнацка логляд на ролю сялянохай 
абшчыны. Саюз неаднаразова ладкрэславау мажнародны характар 
задач, якая стаяць перад рускам рабочым класам. «Пауночны 
сааоз» быу разгромлен у 1881 г. Яго парадная Халтурын бы$г 
арыштован а павснаан у 1882 г.

ПЕРШЫЯ СОЦЫ ЯЛ-ДЭМ АКРАТЫ ЧНЫ Я АРГАН13АЦЫ1 У РАС11

У  80-х гадах рабочы рух ахагпу рад асноуных прамысловых 
раёнау Расы. Асаблава вялакае значение мела забастовка у Арэ- 
хава-Зуеве 9 1885 г. на тэкстыльнай фабрыцы Савы Марозава. 
Повадам к гэтай забасто^цы паслужыла самавольства У штрафа- 
ванн1 рабочых. За адзан 1884 г. Марозау шляхам штрафау агра- 
61у рабочых на 300 тыс. руб., што складала амаль палавану за-

В. Заслауска С. Халтурын В. Обнорска
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работнай платы уп х  рабочых. Абураная 8-тысячная маса рабочых 
пачала забастоуку. У  першы-ж дзень заб^стоук! рабочыя разгра- 
М1Л1 фабрычную краму, з якой па вздутых цэнах адпускал!ая 
нягодныя прадукты. Улады, пераканаушыся, што абяцанням1 
нельга зламаць забастовку, рашьш дзейшчаць алай. Был1 выклы 
каны полк пяхоты I казакь Пачалюя арышты юраунжоу. Рабо
чыя— усе як адз1н— рашыл1 вмзвалщь арыштаваных. Завязалася 
схватка з войскам!, у якой многа рабочых было заб1та 1 пара- 
нена. Забастоука была падаулена. Некалью сот рабочых был! 
высланы на радз1му, а юраУнпй забастоУю—рабочыя Маюегнка 1 
Волкау адпраулены у ссылку. Не гледзячы на няудалы зыход за
б а ст у ю , яна усё-ж прымуала царсю Урад выдаць рад фабрычна- 
заводсюх закона^, рэгуляваушых станов!Шча рабочых. Тэта было 
зроблена з мэтай недапушчэння росту стачачнага руху у шшых 
раёнах.

Станавьлася ясна, што у Раей сапрауды стварауся рэволю- 
цыйны клас, здольны стаць юраунжом 1 правадыром шыроюх 
мае сялянства. Няд31'Уна, што У гэтых умовах пачал1 узнжаць 
аргашзацьп, яюя зуам не задавальнялкя народнщюм1 поглядамй 
Яны знаёмшея з вопытам заходнееУрапейскага рабочага руху; 
з вучэннем Маркса, аб’яулял1 сябе староннжам! гэтага вучэння 
1 пачынал! прапагандаваць марказм у Раса.

Першай рускай маркаецкай соцыял-дэмакратычнай аргаш- 
зацыяй была трупа «Вызваленне працы». Яна была асиована за 
грашцай у 1883 г. Яе аснавальнжам! бьш  быушыя члены «Чор- 
нага перадзелу», яюя у далейшым а д ь ш т  ад народнщтва,—  
ПлеханаУ, Аксельрод, Засул1ч, Дэйч 1 1гнатау. Трупа «Вызваленне 
працы» прарабша вялжую работу па прапагандзе марказма 
У Раей. Яна выдавала рад кшг Плеханава: «Соцыял13м 1 пал1тыч- 
ная барацьба» (у 1883 г.), «Нашы рознагалоса» (у 1884 г.); яна 
перакладала на рускую мову работы Маркса 1 Энгельса 1 распаУ- 
сюджвала IX у Раей. Трупа «Вызваленне працы» правяла вялТ 
кую барацьбу з народшцтвам. Яна паказала шкоду народнщюх 
тэорый аб самабытнасш эканам1чнага развщця Раей, аб значэнш 
абшчыны, аб адмаУленш самастойнай рэволюцыйнай рол1 ра
бочага класа. Л 1чбам1 1 фактам! яна даказала развщцё капгга- 
Л1зма У Раей ! разлажэнне пад яго уплывай абшчыны. Трупа 
«Вызваленне працы» раз’ясняла, што Раая можа прыйсщ к со- 
цыял1зму не праз сялянскую абшчыну, М1нуючы каштал1зм, а 
толью шляхам класавай палггычнай барацьбы пролетарыята, праз 
рэволюцыйнае звиржэнне панавання памешчыкау 1 буржуазй. 
Трупа «Вызваленне працы» падкрэслхвала рэволюцыйную ролю 
пролетарыята 1 яго здольнасць к самастойнай барацьбе за свае 
штарэсы.

Аднак трупа дапускала у той-жа час у сва1х работах рад апар- 
тушетычных памылак. Яна недаацэньвала рэволюцыйныя алы 
шматм1льённага сялянства 1 здольнасць пролетарыята юраваць 1М.

Яна пераацэньвала ролю Л1беральнай буржуазй у ба
рацьбе з царызмам, Л1чачы яе рэволюцыйнай алай.



Трупа «Вызваленне працы» ставюа пытанне аб стварэнш со- 
цыял-дэиакратычнай рабочей партьп у Раси.

Сваей работай яна аказала в я л т  уплыу на выпрацоуку мар- 
КС1СЦК1Х поглядау сярод членау соцыял-дэмакратычных гурткоу, 
яюя быстра пашыралшя па усёй Раем. Але бяда трупы «Вызва
ленне працы» заключалася у тым, што яна была адарвана ад 
мае I што яе прапагандыецкая работа не была увязана 3 арга- 
шзацыйнай работай на мясцах. Таму «ось трупа «Вызваленне 
працы», гаварыу Ленш, толью тэарэтычна аснавала соцыял- 
дэмакратыю \ зрабша толью першы крон насустрач рабочему 
руху.

К канцу 80-х 1 лачатку 90-х гадоу соцыял-дэмакратычныя 
гуртю узткл 1 Ужо ва у а х  буйных прамысловых цэнтрах РаСП. 
У  Пецербургу у 1884 г. аргашзавауся пад 
юраушцтвам студэнта Благоева (пазней 
лравадыр комушетычнай партьп Балгарьи) 
гурток, яю называуся «партыяй русюх *со- 
цыял-дэмакратау» 1 яю пра1снавау да 1887 г.
У  Пецербургу-ж узшкл! гуртю Тачысскага 
<1886— 1888 гг.), Бруснёва (1890— 1892 гг.).
Бруснёуская аргашзацыя мела да 20 рабо- 
чых гурткоу у розных раёнах Пецербурга.

У  Казаш працавау гурток Федасеева 
<1888 г.), у яюм прымау удзел I Ленш. 
Соцыял-дэмакратычныя гуртю 1снавал1 так- 
сама У Юеве, Харкаве, Самары.

Так1м чынам у перыяд 1883— 1894 гг. 
узн1кл1 1 шырока распаУсюдз1Л1ся У Рас» 
марказм 1 соцыял-дэмакратычны рух. Але тэта быУ першы, «ут- 
робны» перыяд у разв1ЦЦ1 сопыял-дэмакратьп, кал! работа пер- 
шых маркс1сцк!х соиыял-дэмакратычных аргашзапый зводз!- 
лася амаль выключна Да прапаганды, кал! яны не был! яшчэ 
звязаны з масавым рабочым рухам, нал1чваючы у сва1х радах 
тольк! паасобныя адзшю найбольш свядомых барацьбпоу за 
справу рабочага класа.
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Г Л А В А  Д Р У Г А Я

ПСТАРЫЧНАЕ ПАДРЫХТАВАННЕ ! ЗАРАДЖЭННЕ
БОЛБШЭВ13МА

РАС1Я— В УЗЕЛ  1МПЕРЫЯЛ1СТЫЧНЫХ СУП Я РЭЧ Н А СЦ ЕЙ«

К пачатку X X  в. капггалктычны спосаб вытворчасш стау 
у Раей пануючым. К гэтаму часу Раая стала 1мперыял1стычнай 
крагнай, увайшла У кола альных 1мперыялктычных дзяржау, 
хоць 1 аставалася еярод IX самай адсталай. Яна была часткай су- 
светнай гаспадаряа 1 адным са звенняу адзшага ланцугу 1млерыя- 
лктычнай С1стэмы дзяржау.

К пачатку X X  в. у Раса з усёй вастрынёй сказалася супярэч- 
насць пам1ж «перадавым прамысловым 1 фшансавым капиталам» 
(Лежи) 1 адсталай, дзшай, прыгоннщкай сельскай гаспадаркай.

Разам з гэтым у Раей #сё больш узмацнялася лрыгнечанне- 
працо^ных мае. Каштал1стычная эксплаатацыя перапляталася з 
памешчыцайм гнётам, з самавольствам цара, жандарма^ 1 чыноу* 
шка^. У  Раей кнавал1 самы доуп рабочы дзень (па 13 гадзш 
1 больш), шшчанская заработная плата, агромныя штрафы, апд- 
ныя жыллёвыя 1 бытавыя ^мовы, поунае самавольства фабры- 
кантау на прадпрыемствах, памешчыцкая кабала У вёсцы, цем- 
ната, забггасць сялянства 1, нарэшце, нябачаны бюракратызм 
усяго дзяржаунага апарата.

Да гэтага даба^ля^ся самы люты гнёт царызма над уамГ 
ня,руок1М1 нацыянальнасцямь Царызм у сва1х калошях— Кавказе,. 
Туркестане, Польшчы, Украше, Фшляндьи— бязлкасна лрыгня- 
та^ карэннае насельнщтва, пазба^ля^ яго уеяюх правой: гвал- 
то^на насаджалася руская мова, закрывался нацыянальныя 
школы ! забараняуся нацыянальны друк. Царызм жорстка пада^- 
ляу усякае 1мкненне да нацыянальнай свабоды. Следуючы прын- 
цыпу «раздзяляй 1 уладаршчай», царызм нацкоува^ адны нацыя- 
нальнасщ на друпя, аргашзо^вау я^рэйсюя пагромы, распальва^ 
барацьбу ттам1Ж цюркам! 1 армянам! на Кауказе 1 т. п. Царызм 
ператвары^ Рааю  у сапраудную «турму народа^». Больш пала- 
вшы насельнштва Раей належала да прыгнечаных нацыя- 
нальнасцей.

Магчымасць бязмежнай эксплаатацьй працо^ных мае, магчы- 
масць атрымання вялшх прыбытка^ прыцягвала шшакра1нны 
каштал у Раеш . Карыстаючыся ^сямерным падтрыманнем урада, 
жшакрашны капггал ахвотна 1шоу у найбольш важный галшы



народнай гаспадарю— пал1уную лрамысловасць, металурпю, чы- 
гунк1. У  канцы XIX 1 пачатку XX в. у лрамысловасць было укла- 
дзгна 773 млн. руб. шшакрашната каттала. Яму належала 342 
буйнейших прадпрыемствы. У  адной то льда горнай 1 металур- 
пчнай прамысловасщ ён уладау 125 прадпрыемствам1 з капи
талам у 472 млн. руб.

Станов1шча царскай Расп пам1Ж 1мперыялктычным Захадам 
1 калашяльным Усходам ставка яе у ролю вартавога пса гмпе- 
рыял1эма на Усходзе. Царызм прымау удзел у дзяльбе 1 заня
ло лент Турцьп, Ютая 1 Перси. Ваенныя с1лы царызма бьш за- 
Усёды гатовы аказаць дапамогу 1мперыял1стам у падаулеиш 
рэволюцыйнага рабочага руху у Еуропе. Тэта быу спрауны 1 
люты «еурапейсю жандарм».

Усё тэта раб!ла Рааю  кра1най «ваенна-феадальнага 1мпе- 
рыял1зма» (Лешн), ачагом кашталктычнага, калажяльнага I 
ваеннага гнёту.

«Вось чаму Раая павшна была стаць вузлавым пунктам су- 
пярэчнасцей 1мперыял1зма не толью у тым сэнсе, што супярэч- 
насш гэтыя лягчэй за усё ускрывалкя дменна у Раем з пры- 
чыны асабл1ва апднага 1 асабл1ва «ецяртмага IX характеру, 
1 не толью таму, што Раая была важнейшей апорай заход- 
няга 1мперы1ЯЛ13ма, злучаючай фшансавы каштал Захада з 
каломям! Усхода, але 1 таму, што толью у Расп кнавала 
рэальная ала, здольная вырашыць супярэчнаар 1мперыя- 
Л1зма рэволюцыйным шляхам» *.

РАСЫ — ЦЭНТР М1ЖНАРОДНАГ А РЭВОЛЮ Ц Ы Й НАГА РУХУ

С1лай, здольнай вьграшыць супярэчнасш 1мперыял1зма рэво- 
люцыйным шляхам I нанесц! рашучы удар царызму, быу проле
тариат. Пролетариат Расп меУ надзейнага саюзшка У барацьбе 
з  царызмам— сялянства 1 шыроюя масы прыгнечаных нацыя- 
мальнасцей.

<... У  Расп падшмалася вел1зарнейшая народная рэволю- 
цыя, на чале якой стаяу рэволюцыйнейшы У свеце пролета
риях, яю меу у сва1м распараджэнш такога сур’ёзнага саюз- 
шка, як рэволюцыйнае сялянства Расп» *.

ПрацоУныя масы  ̂ гэтай наполняй рэволюцы! магл1 даканца 
разбщь царызм толью пры той умове, кал1 яны разгортвал! 
барацьбу далей, наюроуваючы яе не толью супроць царскага 
Урада, але ! супроць 1мперыял1зма. Рэволюцыя супроць ца
рызма збл1жалаоя, як гаварыу т. Сталш, I пав1нна была пера- 
расщ у рэволюцыю супроць 1мперыял1зма, у рэволюцыю про
летарскую.

' Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 9.
* Там-ша.
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Паустаючы супроць царызма, яю дапамагау душыць рэво- 
люцыю у еурапейск1х кражах, пролетарыят Расп тым самым 
згуртоувау вакол сябе пролетарыяу Захада 1 прыгнечаныя на
роды Исхода. Тэта выстауляла раайсю  пролетарыят на пера- 
давыя пазщьн м1жнароднага рэволюцыйнага руху. Вось чаму 
звяржэнне царызма, шсау Ленш, зрабжа-б Распо цэнтрам рэво
люцыйнага руху усяго свету, а пролетарыят Расы— яго аван
гардам.

У  гэтай абстаноуцы юраваць рэволюцыйным! баям1 супроць 
1мперыял13ма, весц1 пролетарыят на пролетарскую рэволюцыю 
магла голы<1 партыя новага тыпу. Не выпадкова таму, што 
нартыя новага тыпу узжкла у РасП, а Ленш, яе гешяльны пра- 
вадыр 1 тэарэтык, стау правадыром лпжнароднага пролетарыята.

А Б А ГУЛ Ь Н ЕН Н Е ЛЕН1НЫМ ВОПЫ ТУ БАРАЦЬБЫ  Р А Б О Ч И Х
УС1Х КРАШ

Ленш з самага пачатку сваей рэволюцыйнай дзейнасщ ства- 
рау партыю, якая ашралася на рэволюцыйную тэорыю Маркса—  
Энгельса 1 на вопыт усяго папярэдняга рэволюцыйнага руху, на 
вопыт пролетарыята У а х  краж.

'  Святкаванне 1 мая у 90-х гадах (з карцшы мастака Владз1и1рскага)

Ленш будаваУ партыю, якая з’яулялася адзшым пераемншам1 
I прадаужальншам той барацьбы за дыктатуоу пролетарыята, 
за комужзм, якую яял1 Маркс 1 Энгельс у «Саюзе комушстау» 
V Германн 1 У I 1нтэрнацыякале. Урою гера!чнай рэволюцыйнай 
барацьбы англ1йск1Х пролетарыяу, якую яны вял1 у першай 
палавше XVIII в., барацьбы французсюх 1 нямецюх рабочых,
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ЯК1Я бясстрашна бш ся на барыкадах у 1848 г., 1х вопыт барацьбы 
60-х гадоу 1 пазнейшага соцыял-дэмакратычнага руху— был! 
выкарыстаны Лешным для стварэння парты! новага тыпу. Ленш 
усебакова вывучыу 1 выкарыстаУ урою барацьбы бяссмертных 
байцоу 1 мучаншаУ Парыжскай комуны 1871 г.

ён  успрыняу 1 перапрацаваУ усё лепшае, карыснае з работы 
11 1нтэрнацыянала, рашуча выкрыушы 1 адкшуушы яго апарту- 
шзм. Лешн ул^чыу вопыт работы партый II {нтэрнацыянала У 
масавых рабочих аргашзацыях (у профсаюзах, кааператывах) 
1 у буржуазным парламенце. Але у адрозненне ад И 1нтэрна- 
цыянала, яю разл1чвау «м1рна» супрацоУшчаць з буржуаз1яй, 
Ленш выкарыстаУ тэты вопыт мшулага для барацьбы за дикта
туру пролетарыята, за комушзм.

Атраючыся на рабочы рух Заходняй Европы, Ленш выка
рыстаУ 1 урою усяго папярэдняга рэволюцыйнага руху Раси.

Ленш выкарыстаУ работу трупы «Вызваленне працы», вы
крыушы 1 адюнуУшы яе апартушстычныя памылю.

ПЕРШЫЯ ТВОРЫ ЛЕН1НА I IX СУСВ ЕТН А  Г1СТАРЫЧНАЕ
ЗН АЧ ЭН Н Е

Сваю рэволюцыйную работу Лешн лачау у маркскцюх 
гуртках Казан! ! Самары у канцы 80-х гадоУ. Ат'раючыся на 
вучэниг Маркса— Энгельса, ведучы непрым1рымую барацьбу 
за яго чыстату, Ленш у 90-х гадах пачау распрацоУку карэнных 
пытанняу рускага 1 м1жнароднага рабочага руху. К гэтаму 
часу адноацца рад буйнейших творау Лешна: «Што такое 
«прыяцел! народу» 1 як яны ваююць супроць соцыял-дэмакра- 
таУ?», «Эканам1чны змест народнщтва 1 критика яго у кшзе 
п. Струве»— у 1894 г., «Задачи русюх соцыял-дэмакратау»—  
у 1897 г. 1 «Развщцё каттал1зма У РасН»— у 1899 г. Усе гэтыя 
творы паклал! пачатак новаму, леншскаму этапу у развщц! 
марксизма I маюць сусветна-гктарычнае значэнне.

Ленш з самага пачатку сваёй рэволюцыйнай дзейнасш 
пастав1у задачу барацьбы за соцыялктычную рэволюцыю, за 
диктатуру пролетарыята. Ён з асобай с!лай падкрэсл!ваУ, што 
барацьба супроць царизма, супроць прыгоннщкага землеУла- 
дання неразрыуна звязана з барацьбой за заваяванне диктатуры 
пролетарыята. Зшштожыць царизм I памешчыцкае землеула- 
данне неабходна для таго, каб перайсщ да барацьбы за звяр- 
жэнне буржуази, за пролетарскую рэволюцыю, за диктатуру 
пролетарыята.

«... Русю рабочы,— п1сау Лешн у 1894 г.,— падняушыся на 
чале $С!Х дэмакпатычных элементаУ, звалщь абсалютызм I 
павядзе русю пролетариат (побач з пролетарыятам ус1х 
краш) прамой дарогай адкрмтай пал(тычнай барацьбы к 
пераможнай комушстычнай рэволюцьп» *. 1

1 Лемма, т. I. стр. 200
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Лешн вучыу, што звергнуць царызм М!рным шляхам нельгз. 
'Яго можа звергнуць толью пераможнае узброенае паустанне 
мае пад юраунщтвам пролетарыята.

Лен1н указав пролетарыяту самастойную палНычную лжно 
$  рэволюцыйнай барацьбе. ён  гавары^, што толью рабочы клас 
з’ яуляецца да канца рэволюцыйным класам, паслядоуным ба- 
рацьб1том супроць буржуазй, за диктатуру пролетарыята.

Таюм чынам Ленш ужо ^ сва|Х раншх творах змагауся за 
гегемошю пролетарыята, г. зн. за юруючую ролю пролета
рыята У рэволюцьп, за неабходнасць юраушцтва з боку про
летарыята рэволюцыйнай барацьбой шыроюх мае сялянства 
1 прыгнечаных нацыянальнасцей.

Барацьбе за гегемошю пролетарыята Ленш надавау ра- 
шаючае значэнне, таму што сваю сусветна-пстарычную задачу 
пролетарыят мог выканаць толью пры ^мове юра^нщтва шы- 
роюм1 народным! масамй

Ленш асабл1ва ладкрэсл1ваУ, што пролетарыят можа выка
наць сваю ролю гегемона толью ^ тым выпадку, кал1 яго ба
рацьбой будзе юраваць рэволюцыйнай партия, узброеная мар- 
кс1сцкай тэорыяй, партыя новага тыпу.

Так1М1 не был1 старыя партий II 1нтэрнацыянала. II 1нтэр- 
нацыянал (1889— 1914 гг.) нават у сваю лепшую лару быу ня- 
здолен ш паставщь, ш тым больш вырашыць рэволюцыйныя 
заданы пролетарыята. II 1нтэрнацыянал не падрыхтоувау проле
тарыят к рэволюцьп. Не рэволюцыйная барацьба з каттал1змам, 
а М1рная работа у парламенце— вось што партьй II 1нтэрнацыя- 
нала Л1ЧЫЛ1 асно^най формай сваей дзейнасцй № 51 адной лра- 
граме партый II Ьггэрнацыянала не было патрабавання дикта
туры пролетарыята для переходу к соцыял13му. Унутры гэтых 
партый усё больш умацоувалаоя апартушетычная, прэдацель- 
ская установка аб тым, што рабочы клас шбы прыдзе да улады 
И1рным шляхам, атрыма^шы большасць у ларламенце. Тыпам 
партый II 1нтэрнацыянала, як указвау! Ленш,

«... была партыя, якая цярпела р сва!м асяроддз! апарту-
Н1зм... Тэты тып перажы^ сябе» * *.

Апартушзм II 1нтэрнацыянала ашра^ся на рабочую арыста- 
■ кратыю I выражауся у прыстасаванш да буржуазй I у падпарад- 
каванш рабочага класа штарэсам буржуазй. Развщцю апар- 
тушзма спрыяу 1мперыял1зм, яю стварае

«... эканам^чную магчымасць подкупу верхшх праслоек
пролетарыята « тым жывщь, афармляе, умацо^вае апар-
ТуШЗМ» *.

Усё гэта лрывяло к таму, што старыя партий П 1нтэрна- 
цыянала перайш.й р лагер буржуазй 1 канчаткова прэдал! шта-

* Ленин, т. XVIII, стр. 86.
* Ленин, т. X IX , стр. 155.



расы пролетарскай рэволюцы». 3 самага пачатку сусветнай 
1мперыял1стычнай вайны парты» II 1нтэрнацыянала (руск»я мен- 
шавш, аигл1йск1я соцыялюты, германская соцыял-дэмакратыя, 
французсюя соцыял1сты 1 шш.) адкрыта выстуш'л! на абарону 
сваей буржуазнай «бацькаушчыны». Яны нацко^вал! ирачоуных 
розных краш адных супроць друпх ! дапамагал1 буржуази 
гнаць рабочых на фронт у штарэсах 1мперы,ял1зма. ЗдрадзГушы 
рабочаму класу, гэтыя парть»1 ператварылюя у галоуную со- 
цыяльную апору буржуазп 1 стал» на шлях адкрытай контррэ- 
волюцыйнай барацьбы супроць С С С Р  1 усяго сусветнага рэво- 
люцыйнага руху.

Прыроду парты» старога тыпу 1 неабходнасць стварэння но- 
вай парты»— партьп лешшзма вычарпальна ахарактарызавау 
т. Сталш:

«У перыяд перадрэволюцыйны, у перыяд больш Ц1 менш 
м»'рнага развщця, кал» парты» II 1нтэрнаць»1янала лрадстаУ- 
лял1 у рабочым руху пануючую алу, а парламенцюя формы 
барацьбы Л1чыл1ся асноУным1 формам»,—у гэтых умовах 
партыя не мела 1 не магла мець таго сур’ёзнага » рашаю- 
чага значэння, якое яна набыла потым ва умовах адкрытых 
рэволюцыйных схватак».

«Новы шермяд, —  прадаужае т. Сталш, —  ёсць перыяд 
адкрытых сутычак класау, перыяд рэволюцыйных выступ- 
ленняу пролетарыята, перыяд пролетарскай рэволюцы», пе
рыяд прямой падрыхтоук» ал к звяржэнню »мперыял»зма, 
к захвату Улады пролетарыятам. Тэты перыяд ставщь перад 
пролетарыятам новыя задачы аб перабудове Усёй партыйнай 
работы на новы рэволюцыйны лад, аб выхаванш рабочых 
у духу рэволюцыйнай барацьбы за уладу, аб падрыхтоуцы 

' » падцягванш рэзервау, аб саюзе з пролетариям» суседшх
кран», аб устанауленш моцных сувязей з вызваленчым рухам 
калонш » залежных крап* » т. д. » т. п.».

«Адсюль,— заканчвае т. Сталш, — неабходнасць новай 
парты1, парты1 баявой, парты1 рэволюцыйнай, дастаткова 
смелай для таго, каб павесц» пролгтарыяу «а бграцьбу 
за Уладу, дастаткова вопытнай для таго, каб разабрацца 
У складаных умовах рэволюцыйнай абстаноук1, » дастаткова 
пбкай для таго, каб абыйсщ усе 1 усяк»я падводныя каменн» 
на шляху да мэты.

Без такой парты» няма чаго » думаць аб звяржэнн»' »мпе- 
рыял1зма, аб заваяванн» диктатуры пролетарыята» *.

Вось чаму Лгнш ужо У 90-х гадах пачау барацьбу за ства- 
рэнне баявой, сапрайды рэволюцыйнай парты», якая у адрозненне 
ад старых партий II 1нтэрнацыянала з ’яуляецца партыяй новага 
тыпу, партыяй м!Жнароднай пролетарскай рэволюцы». 1

1 Сталин. Вопросы ленинизма, стр. 64—65, выд. 9-ае.
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ё и  распрацоувау праграму партьи, яе тактыку I аргашза- 
цыйныя асновы, на як1х павшна быць пабудавана гэтая рэволю- 
цыйная партыя.

БАРАЦЬБА ЛЕН1НА У 90-х ГА Д А Х  ЗА  РЭВОЛЮ ЦЫ ЙНЫ  
МАРКС13М, СУП РОЦ Ь НАРОДН1ЦТВА 1 РЭВ13П МАРКС13МА

Лешн у 90-я гады павёу барацьбу перш за усё супроць 
народнщтва, таму што яно з’яулялася адным з галопных пера- 
шкод на шляху стварэння пролетарскай партьи: к таму часу 
народнщтва яшчэ не было поунасцю пераадолена, марксизм яшчэ 
не перамог канчатаова У русюм рэволюцыйным руху.

Народнш 90-х гадоу выконвал1 рэакцыйную ролю. Рэволю- 
цыйны шлях барацьбы з царызмам яны рашуча адвяргал1. Яны 
хацел! абмежавацца маленькай канстытуцыяй.

Народнш 90-х гадоу як прадстаунш дробнай буржуазП 
упрашвал! царсю урад не дапусцщь росту фабрык 1 заводау 
1 дапамагчы дробнай вытворчасць Л1беральныя народнш пры- 
фарбоувал! дробную вытворчасць (арцел!, саматужныя про

мыслы 1 т. п.). Яны заявлял!, што на фабрыках 1 заводах ёсць 
эксплаатацыя, а у дробнай вытворчасш (у саматужных про
мыслах, арцелях) адсутшчае эксплаатацыя.

Народнш 90-х гадоу адмаУлялшя прызнаваць, што У арце
лях 1 т. п. ёсць класавы гнёт, варварская эксплаатацыя, у мно- 
п х  выпадках большая, чым на кашталклычнай фабрыцы. Усе 
мерапрыемствы, яюя прапанавалюя народшкам! 90-х гадоу 
<стварыць сялянсю банк, даць пазычку дробным уласшкам, не 
дапусцщь распаду абшчыны 1 т. п.), бьш  наюраваны супроць 
поупролетарыяу вёсю 1 садзейшчал! умацаванню сельскай 
буржуазП.

Народнш 90-х гадоу змагалкя супроць рабочага руху. Пра- 
вадыры народнщтва (АЯхайлоусю, ЮжакоУ, Крывенка) назы
вал! класавую барацьбу рабочых «школай азвярэння» 1 давал! 
царскаму Ураду рад рэцэптаУ, як змагацца з растучым рабо- 
чым рухам.

Народнщтва перашкаджала згуртоуваць рабочы клас, 1 яго 
трэба было разграмщь.

У  сваёй рабоце «Што такое» прыяцел! народу» 1 як яны ваю- 
юць супроць соцыял-дэмакратау?» Ленш нанёс сакрушальны 
Удар народнщтву. Ленш паказау, што народнш, гэтыя рыцары 
мяшчанства, хочуць «м^рна пбець пад пакровам гуманных па- 
мешчыкау 1 либеральных адмшстратарау» (т. I, стр. 145).

Ленш выкрыу рэакцыйную тэорыю 1 практыку народнщтва. 
Ленш паказау, што толью фабрычна-заводсю пролетарыят 
з’яуляецца паслядоуным барацьбггом супроць царызма 1 каш- 
тал!зма. Толью рабочы клас, яю не мае тякай уласнасщ, можа 
вызвалщь сябе 1 упх працоуных ад каттал!стычнай экспла- 
атацьп



Шлях марказма I рэволюцыйнага рабочага руху ляжау 
праз пераадаленне народнщтва. Без разгрому народнщтва не- 
магчыма было стварыць у Расы пролетарскую партыю. У  ба- 
рацьбе з народнщтвам вырас 1 ^змацнеу марксизм у РасН. Га
лопную, рашаючую задачу па разгрому народнщтва: выкана^ 
Ленш.

Выступаючы ^ 90-х гадах супроць л1беральнага народнщтва, 
Ленш адначасова вёу барацьбу 1 супроць так званых «легаль
ных маркастаУ»— Струве, Туган-Бараноускага, Булгакова. Тэта 
был1 буржуазный штэлшенты, яюя на старонках легальных 
журналау разв1вал1 буржуазный погляды, прыкрываючы IX 
маркс1СЦК1М1 фразами

Шырокае распа^сюджанне марказма У Раси, рост масавага 
рабочага руху, слабасць 1 няздольнасць Л1беральнай буржуази 
дабщца ^лады пад сцягам сваёй уласнай праграмы— усё тэта 
штурхала прадстаушкоу буржуази на .закрывание з марказмам.

«Легальный маркасты» прабавал! прыстасаваць марказм 
да штарэсау буржуази, еыюнуушы з яго яго рэволюцыйны 
змест, яю быу, зразумела, непрынятны для буржуази. «Легаль
ный маркасты» адмаулял! неабходнасць пролетарскай рэволюцьи 
1 дыктатуры пролетарыята. Яны л1чыл1, што усе супярэчнасщ 
кап1тал1зма, напрыклад барацьба пам1ж пролетарыятам 1 бур- 
жуаз1яй, крызю 1 шшае, паступова, м1рным шляхам згладзяцца 
1 у канцы канцо^ зшкнуць. Яны абаранял1 вечнасць 1 непахк- 
насць каттал13ма. Барацьбу пролетарыята яны прабавал1 пад- 
парадкаваць штарэсам буржуази. Пролетарыяту яны адводзш  
толью ролю грубай ф131чнай алы, якая лавшна толью расчыс- 
цщь глебу для панавання буржуази. Яны 1мкнулкя ператварыць 
пролетарыят у падгалосак буржуази, заюпкаючы яго «пайсщ 
на вывучку да капггал1зма».

«Легальный марксюты» крытыкавал1 народшка^, яюя адмау- 
лял! немшучасць развщця каштал1зма. У  барацьбе з народш- 
кам1 Ленш умела выкарыстау «легальных маркастаз?», у той-жа 
час ведучы рашучую барацьбу супроць буржуазнага скажэння 
марказма з IX боку.

Ленш з самага пачатку указва^, што Струве толью прыкры* 
вае маркскцюм1 фразам! свае буржуазный погляды, што ён—  
буржуазны дэмакрат, яю 1мкнецца весш рабочых на повадзе 
У буржуази. Ленш аказауся прау. Ужо у 90-х гадах Струве 
адкрыта стау адным з правадыроу буржуази I разам з ёй 
пазней перайшоу да адкрытай контрреволюции *.

1накш аднос^ся да Струве Плеханау. Плеханау не бачыу 
буржуазией прыроды поглядау Струве. Плеханау л^чыу, игго 
«легальный марксисты» робяць невял1юя паасобныя памылю, 
яюя яны сам1 выправяць. Таму Плеханау выступа^ супроць

‘ Пасля Кастрычнщкай рэволюцьи Струве 1 Туган-БараноУсм з'яулялюя 
активным! К1раушкаш белагвардзейцаУ, а Булгаков наеат ста? яапом яшч* 
да революций



рэзкай леншскай крытьпй струшзма. Плехана^ вёу пал1тыку 
прым1рэнцтва да «легальных маркск:тау>.

У  розных адносшах Ленша 1 Плеханаиа да «легальных 
4 марксиста^» 1 да народншау выявшся два падыходы да Л1бе- 

ральнай буржуазп 1 сялянства. Ленш ускрыва^ усю непасля- 
доунасць, нерэволюцыйнасць буржуазп, выкрывау усе яе спро- 
бы падпарадкаваць пролетарыят свайму ^плыву. У  той-жа час 
ён указвау на сялянства як на адзшага трьталага саюзш'ка 
пролетарыята у барацьбе з царызмам. Наадварот, Плехана^ 
пераацэньвау рэволюцыйную ролю буржуазп 1 адмауля^ ролю 
сялянства як саюзшка пролетарыята ^ надыходзячай рэво-
ЛЮЦЫ1.

Барацьба Лешна з народнщтвам 1 «легальным марказмам> 
мела буйнейшае м^жнароднае значэнне, таму што тэта была 
барацьба за рэволюцыйны марксизм, за гегемонию пролетарыята, 
супроць буржуазных (струв13м) 1 дробнабуржуазных (народнщ- 
тва) шроб падпарадкаваць пролетарыят варожаму ^плыву.

Агромнае значэнне гэтай барацьбы для ;усяго сусветнага рэ- 
волюцыйнага руху заключалася таксама ^ тым, што адначасова 
Ленш бязл1тасна выкрыва^ апартушзм у соцыял-дэмакратыч- 
ных партыях II 1нтэрнацыянала, погляды яюх мел! самую цес- 
ную сувязь з «легальным маркозмам». Апартушзм II 1нтэрна- 
цыянала найбольш паслядо^на выразш германсюя соцыял- 
дэмакраты— Бернштэйн, Дав^д, Фольмар 1 шш. Бернштэйн, бу- 
дучы адным з кфаушкоу нямецкай соцыял-дэмакратьй, адкрыта 
патрабава^ у 90-х гадах перагляду, «рэв1зп», у а х  поглядау 
Маркса (адуюль назва рэв1з1яшзм). ён  выстушу супроць пункту 
праграмы партий аб канчатковай мэце барацьбы пролетарыята, 
г. зн. супроць соцыял13ма, прапануючы взамен тэтага м1рна- 
рэфармюцкае 1 толью частковае вьгпрауленне катталктычнага 
ладу. «Рух— усё, канчатковая мэта— шшто»,— вось той асноушы 
лозунг, пад знакам якога рэв1завау марксхзм Бернштэйн, 1 у 
гэтай справе ён бы^ адразу-ж падтрыман пара^нальна шматл1- 
юм 1 старокш«ам1— апартушстамп соцыял-дэмакратам! ГерманН 
I 1ншых краш. Выступаючы супроць дыкгатуры пролетарыята, 
Бернштэйн стая^ за згоду, за М1р з буржуаз1яй. Ён даказва^, 
што рабочы клас можа мерным шляхам прыйой к соцыял1зму, 
таму што супярэчнасц! каштал1зма шбы змякчаюцца I шляхам 
дробных палепшанняу могуць быць лшйдаваны. Тэта было стра- 
шэннае, грубейшее скажэнне Усяго рэволюцыйнага вучэння 
Маркса 1 Энгельса. Бернштэйн 1 яго аднадумцы, называючы сябе 
соцыял-дэмакратам1, 1мкнул1ся прывщь сваёй партий буржуазный 
погляды, разлагал! яе энутры.

У  канцы 90-х гадоу супроць Бернштэйна выступ^ в1дны 
тэарэтык II 1нтэрнацыянала— Кауцкь Але крытыка Кауцкага была 
непаслядоунай, прым1рэнцкай. Кауцю напрыклад зупм абыхо- 
дзг  ̂ ма^чаннем той факт, што Бернштэйн адмауляу дыктатуру 
пролетарыята I неабходнасць гвалтоунай рэволюцьй для звяр- 
жэння буржуазп.
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Тольк! Лешн да канца паслядо^на выкрыв бернштэйшянцаУ- 
Ленш указав, што тэорыя «легальных марксктау» упярэдз1ла 
рэв131ю маркозма бернштэйшянцалй. У  сва1м артикуле «Наша 
лраграма» Ленш шсау, што Бернштайн 1 яго староншш прапа- 
ведуюць

«... не тэорыю барацьбы, а тэорыю устугтчывасф— уступ- 
чывасщ у адносшах да злейших ворага^ пролетарыята... 
як1я не стамляюцца вышукваць новыя сродю для цкавання 
соцыялкта^» *.

БАРАЦЬБА ЗА  ПАРТЫЮ НОВАГА ТЫПУ

Непрым1рыма змагаючыся з народнщтвам I рэв1з1яй мар- 
кс1зма, Ленш у 90-х гадах узмоцнена працзвау над стварэннем 
рэволюцыйнай баявой партьп, здольнай юраваць рабочим кла- 
сам у барацьбе за заваяванне диктатуры пролетарыята.

Прыехаушы у Пецербург у 1893 г., Ленш увайшо^ у мар- 
ксюцкую трупу, у якой працавал1 Кржыжаноуаб (цяпер член ЦК  
партьп), Ст. 1в. Радчэнка, Г. Красш (брат памёршага Л. Б. Кра- 
сша, наркамзнешгандлю), Ванее^, Н. К. Крупская I шш. Усе яны 
працавал1 у розных гуртках Пецербурга. Лешн сгау працаваць 
за Неускай заставай, ё н  чытау 1 раз’ясняу рабочим «Капггал» 
Маркса 1 гутарьгу з 1М1 аб IX рабоце 1 аб умовах працы на фаб
риках 1 заводах. На гэтых занятках Ленш раз’ясняу 1м сувязь 
IX шшчаты з ус1М кнуючым ладам, паказвау шлях1 1 опосабы 
яго зшштажэння. Цесная увязка тэорьи 1 практик! з ’яулялася 
важнейшай асабл1васцю работы Ленша у рабочих гуртках. 
Там-жа ён сустрэуся з перадав1кам1-рабочым1 Шэлгуновым * 1 
Бабушкшым 5, як1х прыцягнуу да актыунай работы.

Ленш вельм1 хутка стау? на чале маркасцкай трупы у Пецер- 
бургу. У  1895 г. гэтая трупа, аб’яднаушы маркскщйя гуртю 
розных раёнау, стала называцца «Саюз барацьбы за вызваленне 
рабочага класа». Тэта была першая соцыял-дэмакратычная арга- 
нЦацыя у Раса, створаная Лентым на принципе цэнтрал!зма, 
г. зн. на аснове юраунщтва з адзшага цэнтра. К]руючым органам 
саюза было бюро  ̂ складзе Ленша, Мартава, Ванеева, Старкова 
1 Кржыжаноускага.

К часу аргашзацьп пецербургскага «Саюза барацьбы» рабочы 
рух альна узрос. Лш стачачншау павял1чвауся з кожным годам. 
Рабочыя вял! эканам1чную барацьбу з гаспадарам!, даб1ваючыся 
лепшых умоу работы. Стачанная барацьба у гэтыя гады прамы- 1

1 Ленин, т. И, стр. 492.
1 ШэлгуноУ (нарадз!Уся У 1867 г.)—рабочы-соцыял-дэмакрат, нсадна- 

разова арыштоУваУся. У  турме аслеп.
* Бабушкш (нарадз!Уся у 1873 г.)—рэволюцыянер-большэв|к, прымаУ 

актыУны Удзел у партыйнай рабоце; у 1906 г. рзсстрэлен карнай экследы- ЦЫЯЙ У С|б1ры.
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словага уздыму, кал1 попыт на рабочыя рую быу надзвычай вя- 
Л1К, канчалася у большасщ выпадкау паспяхова. Асабл1'ва знач- 
най стачкай гэтага перыяду была стачка 30 тысяч ткачоу у Пе- 
цербургу у 1896 г. Гэтая стачка аказала некаторы уплыу на па 
лепшанне умоу працы рабочых: замест 13— 15-гадзшнага рабо- 
чага дня быу уведзен 111/г-гадзшны, павысшся расцэнкь Гэтая 
стачка паказала, якую агромную алу прадстауляе пролетарыят, 
кал! ён становщца на шлях рашучай барацьбы.

Члены пецербургекага «Саюзз барацьбы за вызваленне рабочага класа». 
Сядзяць (злева направа): Старков, КржыжаноУсм, Лешн, Марта?. 

Стаяць (злева направа): Малчэнко, Запарожэц, Ванее?

Узросшы рабочы рух патрабавау ад соцыял-дэмакратычных 
турткоу пераходу да новых метадау работы: ад заняткау з пе- 
радавым! рабочым! у гуртках— да юраУнштва масавым рабочым 
рухам.

Тэты пераход ад прапаганды да масавай аптацьй Л ент па- 
чау праводзщь у канцы 1894 г. 1 у пачатку 1895 г. У рэзультаце 
пераходу пецербургекага «Саюза барацьбы» да работы у масах, 
да юраунщтва масавым рабочым рухам пам1Ж саюзам 1 рабочым 
рухам устанаул!валася усё больш цесная, неразрыуная сувязь.

Пецербургск1 «Саюз барацьбы» на працягу кароткага час)' 
набыу агромную папулярнасць у рабочых масах. У 1895— 1896 гг 
амаль усе забастоук! у Пецербургу праводз1Л1ся па шщыятыве 
I пад юраунщтвам «Саюза барацьбы*. Саюз выпускау л1стоую 
I пракламацьп, яюя распаусюджвалкя па фабрыках 1 заводах.



Гэтыя лктоую праудз1ва 1 зразумела выкладал! насутныя патрэ- 
бы 1 штарэсы рабочих 1 закл1кал1 да барацьбы з самадзяржауем.

У  канцы 1895 г. саюз рашыу прыступщь да выдання газеты 
«Рабочее дело». На чале яе павшем быу стаць Ленш, яю ужо 
падрыхтавау першы нумер газеты. Аднак у снежш 1895 г. адбы- 
л1ся масавыя арышты сярод членау соцыял-дэмакратычнай арга- 
шзацьп. Арыштован быу 1 Ленш. Гэтыя арышты сарвал1 выданне 
масавай рабочай газеты.

Створаны 1 юруемы Леншым пецербургсю «Саюз барацьбы» 
з ’яуляуся зачаткам сапрауды рэволюцыйнай партьп новага тылу.
ё н  быу зародкам большэвщкай партьп'. Атраючыся на рабочы 
рух, саюз юравау класавай барацьбой пролетарыята, барацьбой 
супроць царызма 1 супроць у а х  эксплаататарау. У  гэтай ба- 
рацьбе Ленш выхоувау 1 згуртоуваУ рэволюцыйныя кадры сва1х 
аднадумцау, будаунжоу большэвщкай партьп.

Амаль адначасова з аргатзацыяй пецербургскага «Саюза ба
рацьбы» Узн1КЛ1 рабочыя саюзы У Маскве, 1ванава-Вазнесенску, 
а некалью пазней у К1еве, Н1калаеве 1 Екацерынаславе. Апрача 
таго соцыял-дэмакратычныя арганюацы! 1снавал1 у 1896— 1897 гг. 
у  Харкаве, Одэсе, у Н1жн1м-Ноугарадзе, Самары, Рызе, Варо- 
нежы, Растове-на-Дану, Тыфлке.

Тыфлюкая соцыял-дэмакратычная аргашзацыя адыграла буй
нейшую ролю У Закауказзг У ёй пачаУ у 1898 г. сваю работу 
т. Сталш. Пры яго дзейным удзеле тыфлюкая аргашзацыя пе- 
райшла у 1899— 1900 гг. ад прапаганды да масавай работы, усё 
больш ахапляючы сва1м уплывай шыроюя масы рабочых I пра- 
цоуных сялян прыгнечаных нацыянальнасцей.

Узн 1кл1 нацыянальныя соцыял-дэмакратычныя аргашзацьй у 
Польшчы, Латвн, Л1тве. Узшк яурэйсю соцыял-дэмакратычны 
саюз (Бунд), як1 аб'ядноувау галоуным чынам рамеснжау 1 ш- 
шыя слз1 гарадской дробнай буржуазй 1 адлюстро-увау у сваей 
рабоце дробнабуржуазныя адсталыя настрой

К гэтаму часу перад ус1М1 соцыял-дэмакратамц яюя працавал1 
У розных гарадах Раса, надзвычай востра паустала пытанне аб 
аб'яднанн! у адзшую партыю I аб стварэнш адзшага юруючага 
цэнтра. Бы л 1 прадпрыняты практычныя крою у гэтым напрамку. 
Н. К. Крупская з гэтай мэтай ездз1ла у пауднёвыя гарады РасП.

Арышт Ленша У 1895 г. 1 яго ссылка у лютым 1897 г. ва 
Усхолнюю Скбжр адарвал! яго на некаторы час ад непасрэднага 
юраунщтва барацьбой за аб’яднанне соныял-дэмакратау у адну 
партыю. Аднак, нават будучи у турме, Ленш вёу вялшую работу 
па згуртаванню соцыял-дэмакратау. ён  шсау л1стоую, нелегаль
ным брашуры, нашсау праект праграмы для I з’езда 1 ! жыва 
адгукауся на усе пытанш, яюя Узшкал1 сярод соцыял-дэмакра- 
тау. Уся работа Ленша падрыхтавала глебу для склжання I з ’езда 
партий *

* Тэты праект праграмы не папаУ на I я'езд.



I З ’Е ЗД  РСДРП

I э’езд Раайскай соцыял-дэмакратычнай рабочай парты! 
(РСДРП) адбыуся У Менску у сакавшу 1898 г. На з’ездзе пры- 
сутшчал! дзевяць чалавек— прадстаунш ад розных «саюзау ба- 
рацьбы за вызваленне рабочага класа» 1 ад Бунда. Праграмы 
парты! з’езд не выпрацавау, ён абмежавауся выпускам машфеста.

У  гэтым машфесце аб'яулялася аб стварэнш Р СД РП  I указ- 
вал1ся задачы партьй: звяржэнне самадзяржауя 1 барацьба з ка- 
П1тал1змам 1 буржуаз1яй да поунай перамоп соцыял13ма. З ’езд 
выкашуся за права нацый на самавызначэнне. Затым з’езд пры- 
няу рашэнне аб асноуных прынцыпах аргашзацыйнай пабудовы 
партьй. На з’ездзе быу выбран Цэнтральны камгтэт з трох тава- 
рышоу— Радчэнка, Эйдельмана, Крэмера. «Рабочая газета», якая 
выдавалася групай юеуайх соцыял-дэмакратаУ, была аб’яулена 
цэнтральным органам партьй.

Але машфест 1 пастанова аб аргашзацыйным будаунщтве 
партьй недастаткова прав1льна адлюстроувал1 задачы пролета- 
рыята у надыходзячай рэволюцьй, як аб гэтым пазней шсау, Ле- 
нш, як1 у той перыяд знаходз1^ся у ссылцы. Буйнейшым неда- 
хопам у машфесце было тое, што у 1м ш слова не упамшалася 
аб гвалтоуным звяржэнш буржуазй, аб нгабходнасщ барацьбы 
за пролетарскую рэволюцыю 1 устанаУленне дыктатуры пролета- 
рыята. У  рашэнш аб аргашзацыйным будаунщтве партьй не быу 
праведзен да канца прынцып цэнтрал1зма, г. зн. шраунщтва з 
адзшага цэнтра. Мясцовыя кам1тэты магл1 адмауляцца ад выка- 
нання рашэнняу ЦК.

Вялшае значэнне I з’езда заключалася у тым, што на 1М было 
абвешчана стварэнне Р СД РП . Аднак у соцыял-дэмакратау неха- 
шла ал практычна правесш гэтае аб’яднанне. I з’езду яшчэ не 
Удалося на справе стварыць партыю. Пасля з’езда соцыял-дэма- 
кратычны рух астауся раздробленым, ён не быу звязан адз1я- 
ствам праграмы 1 цэнтрал1заваным шраунщтвам. Неузабаве пасля 
з’езда выбраны гм ЦК, рэдакцыя «Рабочей газеты» I значная 
колькасць соцыял-дэмакратау у розных гарадах был1 арышта- 
ваны. Хоць партыя была на час абяскроулена, але аргашзацый- 
ная работа на мясцах не спынялася.

БАРАЦЬБА ЛЕН1НА 3 ЭКАПАМ1СТАМ1

Унутрьг самой Р СД РП  к канцу 90-х гадоу пашырылася апар- 
ту1йстычная плынь, якая атрымала назву экапам1зма. Эканамктьг 
ашралкя на адсталыя ела: рабочых, яшя яшчэ не вызвалшся 
ад дробнабуржуазных, сялянсю'х настрояу I не усвядомш сва1х 
класавых штарэсау, на верхав)нку добра аплачваемых рабочых 
1 на частку дробнабуржуазнай штэл)генцьй. Пашырэнню экана- 
м!зма спрыяу вял1К1 прыток з вёск1 новых рабочых на фабрыш 
I заводы, выкл!каны У тэты час асабл1ва быстрым развщцём 
прамысловасц!. Адсутнасць згуртаванай парты), арышт Лешна >
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шшых рэволюцыянерау садзейшчал! таму, што к «ораУнщтву 
прыйшл! «маладыя» староншк1 эканам!зма, вьпхаваныя галоуным 
чынам на Л1таратуры «легальнага марксизма».

Яны захвацш юраунщтва «Саюзам барацьбы» 1 шшым! со- 
цыял-дэма«ратычным1 аргашзацыямь1д э й н ы м 1 правадшкам! поглядау эк&намктау бьш  газеты 
«Рабочая мьгсль» (юраунпа Тахтарэу 1 Лохау) 1 журнал «Рабо
чее дело», як1 выдавауся за гранщай. На чале гэтага журнала 
стаяла славутая «тройка»: Крычэусю, Аюмау 1 Мартына^ \ Най- 
больш поуна эканамкты 1злажыл1 свае погляды у дакуменце, яю 
называйся «Крэдо» !.

Аутарам1 гэтага дакумента был1 Кускова I Пракапов1Ч, яюя 
пазней адкрыта перайгшп да л1беральнай буржуазп 1 у канцы 
канцоу аказалкя у лагеры белагвардзейскай эмкрацьп.

Пролетарыят, па думцы эканамктау, мог весц1 толью экана- 
м1чную барацьбу (адсюль IX назва «эканамкты»), задавальняю- 
чыся адваяваннем грошавых прыбавак да шшчанскай заработнай 
платы у рамках кнуючага ладу.

Яны Л1ЧЫЛ1, што барацьба за павел1чэнне заработнай платы, 
за палепшанне жыллёвых умоу— адным словам, эканам1чная 
барацьба з’яуляецца адзшай формай барацьбы рабочага класа.

Значыцца эканамкты адмовшся ад барацьбы за зшштажэнне 
самадзяржауя, яны выступал! супроць дыктатуры пролетарыята, 
супроць барацьбы за гегемошю пролетарыята 1 адмаулял1 ролю 
рэволюцыйнай тэорьп.

Гэтым самым асноуныя штарэсы рабочага класа яны падпа- 
радкоувал! штарэсам сёнешняга дня.

Эканамкты адма^лялкя ад барацьбы за карэнныя штарэсы 
рабочага класа.

Яны не вял1 пролетарыят уперад, а цягнулкя у хвасце яго 
адсталых, стьтйны х настроя^. Яны пракланялкя перад стых!Й- 
насцю, рабш ставку на самацёк, адмаулял1 юруючую » аргаш- 
зуючую .ролю партьп 1 яе юраушкоу.

Усё тэта было выгадна толью буржуазп I раГнла эканам!- 
ста(У правадн!кам1 буржуазнага Уплыву на пролетарыят.

Пам!ж эканам!стам! 1 «легальным! марксктам»» была самая 
цесная 1дэйная сувязь. Эканам1зм як апартунктычная плынь 
унутры соцыял-дэмакратьп ажыццяуляу на практыцы 1ДЭ1 «ле
гальнага марказма», ЯК1Я выражалкя у лозунгу: «Рабочым—эка- 
нам1'чиая, буржуазп— пал1тычная барацьба* *.

Самая цесная сувязь кнавала пам1ж эканам1стам! у Раей ! 
апартун!стам1 на Захадзе. Погляды эканзмктау па асноуных пы- 
таннях супадал1 з поглядам! Бернштэйна. «Эканам1зм быу раай- 
скай формай м1жнароднага апартушзма» (Ленш).

1 Мартына?, пазней. з 1403 г., на п п ч ц я г у  миопх год вкны меншавш. 
У  1923 г. адмовшся ад сва!х меншавщмх погляда?, раскрытыкава? и  1 
Уступ# у рады комушстычнай парты!.

* «Крэдо»—«верую», аоо «сшыал веры»— аснофныя запаведз). .
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Ленш выступа)? супроць эканам1зма яшчэ )? 1895— 1897 гг. 
у пецербургсккм «Саюзе барацьбы». Ленш напрыклад вёу ба
рацьбу з грудай Тахтарэва, якая ужо тады, правда, у няразвь 
тым выглядзе, прапагандавала 1ДЭ1 эканам1зма. Знаходзячыся у 
ссылцы у (лб1ры, у сяле Шушэнсшм, ён прадаужау непрым1ры~ 
мую барацьбу з гэтай апартушстычнай плынню. Азнаём1ушыся у 
ссылцы з платформай эканамкта^— «Крэдо», Ленш сабра^ там 
трупу ссыльных 1 ад яе 1мя напкау у адказ «Пратэст 17-ш 
ссыльных соцыял-дэмакратау».

«Пратэст» ускрывау дробнабуржуазныя погляды староншка)? 
«Крэдо» 1 закл1кау русюх соцыял-дэмакратау даць рашучы адпор 
эканам1стам. «Пратэст» выражау упэуненасць у тым, што мар- 
кскты-рэволюцыянеры не сойдуць са шляху стварэння рэволю- 
цыйнай рабочай парты!, якая павядзе пролетарыят на барацьбу 
з самадзяржауем, за звяржэнне буржуазп, за дыктатуру проле- 
гарыята.

Л1ТАРАТУРА Д А  ГЛАВЫ Д Р У ГО Й
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Г Л А В А  Т Р Э Ц Я Я

ПЕРЫЯД «ИСКРЫ» I АФАРМЛЕННЕ Б0ЛЫ11ЭВ13МА

КЛАСАВАЯ БАРАЦЬБА У ПАЧАТКУ XX ВЕКА

У  канцы XIX в.— у 1899— 1900 гг. выбухнуу цяжю прамысловы 
крыз1с. Крызшам был1 ахоплены усе галоунейшыя крашы 
Еуропы, але у РасН ён нас1у аеабл1ва востры, зацяжны характар. 
Прамысловыя прадпрыемствы адно за друпм цярпел! крах, па
дала вытворчасць, расло беспрацоуе, шшчата мае.

Прамысловы крыз1с яшчэ больш падняу баявы настрой мае. 
Ад эканам1чных стачак пролетарыят пачау пераходзщь да палн 
тычнай барацьбы супроць царызма. У  рабочых цэнтрах наладж- 
валкя дэманстрацьп, аргашзоувалкя баявыя выступлении Пака- 
зальна у гэтых адносшах вул1чная дэманстрацыя у Харкаве 
1 мая 1900 г., *якая ускалыхнула Увесь поудзень РасН.

Вул1чныя дэманстрацьп часта заканчвалкя крывавьсм! сутыч- 
кам1 з палщыяй.

Буйнейшае значэнне у тэты перыяд мела растоуская стачка 
1902 г. У гэтай стачцы прымала удзел да 30 тыс. чалавек. Рабо- 
чыя чыгуначных майстэрань першапачаткова патрабавал1 павы- 
шэння заработнай платы, скарачэнкя рабочага дня 1 адмены 
штрафа^. МППстр шляхоу зносш гэтыя патрабаванш адхш у. 
Тады рабочыя ператварьш стачку у магутную палкычную дэ- 
манстрацыю. На (працягу сям! дзён зб1рал1ся масавыя шматл1К1я 
сходы рабочых. Тысячы казакау 1 артылерыя был1 нак|'раваны 
супроць растоусюх рабочых. Увесь горад ператварыуся у ва- 
енны лагер. Пачалася сапрауды гера1чная барацьба, у якой рабо
чыя дзесятк! раз прымушал1 уцякаць казака)?. У канцы канцон 
пераможаныя ваеннай алай рабочыя вымушаны был1 спынщь 
забастовку. У растоускай стачцы, шсау Л ент, пролетарыят упер- 
шыню процтастав1у сябе як клас уам  шшым класам 1 царскаму 
Уралу. У рабочым руху усё большую ролю пачынал1 краць ме- 
тал1сты, выступаушыя У перадавых радах рабочага класа.

Яшчэ большае значэнне для рабочага руху мела усеагульная 
забастовка на поудш РасН у 1903 г., якая ахатла да 200 тыс. 
удзельнжау. Яна пачалася на Бакшсюх нафтавых промыслах 1 
вельм1 хутка ахатла Усе буйныя гарады ПоУдня (Баку, Батум, 
Одэсу, Кзеу, Екацерынаслау, Тыфлк). У  Одэсе рабочыя аргаш- 
зоувал! шматлшя сходы I палтячныя дэманстрацьп. У  Юеве I 
Екацерынаславе збянтэжаныя улады звярнулкя да ваеннай алы.3. Короткая Нсттрия ЙКП(б) 33



3 дапамогай войск царызм падав!у усеагульную забастовку, якая 
прадаужалася звыш месяца.

Растоуская стачка I забастовка на поУдш РасН 6ьш пер- 
шым1 грозным! прадвесн1кам1 рэволюцьй 1905 г. Яны знамена- 
вал! сабой паварот да вострай рэволюцыйнай барацьбы ва уам  
м1жнародным рабочым руху. У

'Адозва Данскога камггэта партьи

У той-жа час шырьшся ) разрастался сялянсюя паустаннь 
За адзш 1902 г. было 340 юялянсюх выступленняу (супроць 100 
за 1900 1 1901 г г .). Пераважная большасць сялянсюх выступлен
няу у тэты час была накфавана супроць памешчыкау.

Асабл1ва вялжае значэнне мел! выступленш харкауайх 1 пал- 
таусюх сялян на Украше у 1902 г. За 5 дзён паднялося 165 па- 
селшчау, з колькасцю да 150 тыс. чалавек. У  палтауска-харкау- 
ск!х выступлениях бядняцка-серадняцкая частка сялянства шла 
уперадзе. Больш заможныя сяляне вельм! часта трымалСя У 
баку, а на некаторую IX частку Урад ашрауся пры расправе з 
удзельжкам! падпалау 1 разграбления панскхх уладанняу. Тэта 
зя^лялася ярк1м паказалъшкам таго расслаення, якое адбыва- 
лася у сялянстве.

У  палтауска-харкаусюх паустаннях сялянства паказала сябе як 
грамадная рэволюцыйная ала у барацьбе з царызмам. Гэтыя34



паУстанш был! лраддзвер'ем рэволюцыйнай барацьбы сялян 
у 1905 г.

У  барацьбу супроць самадзяржаУя уцягнулшя 1 шшыя групы 
насельшцтва, як напрыклад студэнцтва. Значка абвастрылася ба- 
рацьба прыгнечаных нацыянальнасцей супроць царызма, за свае 
нацыянальнае вызваленне.

Для падаулення рабочага руху самадзяржауе папрабавала 
прымяшць астэму палщэйскай правакацык Маскоускаму жан-

Разгон .м1тынга У ПлугатыраУск1М ровс, каля Растова-на-Дану, 
у часе ластападафскай стачк! У 1902 г.

дарму Зубатаву (адсюль назва— зубата^шчына) было даручана 
стварыць рабочыя аргашзацьп, яюя павшны был! выконваць 
прэдацельскую ролю: звярнуць рабочы рух з рэволюцыйнага 
шляху, умацаваць царызм, выявщь найбольш рэволюцыйна на- 
строеных рабочых 1 прэдаць ах. У  першы час Зубатаву удалося 
разгарнуць работу у Пецербургу, Одэсе, Маскве, ЯраслаУлц Мен- 
ску, Владз1М1ры. У  пачатку 900-х гадоу яму удалося уцягнуць у 
свае арганьзацьп некаторыя адсталыя сла| рабочых 1 рамесжкау. 
Аднак рэволюцыйныя настрой, панаваушыя у рабочим класе. 
прашкал1 1 у асяроддзе тых рабочых, яюя увайош У зубатауск1я 
аргашзацьп. Тэта прымусма царызм адмовщца ад далейшага 
стварэння надобных аргашзацый.

У  гэтых умовах перад соцыял-дэиакратам1 яшчэ вастрзй 
стала задача— мраваць 1 аргашзаваць масы для барацьбы з са- 
мадзяржауем.
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АРГАН13АЦЫЯ «ИСКРЫ» »

К моманту звароту Лешна з ссылю у 1900 г. соцыял-дэма- 
кратыя у Раса перажывала перыяд «разброду, распаду, хютан- 
няу» (Ленш). Уплыу эканам1стау пашырауся на значную коль- 
касць партыйных аргажзацый. Адзшага аб’ядноуваючага цэнтра 
не было. Лепшыя партыйныя работнж! вырывался царсюм! жан
дармам! з радоу партьп. У  партыйныя аргашзацьп уваходз!ла 
значная колькасць буржуазных штэл1гентау, яюя разл1чвал! вы- 
карыстаць рабочы клас для барацьбы з самадзяржауем, але яюм 
чужды был1 -мэты пролетарыята. Мноства гурткоу I аргашзацый 
1снавала абасоблена адны ад друпх. Часам у адным горадзе 
працавала па некалью нязвязаных пам1ж сабой соцыял-дэмакра- 
гычных аргашзацый. Спроба аднавщь ЦК, выбраны на I з’ездзе, 
не удалася.

У  гэтай абстаноуцы асноунай задачай было л!кв1даваць 
!дэйны 1 аргашзацыйны разброд, выпрацаваць адзшую партый- 
ную Л1Н1Ю 1 згуртаваць вакол яе асно$нае моцнае ядро рэволю- 
цыянерау. Гэтую задачу магла выканаць, па думцы Лешна, перш 
за Усё агульнаруская пал)тычная нелегальная газета. Толью га
зета, з дня у дзень прапагандуючы рэволюцыйны марказм, 
магла 1дэйна згуртаваць рабочую масу. Лешн Л1чыУ, што у тэты 
перыяд 1менна газета магла лепш за усё аб’яднаць партыйныя 
алы на мясцах. ё н  Л1чыу, што, ствараючы вакол газеты цэлую 
Сетку аргашзацый, абслугоуваючых газету, лягчэй за усё Удасца 
згуртаваць наяуныя партыйныя кадры у  баявую, сдэйна загар- 
таваную I г!бкую агульнарускую партийную аргашзацыю, здоль- 
ную юраваць барацьбой рабочага класа за диктатуру пооле- 
тарыята. Таю быу план Лешна, яю ён падрабязна разв1у у сваёй 
кшзе «Што рабщь?» ( 1 9 0 2  г.), маючай сусвегна-пстарычнае зна- 
чэнне.

Так^м чынам газета, па мысл1 Ленша, павшна была выканаци 
ролю не только аптатара, але 1 аргашзатара партыйных мае; 
яна павпгна была узяць на сябе задачу стварэння партыйнай 
аргашзацьп.

1менна таму вось Ленш адразу-ж пасля звароту з ссылю 
прыстуту да аргашзацьп агульнарускай палггычнай газеты, ё н  
устанав!^ сувязь з соцыял-дэмакратычным1 трупам! » паасобным! 
соцыял-дэмакратычным! рабочим!. Да Удзелу У аргашзацьп га
зеты Ленш прыцягнуу Мартава 1 Патрзсава— членау пецербург- 
скага «Саюза барацьбы». У  Л1К актыуных супрацоушкау газ'еты 
Ленш запраау 1 членау трупы «Вызваленне працы»— Плеханава, 
Аксельрода, Засул1Ч, яюя карысталюя у той час вельм1 вялшм 
уплывай еярод соцыял-дэмакратау. Пасля гэтага Ленш прыстушу 
да выдання газеты. Было рашано выдаваць яе за грашцай, таму 
што у Раси з-за пал!тычных праследванняу наладзщь рэгулярны 
выпуск газеты было немагчыма. 24 снежня 1900 г. у Германи 
выйшау першы нумер газеты «Искра*.36



У  сва1Х артикулах, надрукаваных у «Искре», Ленж прадау- 
кау далейшую распрацоуку асноуных пытанняу марказма, ас 
ножных пытанняу праграмы, тактик! I аргашзацьп пролетарыята, 
разв1вау тыя 1ДЭ1, яюя ён высунуу яшчэ у першых сва1х работах.

Выкрываючы пал1тьгку царизма, Лешн шсау, што пролета
риях Расы не зможа дасягнуць сва1Х мэт, кал! не звергне сама- 
дзяржауя, не зшштожыць панавання прыгоншкау-памешчыкау. 
Адзначаючы кожную стачку, кожны крок у барацьбе рабочага 
хласа супроць кашталютау, «Искра» звязвала гэтую барапьбу з 
канчатковым1 мэтам! руху, з барацьбой за диктатуру пролета
риата, за соцыял1зм.

«Искра» змагалася за юруючую ролю пролетариата у рэво- 
люцыц за саюз рабочага класа з сялянствам. 1 у той-жа час яна 
асоба указвала пролетариату яго абавязю у адносшах да бат- 
рацкай 1 бядняцкай масы вёсю: пролетариях абавязан аргашза- 
ваць пролетарски 1 поу|пролетарск1я маси вёсю. У барацьбе су
проць памешчыкау пролетариях павядзе за сабой усё сялянства, 
гаварыла «Искра», а за диктатуру пролетарията супроць бур- 
жуази горада I вёсю пролетариях будзе змагацца разам з бед- 
натой вёсю. Асабл1ва поуна гэтая мысль была выражана Леш- 
ным у брашуры «Да вясковай беднаты» (1903 г.). Тэта была 
першая масавая брашура, нашсаная Леншым для сялян.

Усе артикулы Лежна, асабл1ва яго славутая брашура 
«Што рабщь?», 1 уся работа «Искры» у цэлым б1л1 у адзш 
пункт: неабходна стварыць пролетарскую партию новага типу, 
якая прывяла-б к перамозе диктатуры пролетарыята.

На старонках «Искры» Лешн нястомна паутарау, што партия 
• можа выканаць сваю ролю толью тады, кал1 яна будзе щэйна 

1 аргашзацыйна адзшай, згуртаванай, цэнтрал1заванай, дысцып- 
лшаванай, працуючай у падполл1 1 неулав1.май для Урада, моцна 
звязанай з масамц кал1 яна створыць сабе зпору на фабриках 
1 заводах 1 здолее выкарыстаць для аргажзацы1 мае усе ле
гальный магчымасць

Такую партию, гаварьгУ Ленш, павшны будаваць прафеая- 
нальныя рэволюцыянеры—таюя людзц таю'я соцыял-дэмакраты, 
усё жыццё 1 работа яюх прысвечана барацьбе за рэволюцыю. 
Гэтая работа з’яуляецца IX прафеаяй. Прафес1янальным1 рэволю- 
цыянерам1 был: тады перш за усё сам Лешн 1 Сталж. Тэта был1 
людз1, цалкам 1 беззаветна аддаушыя сябе справе рэволюцьл. 
Тэта был1 людз1, яюя дзеля рэволюцыц за справу парты! пад- 
вяргалкя ганенпям палщьн, арыштам, 11шп на неймаверныя ня- 
стачы I праседжвал! у турмах 1 ссылках доупя гады. Тэта яны 
У выключна трудных умовах рыхтавал! рабочы клас да рашу- 
чай барацьбы з самадзяржауем I буржуаз1яй. Тэта яны вял1 6а- 
рацьбу за аргажзацыю пролетарскай парты! новага типу на тих 
асновах, яюя был1 распрацаваны Леншым у «Што рабщь?»-

Побач з усёй щэйнай барацьбой «Искра» вяла энерпчную 
работу па аргажзацыйнаму згуртаванню 1 аб'яднанню мясцовых



соцыял-дэмакратычных калптэтау 1 заграшчных труп. Агромную* 
работу па згуртаванню соцыял-дэмакрата^ Расп прарабш сакра- 
гар рэдакцьй «Искры» Н. К. Крупская, агенты «Искры»— Н. Бау
ман, Ленгшк, Лепешьшск1, 1в. 1в. Радчэнка, Землячка, Кржыжа- 
ноуск!, Стасава, Кншов1ч, Красжау \ шш. Яны наладжвал1 сувязг 
«Искры» з соцыял-дэмакратычным! аргатзацыям! 1 выконвал! $1се 
важнейшыя даручэнш Ленша.

«Искра» набыла агромную папулярнасць у масах. Аб гэтай 
папулярнасц! сведчыць той фркт, што 10— 15 тыс. экземпляра^

ГТершы нумер «Искры», яю выйша? у снежш 1900 г.

«Искры», якая выходз!ла вельм! часта— два разы  ̂ месяц, не магл! 
задаволщь у а х  жадаючых прачытаць яе. Адзш экземпляр 
«Искры» прыпадау на некальк! дзесяткау чалавек. Тэта пры- 
мушала зно^ перадрукоуваць паасобныя нумеры «Искры» 
Расп. Труднасш друкавання 1 распаусюджвання «Искры» бьш  

/вельм1 ВЯЛ1ЮЯ. Яна тайна перавоз1лася з-за грашцы у Рас1ю, 
часцей за у чамаданах з падвойным дном, розным! асобам1— 
членам! партьи 1 спачуваушымц яюя дастаулял1 гэтыя чамаданы 
ва умо^ленае месца. Непалью пазней бьш наладжаны на гранщьг 
спецыяльныя пункты, праз яюя пры дапамозе падабраных лю- 
дзей 1 1шла перавозка значнай колькасц! лггаратуры. Для зруч- 
насш перасылю «Искра» друкавалася на тонкай папяроснай па- 
перы. У Раей «Искра» распаусюджвалася тайна. Нумер яе, пе- 
раходзячы з рук у рую, зачытва)?ся да дз!рак.

«Искра» вяла непрым1рымую барацьбу з у а м 1 ворагам! рэво- 
люцыйнага марказма: з буржуазным! Л1бералам1 (Струве I К°), 
яюя шкнулгся падначалщь пролетарыят штарэсам буржуазп, з 
дробнабуржуаэным! народнщюм! трупам!, яюя у тэты час афор-



М1Л1СЯ у аеобую партыю соцыялктау-рэволюцыянерау (эсеры). 
«Искра» выкрывала палщэйсюя спробы Зубатава звярнуць ра- 
бочы рух з рэволюцыйнага шляху, адцягнуць рабочых ад пал1- 
тычнай барацьбы 1 умацаваць самадзяржауе. «Искра» раз’ясняла, 
што эканамшты, адмауляючы неабходнасць самастойнай пал1- 
тычнай барацьбы рабочага класа, значна аблягчалЁ работу зуба- 
таусюх аргашзацый, пракладал1 шлях зубатаушчыне.

3 дня у дзень пад юраунщтвам Ленша «Искра» выкрывала 
эканамЬзм. 3 дапамогай сваЁх «агентау» яна выцесшла эканам1- 
стау з буйнейшых аргашзацый, заваявала пераважную большасць 
соцыял-дэмакратычных кам1тэтау 1 згуртавала IX на аснове рэ
волюцыйнага марказма.

«Искра» вяла таксама актыуную барацьбу супроць м1жнарод- 
нага апартушзма, напрыклад супроць Бернштайна, ! супроць 
згоднщтва з буржуазЁяй, якое выявшася у французскай партьй. 
Французе^ «соцыялкгт» Мьльераи увайшоу у склад буржуазнага 
мшктэрства, у яюм адным з мшктрау быу генерал Гал1фе, кат 
Парыжскай комуны. Замест рашучага асуджэння гэтага прэда- 
цельскага учынку Мшьерана частка правадыроу II Ьпэрнацыя- 
нала— Бернштэйн, Вандэрвельдэ 1 Ауэр поунасцю адобрьш яго 
Уваходжанне у буржуазны Урад; друпя на чале з Кауцшм закял1 
прым^рэнцкую л ж по, тым самым аблягчаючы 1 спрыяючы пра- 
цв1танню апартушзма. Ленш адразу-ж заняу непрым1рымук> па- 
зщыю у гэтым пытзннь «М1льеран1зм»— гэта практычнае берн- 
штэйшянства»,— шсау Ленш.

Адначасова Леншу прыходзшася змагацца за асноупыя пала- 
жэнн1 марксизма 1 унутры самой рэдакцьй «Искры», супроць пры- 
апрэнцтва да эканамштаУ 1 супроць апартушзма Плеханава, 
Аксельрода, Мартава 1 шшых членаУ рэдакцьй.

Асабл1ва вострай была барацьба Ленша супроць апартуш- 
стычных хютанняу членау рэдакцьй «Искры» у сувяз! з абмер- 
каваннем праекту праграмы парты!, выпрацоука якой у той 
перыяд з’яУлялася важнейшай задачай партьй.

Ленш падвергнуу рэзкай крытыцы праект праграмы, напгсаны 
Плеханавым. Ленш наглядна паказау I ускрыу, што плеханаусш 
праект праграмы не указвау партьй яе канкрэтных задач у ба- 
рацьбе супроць самадзяржауя 1 рускага каштал1зма. Праект вы- 
кладау не праграму пролетарыята Раей, а «праграму эканам1ч- 
нага падручшка, прысвечанага катталЁзму наогул» (Ленш).

У  ова1м праекце праграмы Плеханау па сутнасщ адмауляу 
гегемонию пролетарыята 1 затушоувау розницу памЁж пролетарьг- 
ятам 1 дробнай буржуаз1яй у пролетарскай рэволюцыь Замест 
чоткага указания на тое, што пролетарыят ёсць адзшы да канца 
рэволюцыйны клас, Плеханау айрау грань памЁж пролетарыятам 
1 дробнай бурж>аз1яй 1 аб’ядноувау у адзшае цэлае гэтыя два 
розныя класы пад агульнай назвай «працоунай 1 эксплаатуемай 
масы». Плеханау у друпм сва!м праекце праграмы зус>м вы-

з»



ключыу пытанне аб неабходнасщ диктатуры пролетарыята 
Соцыял-дэмакратычную партыю ён гмкнууся ператварыць з пар
ты! рабочага класа ^ партыю ^ах працоуных 1 эксплаатуемых.

Рэзкая крытыка з боку Ленша прымуала Плеханава унесц! 
у праект праграмы рад ютотных паправак.

Буйныя рознагалосс! выкджала унутры рэдакцьн «Искры» 
таксама пытанне аб аграрнай праграме. У  якасщ бл1жэйшага 
патрабавання у праграуу было ^ключана патрабаванне безад- 
платнага звароту сялянам «адрэзка^», г. зн. зямель, адрэзаных 
у 1х пры правядзенш «рэформы» 1861 г. Гэтае патрабаванне 
рознагалосся^ у «Искре» не выкликала. Аднак Л ен т разгляда^ 
гэтае патрабаванне «адрэзка^» толью як першы крок. ё н  гава- 
рыу, што пры уздыме магутнага сялянскага паустання «у пэ^ньк 
рэволюцыйны момант» партия высуне далейшае патрабаванне—  
нацыянал1зацы! зямлц г. зн. адмены рсёй прыватнай уласнасц! 
на зямлю 1 перадачы яг у рую рэволюцыйнага урада рабочых 1 
сялян. Праграма нацыянал1зацьп зямлц якую высо^вау Ленш, 
мела вгл1зарнейшае рэволюцыйнае значэине: яна мабшзавала 
сялянства на барацьбу за рашучае зннитажэнне самадзяржауя 1 
памешчыцкага землевладения. У  далейшым-жа правядзенне иа- 
цыянал1зацьп у жыццё абвастрыла-б баоацьбу вясковай беднаты 
супроць кулацтва 1 спрыяла-б згуртаванню беднаты вакол про- 
лгтарыята для барацьбы за соцыял1стычную рэволюцыю. Плеха- 
на^, Марта^, Аксельрод у пытанш аб нацыянал1зацьн зямл1 рэз- 
ка выступш супроць Ленша. Яны адмаулял! рэволюцыйную ролю 
сялянства, яго саюз з рабочым класам у прадстаячай рэволюцьн,. 
а таму адвяргал1 1 праграму нацыянал1зацьп зямль Яны У гэтых 
пытаннях стзял1 на пазщьн II 1нтэрнацыянала.

Нарэшце у рэдакцьн «Искры» узшкл1 рознагалоса па пы- 
такню аб адносшах да л1бералау. Ленш бьгу за тое, каб рашуча 
выкрываць палавшчатасць, трусасць л1берала^, IX гатоунасць 
прым1рыцца з царызмам 1 павярнуць супроць рэволюцьн. Пле- 
ханау-жа 1 Аксельрод выступал1 супроць такой пал1тык1 у адно
сшах либерала)?. Яны брал1 лшпо на згоду з буржуаз1яй, адмау- 
ляючы гегемонно пролетарыята у рэволюцьн.

Таюм чынам уся барацьба Ленша унутры рэдакцьб «Искры» 
представляла сабой барацьбу супроць намяча^шайся апартуш- 
стычнай лшп, якая у далейшым аформмася 1 вырасла у цэлую 
пал1тычную плынь— у меншав1зм.

СУСВЕТНА-Г1СТАРЫ ЧНАЕ ЗН АЧ ЭН Н Е «ИСКРЫ»

Ацэньваючы пазней Л1жю «Искры», Ленш шсау, што па на- 
прамку «Искра» была цалкам большэвщкай. Тэта была першая 
«цалкам болыпэвщкая» па напрамку газета, якая набыла м1жна-

1 Тэта не было выпадковасцю, таму што Плехана? I раней (напрмклад 
У сваей брашуры аб анархктах у 1894 г.) таксама абыходз1? пытанне вб 
диктатуры пролетарыята.
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роднае значэнне дзякуючы шруючай рабоце $ ёй Ленина. Ленш 
бьй? яе аргашзатарам, шра^тком 1 натхнщелем. Ленш распра- 
цо^вау у «Искре» пытанш рэволюцыйнага марказма, вёу ба- 
рацьбу за чыстату яго, падтрымл1вау 1 развшау сувяз1 з Раояй. 
Вн-жа выконва^ усю рэдакцыйную 1 тэхшчную работу, звязаную 
з газетай: выпрауляу шматлжую карэспандэнцыю «Искры», кла- 
пащуся аб спосабах перапраую яе у Рас1ю, аб палепшанш тэх- 
шю выдання, аб сродках для газеты.

«Искра» распрацавала праграму, тактыку I аргашзацыйныя 
лрынцыпы пабудовы рэволюцыйнай партьп. «Искра» стварыла 
«тэарэтычныя асновы сапрауды рэволюцыйнага руху рускага ра
бочага класа» (Сталш). 'Гав. Сталш у сваёй рабоце «Вскользь о 
партийных разногласиях», якая выйшла  ̂ 1905 г., раз’ясця)!, што 
.леншская «Искра» дабшася злучэння навуковага соцыя.изма з 
масавым рабочым рухам 1 масавага рабочага руху— з рэволю- 

дыйным марказмам.
«Што такое навуковы соцыял!Зм без рабочага руху?.. 

Тэта компас, яш, будучы пакшут без прымянення, 1ржавее 
1 павшен быць выюнут за борт.

Што такое рабочы рух без соцыял1зма? Карабль без 
компаса...

Але злучыце IX— 1 тэта будзе карабль, што па вернаму 
шляху 1мчыцца да другога берага 1 наперакор уам  бурам 
дасягае прысташ» \

«Искра» разбша эканам13.ч, вьгявг>шы 1 выкрыушы усю шкод- 
ласць тэорьп «стыхшнасщ», разграмша народшцтва 1 эсэрау.

Барацьба «Искры» з апартушстам1 як у Расы, так 1 у шшых 
кра1нах мела вел1зарнейшае м1жнароднае значэнне. Нямецшя 
бернштэйшянцы, французсюя мьльерашсты, русюя эканамюты, 
апартушсты у Англп— усе яны скажалг рэволюцыйны марказм 
1 супольна вял1 барацьбу супроць яго. Таму Ленш у сваёй 
брашуры «Што рабщь?» раз’ясняу, што кал1 раней барацьба 
з апартушзмам у ГерманН, Францьп, Англп, Раей аставалася на- 
дыянальнай барацьбой, то цяпер яна «з нацыянальнай упершыню 
ператварылася у штэрнацыянальную» * *.

Без гэтай барацьбы нельга было думаць аб стварэнш проле- 
тарскай партьп, якая зможа стаць юраутком 1 аргашзатарам 
рэволюцьп.

У гэтай барацьбе леншская лш1я «Искры» была л1жяй на 
разрыу 1 раскол з апартужстак! як у Раей, так 1 У Й1шых кра!- 
нах. У  той-жа час Ленш з вялжай рэзкасцю выступау супроць 
тых, хто займам у гэтай барацьбе прым1рэнцкую линю, хто бы$ 
супроць размежавання з апартушеталп, хто ехшьну бы? на^ с т у п ю  1М *.

1 Сталин, Вскользь о партийных разногласиях, стр. 18, 1905 г
* Денни, т. IV, стр. 366.
* Гл. там-жя.
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Адмежаваушыся ад апартужстау, «Искра» уснрыла варожасцк 
IX поглядау рабочэму класу. «Искра» выпрацавала четкую рэво- 
дюцыйную партийную лш ю , на аснове якой дна стварала про
летарскую партию.

«Искра» сапрауды была не толый аптатарам, але 1 аргашза- 
тарам партьй, У  рэзультаце. сваей агромнай напружанай работы 
«Искра» стварыла партьпо, ста\тпы яе тэарэтычным 1 практич
ным цэнтрам. Яна дапамагла Л1кв1даваць перыяд саматужшцтва, 
хастанняу I разброду. Агромная заслуга «Искры» заключалася 
яшчэ у тым, што яна падрыхтавала склжанне II з’езда партьй. 
Яна скликала у Пскове у лютападзе 1902 г. канферэнцыю, на 
якой быу створан аргашзацыйны камггэт, яю падрыхтаваУ 
1! з ’езд партьп.

П З ’Е З Д  ПАРТЬП

З ’езд адбыуся у лшен1— ж ш ут 1903 .г. у  Лондане1.
На 1м прысутшчал] делегаты ад 26 мясцовых кам!гэтау, яхш 

мел1 51 рашаючы голас, а таксама прадстаунт ад «Искры», 
Бунда I эканамютау. 3 у а х  рашаючых галасоу 33 належала 
1скраУск1м аргашзацыям, 10—жстаючымся 1 тым, што не вызна- 
чыл1ся, !х называл) «балотам»,1 8 галасоу— прац1ун1кам «Искры», 
антьйскрауцам; прычым з Раей быу толью адзш эканалйст. Таюм 
чынам большасць дэлегатау з’езда належала да старошйкау 
«Искры». Таю склад з’езда гаварыу аб рашаючай перамозе 
[скра^скай лшй у соцыял-дэмакратычных аргашзацыях Раей 1 аб 
полный амаль выцяснент эканам!стау.

З ’езд абмеркавау праграму парты!, выпрацаваную «Искрой». 
Праграма выкладала асноуныя палажэнш Маркса— Энгельса аб- 
пролетарскай рэволюцьй, аб неабходнасщ звяржэння буржуазй 
1 устаиаулення дыктатуры пролетарыята. Побач з гэтым пра
грама ^назвала бл1жэйшыя патрабаванш, за яюя партия пав!нна 
змагацца у мэтах быстрэйшага зшштажэння рэштак прыгоннщ- 
тва. У  гэтай частцы праграма патрабавала звяржэння самадзяр- 
жауя, устанаУлення рэспублм, увядзення свабоды слова, сходау, 
друку, ажыццяулення 8-гадзйшага рабочага дня, звароту еялянам 
«адрэзкау* 1 аргашзацьй сялянсюх кам1тэтау.

На з’ездзе праграма падверглася нападкам з боку эканашетау 
I бундауцау. 1 тыя 1 друпя у сва1х прамовах 1мкнул1ся звесш на- 
Н1ШТО ярка рэволюцыйны характер праграмы 1 уносш  папраую 
апартушетычнага характару. Адзш Аюмау-Махновец унёс 22 па
праую, 1мкнучыся сказщь апартунктычна то адзш, то друп 
пункт праграмы, але усе гэтыя папраую з’ездам бьш адвергнуты. 
Асабл1выя нападю выклжау пункт аб дыктатуры пролетарыята. 
1 эканамюты 1 бундауцы выступал» адзшым фронтам супроць 
иуикту аб дыктатуры пролетарыята, даказваючы, што барацьба

* З'езд адкрьг?ся ? Бруеел! (у Белый). Аднак пастаяикыя прычэок?
•еаьпйскай пялщы] вымуыЛ! перанесш иаседжанш з’езда у Лоядан.
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за ааваяванне диктатуры пролетарыята з'яуляецца неиатрэбнай 1 
шкоднай. Гэтыя апартункты абмяжоувал1 задачи пролетарыята 
толью барацьбой за частковае палепшанне яго станов1шча у 
рамках кнуючага ладу. У  гэтым асноуным пытанш— аб дикта
туры пролетарыята— на пазщыю апартунктаУ скацшся таксама 
некаторыя ккрауцы з Л1ку будучых меншавкоу. Так Троцю 
заявку, што диктатура пролетарыята можа быць ажыццёулена 
толью тады, кал! рабочы клас складзе большасць насельнщтва I 
амаль цалкам будзе уваходзщь у партию, г. зн. фактычна адмау- 
ляу диктатуру пролетарыята. Гэтае апартушстычнае скажэнне 
маркскцкага вучэння аб диктатуры пролетарыята з’явьлася 
адным з адэйных вытокау меншав1зма Троцкага, прывёушага яго 
у далейшым у лагер контррэволюцыйнай буржуази.

II з’езд партьп наперакор апартунктам зацвердз1у у праграме 
пункт аб диктатуры пролетарыята « аднагалосна (устрымауся 
адзш АюмаУ) прыняу праект праграмы, прадстаУлены «Искрой».

Але аднагалоснае прьгояцце на з’ездзе праграмы яшчэ не 
азначала, што Усе галасаваушыя за яе аднолькава яе тлумачаць. 
Ленш Л1чыу, што праграма партьи указвае шлях барацьбы для 
Узброенага звяржэння самадзяржауя, устанаулеяня Улады рабо
чих I сялян 1, нарэшце, для заваявання диктатуры пролетарыята. 
Зус^м шакш разглядала праграму апартунктычная частка з’езда. 
Яна л^чыла, што праграма гаворыць толью аб увядзенш кансты- 
туцьй, г. зн. буржуазией парламенцкай рэспублш. Адмауляючы 
на справе диктатуру пролетарыята, апартункты (напрыклад 
Егорау, старопшк Мартава) гаварыл!, што 1 пасля пролетарскай 
рэволюцьп трэба захаваць за контррэволюцыйным1 класам! вы- 
барчае права, а МартаУ прапанавау пакшуць у тх руках друк, 
*. зн. газеты, журналы 1 т. д.

У  цеснай сувяз1 з розным разумением праграмы партьи зна- 
ходз1Л1ся рознагалоса 1 па пытапнях аб адносшах да сялянства, 
да прыгнечаных нацыянальнасцей I да л^бералау.

Некаторыя дэлегаты (Егорау, Махау) пряма заяулялц што 
партия не павшна займацца сялянсюм питанием. Яны Л1чьш, 
што сялянства не можа выступщь у якасщ саюзшка пролетары
ята у барацьбе супроць царизма. Таму яны был1 супроць 
аграрнай частю праграмы. З ’езд рашуча адхмзу гэтыя аиарту- Н1СТЫЧНЫЯ погляды.

З ’езд прыняу ленинскую устаноуку, якая сташла перад пар- 
тыяй задачу— выкарыстаць да каниа рэволюцыйную энерНю 
шматм1льённых мае сялянства у барацьбе супроць паиешчыкау 
* царизма I распалщь класавую барацьбу у вёсцы.

Па нацыянальнаму питанию з’езд прыняу лешнскае патра- 
баванне самавызначэння наций. Гэтае патрабаванне азначала, 
што кожны народ мае права самастойна юраваць сабой, што 
Я1 адзш народ не можа быць прыгнятаем друпм! народам!. 
У  прыватнаац для Раей тэта азначала, што русюя не могуць гвал- 
тоУна трымаць у падпарадкавашп дзесятю мдльёнау итшых
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народнасцей. Гэтае леншскае патрабаванне развяэвала раволю- 
цыйныя С1лы прыгнечаных нацыянальнасцей 1 мабшзавала IX из 
барацьбу за звяржэнне царызма, яю з’яуляуся аплотам нацыя- 
нальнага гнёту.

У  барацьбе за гэтае патрабаванне Л ен т выкрывау апартуш- 
стычную пазщыго бундауцау 1 польсюх соцыял-дэмакратау.

Бундауцы абаранял1 дробнабуржуазныя нацыяналютычныя 
штарэсы, яны 1мкнул1ся раз’яднаць пролетарыяу розных нацый, 
замкнуць 1х у рамю выключна нацыянальных штарэсау, адцяг- 
ваючы ад класавай барацьбы. На справе яны адмаулялюя ад 
барацьбы за звяржэнне самадзяржауя. 3 другога боку —  поль- 
СК1Я соцыял-дэмакраты, адстойваючы погляды Р. Люксембург на 
нацыянальнае пытанне, таксама адмаулял! рэволюцыйнае знэчэн- 
не патрабавання самавызначэння нацый. Прыкрываючыся «левы- 
М1» фразам! аб тым, што пролетарыят павшен змагацца толью вау 
класавыя пролетарсюя штарэсы, што ён не защкаулен у нацыя- 
нальным пытанш, гэтыя «левыя» адцягвал! пролетарыят ад ба
рацьбы за зшштажэнне нацыянальнага гнёту, адрывал! проле- 
тарыят ад яго саюзшка— працо^ных мае прыгнечаных 'нацый. 
Гым самым яны аб'ектыуна аказвал! падтрыманне пануючай 
нацьп у оправе заняволення прыгнечаных нацыянальнасцей.

II з’езд парты! да^ рашучы адпор як бунда^сюм, так г поль- 
сюм апартушетам, прыня^шы лешнскую лшпо у нацыянальным 
пытанш. | !1| ; - 1

Пры абмеркаванш пытання аб адносшах да л1бералау Патрэ
сау 1 унёс рэзалюцыю, якая па сутнасщ патрабавала згоды з лг 
бералам1 1 замазвала IX прэдацельскую ролю. Гегемонам у рэво- 
люцьп Патрэсау прызнавау буржуаз1ю, пролетарыят-жа ён пера- 
твара^ у прыдатак буржуазп. На з’ездзе патрэсаускую рэзалю
цыю абаранял! галопным чынам дэлегаты, яюя пазней стал! 
меншавжамь

Другая рэзалюцыя была запрапанавана Плеханавьгм 1 пад- 
трымл1валася староншкам1 Ленша. Яна патрабавала бязлггаснага 
выкрыцця антырэволюцыйнай рол» ,л1бералау. Яна была у пры- 
ватнзещ наюравана супроць Струве, яю канчаткова перайшоу 
к гэтаму часу на шлях згоды з царызмам.

Пры прыняцщ рэзалюцьп галасы дэлегатау раздзялшея амаль. 
папалам, 1 таму з’езд прыняу абедзве рэзалюцьп. Пазней, на 
Ш з’ездзе, дэе прысутшчал! толью большэвш!, патрэса^ская рэ
залюцыя была адх1лена.

Таюм чынам пры абмеркаванш праграмы парты! I тактыч- 
ных рэзалюцый адкрыта выясшлася, што толью Ленш I яго 
староннш (Гусеу, Землячка, Н. Бауман, Краака^ 1 шш.) з ’яу- 
ляюцца пролетарск1М1 рэволюцыянерамц а «мякюя» юкра^цы 
(Мартам, Патрэсау 1 шш.), з яюм1 Ленш вёу барацьб»' чшчэ за-

1 Адзж з рэдактзроу «Искры», пазней меншавк.44



доуга да зезда у рэдакцьп «Искра», хктаюцца у бок яуных 
апартушстау— эканамктау.

Канчатковае размежаванне сярод дэлегатау адбылося пры аб- 
меркаванап статута партьи. Аргатзацыйнае пытаяне мела рашаю- 
чае значэнне у барацьбе за стварэннг парты! навага тыпу. 
Пры абмеркаванш гэтага пытання «мякаоя» ккрауцы адкрыта 
I цалкам перайшл! на пазщыю эканам1'стау.

Па аргашзацыйнаму пытанню на з’ездзе разгарнулася бараць- 
ба пам!ж двума лнпямц яюя карэнным чынам разыходзшоя.

В. Ленж Г. Плежанаг? Па$лов!ч (Красжз?)
(' Прэ31'дыум II з’езда парты!

Адна з IX была лння Ленша, другая аб'яднала ус!Х апартушстау—  
ад Мартава, Троцкага, Патрэсава да эканам1стау.

Леншскай лшп на Узброенае звяржэнне самадзяржауя, на 
устанауленне Улады рабочых 1 сялян I затым на заваяванне 
дыктатуры пролетарыята адпавядал1 таксама пэуныя аргашза 
цыйныя прмнцыпы пабудовы парты). Гэтыя прынцыпы был) 
распрацаваны Леншым у праекце статута, яю Лгнш запрапана- 
вау з’езду. Тэты праект статута забяспечыу пабудову баявой, 
дысцыплшаванай, цэнтрал1заванай парты)— пролетарскай па свай- 
му складу, з яснай гранню пам1ж членам парты! 1 беспартыйным. 
Тольк) такая партыя магла шраваць нролетарыятам ! сялянствам 
у :х рэволюцыйнай барацьбе.

Леншскай лжи была прошпзстаулена лш!Я на увядзенне кан- 
стытуцьп 1 Устанауленне буржуазией парламенцкай рэспублшг 
Лшп апартушстау адпавядау план стварэння м1рнай, парламенц
кай партьп па тыпу II 1нтэрнацыянала. Тэта было не што шшае, 
як апартушзм у арташзацыйным пытанн).

Ужо пры абмеркаванш першага параграфа статута намеишся 
на з ’ездзе два пункты гледжання на пабудову парты!: з аднаго 
боку, летнею, а з другога— пункт гледжання Мартава, Аксель
рода, Троцкага, Патрэсава 1 гаш.
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Бяссмертная сусветна-Нстарычная заслуга Ленина заклю- 
чалася ?  тым, што ён, як ге(йялнны права дыр пролетария! а. 
пры абмеркаванн! першага параграфа статута ?скры? усю 
глыбшю разыходжанняу, ага-й? палиычны сэнс 1 класавыя 
карэнш апартужзма меншав1Коу у аргажзацыйных питаниях.

Лежи у сва1М праекце першага параграфа статута Указа?, 
што членам партий можа быць толью той, хто прызнае пра 
граму партий, плацщь членсжя ?зносы, уваходзшь у адну з пар
тийных аргашзацмй I вядзе акты?ную работу ? партий. Гэтай 
фармулё?кай аб тым, хто з’я?ляецца членам партий, Ленш зама- 
цоуза? стварэнне пролетарскай партий новага типу, ствара? 
«аргашзацыйную вузду» (Сталш) супроць наплыву дробнабур- 
жуазнмх элемента? у  партию.

«Наша задача,— гавары? Л ент,— аберагаць .чвёрдасць, 
вытрыманасць, чыстату нашай партий. Мы пав1нны старацца 
падняци звание 1 значэнне члена партий вышэй, вышэй 
I вышэй», таму што «нелига забываць, што ?сяю член партий 
адказны за партию 1 партия адказна за ?сякага члена» х.

Марта?-жа л!чы?, што ад члена партий не трэба патраба- 
ваци, каб ён абавязкова ?ваходз1? у партийную аргашзацыю 
I вё? у ёй работу. Яго фармулё?ка патрабавала ад члена парты! 
прывнання праграмы партий I «садзейшчання» партий. А «садзей- 
н!чанне» партий аказвал1 часам нават далёка не рэволюцыйныя 
элементы. Таюм чинам гэтым Марта? расчыня? дзверы ?  пар
тию чуждым элементам, бо ?сяк!, хто выпадкова аказва? дапа- 
могу той щ шшай партыйнай аргажзацьй, атрымл1ва? магчы- 
масци быци ро?напра?ным членам партий 1 ?здзейшчаць на яе 
пал!тыку. Марта? прадаста?ля? магчымасци зал1чыць сябе ?  чле
ны партий ?С1м дробнабуржуазным элементам.

Выходзячы з устано?К1 Мартава, нелига было пабудавацн 
моцнай, згуртаванай, цэнтрал1заванай партий, таму што члены 
парты! магл'1 не знаходзщца ж ? адной з партийных аргашзацый. 
Марта? сц1ра? грани пам1ж партийным 1 беспартийным, пам1ж 
партыяй 1 класам. Марта?ская фармулё?ка першага параграфа 
статута адпавядала принципу буда?н!цтва партий па тылу II 1н- 
тэрнацыянала.

Акселирод, Троцк1, эканамюты 1 бунда?цы за?эята адстой- 
вал1 на з ’ездзе марта?скую фармулё?ку таму, што |м чужда 
была 1дэя партий новага типу— баявой, згуртаванай, дысцыпл1- 
наванай, з пролетарски складам I цэнтрал!заваным к1ра?нщтвам. 
Плехана?, яю не надава? рашаючага значэння фармулё?цы 
першага параграфа статута, спачатку х1ста?ся, затым падтрыма? 
Ленша. Аднак, як выявьлася вельм1 хутка пасля з’езда, Плехана? 
на справе бы? супроцн лежнсжх прынцыпа? пабудовы проле
тарскай партий. '

У рэзультаце ходи з ’езд 1 прыня? у аснову ленЬюй статут
1 . К-ним, т. V I, стр. 33.



партьй, але сершы параграф статута апартушсты правил! у мар- 
гаускай фармулёуцы. Тэты пункт быу заменен леншсшм на 
III з’ездзе партьй у 1905 г.

З'езд адвергнуУ патрабаванне Бунда, як1 хацеу увайсш 
У РСДРП , астаючыся у той-жа час абасобленай, самастойнай 
партыяй яУрэйскага пролетарыята, не падпарадкаванай адзшаыу 
цэнтру. З ’езд падкрэсл1У, што гэтае патрабаванне Бунда наюра- 
вана супроць стварэння адзшай, моцнай, згуртаванай партьй, 
■ йруемай з аднаго цэнтра. З ’езд указаУ, што патрабаванне Бунда 
узаканяе разброд, гурткоушчыну 1 нацыянальную абасобленасць. 
Бунду запрапанавана было увайпй у партыю з абавязацельствам 
выконваць усе рашэнш ЦК партьй, захоуваючы пры гэтым права 
самастойна вырашаць мясцовыя пытанж.

Прадстаужцтва Бунда адмовшася падпарадкавацца гэтаму ра- 
шэнню з’езда. У знак пратэсту бундауцы пак1нул1 з’езд. Пажнул! 
з’езд таксама прадстаужю эканамктау, пасля таго як з ’езд рас- 
пусщу IX фракцыйную аргажзацыю («Саюз русюх соцыял-дэма- 
кратау»), кнаваушую за гранщай.

З ’езд прызнау напрамак «Искры» напрамкам партьй 1 азцвер-. 
дз1*у «Искру» цэнтральным партыйным органам (ЦО). З ’езд 
выбрау ЦК г склад рэдакцьй «Искры». Пры выбары У ЦК 1 Ц О  
адбыуся канчатковы раскол сярод дэлегатау з’езда. Пасля 
Уходу са з’езда дэлегатау Бунда 1 «Саюза русжх соцыял-дэма- 
кратау» староннМ Лежна атрымал1 пры выбарах большасць,—  
адсюль IX назва большасць, або большэвшь Старотйк! Мартава 
аказалкя у меншасцц— адсюль IX назва меншавМ.

З ’езд выбрау у рэдакцыю цэнтральнага органа (ЦО) Ленина. 
Плеханава 1 Мартава. Мартау аднак адмов1уся увайсщ у рэдак
цыю «Искры* з прычыны правалу меншавжоу пры выбарах 
цэнтральных органау. У  ЦК з’езд выбрау трох большзвшоу: 
Ленгнша, Кржыжаноускага I Наскова1.

М1ЖНАРОДНАЕ ЗН АЧ ЭН Н Е II З ’ЕЗД А
II з’езд партьп мае буйнейшае м1жнароднае значэнне. Ён быу 

паваротным пунктам у развщщ сусветнага рэволюцыйнага руху. 
У 1903 г. на трывалай базе маркЦзма Ленш аснавау самастой- 
ную партыю— партыю большэвшоу. Тэта была пролетарская 
партыя новага тылу—лежнская партыя, стаушая правадыром 
не тольк! раайскага, але 1 м!жнароднага пролетарыята. Тэта 
была першая партыя у свеце, якая, ап1раючыся на вопыт про- 
летарыяу ус1х краж, прадаУжала работу «Саюза комужстау»
I I 1нтэрнацыянала, створаных I юруемых Марксам—Энгельсам.

Вел13арнейшае сусветна-пстарычнае значэнне II з’езда заклю- 
чаецца У тым, што Лежн, аформ1ушы болынэвщкую партыю, 
стварыу несакрушымую апору для далейшага развщця 1 тар- 
жаства марказма-лежшзма.

1 Пасля а’езда склад Ц К бы? расшыран 1 ?  яго Увайш.й таксама Ленш, 
Красш, Землячка I шш. 47



Принятая на з ’ездзе праграма прадаужала лш1ю М а р к са -  
Энгельса 1 была першай I адзшай праграмай ва с̂1м II 1нтэрна- 
цыянале, у якой прама гаварылася аб тым, што асноуная задача 
рабочага класа— барацьба за диктатуру пролетариата.

Раопрацаваны Летным статут партьп быу адзйным дакумен- 
там пасля статута I 1нтэрнацыянала, яю став1  ̂ задачу пабудовы 
сапрауды рэволюцыйнай партьп. Тэта быу статут, яю замацава? 
стварэнне парты1 на тых асновах, яюя был1 распрацаваны 
Летным у яго брашуры «Што рабщь?».

У  сва1х рашэннях з ’езд замацава^ полную перамогу над эка- 
нам1змам. Раскол на з ’ездзе пастав1  ̂ перад большэв1кам1 задачу 
бязлггаснай барацьбы з новай формай апартушзма— менша- 
В13мам.

Большэвш аформшся у 1903 г. у самасгойную большэвщкую 
партию. «Большэв1зм юнуе, як плынь палггычнай мысл1 1 як 
палггычная партия, з 1903 года» \— т са у  Ленш. Аднак, ведучы 
бязл!тасную барацьбу з меншавжам!, болы иэвт прадаужал1 
у той-жа час уваходзщь у РСДРП  як адна з фракций фармальна 
адзшай РСДРП . Ленш на тэта ш о у  з адной мэтай: у практыч- 
иай рабоце на иясцах выкрыць меншавжоу у вачах рабочих, 
ЯК1Я яшчэ верыл1 1м, пазбавщь меншавжоу усякага ^плыву 
У рабочай масе, адваяваць на свой бок частку рабочих, яюя ШЛ1 
за меншав1кам1, 1 выгнаць выкрытую верхав^нку меншавжоу 
з РСДРП. ' I

На II з’ездзе большэвш, давёушы барацьбу з меншавжалп 
да расколу, указвал1 м1Жнароднаму пролетарыяту, што .раскол 
з апартун1стам1 ёсць адз!ны шлях умацавання сапрауды рэволю
цыйнай рабочай партий

Партия умацо^ваецца тым, што ачышчае сябе ад апарту- 
шстау. Пад гэтым флагам Ленш згурто^ва^ цвёрдых, паслядоу- 
ных 1скрауцау яшчэ задо^га да II з’езда.

Болыиэвно, правёушы раскол з  меншавжамй яюя бьш ра
ссекай формай м1жнароднага апартушзма, вял! адначасова лш ю  
на разрыв з апартушзмам у М1жнародным рабочим руху. Афар- 
мленне большэв1зма на II з’ездзе як парты1 новага типу наносила 
сакрушальны удар апартушзму II 1нтэрнацыянала. Таму вось нс 
выпадкова, што адразу-ж пасля з’езда супроць болыиэвжоу 
выступш юраушю И Ытэрнацыянала. Кауцк1 по^насцю стау на 
абарону меншавжоу?. Роза Люксембург— адна з юра^нжоу соцы- 
ял-дэмакраты1 Польшчи 1 Л1твы 1 буйны дзеяч II 1нтэрнацыянала, 
якая вяла барацьбу з шартушзмам у ГерманП, таксама патрабу- 
ючы выключэння Бернштэйна з партьп, у той-жа час па асноуных 
питаниях, яюя прывял1 да расколу у РСДРП , падтрымл1вала мен- 
шавжоу. Яна адма^ляла неабходнасць у парты1 большэвщкага 
цэнтрал1зма, жалезнай дысцыплшы, яна была супроць давядзен- 
ня барацьбы з апартутзмам да расколу з 1м.* Л ен и н , т. X X V .  ст р . 174. г  ' , г г  ^  -  -
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БАРАЦ ЬБА ПАРТЬИ БОЛБШЭВ1КОУ 3 МЕНШАВ1КАМ1 
I ПРЫМ1РЭНЦАМ1 ПАСЛЯ II З ’ЕЗД А

Пасля з’езда Ленш павёу бязл1таоную барацьбу супроць мен- 
шав1коу, за выкананне рашэнняу II з’езда. Меншавш з самага 
пачатку занял! яуна антыпартыйную лйпю, наюраваную на зры^ 
гэтых рашэнняу. Яны, як заяуляу Мартау, «паднял1 паустанне 
•супроць лешшзма». Меншавио аформш свой юруючы цэнтр—  
Бюро меншасц! 1 адмовшся ад усякай работы у Ц О  1 ЦК. Яны

Падпольная друкарня на Лясной вулщы У Маскве

рассылал! сва1х упа^наважаных па Расы, прабуючы настрощь 
партыйныя кам!тэты супроць рашэнняу II з’езда. На адбы;ушымся 
пасля II з ’езда партьп з’ездзе членау заграшчных русюх соцыял- 
дэмакратычных труп ш удалося правесщ рэзалюцыю аб неда- 
верЧ ЦК.

Нарэшце пасля двухмесячных х1станняу Плехана^ рашн1? 
прым!ры<цца з меншав1кам1 1 запатрабава^ ад Ленша увесш у рэ- 
дакцыю «Искры» стары, даз'езда^сю склад яе—тых быушых яе 
членау, яюя не бьш выбраны з’ездам партьп. Ленш пал!чы^ гэта 
нарушэннем вол! партыйнага з ’езда Ч закляйм1у плехана^скую 
прапанову як каштулянцтва перад меншавшамь Гэтае прэдацель- 
ства Плеханава было звязана з яго апартушстычным1 памылкам! 
у мшулым— з яго пазщыяй, якую ён займау яшчэ да II з'езда. 
у 90-х гадах, 1 у рэдакцьп «Искры».

Не жадаючы прыкрьгваць апартушстычную, дэзаргашзатарскую 
работу меншавшо.У 1 прадаужаючы лМ ю  расколу з 1М1, Леши 
выйшау (1 лктапада) са складу рэдакцы! «Искры». У рэдакцьп 
аста^ся адзш Плеханау, яю аднаасабова з?вёу у яе рад менша- 
в!коу— Мартава, Аксельрода, Патрэсава, Засулич. МеншавМ так1м
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чынам эе?ладал» «Искрой», ператварыушы яе у орган сваей 
меншавщкай парты».

На старонках гэтай новай, меншав!цкай «Искры» меншавж» 
пачал'» адкрыта пераходзщь ад апартушзма У аргашзацыйных 
пытаннях да апартушзма у пытаннях тактык» I праграмы, усе 
больш скочваючыся да эканамютау. Адвяргаючы на справе геге- 
мошю пролетарыята, меншав1к1 ператварал1 пролетарыят у пры- 
датак буржуазп. Яны прапаведвал» саюз з буржуаз1яй 1 адма^- 
лял! рэволюцыйную ролю сялянства. Яны выступал! супроць 
пабудовы парты» на тых пачатках, яшя абаранялкя лешнскай

«Искрой» да з’езда. Троцк1 ❖  
брашуры «Нашы пал1тычныя 
заданы», якую ён прысвящу 

свайму «дарагому настаУшку 
П. Аксельроду», змагауся су
проць пабудовы цэнтрал1зава- 
най, жалезнай, дысцыплшава- 
най партый ё н  абараня^ 1 да- 
казва^ законнасць кнавання 
фракцый, груповак I сумгсна- 
га прабывання у адной пар
тьп рэволюцыянера^ з апарту- 
шетамк Ен нацко^вау масы 

супроць партыйнага апарата 1 
супроць правадыра парты!—  
Ленша.

Гэтыя погляды Троцкага 
выцякал1 з яго адма^лення 
неабходнасщ дыктатуры про
летарыята. Таму, хто адма^- 
ля$ дыктатуру пролетарыята. 
сапра^ды не патрэбна была 

1. В. Стадж у 900-х гадах партыя, пабудаваная на ленш-
ск1х аргашзацыйных пачат
ках.

Погляды мешпашко^ представлял! прамое адрачэнне ад рэ- 
волюцыйных прынцыпа^ старой «Искры». Меншавш сам» 
падкрэслжал», што «пам!ж старой 1 новай «Искрой» ляжыць бяз- 
донне» (Троцш).

Сваю апартушетычную Л1Н1Ю меншав1К1 прыкрывал» паклёп- 
« 1ЦК1М1 крыкам1 аб «дыктатарстве», аб «асаб»стым азлабленш Ле
вша», аб стварэнш «асаднага станов»шча» у парты». Гэтыя-ж 
абвшавачанш висо^валюя апартушетам! многа раз у г»сторы1—  
спачатку супроць Маркса— Энгельса, пазней—супроць Ленша 
1, нарэшце, у апошш перыяд— супроць Сталша.

Бл1скучую- одпаведзь падобнаму паклёпу на партыю дау Ле- 
иш ячшэ на II з ’ездзе парты». Ленш гавары^:

«У адносшах да ня^стойл1вых » хктш х элемента^ мы яс
тояыи можам, мы абавязаны ствараць «асаднае станов1шча»,



1 ^весь наш статут партьп, увесь наш зацверджаны ад гэ- 
тага часу з ’ездам цэнтрал^зм ёсць не што шшае, як «асад- 
нае станов1шча» для таюх шматлйох крынщ пал!тычнай 
распдыучатасщ» *•

Б о л ьш эв!к1 дал1 рашучы адпор меншавйсам 1 IX абароннам.
Ленш у сваёй рабоце «Крок уперад, два крою назад» у  1904 г.

А. Багданз? М. Л1твща? П. Румянца? С. Г усе?

А. Рыка? М. Ляда? Р. Землячка

Бюро кам1тэта? большасш

да? зшштажальную характарыстыку фракцыйнай работы мен- 
шавшоУ 1 паказаУ, што раскол на II з’ездзе не быу выпадковмм

«Эканам1зм»,—тпсау пазней Лешн,— В1дазмяшуся у «иен- 
шав1'зм». Адстойванне рэволюцыйнай тахтию старой 
«Искры» стварыла «большэв13м» *.

3 дня у дзень Лешн згуртоувау вакол сябе асноунае ядре 
дзданых большэв1коу, ведучы Упорную барацьбу за партийны! 
масы. ён  шсау мноства артыкулау I рэзалющый, яая, не гле- 
дзячы на усю труднасць дастаую, перапрауляу у Рааю . У  той-жа 1

1 Ленпн, т. VI, стр. 36.
5 Лепим, т. Х У ш , стр. 219.
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час Ленгн вёу энергичнейшую работу сярод тых членау партык 
яюя прыязджалг да яго за грашцу, 1мкнучыся выкаваць з IX 
стойюх большэвжоу. Сярод прыязджаушых з Расы часам был1 
ЛЮД31, не ведаушыя упх прычын расколу. Яны прыходзш да 
большэвжоу 1 да меншавжоу, выслухвал! тых 1 друлх, потым 
рашалк Бывал! «выпадковыя» меншавж!, IX трэба было адвая- 
ваць. Был! людз1, яюя спачатку не разбгра.нся У рознагалоссях,. 
потым яны мянял1 пазщыю.

Праз некалью месяца^ пасля II з’езда большэвш запатраба- 
вал1 склжання новага, III з'езда, спасылаючыся на зрыу \ сабатаж 
меншав1кам1 рашэнняу II з’езда. Большэвж! разгарнул1 у партый- 
ных аргантзацыях барацьбу за асуджэнне фракцыйнай работы 
меншавжоу, раз’ясняючы, што яны могуць быць паюнуты у аб'- 
яднанай РСД РП  толью пры умове поунага падпарадкавання гх 
рашэнням з ’ездау партьи.

Летам 1904 г. унутры ЦК узял1 верх няустожпвыя, хктаю- 
чыяся элементы, прым1рэнцы да меншавжоу (Красш, Наско\ 
г !нш.). Пераумяншаючы 1 затушоуваючы глыбшю рознагалоссяу. 
яны адмаулялкя прызнаць меншавжоу апартушстам1, агентами 
буржуазП у рабочым класе, таму яны выступал! супрош» 
склжання з’езда 1 супроць асуджэння фракцыйнай работы мен
шавжоу. Беспрынцыпнасць 1 прым!рэнцтва гэтых членау ЦК аказ- 
вал1 агромную паслугу меншавжам у IX антыпартыйнай рабоце: 
яны садзейжчал! разлажэнню партыйных аргашзацый, расколвал! 
большэвщюя партыйныя кадры, заахвочвал1 меншавжоу на яшчэ 
больш дэзаргашзатарсюя учыню. Меншавш, бачачы Уступчы- 
васць ЦК, запатрабавал! ад яго увесц! у ЦК некальк! меншав!- 
коу. ЦК згадз1Уся 1 увёУ у свой склад рад меншавгкоу— Раза- 
нава-Папова 1 гнш. Меншавпб таюм чынам зауладал! ЦК. Тэты 
ЦК посенню 1904 г. выпуску адозву да партьи, у якой заяви 
аб прым1рэнш з меншавжам! 1 аб забароне аптацьп за III з’езд  ̂
У гэтай адозве ЦК аптацыя за III з ’езд была названа наваг 
шкодиай. Адначасова ЦК распусщу рад партыйных аргашзацый. 
яюя не згадзшся з апсшн!м1 яго рашэнням!.

Спачатку Лешн змагауся за склжанне з’езда у рамках ста
тута, натрабуючы, каб ЦК склжау з’езд. Аднак, кал1 ЦК пе- 
райшоу у рую меншавжоу, Лешн пачаУ мабшзоуваць партый 
ную масу на барацьбу за з’езд пгм1ма цэнтральных устаноу 
парты), яюя был! захвачаны меншавжам! наперекор вол1 з’езда, 
як! дау большасць лешнцам. Гэтыя новыя, папоуненыя мен- 
шавжам! цэнтральныя органы зрывал! умацаванне партьи, вя.н 
дэзарган!затарскую лшно, груба нарушал! волю И з’езда. У  рэ- 
зультаце упорнай барацьбы за партыйныя масы большэвж! пад 
юраунштвам Леиша згуртавал1 вакол сябе буйныя прамысловыя 
цэнтры— Пецербург, Маскву г шш. Ашраючыся на IX, Лешн са- 
брау у жшуш 1904 г. з цвёрдых большэвжоу канферэнцыю у  
Жэневе, на якой прысутшчала 22 чалавею, у тым лжу Гусеу,



Землячка, Ольминсш, Паулов1Ч (Красжау) 1 шш. Гэтая какфе- 
рэнцыя заклжала партыю да энерпчнай барацьбы за склжанне 
III з’езда, за разрыу з ЦК 1 ЦО, за асуджэнне фракцыйнай ра
боты меннгавжоу. Пецербургсю, Маскоуск1, Одэаа, Екацерына- 
слауск1 кам1тэты вырази! недавер’е прым1рэнчай палггыцы ЦК,
I(ареал 1 сувязь з центральным! установам! 1 катэгарычна запатра- 
бавал1 склжання III з’езда.

У  барацьбе за III з’езд буйную ролю адыграу т. Сталш. Пасля 
звароту з ссылк! у ттачатку 1904 г. т. Сталш вёу работу у Тыф- 
л1се у якасд1 члена абласной аргашзацьп Закауказзя. Непрым!- 
рымы пращунж меншавжоу 1 прым1рэнцау, ён разтарнуу вялжую- 
агггацыю за неабходнасць склжання III з’езда партьи. Пры яго 
юраунштве Закаукаэсю кам!тэт парвау сувяз1 з ЦК 1 таксама 
запатрабавау склжання III з’езда. У  сваей брашуры «Вскользь о 
партийных разногласиях» т. Сталш блккуча прапагандавау рэво- 
люцыйны марказм 1 поунасцю абараняу погляды правадыра пар
ты! Лешна.

На трох канферэнцыях буйных прамысловых раёнау—Пау- 
ночнага, Кауказскага 1 Пауднёвага— быу створан юруючы цэнтр 
па скльканню III з ’езда— Бюро кам|тэтау большасцй

У  склад гэтага бюро уваходзш Землячка, Гусеу, Л1твшау I 
1нш. Бюро камггэтау большасш разгарнула вялжую работу. Яно 
дапамагала згуртаваць вакол лешнскай л1нп большасць партый- 
ных камггэтау. У  снежн! 1904 г. большэвгю арган!3авал1 пад ю- 
раунщтвам Лгжна газету «Вперед», якая прадаужала линю ста
рой «Искры», рыхтуючы рабочы клас да рашаючых баёу. У  рэ- 
дакцыю, апрача Ленша, увайиш Ольмшсю, Вароуск! I Луначар- 
ск!. Ленш прадаужау рашучую барацьбу за склжанне III з ’езда. 
У  шсьме (люты 1905 г.) да С. Гусева 1 А. Багданава Ленш шсау:

«Мы абвясцш раскол, мы кл!чам на з ’езд упяродаУцау, 
мы хочам аргашзаваць упяродаУскую партыю 1 рвем, неад- 
кладна рвем усе 1 Усяшя адносжы з лэзаргашзатарамь..
1 кал1 мы не хочам явщь свету апднейшы Узор высахшай 
1 анем1чнай старой дзевы, гордай сваёй бясплоднай мараль- 
най чыстатой, то мы павшны зразумець, што нам патрэбна 
вайна 1 ваенная аргашзацыя» '. У

У  сувяз! з нарастанием рэволюцыйнага руху у першьга ме
сяцы 1905 г. пытанне аб склжанш III з’езда паустала асабл1ва 
востра. Нарэшце пасля вялжай работы, праробленай Бюро 
кам1тэтау большасш па аргашзацьп з’езда, прым1рзнчы ЦК пад 
дауленнем партыйных мае дау згоду на склжанне III з’езда. 
III з’езд быу склжан Аргашзацыйным кам!тэтам, яю складаУся з 
прадстаунжоу Цэнтральнага кам1тэта I Бюро кам!тэтау боль- 
шеею. Таюм чынам Ленш сваёй рэволюцыйнай энерпяй I непры

* Ленин, т. V II, стр. 101—102.



м1рьгмасщо адстая? 1 згуртавау партыю. К вялшЬя рэволюцый- 
оым баям 1905 г. ён выкаваУ большэвщкую партыю— нравадыра 
I арган!затара рэволюцьп.
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Г Л А В А  Ч А Ц В Е Р Т А Я

Б0ЛЫИЭВ13М У ПЕРШАЙ РЗВОЛЮЦЬН 
(1905—1907 гг.)

БАРАЦЬБА БОЛБШЭВ13МА СУП РОЦ Ь ВАЙНЫ 1 САМ АДЗЯР  
Ж АУЯ, ЗА  РАЗГОРТВАННЕ РЭВОЛЮЦЫ1

Спляценне ус1х супярэчнасцей 1мперыял!зма 1 бурны рост 
рабочага 1 сялянскага руху рабш рэволюцыю у РасП нем1ну- 
чай у самы бл1жэйшы час. Яе пачатак быу паскоран паражэн- 
ием самадзяржауя у руска-японскай вайне, якая пачалася У 
1904 г. Руска-японская вайна была адной з войн начавшейся 
эпох! 1мперыял1зма. Асноунай прычынай гэтай вайны была па- 
гоня царызма 1 буржуазп за новым! калон1ям1 1 барышам! на 
Далёк1м Усходзе. Царызм 1мкнуУся заваяваць Карэм I умаца- 
ваць сваё станов1шча у Манчжурьм. Апрача таго пераможная 
вайна, па разлшах царскага Урада, павшна была адцягнуць 
увагу рабочых 1 сялян ад рэволюцьп 1 падняць х1сцк1 аутарытэт 
самадзяржауя. Аднак царызм вельм1 памьыНуся. Вайна зацягну- 
лася I прывяла да разгрому царскай армИ (пад Ляоянам « Мук- 
дэнам), падзгння у 1904 г. Порт-Артура—галоунай крзпасщ не 
Далёк1м Усходзе 1 познай папбел1 рускага флота (каля Цусшы  
У 1905 г.).

Руска-японская вайна з яшчэ большай алай ускрыла уск> 
глыбшю разлажэння царызма, адсталасць 1 прадажнасць дзяр- 
жаунага апарата. Вайна расстро1ла транспарт, узмацтла раз
руху гаспадарк! 1 абвастрыла шшчату шыроюх працоуных мае. 
У рэзультаце усяго гэтага агалшея Усе класавыя супярэчнасш 
V краше.

Либеральная буржуаз1Я, убачыушы, што царызм церш'ць адно 
■ аражэнне за друпм 1 не у с1лах разграмщь ваенную магут- 
насць ЯпонП, нясмела выстутла са сва1м1 пажаданнямь Яна ’ш- 
кнулася вытаргаваць для сябе у самадзяржауя некаторыя «сва- 
боды» 1 правы на юраваннг дзяржавай. У  канцы 1904 г. л1бе- 
ральная буржуаз!я на шматлшх сходах 1 банкетах, уеяляк 
пацвярджаючы сваю вернасць памешчыцкай манархП, праба- 
вала высунуць патрабаванне увядзення канстытуцьп, г . *н. абие- 
жавання самадзяржауя.

Меншав1к1 поунасцю далучьшея да гэтай пал1тыю буржуа
зП. Яны заклш л1 рабочых падтрымаць высоуваемы* буржуа
зиям патрабаванш.

Толью больш эвт, выкрываючы згоднщкую пая1тыку бур
жуазП, падн1мал1 працоуныя масы на рашучую барацьбу су- 
■ роць самадзяржауя. Яны раз’яснялг, што паражэнне царызме 
у вайне аслабщь яго, абвострыць абурэине мае I на6л1з1ць час



рэволюцьп. Яны 1ШЛ1 да мае з лозунгам! паражэння царскага 
-урада у гэтай вайне 1 звяржэння самадзяржауя, за рэволюцыю.

Пад гэтым! лозунгам! болынэвш разгарнул! вялшую работу 
еярод рабочых, еялян, салдат 1 матросау, аб’ ядноуваючы 1 пад- 
рыхтоуваючы !х да надыходзячай рэволюцьп.

К канцу 1904 г. рэволюцыйны рух мае падняуся на яшчэ 
большую вышыню. Значна вырас стачачны рух. У Варшаве 
стачка каменшчыкау у л ж ет 1904 г., ахашушы больш 10 тыс. 
удзельшкаУ, ператварылася у масавую пал1тычную дэманстра- 
цыю з лозунгам!: «Далоу самадзяржауе!», «Далоу эксплаатата- 

рау!», «Няхай жыве соцыял13м!». У Баку у канцы 1904 г. буй
нейшая забастовка праходзжа пад лозунгам!: «Далоу самадзяр- 
жауе!», «8-гадзшны рабочы дзень!», «Свабода сходау, слова, 
саюзауЬ. Узмацжлася бражэнне у арми 1 еярод матросау. РаЗ- 
гарнууся з яшчэ большай алай рух еярод сялянства I еярод 
шыроюх мае прыгнечаных нацыянальнасцей.

У  стварыушымся становшчы дастаткова было аднаго 
штуршка, каб рэволюцыя пачалася па усёй краше. Гэтым 
штуршком был! падзе! 9 студзеня у Пецербургу.

9 СТУДЗЕН Я 1905 г.

3 студзеня 1905 г. пачалася стачка на Пуцжаусюм заводзе У 
Пецербургу. Повадам да яе было звальненне чатырох рабочых, 
няугодных адмйнстрацьп завода. Пуцжауцы запатрабавал! вяр- 
куць на завод зволеных рабочых. АдмЫстрацыя адказала ад- 
мовай. Талы 12,5 тыс. пушлаусюх рабочых аб’явш забастоуку. 
Яны запатрабавал! палепшання матэрыяльнага станов1шча ра- 
'бочых, увядзення 8-гадз!ннага рабочага дня 1 звароту зволеных 
рабочых на завод.

Да пушлауоох рабочых за два дн! далучьшея рабочыя ш- 
шых фабрык I заводаУ Пец^пбурга. з агульнай колькасцю каля 
140 тыс. стачачшкау. 3 кожным днём рэволюцыйны рух раз- 
гортвауся шырэй, захватваючы Усё большую колькасць удзель- 
Н1кау. У  адказ на тэта агентура палщьй у асобе папа Гапона, 
паспеУшага ужо к гэтаму часу стварыць аргашзацьй зубатау- 
екага тыпу еярод адсталай частю рабочых, забжа трывогу. 
Усяляк карыстаючыся прадрассудкам! параунальна шыроюх 
мае рабочых, на!унай даверл!васцю мае, IX верай у тое, што 
цар можа абаранщь IX ад самавольства фабрыкантау, поп 
Гапон папрабавау увесщ у М1рнае русло абурэнне рабочых. 
Гапон запрапанавау звярнуцца да цара з хадайнщтвам. Адозва 
гэтая 9 студзеня пав1нна была быць уручана цару. Гэтае ха- 
дайшцтва пачыналася словам!:

«Мы, рабочыя г. Пецербурга, нашы жошй, дзеш ! беэда- 
паможныя старыю-бацьк!, прыйшл! да цябе, Гасудар, шу- 
каць праУды 1 абароны. Мы абн!шчал!, нас прыгнятаюць,
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' абцяжарваюць непаальнай працай, над наш здзекуюцца, у 
нас не прызнаюць людзей, да нас адносяцца, як да ворагау... 
Наста^ канец цярпенню. Для нас прыйшо^ той страшны мо- 
мант, кал1 лепш смерць, чым прадаужэннг нязносных мук» '.

Для прыцягнення на свой бок рабочых I пад уплывай рэз- 
кай крытык1 соцыял-дэмакратау Гапон вымушан бы^ уставщь 
у адозву патрабаванш палДычнай свабоды 1 8-гадзшнага рабо- 
чага дня.

Крывавая нядзеля. Расстрэл рабочых царсшм урадам

Большэвш усяляк выкръшал1 спробу Гапона 1 раз’яснял!, 
што трэба не прасщь абароны у цара, а узброенай рукой зверг- 
нуць самадзяржауе.

Тым не менш у нядзелю— 9  студзеня 1 9 0 5  г. дзесятк1 тысяч 
пролетария^ з крыжам!, царск1м1 партрэтам! наюравалкя да 
31мняга палаца прасщь у цара абароны ад сва1х прыгнятальж- 
кау. Алг, як 1 трэба было чакаць, замест абароны 1 дапамоп' 
Нжалай II аддау загад расстраляць гэтую дэманстрацыю. 
Больш тысячи рабочых 1 дзяцей запнула ад шабляу I куль 
царсюх катау.

Гэтыя падзе1 мел1 грамаднае значэнне. 9 студзеня пролета
риату быу дан наглядны урок грамадзянскай ванны. 9 студзеня 
была расстраляна вера рабочага класа у цара. Масы на сва1м 
крывавым вопыце пераканалщя У правацг болыиэвжоу. Боль-

1 Ленин, т. V II, стр 425.
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ШЭВ1ЦК1 уплы^ вырас у  агромнай ступень Мраунгщтва рэволю- 
яыйным рухам у значнай меры пераходз!ла да большэвжоу.

Расстрэл 9 студзеня выклжау узрыу абурэння па усёй 
краше. 11 студзеня стачанная хваля перакшулася У правшцыю, 
захващушы Цэнтральна-прамысловы раён, Паволж’е, Украшу, 
Кавказ, Латв1Ю, Л1тву. За адзш толью студзень стачачны рух 
ахашу по^м1льёна чалавек. У  Польшчы стачю набьш асабл1ва 
востры характер, пераходзячы ва узброгныя паустаннь Расло 
бражэнне сярод салдат 1 матроса^. УзмацшУся рух сярод сялян- 
ства 1 сярод працоуных мае прыгнечаных нацыянальнасцей.

9 студзеня стала пачаткам рэволюцьй.

БОЛЬШ ЭВЩ КАЯ А Ц ЭН К А  ХАРАКТАРУ, РУХАЮ ЧЫ Х С1Л 
1 ЗА Д А Ч  РЭВОЛЮЦЫ1

Л ен т ецвярджау, што пачаушаяся рэволюцыя з’яуляецца па 
свайму характару буржуазна-дэмакратычнай.

Тэта значыць, што перад рэволюцыяй не стаял! непаерэдна 
заданы зшштажэння каштал!зма, адабрання у буржуазП фаб- 
рык 1 заводау I УстанаУлення диктатуры пролетарыята. БлЬ 
жэйшым| задачам! гэтай рэволюцьй бьш : звяржэнне царызма, 
зн'шттажэнне памешчыцкага землеуладання, устанауленне рэс- 
публ1К1, увядзенне 8-гадзшнага рабочага дня, г. зн. заданы бур- 
жуазна-дэмакратычныя, бо ажыццяуленне IX яшчэ не зшшта 
жала кап»тал1зма I не падрывала карэнняу буржуазй горада 1 
вёсю.

Тэта была першая буржуазна-дэмакратычная рэволюцыя 
эпох1 1мперыял1зма, прытым у такой краше, якая была самым 
слабым месцам 1мперыял!зма.

У  гэтых умовах буржуазна-дэмакратычная рэволюцыя у 
Раей набывала рад своеасабл1вых рыс у параунанж з заходне- 
еурапейсюм! буржуазным! рэволюцыям! эпох1 узыходзячага 
кап!тал!зма.

У  рэволюцьй 1905 г. у адрозненне ад буржуазных револю
ций на Захздзе галоунай, асноУнай рухаючай алай 1 правады- 
ром, жраужком мае быу пролетарыят— адзшы да канца пасля- 
до.Уна рэволюцыйны 1 прытым найбольш аргажзаваны клас. 
Голый ёы гатоу быу на самую рашучую барацьбу э самадзяр- 
жаУем.

Таму рэволюцыя 1905 г-, будучы па свайму характару 
буржуазна-дэмакратычнай, у  той-жа час была пролетарскай па 
к!руючай рол1 пролетарыята 1 па спосабах барацьбы з сама- 
дзяржаУем (стачж 1 узброенае паустанне).

Адной з характерных рыс гэтай буржуазна-дэмакратычнай 
рэволюцьй было тое, што яна, гаварыу Лежи, з’яулялася еялян- 
скай буржуазией рэволюцыяй у эпоху вельм! высокага развщця 
кап!тал!зма ва уам  свеце 1 параунальна высокага у Раей. Яна 
была сялянскай буржуазнай рэволюцыяй перш за усё таму, 
што, жйштажаючы памешчыцкае згмлеуладанне 1 шшыя рэштю



прыгоннщтва, яна вырашала задачы, яжя стаял1 пера* сялян- 
етвам. Яна была сялянскай буржуазией рэ>волюцыяй яшчэ I 
таму, што сялянства было адной з рухаючых сш гэтай рэво
люцьп, бл1жэйшым саюзжкам пролетарыята. Але сялянства 
магло дабщца вызвалення ад самадзяржауя 1 памешчыцкага 
гнёту тольк! пад юраунщтвам рабочага класа.

Буржуаз1я у С1лу спляцення яе штарэсау з царызмам, а так- 
сама иапалоханая рэволюцыйнасцю пролетарыята, не магла 
быць )' не была рухаючай алай рэволюцьп. У гэтым заключа- 
лася яшчэ адна асабл1васць рэволюцьп 1905 г. у параунанж з 
буржуазна-дэмакратычныкн рэволюцыям1 эпох1 узыходзячага 
каштал1зма, у яжх буржуаз1я, напрыклад у 1789 г. у Францьп, 
жрала вялшую рэволюцыйную ролю.

Па меры росту рэволюцыйнага руху руская буржуаз1я Усту
пала у прамую згоду з памешчыкам1 супроць рэволюцьп, пера- 
ходзячы Усё больш у лагер контррэволюцьй. Яна прабавала 
аУладаць сялянствам 1 лшвщаваць рэволюцыю шляхам згоды 
з царызмам. Таму натуральна, што наша партыя прадау- 
жала весш бязлггасную барацьбу супроць лхберальнай буржуа- 
зп 1 яе партьй— кадэтау, бо, не выкрыушы яе, нельга было за- 
бяспечьшь поунага выкарыстання рэволюцыйных ал сялянства, 
нельга было разл1чваць на перамогу рэволюцьп.

«Пролетарыят павшен правесщ да канца дэмаяратычны 
пераварот,— вучыу Лежи,— далучаючы да сябе иасу сялян
ства, каб раздаешь план супражуленне самадзяржауя I па- 
рал1заваць няустойл1васць буржуазия

Ленш гаварыу: паустаушыя рабочыя 1 пад IX к1рауящтвам 
•яляне звергнуць самадзяржауе, зжштожаць панаванне прыгон- 
яшау-памешчыкау I Установяць сваю Уладу. Тэта будзе цвёр 
дая, неабмежаваная Улада, г. зн. дыктатура.

Тэта будзе рэволюцыйна-дэмакратычнай дыктатура рабочых 
I сялян. Яна будзе рэволюцыйна-дэмакратычнай дыктатурай 
таму, што правадз1мыя ёю мерапрыемствы— зжштажэнне уах  
рэштак прыгоннщтва, увядзенне 8-гадзшнага рабочага дняI Т. Д .,----ЯШЧЭ Не буДуЧЫ  СОЦЫЯЛ1СТЫЧНЫМ1, Не ЗМОГуЦЬ 8Н1ШТО-
жыць кап1тал1зма.

Гэтая новая улада У барацьбе з дыктатурай прыгоншкау 
будзе ашрацца на баявы саюз пролетарыята I юруемага 1М 
сялянства.

Лозунг рэволюцыйна-дэмакратычнай диктатуры пролета
рыята 1 сялянства указвау, што пролетарыят, жруючы сялян 
ствам, можа зжштожыць самадзяржауе, дабщца перамоп бур- 
жуазна-дэмакратычнай рэволюцьй 1 рухаць рэволюцыю далей. 
Тэта было для Ленша асноуным » рашаючым.

Гаворачы аб заваяванщ рэволюцыйна-дэмакратычняй дыкта-

Л етш , ■». УШ, сгр. 96.



туры пролетарыята 1 сялянства, Ленш аднак не абмяжоувзуся 
задачам! буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьн.

«У рэволюцыйна-дэмакратычнай дыктатуры пролетарыята 
1 сялянства,— гаварыу Ленш,— ёсць, як 1 ва усяго на свеце. 
мшулае ! будучае. Яе мшулае— самадзяржауе, прыгоншцтва, 
ианарх1я, прывмеь..

Яе будучае— барацьба супроць прыватнай уласнасщ, ба- 
рацьба наёмнага рабочага з гаспадаром, барацьба за СО-ЦЫЯЛ^ЗЫ» *.
Большэвш Л1ЧЫЛ1, што звяржэнне самадзяржа^я, устанау- 

ленне рэволюцыйна-дэмакратычнай дыктатуры пролетарыята 1 
сялянства з’яуляецца ближайший задачай рэволюцьй, першым 
этапам барацьбы за пролетарскую рэволюцыю, за дыктатуру 
пролетарыята. Большэвщкая партыя была партыяй рабочага 
класа, мэтай якога з’я^лялася узброенае звяржэнне буржуазп 1 
^станауленне дыктатуры пролетарыята для пабудовы комушзма.

Чаму-ж большэвж!, ведучы лш ю  на заваяванне дыктатуры 
пролетарыята, Л1ЧЫЛ1 нгабходным прайсщ тэты першы этап 
зшштажэння самадзяржауя 1 устана^лення рэволюцыйна-дэма
кратычнай дыктатуры пролетарыята 1 сялянства? Тэта аб’яс- 
няецца тым, што ^сё развщцё Раса паставма на чаргу выра- 
шэнне перш за усё буржуазна-дэмакратычных задач, яюя можна 
было ажыццяв1ць тольк! пры вьжарыстанш рэволюцыйных ал  
шматм!льённага сялянства пад юраунщтвам пролетарыята. Уста- 
на^ленне дыктатуры пролетарыята 1 сялянства павышала юрую- 
чую ролю пролетарыята. Разам з гэтым звяржэнне самадзяр
жауя I ^станауленне рэволюцыйна-дэмакратычнай дыктатуры 
развяэвала $се рэволюцыйныя алы крашы, абвастрала класа- 
вую барацьбу у вёсцы. Тэта вяло да згуртавання беднаты вакол 
пролетарыята 1 набл1жала наступны этап рэволюцьп—-этап ба
рацьбы за дыктатуру пролетарыята. Таму икраз для болыпэвщ- 
кай партьи было неабходна вырашыць першую бл1жэйшую за
дачу рэволюцьй— забяспечыць рашучую перамогу над самадзяо- 
жауем 1 захват улады рабочым1 1 сялянамц каб тым самым вы
рашыць галопную задачу —  устанауленне дыктатуры проле
тарыята.

ЛЕН1НСКАЯ Ш ЭЯ ПЕРАРАСТАННЯ БУРЖ УАЗНА- 
ДЭМ АКРАТЫ ЧНАЙ РЭВОЛЮ ЦЬН У  СОЦЫЯЛ1СТЫЧНУЮ

Большэв1К1 разглядал! буржуазна-дэмакратычную I соцыял1- 
стычную рэволюцьп «як два звяны аднаго ланцуга» (Сталш).

«Не у'падаючы авантурызм,— тса^ Ленш,— не здрадж-
ваючы сваёй навуковай совесщ, не ганяючыся за дзяшовень- 
кай паиулярнасцю, мы можам сказаць 1 гаворым толью 
адно: мы ^ам! алам 1 даламожам усяму сялянству арабщь

* Ленин, т. V III, стр. 84—35.
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рэволюцыю дэмакратычную, каб тым лягчэй было нам, пар
ты! пролетарыята, перайсщ як мага хутчэй да новай 1 вы- 
шэйшай задачы— рэволюцьи соцыялютычнай» 1.

Захват улады рабочым! [ сялянам1, гаварыу Ленш, вьнопча 
шалёнае супращуленне не толью памешчыкау, але 1 Л1бераль- 
най буржуази. У  сялянстве уся яго кулацкая верхавшка павер- 
яецца У бок контррэволюцьп. Значная частка сярэдняга сялян- 
ства будзе хютацца. Раэгарыцца новая барацьба. Прада^жаш 
далейшую рэволюцыйную барацьбу— за друп этап рэволюцьй, 
за дыктатуру пролетарыята будуць пролетарыят 1 сялянская 
бедната. Рэволюцыйна-дэмакратычная дыктатура пролетарыята 
1 сялянства пад юраунщтвам большэвщкай партьп у рэзуль- 
таце лютай грамадзянскай вайны прывядзе к таму, што проле
тарыят у саюзе з беднатой (поупролетарсюм1 элементам! вёсю) 
зробщь соцыялютычную рэволюцыю 1 устаиовщь СОЦЫЯЛ1СТЫЧ- 
ную дыктатуру пролетарыята.

«Пролетарыят павжен зрабшь сопыял!'стычны перава- 
рот,— вучыу Лежн,— далучаючы да сябе масу поУпролетар- 
ск1х элемента^ насельнщтва, каб зламаць с^лай супрашУ- 
ленне буржуази 1 парал1заваць няустойл1Еасць сялянства \ 
дробнай буржуази» *.

Таю быу план большэвшоУ у рэволюцьи 1905 г. Тэты план 
Ленш пачау распрацоуваць яшчэ у першых работах 90 1 900-х 
тадоу 1 асабл1ва поуна 1злажыу у сва1м творы пад назван 
-«Дзве тактыю соцыял-дэмакратьа у дэмакратычнай рэволюцьи» 
<1905 г .) 5.

Аб значэнш гэтага плана т. Сталин шша так: .
«Дастойнасць гэтага плана заключалася у тым, што ён, 

прама I рашуча фаомулюючч класавыя патрэбаванш проле
тарыята у эпоху буржуазна-дэмакратычнай рэволюцы! у Ра- 
сН, аблягчау пераход да рэволюцьи соцыял!стычнай, нашу 
у сабе у зародку 1дэю дыктатуры пролетарыята» \

АсноУная Устаноука леншскага плана выцякала з марксавай 
1ДЭ1 перарастання буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьи у со- 
цыялктычную. Гэтую 1дэю Ленш разв^у прымяняльна да умоу 
эпох1 1мперыял1зма.

Ленш вучыУ, што перарастанне буржуазна-дэмакратычнай 
рэволюцьи у соцыялютычную павшна адбыцца у няспыннай лю
тай класавай барацьбе за дыктатуру пролетарыята. У працэсе 
перарастання пролетарыят павышае сваю свядомасць, сваю 
аргашзаванасць 1 прыцягвае на свой бок у якасш саюзшка бед-

1 Ленин, т. VIII, стр. 187.
5 Там-жа, стр. 96.
* I ? раляс 1НШМХ работ, напрыклад «Адиосшы соцыял-дэмакрата# да 

«■ сяляпскага руху», <Соцыял1зм I сялянства».
* Сталин, О Ленине, стр. 11.



нату для барацьбы з буржуазий горала I вёсш, за дыктатуру 
пролетариата.

Большэвщкая партия рыхтавалася да неадкладнага переходу 
ад буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп да соцыялютычнай 
у  меру свядомасц! 1 аргажзаванасщ пролетариата V аб’яднання 
вакол яго вясковай беднаты.

Ленш сцвярджау, што у Расп у 1905 г. бьш усе унутраныя 
Умовы, яюя забяспгчвал1 паспяховую барацьбу за неадкладнае 
перарастанне буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп у соцыял)- 
етычную. У  Расп, як 1мперыял1стычнай краше, было для гэтага 
дастаткова матэрыяльных прадпасылак, перш за Усё наяунасць 
буйнай прамысловасць У Расп была самая рэволюцыйная пар
тия у свеце— партия большэвшоу. БыУ сами рэволюцыйны у 
свеце пролетарыят.

У  той-жа час выключна важнае значэнне мгла тое, што усё 
развщцё Расп высунула перад пролетарыятам задачу— весц1, як. 
гаварыу Лгнш, дзве «соцыяльныя вайны»: адну— супроць дикта
туры прыготнкау-памешчыкау разам з уам  сялянствам, дру
гую— разам з беднатой супроць буржуазн, у тым лшу супроць 
кулацтва.

Гэтая другая «соцыяльняя вайна» у Раса ужо пачыналася 
у рамках самадзяржауна-прыгоннщкага рэжыму. Звяржэнне 
самадзяржауя 1 Устанауленне рэволюцыйна-дэмакратычнай дик
татуры пролетарыята 1 сялянства прывял!-б да поунага разгорт- 
вання другой «соцыяльнан вайны», высунульб яе на першы 
план, яшчэ больш аргашзаваушы пролетарыят 1 беднату для ба
рацьбы за дыктатуру пролетарыята.

Вось чаму большэвпб л1чыл1 магчымьгм сва1М1 унутранымк 
С1лам1 забяспечыць заваяванне диктатуры пролетарыята у Рас;» 
нават у тым выпадку, калх на Захадзе у тэты час не пераможа 
пролетарская рэволюцыя.

Надаючы агромнае значэнне падтрыманню пролетария^ 
Захада 1 прыгнечаных народау Усхода, наша партия разглядела 
рэволюцыю 1905 г. як пралог (уступ) да ибжнароднай проле- 
тарскай революций.

Большэввд разглядал1 сваю задачу як задачу далгйшагг 
развязвання революций у Еуропе.

сМы павшны,— П1сау Ленш,— ... даваць практичный лозунг!
не толью на выпадак перанясення рэволюцьй у Еуропу, але
1 для такога перанясення» \

Большэв1К1 Л1ЧЫЛ1, што звяржэнне царизма У Расп вьпапча 
такое абвастрэнне барацьбы ва ус1М свеце, што затруднщь 
узброенае умяшанне 1мперыялкггау 1 аблегчыць умовы ба
рацьбы пролетарыята Захада за соцыялютычную рэволюцыю 
! шыроках мае прыгнечаных нацыянальнасцей за сваё вьгзва- 
ленне.

1 Леина, т. VIII, стр. 64.
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Ш З ’ЕЗД ПАРТЫ!1

Вялкае значэнне У выпрацоуцы большэвщкай ацэнга харак
теру 1 рухаючых с1л рэволюцьп, у распрадоуцы леншскай лкй  
у ёй меу III з’езд партьй.

III з ’езд адбыуся У Лондане вясной 1905 г. На в’ездзе пры- 
сутн1чал1 прадстаунш ад 20 болыпэвщюх камггэтау буйных 
прамысловых цэнтрау; 9 прадстаункоу меншавщюх кам1тэтау 
здмовшся ад удзелу у з’ездзе. Меншав1ю склкал1 сваю менша- 
вщкую канферэнцыю у Жэневе. Значыцца III з ’езд быу з’ездам 
выключна большэвщюм. Увесь з’езд прайшоу пад юраунщтвам 
I пры актыуным удзеле Ленша.

III з’езд партьп, сабраушыся у момант нарастаючага масавага 
рабочага 1 сялянскага руху, прыняу рашэнш па важнейших пи
таниях рЭВОЛЮЦЬН.

З ’езд адзначыу, што магутная хваля рэволюцыйнага руху 
лрывяла да неабходнасш узброенага паустання. Партия абавя- 
зана быць на чале паустаушых мае. Таму III з’езд даручьгу уом  
партийным аргашзацыям:

«...а) выясняць пролетарыяту шляхам прапаганды 1 ап- 
тацьп не толью палггычнае значэнне, але 1 практычна-арга- 
шзацыйны бок прадстаячага узброенага паустання;

б) выясняць пры гэтай прапагандзе I аптацьп ролю ма- 
савых палггычных стачак, яюя могуць мець важнае значэнне 
у пачатку 1 у самым ходзе паустання;

в) прыняць самыя энерпчныя меры к узбраенню пролета
риата, а таксама к выпрацоуцы плана узброенага паустання 
1 непаерэднага юравання 1м, ствараючы для гэтага, па меры 
патрэбы, асобыя трупы з партийных работнкау» \

Таюм чынам большэвш не толью тэарэтычна распрацоувал! 
питание аб узброеным паустанш,— яны дзейна рыхтавалшя да 
яго: снабжал! пролетарыят зброяй, стварал! асобыя баявыя 
трупы, аргашзоувал1 алы пролетарыята для пераможнага 
Узброенага паустання 1 звяржэння царызма.

Адметная рыса большэвщкай пазщьй заключалася у тым, што 
большэв1К1, атраючыся на стьтйны рэволюцыйны нащек мае—  
дзеянш «зшзу», Л1чьш неабходным весш барацьбу за развщцё 
рэволюцьп 1 «зверху»— праз Часовы рэволюцыйны Урад. Гэтая 
мысль аб неабходнасш спалучыць дзеянш «зшзу» з дзеянням! 
«звгрху* пад юраунщтвам большэвщкай партьй прашзвала усе 
рашэнш III з'езда.

Па пытанню аб сялянсюм руху з ’езд выказауся за поунае 
падтрыманне у а х  рэволюцыйных мерапрыемствау сялянства, аж 
да канфюкацьп усёй памешчыцкай 1 царкоУнай зямль З ’езд дау 
указание аб стварэнш рэволюцыйных сялянсюх кам1тэтау для 
неадкладната захвату сам1м1 еялянам! памешчыцкгс зямель

* Ленин, т. V II, стр. 43?.
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1 запрапанавау ствараць самастойныя аргашзацы1 сельскагаспа- 
дарчага пролетарыята.

Ш з’езд парты! запрапанавау уам партийным аргашзацыям 
бязлПасна выкрываць эсэрау, прыкрываушых свае буржуазна- 
дэмакратычныя погляды соцыял1Стычным1 фразами змешвау- 
шых пролетарыят 1 сялянства у адну масу 1 замяня^шых ба- 
рацьбу мае супроць самадзяржауя аднаасабовым1 актам1 тэрору. 
У  той-жа час III з'езд, пацвердз1ушы рэзалюцыю II з’езда аС> 
адносшах да эсэрау, заяв1у, што часовыя баявыя згоды соцыял- 
дэмакратау з аргашзацыям1 эсэрау, у мэтах барацьбы з сама- 
дзяржауем, могуць быць у некаторых выпадках карысным1 1  што 
кожная такая згода мясцовых с.-д. аргашзацый павшна заклю- 
чацца толью пад кантролем ЦК. З ’езд таксама указау на

абавязак большэвжоу у гэтых згодах захоУваць поуную сама- 
стойнасць 1 вытрыманую партийную лшпо.

Па питанию аб адносшах да лЮералаУ з’езд адмяшу апарту- 
шетычную рэзалюцыю Патрэсава, принятую на II з’ездзе. 
III з ’езд партьп падкрэсл1У неабходнасць раз’ясняпь рабочим 
прэдацельею характар Л1б?ральнага руху 1 рашуча змагацца су
проць л1беральнай буржуазН, якая 1мкнецца падначалщь рабочы 
рух свайму тцэйнаму уплыву 1 шраунщтву.

У рэвалюцы1 аб меншавшах з’езд асуд31у фракцийную, 
дэзаргашзатарскую работу меншавшоу пасля II з’езда. 111 з'езд 
при гэтым указау, што далейшае прабыванне меншавшоу у  
РСДРП  магчыма при умове, кал1 яны, прызнаючы рашэнш 
партийных з’ездау 1 партийны статут, будуць цалкам падначаль- 
вацца партыйнай дысцыплше.

З ’езд прыняу статут парты! з леншекай фармулёУкай пер- 
шага параграфа. За ЦК забяспечвалася уся пауната улады 
У перыяд пам1ж з’ездамь ЦК прадастаулялася права назначаць 
рэдакцыю Цэнтральнага органа (ЦО). III з’езд лшвЦавау совет 
партьй, як1 быу створан на II з’ездзе для Узгаднення ! аб’яд- 
нання дзейнасц! ЦК 1 ЦО.

В. Ленш А. Багдана'У
Бюро прэзЦыума Ш з'езда партьп'

Л. К раст
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На з ’ездзе Ленш высунуу задачу шырокага уцягнення пар- 
тыю рабочых I вылучэння IX иа шруючую работу, рыхтуючыся 
да правядзення у магчымых размерах выбарнасш партийных 
аргатзацый.

У  рашэннях III з’езда энайшл1 поунасцю адлюстраванне Усе 
пытанш рэволюцьп 1905 г., яюя бьш  распрацаваны у творах 
Лента. Усе рашэнш III з’езда был! наюраваны да адной мэты—- 
аргашзаваць рашучую перамогу рэволюцьп.

БАРАЦЬБА БОЛЬШ ЭВНЮ У ЗА  ПРАВ1ЛБНУЮ Л1НИО 
ПРОЛЕТАРЫ ЯТА У  РЭВОЛЮ ЦЬП 1905 г.

На усш працягу рэволюцьп 1905 г. наша партия вяла перш 
за усе бязл1тасную барацьбу за выпрацоуку правильна#, проле- 
тарскай лшп ^ рэволюцьп. Для гэтага неабходна было даць 
сапрауды маркасцкую ацэику характару, рухаючых а л  1 задач 
рэволюцьп. Партия выявляла 1 выкрывала усе апартушстычныя 
плыш у рабочим класе х прымхрэнцтва да IX, вяла лшпо на 
раскол з апартушстам1 •у м1Жнароднай соцыял-дэмакраты!.

Большэвш вял1 барацьбу супроць меншавщкай ацэнш харак
тару 1 рухаючых с!л рэволюцы 1 1905 г. Меншавш на сваей 
Жэнеу^скай канферэнцьп, а таксама да яе у свахх лггаратурных 
выступлениях1 дал} ацэнку характару, рухаючых С1Л 1 задач 
рэволюцьп, якая у' кораш разыходзтася з болыпэвщкай ацэнкай. 
Меншавад разглядал! рэволюцыю 1905 г. як буржуазную рэво- 
люцыю, якая павшна праходзщь пад юраунщтвам буржуази.

Рэволюцыя, па IX дуйцы, павшна была праходзщь па тыпу 
ранейшых буржуазных рэволюцый у Заходняй Еуропе \ у вы- 
иадку перамоп расчысцщь шлях для панавання буржуази.

Меншавш адмаулял1 самастойныя задачи пролетариата •у 
гэтай рэволюцьп. Перад пролетарыятам яны сдавш задачи 
толью падтрымання буржуази. Яны змагалкя супроць юруючай 
рол! пролетарыята у> рэволюцьп 1 адмау?лял1 агроыную рэволю- 
цыйную ролю сялянства. Яны на справе б ь т  супроць узброенага 
звяржэння самадзяржа^я.

Так>м чынам меншавш адмауляль што рэволюцыя 1905 г. 
з'яулялася буржуазна-сялянскай рэволюцыяй, якая праходз!ла 
У 1мперыял1стычнай краше пад гегемошяй пролетарыята. Ятя 
адмаулял1 неабходнасць перерастания буржуазна-дэмакратыч- 
най рэволюцьп у соцыялктычную 1 аддзялял! адну рэволюцыю 
ад другой працяглым кнаваннем катталктычнага ладу. Тэта 
было ^скрыта Леншым, яю даказау, што у рэволюцьи 1905 г. 
меншавш бьш на справе буржуазным! дэмакратамь

У  адных радах з меншавжам! ш о у Троцкь Наша партия 
выявила I выкрыла яго як самага подлага меншавгка, прыкры- 
ваушага свае меншавщюя пазщьп «левым!» фразам!. Троцю 
толью на словах признавав ттролетарыят рэволюцыйным класам.

1 Напрыклад у брашуры Мартынова «Две диктатуры».5. Кароткая пстормл ВКП(б) «5



Троцк1 адмауляу рэволюцынную ролю сялянства. Ён разглядау 
усё сялянства як рэакцыйную сьчу.

3 гэтай трацккцкай ацэнкай расстаноук1 класау у рэволюцьп 
неразрывна звязан «левы» па форме 1 прэдацельсю па эместу 
лозунг: «Без цара, а Урад рабочы». Тэты лозунг Троцк! процн 
пастауляу лозунгу большэвжоу: «За рэволюцыйна-дэмакратыч- 
пую дыктатуру пролетарыята 1 сялянства», разл1чанаму на пере
ход да диктатуры пролетарыята. Значыцца Троцю 1пераскаквау 
праз этап буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп.

Троцк! разл1чвау пачаць справу рэволюцьп з устанаулення 
рабочага Урада.

Але тэты рабочы Урад, ставши на чале Уладьг, гаварыу Троцку 
немшуча прыдзе да варожых сутычак з шырок1М1 масаи! ся
лянства, г. зн. будзе немшучы поуны разрыу пам1Ж пролетарыя- 
гам, як1 стащь на чале улады, 1 сялянствам, немшуча пам1ж 1М1 
узброеная барацьба, грамадзянская вайна. Троцк: сцвярджау. 
што рэволюцыя у Раей немшуча будзе разб1та, кал1 пролета
риат шшых эканам1чна перадавых край! не возьме уладу у свае 
рую. Ён спадзявауся выключна на падтрыманне рускай рэволю
цьп з боку заходнееурапейскага пролетарыята, узяушага Уладу 
У свае рукп

ТЗК1М чынам Троцк!, па-першае, не верну у алы пролетарыята 
Раси, у яго здольнасць юраваць сялянствам, адмауляу юруючую 
ролю пролетарыята у рэволюцьп; па-другое, ён «прарочыу» про- 
летарыяту пасля звяржэння самадзяржауя немшучую барацьбу 
з сялянствам, асуджаючы пролетариат на поунае адзшоцтва 
1 паражэнне. Тым самым яго «левая», знешне рэволюцыйная 
фраза па сутнасщ сваёй падтрымл1вала меншавщкую лййю на 
прадастауленне буржуази юруючай роят у рэволюцьп.

Яго лозунг «без цара, а Урад рабочы» зуам  не азначау дик
татуры пролетарыята, таму што на рабочы урад па сутнасц! 
Троцка не ускладау шяюх соцыялютычных задач. На справе 
Троцк! не змагауся нават за перамогу буржуазна-дэмакратычнай 
рэволюцьп, бо адмауляу гегемонию пролетарыята у гэтай рэ
волюцьп, адмауляу рэволюцыйна-дэмакратычную дыктатуру про
летарыята 1 сялянства,— тым самым Троцк! зрывау перамогу 
буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп 1  падрыхтоувау, як I Усг 
кеншавш, здзелку з рэакцыяй.

1так Троша у кораш адмауляу вучэнне аб перарастанн: 
буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп у пролетарскую ! дикта
туры пролетарыята.

Вось чаму тэорыя: Троцкага, хоць 1 называлася тэорыяй 
«перманентнай рэволюцьп», у сапрауднасш у кораш скажала 
вучэнне Маркса аб перманентнай рэволюцьп.

У  рэволюцьп 1905 г. меншавйо наогул, трацюсты у прьгват- 
насщ был» раайсшм атрадам м1жнароднага апартушзма. Тяму 
бязлпаснае выкрыццё Лентным меншавжоу 1 трацюстау наносма 
сакрушальны Удар па апартушетах И 1нтэрнацыянала. Гэтая 
барацьба мела тым больш м1жнароднае значэнне, што па асно|-
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ных пытаннях паодж ыеншавшам! 1 к1раушцтвам И 1нтэрнадыя- 
иала не было 1Стотнай розшцы. Прауда, Кауцю пад уплывай рэво- 
люцыйных падзей заяуляу, шго рэволюцыя 1905 г. не з’яу- 
ляецца буржуазнай рэволюцыяй, у якой юраунщтва належыць 
оуржуазй. Але у той-жа час той-жа Кауцм па сутнасш адмауляу 
маркасцка-лешнсюя погляды на дыктатуру пролетарыята. Ёп 
адмауляу перарастанне буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп 
У соцыялютычную, адмауляу неабходнасць рэволюцыйна-дэиа- 
кратычнай дыктатуры пролетарыята 1 сялянства, выказвауся 
супроць узброенага паустання 1 наогул супроць гвалту, ска- 
жаючы ролю пролетарыята як правадыра рэволюцьп.

Лад упльгвам рэволюцьп 1905 г. 1 большэвщкай барацьбы 
з апартушзмам яшчэ больш рэзка аформ1лася левае крыло 
У нямедкай соцыял-дэмакратычнай парты! на чале з Розан 
Люксембург. Левыя соцыял-дэмакраты заклшал! увесь пролета- 
рыят вучыцца на в я л т х  уроках рэволюцьп 1905 г. Яны патра- 
бавал1 у Германн больш энерпчных метадау барацьбы. Левыя 
змагалюя, хоць. 1 недасгагкова рашуча, супроць апартушзма, 
I у  гэтых выступлениях большэвш падтрымл1вал1 левых соцыял- 
дэмакратаУ.

АЛе ' разам з тым левыя соцыял-дэмакраты мел1 цэлы рад 
сур’ёзнейшых палггычных 1 тэарэтычных памылак. Апартунь 
стычны груз яшчэ цягацеу над 1М1, 1 у мнопх пытаннях яны 
салЦар^завалюя з меншав^камь Парвус1 1 Роза-Люксембург са- 
чын1Л1 тую тэорыю «перманентнай рэволюцьп» , 1 якую падхашу 
1 разв1у у  рэволюцьп 1905 г. Троцю. Роза Люксембург не верыла 
у здольнасць пролетарыята юраваць сялянствам, па-меншазщку 
адмауляла палггыку саюза пролетарыята з сялянствам, адмау- 
ляла неабходнасць рэволюцыйна-дэмакратычнай дыктатуры про
летарыята 1 сялянства I аргашзаваную падрыхтоуку узброенага 
пгустання. Левыя скажал! юруючую ролю партьн у рэволюцьп, 
кедаацэньваючы яе значэння.

Ведучы барацьбу з апартушстамц левыя у той-жа час не шш  
на поуны разрыу 1 раскол з 1М1. Таму русюя большэв1К1, пад-. 
трымл1ваючы левых, рашуча крытыкавал1 IX пруменшавщюя 
памылк! 1 выкрывал! IX нерашучасць, непаслядоунасць, IX уступ- 
к1 апартушстам.

На ус1м працягу рэволюцьп 1905 г. непрым1рымая барацьбг 
большэвжоу пад ю'раунщтвам Лешна з апартушстам! у а х  масцей 
1 адценняу загартавала большэв!ЗМ I забяспечыла пролетарыяту 
ролю правадыра у рэволюцьп 1905 г.

РЭВО Л Ю Ц Ы Й Н Ы  РУХ ПАСЛЯ 9 СТУДЗЕН Я

Рэволюцыйны рух пасля 9 студзеня бурна разрастайся. Ста- 
чачны рух ахапляу усё большую колькасць удзельшкау. У рас- 
паленай рэволюцыйнай абстаноуцы партыя дабталася ператва-

1 Парвус у часе 1мперыяд1стычнай войны адкрыта скочгСся да с\вра- 
цоУнщтва I падтрымання )мперыял1стау. •7



рэння »канам1чных стачак рабочага класа у  пал1тычныя 1 1мкну- 
лася падняць пролетарыят на рашучую барацьбу за звяржэнне 
самадзяржауя. Надзвычай буйным1 был! першамайсюя палггыч- 
ныя стачю 1905 г. у Прыбалтыйсюм кра! I у Польшчы з лозунгам 
«далоу самадзяржауе» 1 патрабаваннем 8 -гадзшнага рабочага 
дня. Летам паднялася новая хваля забастовачнага руху. Пад ю- 
раунщтвам большэвщкай аргашзацьй пачалася усеагульная за
бастовка у 1ванава-Вазнесенску, у Маскоусюм прамысловьгм 
раёне I шшых месцах.

У  Лодз1 палггычная стачка наала надзвычай востры харак- 
тар. 10 чэрвеня яна перарасла ва узброенае паустанне. Стачачны 
рух захващу Одэсу, Харкау, Рыгу, Екацерынаслау. Пачалася усе
агульная забастовка на Кауказе.

Стачка пад юраушцтвам большэвщкай партьп', перарастаю- 
чая ва узброенае паустанне, станавтася магутнай зброяй паль 
тычнай барацьбы з самадзяржауем.

Рост рэволюцыйнага руху сярод пролетарыята аказау вельм! 
вял1К1 уплыу на сялянства. Услед за выступлением рабочага класа 
с1льна разв1вау1ся 1 сялянсю рух. 3 цэнтральна-чарназёмных раё- 
«ау сялянск1я паустанш перакшулкя на Укра1ну, Паволж’е. Пад
нялася хваля забастовак сельскагаспадарчых рабочьтх. У  гэтых 
забастоуках прымала удзел каля 2 млн. батракоу. У  радзе меси 
забасто^к! батракоу праходзш пад лозунгам адмовы ад плаця- 
жоу налогау I змены улады. Найболын значным быу сялянсю 
рух у Прыбалтыцы, Польшчы, у Саратаускай, Чэршгаускай гу- 
бернях, а таксама на Кауказе, яю вьшуся у вялшае паустанне. 
Тут вялшую ролю 1грал1 большэвщюя аргашзацыь Яны выдавал! 
лкггоуга, адозвы, пасылал1 аптатарау у вёску, наладжвал1 сходю, 
стварал1 гуртю 1 партыйныя аргашзацьй у вёсцы. Яны арган1зоу- 
вал1 шыроюя масы сялянства на рашучую барацьбу.

За адзш толью 1905 г. б&ло болын 8 тыс. сялянсшх паустан- 
няу 1 разгрома^ памешчыцюх маёнткаУ, але Усё-ж гэта складала 
толью нязначную частку таго, што трэба было зшштожыць для 
перамоп рэволюцъй.

Большэвш на чале са сва1м правадыром Летным, яю у канцы 
1905 г. вярнууся у Растю з-за гранты, был! сапраудным! шраУ- 
н1кам1 рэволюцыйнага руху, яю Усё шырэй разгортвауся. 
Тав. Сталш, як верны большэвш, стойю ленжец шрау буйную 
ролю У юраунщтве рэволюцыйным рухам. У  якает члена Аблас- 
нога бюро ЗакаУказзя т. Сталш травму нелегальным органам 
«Борьба пролетариата». Пад яго юраУнщтвам закауказсюя боль- 
шэвшц змагаючыся з меншав1кам1 1 эсерами узначальвал! рз 
бочы рух Т нацыянальна-вызваленчуго барацьбу прыгнечаных 
нацыянальнасцей.

Масавы рух пролетарыята 1 сялянства 1 узмоцненая работа 
партьй у войсках уцягвал! У рэволюцыйны паток царскую арм1ю 
I флот. Летам 1905 г. выбухнула паустанне у Чорнаморск1м 
флоце на броненосцы «Пацёмкш». Ленш надавау гэтаму пау-
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станню грамаднейшае значэнне. Ён камандыравау Ваальева- 
Южына для Удзелу у юраунщтве паустаушым1 1 забеспячэння 
падтрыиання броненосцу. Аднак гэтаму таварышу не удалося 
папасщ на броненосец. Не гледзячы на увесь гера1зм матросаУ 
1 Усеагульную забастоуку у Одэсе, броненосец не атрымау не- 
абходнага падтрымання. Ён вымушан быу уйсщ у Румынно

Па?станне матроса? на «Плцёмкше>

\ здацца румынсюм уладам. Каманда была арыштавана, частка 
саслана на катаргу, а некаторыя пакараны смерцю. Паустанне 
на «Пацёмкше» мела надзвычай вялжае значэнне, бо тут упер- 
шыню цэлы броненосец перайшоу адкрыта на бок рэволюцьп. 
Рэволюцыя умацоувалася. Арм1я стала хктацца.

Грамадны размах пал1тычнага руху пролетарыята, паустанш 
У вёсцы I у царскай армп вымусш сачадзяржауе пайсщ на
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уступка 1 зрабщь спробы наюраваць рух на М1рны шлях. 3 гэтай 
мэтай царск1 Урад рашыу скл1каць Дзяржауную думу з прадстау- 
шкоу ад розных класау. Па выданаму палажэнню гэтая Дума 
(па прозв1Шчу М1Н1Стра, яю склау палажэнне аб ёй, называласн 
Булыпнскай думай) не мела законадаучых правоу. Яе рашэнн* 
не был1 абавязковым! для дара. Рабочы клас не атрымлгвау ш- 
як1х выбарчых правоу. Дапускаючы да Удзелу у Думе буйную 
буржуазно, царск! Урад разл1чвау мацней прыцягнуць яе на свой 
бок. Разам з гэтым склжаннем Думы урад 1мкнууся дэзаргаш- 
заваць бурна нарастаушы рэволюцыйны рух.

Большэвш ясна бачьш, што, склжаючы Думу, урад прабуе 
лжвщаваць рэволюцыю 1 наюраваць растучую нездаволенасць 
мае у законныя М1рныя рамкь Гэтай палггыцы самадзяржауя 
наша партыя процшаставьла пал!тыку узмоцненай падрыхтоую 
1 аргашзацьп узброенага паустання для звяржэння самадзяр
жауя. Пагэтаму болыдэвж1 заклжал1 масы да зрыву, да актыунай 
адмовы ад выбарау у гэтую Думу, г. зн. да байкоту Думы.

МеншавжГж, будучы фактычна пращунп<ам1 узброенага пау- 
стання 1 рашучай барадьбы з самадзяржаУем, Л1чыл1 магчымым 
прыняць удзел у выбарах. Гэтым самым яны праводзш буржу
азны уплыу на пролетарыят.

Булыпнская дума не сабралася. Магутная хваля рэволюцый- 
нага Уздыму у кастрычнжу 1905 г. не дала нават прыстушць да 
яе выбарау.

КАСТРЫ ЧНЩ КАЯ ПАЛГГЫЧНАЯ ЗА Б АСТ О В К А

У  першых чыслах кастрычшка пачалася забастоука рабочьж 
Маскоускага чыгуначнага вузла. Яна быстра пераюнулася на усе 
чыгункк Неузабаве забаставал1 чыгуначныя рабочыя 1 служачыя 
Усёй Раси. Стачк1 з кожньгм днём ахаплял: Усё новыя 1 новыя 
фабрыю 1 заводы. Болыпэвна з уеш упорствам 1 настойл1васцю 
мабшзоувал1 масы. каб аргашзаваць усеагульную пал1тычную 
стачку раайскага пролетариата. К еярэдзше кастрычнжа Усе- 
агульная палхтычная стачка ахашла амаль усю Рааю  (звьшг 
1 2 0  гарадоу).

Жыццё замерла. Спыншся цягнш, заводы 1 фабрыю, пера- 
стал1 працавадь пошта 1 тэлеграф, спыншся занятю у навучаль- 
ных установах, закрылся баню 1 магазшы.

Галоуным! патрабаванням1 кастрычнщкай забастоую былк 
«Далоу самадзяржауе!», «Склжанне Встаноучага схода на аснове 
Усеагульнага, прамога, тайнага 1 роунага галасавання!». У  буйных 
прямысловых цэнтрах—у Маскве, Харкаве, Одэсе, Екацерынаславе 
забастоушчьш выйнш на барыкады. Гэтая барыкадная барацьба 
была надзвычай упорнай. Усюды аргашзоувалжя баявыя дружыны 
1 баявыя стачачныя камггэты, юраваушыя барьжаднай барацьбой 
мае. Асобай алы у тэты перьетд барацьба мае дасягнула У Грузп 
(Кауказ). Там усеагульная забастоука перарасла ва узброенае
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наметание, у яюм прымала ^дзел да тысячы узброеных рабочих 
1 сялян.

Кастрычнщкая пал1тычная забастовка была ярК1м прая^леннем 
магутнага ^здыму пролетарскага руху, захап$шага агромныя 
масы рабочага класа. Яна поунасцю пацвердзша прав!льнасць 
большэвщкай лжи на разгортванне рэволюцьй. Яна паказала, 
што ^перадзе агульнанароднага наступления 1дзе пролетарыят 
пад флагам большэвщкай партий. У  гэтых адносшах паказальна

Пахаванне заб1тага чорнасоценцам! болынэвша Н. Э. Баумана 
(Масква, кастрычнж 1905 г.)

пахаванне аднаго з 1юруючых работжка^ большэвщкай парты! 
Н. Баумана, заб1тага чорнасоценцамк на пахаванне Баумана мас- 
коуск1м большэвжам упершыню Удалося сабраць пад свае сцяп 
^С1Х свядомых рабочих Маскви.

Кастрычнщкая забастовка паказала несакрушальную алу про
летарскага руху 1 падарвала магутнасць урадавага апарата. Яна 
вымуала самадзяржа^е зрабщь новыя ^ступю.

17 кастрычшка цар вида}! машфест, яю абяца^ уам класам 
некатория «свабоды» I расширэнне правой Дзяржа^най думы. 
Тэта быУ тактичны маневр, при дапамозе якога самадзяржаУе 
спадзявалася выклжаць спад рэволюцыйнага руху I выйграць час 
для разгрому рэволюцьй. У  той-жа час царсю Урад раб1у ма- 
савыя арыш’ты рэволюцыянерау 1 ^ ах падазраваемых ва Удзеле 
^ рэволюцыйным руху. Раз'юшаныя чорныя сотш з патрыятычным 
спяваннем «Боже, царя храни!» аргашзоувал! дзшя пагромы 
я^рэяу 1 шшых нацыянальнасцей. Больш чым у 1 0 0  гарадах на 
працягу по^месяца было заб1та да 4 тыс. чалавек, ранена 1 па- 
калечана да 1 0  тыс. чалавек.



ТНберальная буржуазия з захапленнем встала машфест 17 каст- 
рычшка. Частка яе сумесна з памешчыкам1 аргашзавала партыю 
акцябрыстау на чале з Гучковым, якая адкрыта кшулася у аб- 
дымк! царызма.

БОЛЫИЭВ1К1 У НОВЫХ УЛ10ВАХ

Большэвщкая партыя да рэволюцьп працавала у выключна 
цяжк1х умовах. Самы люты тэрор самадэяржауя пашырауся  ̂
першую чар^у на болъшэвншу. Наша партыя працавала у пад-

Першая старонка большэвщкай газеты «Вперед» № 1 за 1905 г.

полл1, усяляк скрываючыся ад жандармскага праследвання. Таму 
да 1905 г. у Раей выбраных камыэтау было вельм! мала. Партыя 
будавалася на прынцыпе жорсткага цэнтрал1зма. Шляхам старан- 
нага адбору лепшыя, правераныя, загартаваныя у баях таварышы 
прыцягвалкя 1 назначался для юра^нщтва партыйным! кам!тэ- 
там1. Партыйныя камНэты уводзш   ̂ свой састау  ̂ любога патрэб- 
нага таварыша, не прытрымл1ваючыся выбарнага прынцыпу. 
Партыя складалася з параунальна невялшай колькасц1 асоб. 
звязаных з масам1 1 адданых справе рабочага класа. Яна у 
труднейшых умовах юравала рэволюцыйнай барацьбой рабочага 
класа. Свае з’езды партыя склшала за гранщай. 3-за гранщы-ж 
галоуным чынам прывозшася у Раа'ю рэволюцыйная лыарату- 
ра— брашуры, газеты.

3 уздымам рэволюцьп 1905 г., пасля 9 студзеня, умовы дзен- 
насщ партьп пачал! змяняцца. У  рэволюцыйную барацьбу уцяг- 
нулкя со т т  тысяч рабочых 1 еялян. Рэволюцыйная творчасць 
мае ламала палщэйсюя рамю 1 забароны. Рэволюцыйныя масы 
С1лай захватвал! многае з таго, што раней было пад забаронач-
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Ужо к канцу 1905 г. партыя 1 рабочы клас стал! паУсямесна 
ствараць профсаюзы, кааператывы, клубы 1 шшыя масавыя ра
бочий аргашзацьп. Рабочы клас захватвау будынкт для сва!х ШМЗТЛ1К1Х сходау.

Гэтая некаторая свабода, якая фактычна устанавьлася к канцу 
1905 г., была скарыстана большэв1кам1 для узмацнення свайго 
|дэйнага Уплыву у масах 1 умацавання партыйнай аргашзацьп.

У  гэтых новых умовах перад партыяй з усёй вастрыпёй пау- 
стала пытанне аб перабудове сва1х радоу у адпаведнасщ са 
змяшушайся абстаноукай. Ленш яшчэ у сакавжу 1905 г. у арти

куле «Новыя задачи I новыя алы» патрабавау неадкладнага 
лравядзення у жыццё лозунга «Аргашзуйцеся!». Тэты лозунг 
перш за усё патрабавау змянення работы партыйнай аргашзацьп 
на аснове новых спосабау. Захоуваючы нелегальный формы 
сваёй аргашзацьп, партыя побач з Ш  абавязана была развщь 
новыя, адкрытыя 1 поуадкрытыя, больш шьгрошя рабочыя арга
шзацьп 1 звязваць IX з нелегальным! партийным! аргашзацыямь 
У  сва!м артикуле «Аб рэаргашзацьп партьи», напканым пасля 
кастрычшка, Ленш з яшчэ большай настойлшасцю гаварыу аб 
перабудове партийных радоу. ё н  патрабавау разгортвання 
Унутрыпартыйнай дэмакратьп 1 расшырэння састава партийных 
аргашзацый за кошт вырасшых новых кадрау.

Большэвно, следуючы указаниям свайго правадыра 1 настау- 
шка Ленша, стварал! заводсюя, падраённыя 1 раённыя партый- 
ныя камггэты, партийный аргашзацьп у армп, у флоце, у вёсцы, 
аргашзоувал! клубы, саюзы I шшыя масавыя аргашзацьп рабо- 
чага класа. На працягу некальюх месяцау партийный аргашза- 
цы! уцягнул! у свае рады дзесятш тысяч рабочих. Партыя раз- 
гарнула узмоцненую работу па выхаванню новых членау, зб1ра- 
ючы агульныя партийный сходы, сходы актива, разгортваючы ШМЗТЛ1К1Я ГурТКК Ва У"НутрЫПарТЫЙНЫМ ЖЫЦЦ! болыиэвш У гэ- 
тай новай абстаноуцы аб явш пераход да больш шырокай вы- 
барнасщ 1 гласнасш у партьи. Партыя пачала выдаваць М1льёны 
лктовак 1 рад газет. У Пецербургу стала выходзщь газета «Но

В. Ленш М. Ольм1нск1 В. Варо$ск1 А. Луначарсю
Рэдакцыя газеты «Вперед»

73



вая жизнь». Тэта была першая легальная болыпэвщкая газета. 
У  красавжу 1906 г. замест яе паявйгася газета «Волна». Не^за- 
баве, у ма1 1906 г., яна была закрыта. Аднав1лася яна пазней 
пад назвай «Вперед». У Маскве п-артыя таксама выдавала деталь- 
ныя газеты: «Борьбу», затым «Светоч» 1 «Свободное слово». 
Праз оваё партыйнае выдавецтва «Вперед» 1 легальный выда- 
вецтвы— «Буревестник», «Колокол», «Молот» партыя выпускала 
сотш тысяч соцыял-дэмакратычных брашур. Побач з гэтым з  
канца 1904 г. (па старому стылю) за гранщай выдавался неле
гальны орган большэвжоу— «Вперед», пазней заменены газетай 
«Пролетарий».

Наша партыя восенню 1905 г. стала, гаварыу Ленш, шраваць 
грамадным! масам!, яюя уцягнулкя у рэволюцыйную барацьбу. 
Партыя аргашзоувала з партыйных 1 беспартыйных баявыя 
дружыны (як1я ва ^м°вах партызанскай барацьбы часта дзей- 
н1чал1 тройкам1, пяцёркам1), стваралкя тайныя майстэрш для 
вытворчасш бомб з мэтай падрыхтоуш ^зброенага пауктання 
супроць самадзяржауя. Партыя паставша задачу падрыхто^К! 
ваенных шструктаро^-камандз^рау для шраунщтва вул1чнай 
узброенай барацьбой.

Перабудоуваючы свае рады, большэв1К1 падрыхто^валх 1 арга- 
Н1 3 0^вал1 масы рабочага класа на рашучую узброеную барацьбу 
з самадзяржаукм.

СОВЕТЫ  РАБОЧЫ Х Д ЭП УТ А ТА У

У  абстано^цы нарастания рэволюцыйнага уздыму рабочы 
клас упершыню  ̂ псторьи стварыу? новыя органы рэволюцый- 
яай барацьбы—советы рабочых дэпутатау?. Першыя сходы дэ- 
легата^ ад у а х  фабрык 1 заводау, як1я затым атрымал! назву 
совета^ рабочых дэпутатау, узшкл1 яшчэ да кастрычнщкай усе- 
агульнай стачк1 у 1ванаеа-Вазнесенску 1 на Урале. У  першай 
палавше кастрычшка ^зшк совет рабочых дэпутатау у  Пецер- 
бургу. Усеагульная кастрычнщкая забастовка дала агромны 
штуршок к стварэнню совета^ у Маскве, Харкаве 1 шшых га- 
радах. У  Маскве \ 1ванава-Ва13несенску аргатзатарам: 1 шрауш- 
кам1 советау бьш  болыпэвжь

Советы был1 органам! ^зброенага пауктання- У  Маскве, 
Растове, Новарасшску, Екацерынаславе, Чыце советы аргашза- 
вал1 1 юравал! узброеным пауктаннем.

Советы был1 сапрауды масавым! аргашзацыямь Яны был» 
зародкам! новай улады, зародкам! рэволюцыйнай дыктатуры 
рабочых \ сялян. Так у Пецербургу совет арыштоувау палщыю. 
захватвау 1 распараджаукя друкарнямц канфккоувау грошы 
царскага уфада, заклжаючы народ не даваць грошай царскай 
казне. На працягу лктапада— снежня у? Новарапйску совет бы$г 
адзшай уладай у горадзе. Як улада советы дзейтчал1 1 у Чыце 
(С 1 6 1Р), захватваючы I юруючы чыгункамц землям!, залатым! 
прьпскамь поштай, телеграфам. У  Чыце, Краснаярску советы
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аргашзавал! новы рэволюцыйны апарат улады. Гэтыя советы 
распалагал1 ваеннай алай, мшцыяй, мел! баявыя дружыны.

Уся работа болынэвшо? была нашравана на ператварэнне 
совета? у органы паустання, у органы новай рэволюцыйнай 
улады.

1накш ацэньвал1 советы меншавш. Меншавш адводзйп сове
там ролю часовых "аргашзацый да таго часу, пакуль будзе ство- 
рана народнае прадста?нщтва. Яны сдвярджалц што советы з’я?- 
ляюцца аргашзацыям! толью мясцовага рэволюцыйнага самаю- 
ра?нщтва. У  практычнай рабоце меншавш зводзш  ролю со
вета? толью да абароны эканам1чных штарэсау у рамках сама- 
дзяржауя. Меншавш, у прыватнасШ Троцю, яю некаторы час 
стая? на чале Пецербургскага совета, не скарыстал1 ?С1Х рэво- 
люцыйных с!л совета? 1 зрывал! IX рэволюцыйную работу. Мен
шавш 1 Троцю зрывал! падрыхтоуку советам! ?зброеяага па?- 
стання. Падобныя адносшы меншавжоу да совета? бьш  десна 
звязаны з усёй IX апартушстычнай ЛШ1ЯЙ у рэволюцьп, з !х ад- 
ма?леннем неабходнасц! ?зброенага паустання, «еабходнасц! ?ста- 
наулення ?лады рабочых 1 сялян 1 заваявання рэволюцыйнай 
дыктатуры.

У ЗБ Р О Е Н А Е  П А УСТА Н Н Е У Л1АСКВЕ
У  лютападзе выбухнула паустанне на карабл1 «Очакоу», да 

якога далучьшся шшыя судны— «Панцелеймон» ( бы?шы «Па-

Барыкады ? Оружэйным завулку У часе снежаньскага Узброенага паустання 
(з карцшы мастака Савщкага)-

рабл1 «Очакоу», пасла? дару тэлеграму, патрабуючы склжання 
Устано?чага схода. Ад 1мя «сла?нага Чорнаморскага флота» ён 
заяв1?  аб адмове флота падначальвацца ?ладам. Царызму ?да- 
лося абстрэлам з батарэй падавщь гэтае па?станне, а ЧЬпдта
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арыштаваць 1 пакараць смерцю. Але царызму не удалося зламаць 
рост рэволюцыйнага руху. Масавы рэволюцыйны рух усё больш 
расшырауся 1 дасягнуу свайго вышэйшага уздыму у снежаньсюм 
узброеным паустаннь

У  пачатку снежня Маскоусю совет рабочых дэпутатау, яюм 
Кфавал1 большэв1К1, аб’яв^у усеагульную палггычную стачку, з тым 
каб ператварыць яе ва узброенае паустанне. У  адказ на закл!к 
партьп у першы-ж дзень у Маскве забаставала каля 100 тыс. ча- 
лавек. Быстра 1шла аргашзацыя баявых дружын 1 партызансюх 
атрадау. Ваенныя аргангзацьп нашай партьп узбройвал1 пролета- 
рыят 1 вял1 ваенна-тэхшчную падрыхтоуку узброенага пау
стання.

9 снежня усеагульная пал!тычная стачка перарасла ва узбро
енае паустанне. Рабочыя пачал! будаваць барыкады. 11 снежня 
Узброеным паустаннем быу ахоплен буйнейшы раёи Масквы—  
Прэсня. Тут пад юраунщтвам большэвжа т. Седога лепшкя бая- 
выя дружыны павял1 гера1чную, самаадданую барацьбу з узбро- 
еным1 С1лам1 царызма. Ваенныя часщ маскоускага, гаршзона хЬ 
сталюя. Але урад ужыу усе меры, каб утрымаць хютаючыяся часщ 
ад выступления. Урад зашрау у казармы ненадзейныя часщ, раз- 
збройвау IX 1 спойвау салдат.

Пецербургсюя рабочыя У знак сал1дарнасщ з Масквой так- 
сама аб'явш 9 снежня усеагульную стачку. Аднак забастоука 
не уцягнула асноунай масы рабочых Пецербурга. У  Пецербургу 
прадаужал1 выходзщь нават буржуазный (газеты. Ншалаеуская 
(Окцябрская) чыгуика асталася у руках урада. Рух па г.этай чы- 
пунцы не спыняуся, 1 Урад пераюдвау з Пецербурга у Маскву 
надзейныя вайсковыя часщ для падаулення паустання. Таюм чы- 
нам рабочая Масква не атрымала неабходнага падтрымання.

Царызм рашьгу падавщь паустанне у што-б то ш стала. Яшчэ 
напярэдадш снежаньскага паустання царсш Урад разграм1у Петер
бургски совет, аб'яв1у на ваенным станов1шчы рад раёнау 1 арыш- 
тавау многа дзесяткау юраушкоу рэволюцыйнага руху. Цяпер, 
17 снежня, добра Узброеныя 1 у многа раз перавышаючыя алы  
баявых дружын вайсковыя часщ пачал1 артылерыйсю абстрэл 
Прэош. Прэсня была уся У агш. Пачалася дзшая расправа каза- 
ка_У з паустаушым пролетарыятам. Карныя экспедыцьп працавал1 
иястомна. «Арыштаваных не мець, дзейшчаць бязл1тасна»,—таю 
быу загад царскага ката— палкоушка Мша. Буйнейшы раён Ста
лины быу разгромлен.

Узброенае паустанне пацярпела паражэнне. (ллы рабочага 
класа аказалюя недастатковым! для нанясення рашучага удару 
манархн- Сялянства змагалася недастаткова акгыуна 1 арга«пза- 
«ана. Царская арм1я 1 флот у агульным асталюя на баку царызма, 
бо не баш  скарыстаны рэволюцыйныя алы для «актыунай, 
прадпрыемл1вай наступальнай барацьбы на хютаючаеся войска» 
(Лети).

«Снежань пацвердз1у наглядна,— шсау Ленш,— яшчэ адно
глыбокае 1 забытае апартушстам! палажэнне Маркса, шсау-
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шага, што паустанне ёсць майстэрства 1 што галоунае пра
вда гэтага майстэрства— адчаянна-смелае, беспаваротна-ра- 
мучае наступление. Мы недастаткова усвош сабе гэтую 
1СЦ1ну. Мы недастаткова вучылшя сам1 1 вучыл1 масы гэтаму 
майстэрству, гэтаму правду наступления у што-б то т  стала»*.
Вялшае значэнне У паражэнт паустання мел1 таксама слабая 

тэхшчная падрыхтоУка яго, недастатковае юраунщтва 1м 1 прэ- 
дацельская роля меншавжоу, 
зрываУшых падрыхтоуку пау- 
стання. Так1я асноуныя прычы- 
ны паражэння снежаньскага пау- 
стання.

Маскоускае узброенае пау- 
станне было не адзшоюм. Сле
дам за Маскоуск1м паустаннем 
выбухнул! паусташп у Растов?,
Новараайску, Сормаве, Чыце.
Екацерынаславе, у Латви, Грузи 
1 жшых мясцах Расп. Гэтыя пау- 
станш царызму таксама удалося 
падавщь.

Снежань 1905 г. з’яУляецца 
вышэйшым пунктам пащску на 
самадзяржаУе. У  тэты перыяд 
пролетарыят паказау свае алы.
Яго барацьба, гаварыу Лешн, 
была самым вялппм пролетар
ск и  рухам пасля Парыжскай 
комуны. Рабочы клас на чале з 
нашай партыяй практычна зма 
гауся за рэволюцыйную дикта
туру рабочих 1 сялян (у форме 
советау), якая павшна была пе- 
рарасц! у диктатуру пролета- 
рыята. Усё большыя пролетар
и я  масы пераконвал1ся, што 
звяржэнне царизма I перамогарЭВОЛЮЦЫ} МЭГЧЫМЫ ТОЛЬК! у
рэзультаце пераможнага узброе- 
нага паустання.

Карикатура мастака Моора на 
Г. Плсханава, яю заяв1? пасля 
снежаньскага- пафстанмя: «Нг

трэба было брацца за зброк».

сБудзем помнщь,— шсау Лешн аб уроках МаскоУскагл 
паустання,— што набл1жаецца вялжая масавая барацьба. Тэта 
будзе узброенае паустанне. Яно пав1нна быць, па магчымасг 
адначасова. Масы павжны ведаць, што яны >дуць на узброс- 
ную, крывавую, адчаянную барацьбу. Пагарда к смерщ па- 
вжн’а пашырыцца У масах 1 забяспечыць перамогу. Наступ- 1

1 Ленин, т. X , стр. 51. 79



ленне на ворага павшна быць самае энерпчнае; нападзенне, 
а «е абарона, павхнна стаць лозунгам мае, бязл1таснае зшш- 
чэнне ворага— стане IX задачай; аргашзацыя барацьбы зло- 
жыцца рухавая 1 пбкая; хютаючыяся элементы войска будун 
уцягнуты у актыуную барацьбу. Нартыя свядомага пролета- 
рыята павшна выканаць свой абавязак у гэтай вялшай ба- 
рацьбе» \

Так1я был1 вьгвады большэвшоу з вопыту кастрычнщюх, 
1 снежаньсюх ба'ёу пролетарыята у 1905 г.

Зус1м па-шшаму ацэнывал! меншав1ю 1 трацк!сты снежань- 
скае узброенае паустанне. Асабл1ва ярка меншав1цК1я погляды 
выраз1у Плеханау, ЯК1 увесь час аставауея за гран^цай, не гле- 
дзячы на запрашэнне Лен1на прыехаць для работы У Рас1ю. 
Пасля паражэння паустання Плеханау заяв1у: «Не трэба было 
брацца за зброю». Меншавк Чэрэван^н гаварыу аб паустанн1 
як аб прадукце адчаяння. Гэтым самым меншавш яшчэ раз 
пацвердзш свой апартун1зм 1 сваю здраду рабочаму класу. 
Гольк1 партыя большэв1КОу падрыхтоувала узброенае паустанне, 
1 тольк! яна адна юравала гера1чнай барацьбой пролетарыята.
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Г Л А В А  П Я Т А Я
ПАРТЫЯ ПАСЛЯ СНЕЖАНЬСКАГА ПАУСТАННЯ

ПАЛ1ТЫЧНАЯ АЦ ЭНКА Л ЕН 1НЫМ ПЕРСПЕКТЫ У РЭВОЛЮ ЦЬН  
ПАСЛЯ СНЕЖ АНЬСКАГА УЗБРОЕН АГА ПАУСТАННЯ

Ленш пасля паражэння снежаньскага узброеяага паустання 
неадкладна дау ясную палггычную ацэнку далейшаму развщцю 
рЭВОЛЮЦЬП. ЛеН1Н 1 бОЛЬШЭВ1К1 сцвярджал1, ШТО бЛ1ЛЭЙШЫЯ 
заданы, яюя стаяць перад рэволюцыяй,—звяржэнне царызмз. 
знннтажэнне памешчыцкага землеУладання, 8-гадз1нны рабочы 
дзень 1 т. д.—не вырашаны, рэволюцыя не закончылася, краша 
стащь перад новым рэволюцыйным уздымам. Заданы парты!, 
гаварыу Ленш, заключаюцца у тым, каб рыхтаваць масы да но- 
вага узброенага паустання. У  адпаведнасц1 з тэтай устаноукай 
большэвш узмоцнена прадаужал1 аргашзацыю баявых дружын 
1 снабжэнне пролетарыята зброяй. У  Маскве Ваенна-тэхшчнае 
бюро аргашзоувала майстэрш па вырабу выбуховых вяшчэствау, 
снарадаУ 1 абучала рабочых ваенна-баявой рабоце. Партыя 
начала выдаваць у Пецербургу ваевную газету «Казарма», 
у Маскве— «Жизнь солдата». Партыя спецыяльна сабрала у Та- 
мерфорсе (Фшляндыя) канферэнцыю сва1х ваенна-баявых арга-Н 1 3Э Ц Ы Й .

У  адрозненне ад большэвпсоу, рыхтаваушых масы да узбро- 
енага паустання, меяшавод Л1чыл1, што новы уздым рэволюцы! 
немагчым. Яны 1мкнул1ся Увесщ рэволюцыйны рух у законный 
рамю. Таму яны заклшал1 масы да М1рнай работы у Думе 
1 у профсаюзах. Тым самым яны асталюя верным! сваёй апарту- 
шетычнай лхни.

У  еярэдзше 1906 г. партыя стала перад новым частковым 
уздымам рэволюцьп. Адных толью пал1тычных стачачшка;; 
за другую чвэрць 1906 г. было каля поумшьёна. К лету раз
росся сялянск1 рух. Адбьшся буйныя паУстант у арми 1 флоце 
у Свеаборгу (Фшляндыя) 1 Кранштаце. У  адзнаку сал1дарнасн 
з паустаУшым! баставала 80 тыс. рабочых Пецербурга (3 жш'Уня).

Вельм1 ярка паказан баявы настрой мае гэтага перыяду У ра- 
сказе Н. К. Крупскай аб масавым сходзе у Народным доме 
у Пецербургу, дзе выступау Ленш пад прозвшчам Карпава. 
Тэта было першае выступление Владзш1ра 1лыча У Расп на гра- 
мадным масавым сходзе.

«Рабочыя з ус1х раёнау напаунял1 зал,—успамшае
Н. К. Крупская.— Здз1уляла адсутнасць палщьп. Два пры-
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ставы, пакрущушыся у пачатку схода у зале, кудысъщ зшклг 
«Як парашкой IX пасыпала»,— жартавау нехта. Пасля кадэта 
Огародшкава старшьгня прадастзв^ слова Карпаву. Я ста
яла у натоупе. 1лыч страшэнна хвалявауся. 3 мшуту стану 
моУчк!, страшна бледны. Уся кроу прылша у яго да сэрца. 
Адразу адчулася, як хваляванне прамоуцы перадаецца ауди
торы». .1 раптам зал агалаауся громам апладысментау, тэта 
яартыйцы пазнал» 1лыча. Запомшуся недаумяваючы. усхва- 
ляваны твар стаяушага побач са иной рабочага. ё и  п ы - 
таУся: хто, хто тэта? Яму шхто не адказвау. Аудыторыя 
замёрла. Незвычайна уздымны настрой а х а т у  у а х  прысутных 
пасля прамовы 1лыча, у гэтую мшуту Усе думал» аб надыхо- 
дзячай барацьбе да канца.

Чырвоныя рубах1 разарвал1 на сцяп 1 са спяваннем рэчю- 
люцыйных песень разышл1оя па раёнах» \
Аднак уздыи вясной 1906 г., а таксама 1 у 1907 г. не дасягтгу 

той вышын1, якая была У снежж 1905 г. Рэволюцыя пила на спад. 
Рэзолюцыйны рух 1906 » 1907 гг. иеу вялшае значэнне.

«...Пакольк» нащск рэволюцыйнай барацьбы мае быУ 
недастаткова альны у 1905 г.,— шсау Ленш,— пастолыа пара- 
жэнне (1  у 1палггыцы 1 У «эканомщы») было немшуча, але 
калРб пролетарыят не здолеу пры гэтым па меншай меры 
двойчы падшмацца для новага нащеку на ворага (чвэрнь 
апльёна адкых толью палпычных стачачшкау за другую 
чвэрць 1906 года 1 таксама 1907), то паражэнне было-б яиг> 
ольней; дзяржауны пераварот адбыуся-б не у чэрвеш 
1907 г., а годам, або нават больш чым годам, раней;эканам1Ч- 
ньвя заваяванш 1905 г. быльб адабраны у рабочих яшчэ 
быстрэй» т.

БАЙ КОТ I ДУМ Ы  I П Е РА Х О Д  ДА  У Д ЗЕ Л У  У И ДУМ Е

Снежаньскае паустанне прымуала царсю Урал выдаць новы 
выбарчы закон аб выбарах у Думу, як» некалью расшырау у па- 
раунанш з Булыпнскай думай кола выбаршчыкау. У  лютым 
1906 г. урад выдау друг» закон, яю ператварау Думу з органа 
дарадчага у орган законадаучы, але з абмежаваным» правами 
Тэты закон забяспечвау у Думе штарэсы памешчыкау I даваУ 
магчымасць царизму устанавщь здэелку з буржуаз»яй. Урал 
дапусшУ да Удзелу у выбарах Думы рабочих 1 еялян. Але ён 
пастав^У столью перашкод, што фактычна адстарашУ шыроюя 
масы ад удзелу У ёй.

БсльшэвЫ , ул1чваючы рэволюцыйны уздым мае, прадаужалг 
падрыхтоуку Узброенага паустання. Пагэтаму яны адстойвал» 
актыуную эдмову ад выбарау у Думу, зрыу яе работы. Боль- 
шэв1К1 разъяснял! масам, што трэба 1сщ не у Думу, а рыхта- *

* Крупская, Воспоминания о Лепине, стр. 116— 117. Партиэдат, 1934 г.
* Ленин, т. X V , стр. 19.
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вацца да узброенага паустання. Важнейшей задачай байкоту 
Лумы была барацьба большэвжоу з абманчывай перай у «агчы 
масць дабщца свабоды М1рным, парламенцюм шляхам. Гэтыя 
гак званыя «канстытуцыйныя !люзп» асабл^ва пашырала сярод 
мае буржуазия, якой уеяляк дапамагал1 меншавш. Не гледзячы 
на вялгкую масавую работу большэвжоу, лш1я байкоту I Думы 
прайшла паспяхова толью сярод найбольш перадавых рабочых
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Нелегальная газета «Казарма», прызначаная для распаУсюджання 
У вайсковых часцях

Пецербурга I шшых месц. Большасць сялянства 1 частка рабо
чых прынялг удзел у выбарах. 1 Дума сабралася, але яна пракна- 
вала толью некалью месяцау. Рэволюцыйныя выступленш у ёй 
прадстаушкоу сялянства, яюя патрабавал! канфнгкацьн памешчыц- 
кай зямл1, альна напалохал1 Урад. ён рашы? пайсщ на роспуск 
Думы. У  пачатку лшеня 1906 г. I Дума была разагнана.

К канцу 1906 г. рэволюцыйная хваля альна ,спала. Царызм 
значна умацава^ свае пазщьп пры дапамозе буржуазм. У  масах 
прада^жала кнаваць абманчывая вера у канстытуцыю, у магчы- 
масць дабщца свабоды мфным, парламенцюм шляхам, хонь ма- 
савая работа большэвжоу 1 разгон I Думы многа садзейшчал: 
падрыву гэтых 1люзш. У  гэтай абстаноуцы часовага адл1ву рзво- 
люцыйнай хвал! праходзш выбары У II Думу. Большэв!к1 ткрай 
шл1 ад байкоту 1 Думы да Удзелу У выбарах у II Думу. Кал| спад 
рэволюцыннай хвал! з’я^ляецца фактам, кал! у масах, яшчэ не-



дастаткова загартаваных у барацьбе, пашырана абманчывая вера 
у канстытуцыю, гавары^ Ленш, то трэба дапамагчы масаи зжыць 
гэтую веру, трэба падрыхтаваць IX да барацьбы  ̂ новых умовах, 
скарысто^ваючы трыбуну Думы 1 шшыя легальныя магчымасц» 
для выкрыцця царскага урада, для асвечання, выхавання 1 згур- 
тавання мае, для падрыхто^ю узброенага па^стання.

Так1М чынам болыпэвЫ прыстасавал! сваю тактыку да новых 
умоз? барацьбы, да перыяду спаду рэволюцыйнай хвал]. Захоу- 
ваючы 1 умацоуваючы нелегальныя формы работы у новых 
умовах, большэвш з усёй рашучасцю стал! скарыстоуваць тры
буну Думы 1 )ншыя легальныя магчымаецк У

Сатырычныя журналы 1905—1907 гг.

У  ходзе выбарау у II Думу большэвш адвергл1 усе згоды 
з контррэволюцыйнай партыяй кадэта^— партыяй Л1беральнай 
буржуазп. Меншавш-ж 1 тут стаял! за згоду на выбарах з контр- 
рэволюцыйным1 буржуазным! партыямк Большэвш л1чыл1 мэта- 
згодным праводзщь тактыку «левага блоку», г. зн. шл» на згоду 
у выбарчай кампанп з эсэрам1 1 трудавжам!. Сярод рабочых 
большэвш выступал! зус1м самастойна.

У  лютым 1907 г. II Дума была адкрыта. Большэвш 1 менша- 
в!к! аргашзавал» у Думе агульную соцыял-дэмакратычную- 
фракцыю. У  гэтай фракцьй большасць мел1 меншавш. Яны пра- 
ВОД31Л1 лжпо згоды з буржуаз!яй. Так яны галасавал! за канды- 
датуру кадэта у старшыш Думы 1 выпрацавал! адказ на Урада- 
вую дэкларацыю, дзе нават не Упамшал1 аб соцыял!зме.

Толью большэвш цвёрда аберагал! свае пазщьп. Большэв!к! 
прыцягвал! на свой бок сялянск!х дэпутата^ 1 вял! шырокую 
работу з? масах. Большэвш уеяляк выкрывал! апартушзм у ра- 
боце соцыял-дэмакратычнай фракцьп ц Дзяржаунай думы 1 мен- 
шавщюх цэнтра^, юраваушых яе работай. Уся дзейнасць боль- 
шэв!цк1х дэпутатау праходзша пад бл!жэйшым юраунштвам 
Ленжа, партьи.
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АБ ПАРТЫЙНЫМ К1РАУН1ЦТВЕ ПР0ФСАЮЗАМ1 
У РЭВ0ЛЮЦЫ1 1905— 1907 гг.

Рэволюцыя 1905 г. дала сшьны штуршок росту профсаюзау. 
К 1907 г. профсаюзы аб’ядноувал! некалью сот тысяч рабочих.

Больш эвш  на ус1м працягу рэволюцьй змагалюя за новы тыг> 
профруху. Гэтыя профсаюзы павшны бьш  працаваць пад боль- 
ШЭВ1ЦК1М 1ДЭЙНЫМ уПЛЫВаМ 1 ПрЭВОДЗЩЬ рэволюцыйную Л1ШЮ. 
Меншавпо-ж стаял1 на пункце гледжання незалежнасщ, «ней- 
тральнасцЬ профсаюзау ад партьп 1 старалюя усяляк адгарадзщь 
IX ад большэвщкага Уплыву.

Вобыск у профсаюзе (з карцшы мастака Леоедзева;

Гэтая 'тэорыя «нейтральнасш* профсаюзау выклжала рэзю 
адппр з боку большэвжоу. Яны сцвярджал!, што тэорыя «ней- 
тральнасф» раззбройвае пролетарыят I што кал» профсаюзы не 
знаходзяцца пад 1дэйным уплывам парты!, то яны немшуча па- 
падуць пад уплыу буржуазн.

Меншавш 1мкнулкя надаць профсаюзам Рас» таю-ж харак- 
тар, яю уласц1вы быу профсаюзам на Захадзе: адарванасць ад 
юраунщтва соцыял-дэмакратычнай партьп (Францыя), сшранне 
граней пам1Ж профсаюзам! 1 партыяй (Англ1Я, Бельпя), клопат 
толью аб палепшанш матэрыяльнага становйнча у рамках юну- 
ючага ладу 1 т. д. Меншавшам ажыццявщь гэтага не Удалося. 
таму што большэвМ вял1 бязл1тасную барацьбу з гэтым1 спро- 
бам1 I нак1роУвал1 профрух па новаму, рэволюцыйнаму шляху.

Профсаюзы у рэполюцьн адыграл> вял!кую ролю. Яны аба-
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ранял1 эканам1чныя штарэсы рабочага класа, уцягваючы нават 
адсталыя масы у барацьбу з царызмам. Пад юраунщтвам боль- 
шэзщкай партьп профсаюзы не адгароджвалкя ад палггык!, не 
замыкалкя у вузка цэхавыя штарэсы. Яны выступал! як баявыя 
масавыя аргашзацьп рабочага класа.

Пачынаючы з сярэдзшы 1907 г. ачуняушый царызм падауляу 
усе спробы к аб’яднанню рабочых у профсаюзы. Ужо у 1907 г. 
урад закрыу чацвертую частку у а х  саюза>>, а затым была раз
громлена 1 пераважная большасць астатшх сак>за$\

БАРАЦ ЬБА БОЛБШ ЭВ1КОУ ЗА ПАРТЫЮ

Большэвпа на 5>С1М працягу рэволюцьм 1905 г. бьш  сама- 
стойнай партыяй. Яны вял! рэволюцыйную линю, мел! свой ста- 
тут, свае шруючыя цэнтры 1 свае органы друку. Яны мел! свайго 
правадыра « наста^шка— ЛешНа, паслядоунага прадаужальшка

Профсаюзны друк 1905— 1907 гг.

справы Маркса— Энгельса ва умовах эпох! 1мперыял1зма 1 про- 
летарск!х рэволюцый.

За час рэволюцьп у партыю Увайшла значная колькасць 
новых рабочых- Гэтыя новаустут^шыя у партыю рабочыя не 
усе разб1рал1ся у тонкасцях разыходжання^ пам1Ж двума пар
тиям!— большэвжам! 1 меншавшамк Яны не за^сёды разумел! 
немшучасць у тых умовах кнавання двух партый. Шзавыя пар- 
тыйныя арганкзацьп у значнай колькасш был1 аб’яднаны. Боль- 
ШЭВ1К1 у гэтых аб’яднаных арган!зацыях выкрывал! юраунжоу- 
меншавшо^, ускрывал! увесь апартушзм, усё IX прэдацельства.
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Б о л ьш эв1К1 змагалхся за правядзенне сваей лшп 1 за адваянанне 
у меншавшоу хх староннжау.

Першая большэвщкая канферэнцыя, якая адбылася у снежнь 
1905 г. у Фхнляндьп, у Тамерфорсе, рашуча выказалася за скл1- 
канне аб’яднаучага з’езда РСДРП. Пад давлением нхзоу менша- 
вщк1я вярх! згадзшся на склшанне агульнага з ’езда. Быу утво- 
ран аб’яднаиы ЦК, як1 аб’явху аб склхканш IV з’езда.

Ленш х 6ольшэв1к1 па кожнаму пытанню парадку дня з’ездэ 
распраца1'ал1 прапановы, яюя абаранялх у разгарнуУшайся прад- 
з’ездаускай барацьбе, выкрываючы меншавщкхя устаноукх.

У тэты перыяд у справе умацавання большэвхцкай парты! 
буйную ролю крау т. Сталш. Ен на Усхм працягу рэволюцьп 
1905 г. зяуляуся цвёрдым правадшком леншскай лшп. На 
I канферэнцьм т. Сталш, прысутшчаючьх у якает дэлегаха 
ад закауказсюх болынэвшоу, бьху уведзен у палхтычную камхсхкь 
па рэдагаванню рэзалюцый канферэнцых. На гэтай канферэнцы! 
т. Сталш асабова звязауся з Леншым.

IV А Б ’ЯДНАУЧЫ (СТАКГОЛЬМСК!) З ’Е ЗД  РСДРП

IV з’езд сабрауся у сакавхку 1906 г. у Стакгольме—у сталхцы 
Швецых. ён  называецца Аб’яднаукым з’ездам, бо на гэтым 
з’ездзе былх зроблены спробы аб’яднання болынэвшоу з мен- 
шавхкамх.

На гэтым з ’ездзе меншавш мел1 большасць. У  меншавхкоу было 67 дэлегатау, большэв1К1-ж мел1 усяго 49 дэлегатау.
Большасць меншавхкоу на з'ездзе аб’ясняецца тым, што мен- 

шавхцкхя аргашзацых выраслх за час рэволюцых, гало.Уным чынам 
у прав1нцы1— на акрашах, за кошт вялшага прылхву дробна- 
буржуазных элементау ва умовах уздыму рэволюцыйнага руху 
I менш пацярпел! ад царскага тэрору. На з’ездзе прысутнхчала 
многа меншавхкоу— г-рузшскхх дэлегатау на чале з Жарданхя, 
яшчэ меушых зельм1 вя-нкх уплыу у сялянскай Грузи.

Большэшкнж, пераважаушыя у важнейшых пролетарскхх 
цэнтрах, пасля падаулення узброенага паустання больш за усе 
пацярпелх ад палхтычных праследванняу.

На працягу усей работы з’езда большэвш! бязлхтасна выкры
вал! Устаноукх меншавшоу па Усхх пытаннях.

З ’езд абмеркавау пытаннх: аб аграрнай праграме, аб бягучым 
моманце, аб Думе, аб узброеным пауетант, аб партызанскхх 
выступлениях, аб адносшах да профсаюзау, да сялянскага руху 
х аб статуце партых.

На з’ездзе больш эвт па кожнаму пытанню Уносш свае 
рэзалюцых. Але з’езд прыняу меншавхцкую рэзалюцыю па аграр
най праграме, увыьнуУ ад адказу на пытанне аб ацэнцы узбро
енага паустання (недарма рэзалюцыю па гэтаму пытанню назы
вал! «рэзалюцыяй аб няузброеным паустаннх»), асудз|У паасоб- 
ныя нападзеннх на банкх, на склады зброх I т. д. (так званыя
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нартызанаая выступлений), асудзху байкот 1 Дзяржа^най думы 
1 прыня^ рад шшых меншавщмх установак.

Тым не менш уплы>> большэвшоу на рашэнш з'езда бы$ 
значным. Ленш патрабавау уключыць нацыянал)зацыю зямл1  ̂
праграму партьп. ён даказва^, што нацыянал1зацыя зямл1 нс 
толыа рашуча зшштожыць рэштк1 прыгоннщтва 1 найлепшым 
чынам зарганьзуе сялян для звяржэння царызма, але таксама 
1 распалщь класавую барацьбу ^нутры самога сялянства, садзей- 
шчаючы згуртаванню беднаты вакол пролетарыята, г. зн. ство- 
рыць найлепшыя ^мовы для перарастання буржуазна-дэмакра- 
тычнай рэволюцьп у соцыял1стычную. Ленш даказва^, што рэво- 
люцыйнае сялянства цалкам падтрымл^вае патрабаванне нацыя- 
нал1зацы1 зямль

З ’езд адверг прапанову большэв!коУ аб уключэнш пункту 
аб нацыянал13ацы1 зямл! у праграму. З ’езд прыня\? меншавщкую

- М. Лггвша? А. Бубно? В. Варофсм С . Шаумян
Трупа большэвшоУ—удзельшкар IV  (Стакгольмскага) з’езда парты!

аграрную праграму мунщыпал^зацьй зямль Мунщыпал1зацыя па- 
грабавала перадачы памешчыцкай зямл1 органам мясцовых сама- 
шраунщтвау, г. зн. земствам, 1 пашдання надзельных зямель 
у  сялян. 1ншым1 словам!, свае земл1 селянш мог атрымаць да- 
рэмна, а памешчыцюя добрыя земл1 павшей арандаваць у зем
ства 1 плацщь за IX вялшя грошы. Правядзенне гэтай праграмы 
меншавно не абумоул1вал1 звяржэннем самадзяржаУя, рэволю- 
цыйным адабраннем памешчыцюх зямель, неадкладным заклшам 
сялян да захопу памешчыцюх зямель. Праграма мунщыпал1зацьп 
выцякала з усёй лши меншавшо^ у буржуазией рэволюцьп; яна88



не зшштажала рэштак прыгоннщтва 1 была на справе различена 
на здзелку з памешчыкамь

Барацьба болыпэвжоу на чале з Лешным на з’ездзе прывяла 
да прыняцця з’ездам раду паправак. У  меншавщкую аграрную 
праграму быу унесен пункт аб нацыянал^зацьп лясоу 1 вод. 
У той-жа час замест меншавщкага патрабавання «адчужэння» 
памешчыцкай зямл1 (якое не выключала выкупу) прынята было 
патрабаванне «канф^скацыЬ, г. зн. безадплатнага адабрання 
памешчыцкай зямль Быу таксама па настаянню болыпэвжоу 
прынят пункт аб самастойнай аргашзацьй сельскагаспадарчага 
пролетарыята.

Пад уплывай лешнскай крытыю меншавш знял1 з галаса- 
вання сваю рэзалюцыю аб бягучым моманце. У  спрэчках па гэ- 
таму пытанню прымау удзел 1 т. Сталш.

«... Кал1 класавыя штарэсы пролетарыята вядуць да яго 
гегемонп,—  сказау т. Сталш,— кал1 пролетарыят павшен 
1СЦ1 не у хвасце, а на чале бягучай рэволюцьп, то само 
сабой зразумела, што пролетарыят не можа адмовщца н! 
ад актыуиага удзелу у аргашзацьй узброенага паустання, 
ш ад захопу улады. Такая «схема» болыпэвжоу. Або 
гегемошя пролетарыята, або гегемошя дэмакратычнай бур- 
жуазп— вось як стащь пытанне у партьп, вось у чым нашы 
рознагалоса» *.
У  рэзалюцьп аб узброеным паустанш меншавш пакшул: 

першы пункт, у яшм высоувалася у якасш бл!жэйшай заданы 
рэволюцыйнага руху—вырваць уладу з рук самадзяржаунага 
урада. Большэвш у адной з рэзалюцый з’езда дабшся нават 
прызнання паустання як здзшага сродку заваявання свабоды. 
У рэзалюцьп аб профсаюзах маншавш прызнал1 неабходнаст 
цеснай 1дэйнай сувяз1 пам1Ж прафеаянальным1 саюзам! 1 пар- 
тыяй.

I нарэшце Лешн, будучы у камки па выпрацоуцы праекту 
статута, даб1уся прыняцця раду большэвщшх патрабаванняу. 
Статут быу прынят аднагалосна, у тым лжу першы параграф 
1 прынцып дэмакратычнага цэнтрал1зма.

З ’езд прыняу у састаУ РСДРП нацыянальныя соцыял-дэма 
кратычныя аргашзацьй (соцыял-дэмакратыю Польшчы 1 Л|’твы. 
Бунд, соцыял-дэмакратыю Латышскага края), яшя кнавал! да 
гэтага абасоблена. Гэтае рашэнне з’езда мела буйнейшае зна- 
чэнне у справе барацьбы за большэвщш уплыУ сярод соцыял- 
дэмакратаУ гэтых нацыянальных арганкацый. Яно садзейшчалэ 
адваяванню у большэвщкую партыю меншавжоу— членау партьи 
нацыянальных акраш 1 стварэнню адзшай партьп уЦх нацыя- 
нальнасцей.

З’езд выбрау ЦК, у яшм большасць была меншавжоу.
«Я упершыню бачыу тады Лешна У ролг пераможанага,—

1 Протоколы Об’едннительного с’езда, стр. 235, 1934 г. И



шша т. Сталш.— Але якое тэта было паражэнне? Трэба 
было паглядзець на прат'унжау Ленша, пераможцау на 
Стакгольмсюм з’ездзе,— Плеханава, Аксельрода, Мартава 
1 шшых: яны ведьм» мала был» падобны на сапраудных 
пераможца^, бо Ленш у сваёй бязлггаснай крытыцы мен- 
шав1зма не паюну^ на IX, як гаворыцца, жывога месца. 
Я (помню, як мы, дэлегаты-болынэвш, зб^шыся У кучу, гля- 
дзел! на Ленша, пытаючыся у яго парады. У  прамовах не- 
каторых дэлегата^ адчувалшя стомленасць, смутак. Пом- 
нщца, як Лешн у адказ на таюя прамовы едка працадз^ 
праз зубы: «Не хныкайце, таварышы, мы напэ^на перамо- 
жам, бо мы правы» \
У  прошвагу Ц ф  выбранаму на з ’ездзе, болыиэвМ, астаю- 

•чыся самастойнай партыяй, на сваёй нарадзе аформ1Л1 свой 
юруючы иэнтр.

Так1м чынам аб’яднанне, праведзенае на з’ездзе, было толыб 
фармальным. Болыиэвш! был! I асталкя самастойнай партыяй. 
Буйнай 1дэйнай справай з’езда Ленш л1чыУ больш ясную I ак- 
рэсленую размяжо^ку большэвшоу 1 меншавшоу, як гэта ён га- 
нарыу у сва1М дакладзе аб з’ездзе пецербургсюм рабочым. Адбы- 
ва^шаяся на з’ездзе барацьба паглыбша размежаванне. Яна 
дазвол1ла рабочым лепш разглядзець меншавшоу як агента^ 
буржуази у рабочым класе. Яна яшчэ раз паказала, што 
толью большэвш! з'я$ляюцца адзшай рэволюцыйнай партыяй 

;рабочага класа, а Ленш— »х правадыром.

БАРАЦ ЬБА З А  ПАРТЫ Ю ПАСЛЯ З ’ЕЗД А

Дэлегаты-большэв!к1 адразу-ж пасля з’езда выпусцш адозву 
да партьп, у  якой падвяргал! крытыцы прынятыя з’ездам мен- 
шавщюя рэзалюцьй. У  гэтай адозве большэв1К1, не адма^ляю- 
чыся ад падпарадкавання рашэнням з’езда, у той-жа час закл1- 
кал! членам парты» весщ барацьбу супроць меншавйцах устано- 
вак I правяраць на практыцы линю двух партый.

Пасля з’езда Ленш разгарну^ самую шырокую работу па 
выкрыццю меншавщкага ЦК, яю павёу' адкрытую линю на 
здзелку з буржуаз1яй, на прэдацельства рэволюцьй.

Меншав1ЦК1 Ц К у тэты перыяд патрабавау падтрымання 
1 Думы, якая вяла за сшною рабочых перагаворы аб згодзе 
з царызмам, а кал! Дума была распушчана, меншавш заклжал» 
рабочых змагацца за яе адна^ленне.

У  гэты-ж час меншавма пачал! кампатю за зшштажэнне 
падпольнай рэволюцыйнай партьп. Яны запрапанавал! склжаць 
«рабочы з’езд», на яюм меркавал» стварыць шырокую рабо
чую партыю, уключы^шы у яе Ус1Х членау кааперацьп, проф- 
саюзау 1 эсэра^. Гэтая меншавщкая спроба стварэння шырокай 
рабочай партьп азначала зшштажэнне рэволюцыйнай парты»,1 Сталия. О  Ленине, стр. 25.



растварэнне яе у шыроюх беспартыйных масах 1 сгварэнне на 
яе месцы аргашзацьй, прыстасаванай да М1рнага супрацоунщтва 
з буржуашяй.

Большэвш, бязл!тасна выкрываючы апартушзм меншавжоу,. 
адваёувал1 на свой бок найлепшыя рабочыя элементы, яюя 1ШЛ1 
раней за меншав1кам1. Агпраючыся на партыйныя масы, Ленш 
запатрабавау склжаць новы з’езд для асуджэння лшп ЦК 1 для 
яго перавыбрання.

Другая агульнапартыйная канферэнцыя (восенню 1906 г.) 
адвергла патрабаванне болыпэвжоу аб неадкладным склжанш 
партыйнага з’езда. У  той-жа час меншавщк1 ЦК прадаужау да
лей сваю прэдацельскую лш1Ю. ён  павёу шалёнае цкаванне 
'супроць Ленша, зраб1у спробу, правда, наудалую, прыцягнуць 
Лешна да партыйнага суда за тое, што ён у сваёй брашуры 
«Выбарь» у Думу 1 крывадушнасць 31 меншавжа» Ускрыу усё 
прэдацельства меншавжоу 1 усё банкроцтва меншавщкага ЦК. 
Пепербургстй калйтэт, дзе пераважал1 большэвж1, зноу запатра
бавау склжання партыйнага з’езда. Не гледзячы на супрашу- 
ленне меншавжоу, барацьба за з’езд разгарнулася настолько шы- 
рока, што к кастрычнжу за склжаннс з’езда выказался рад буй- 
нейшых прамысловых кам1тэтау.

V  З ’ЕЗД  РСДРП

У  красавжу— ма1 1907 г. у Лондане сабраУся. V  з'езд РСДРП. 
На з’ездзе прысутшчал! 302 дэлегаты, яюя прадстауля.й 150 тыс. 
членау партий.

Бязл1тасная барацьба болыпэвжоу на чале з Летным з апар- 
тунютычным! плыням1 у рабочым класе, з прым1рэнцтвам да IX 
1 штодзённая раз'ясняльная работа сярод шыроюх мае членау 
парты! прьгеял! к таму, што большэвж1 атрымал! на з’ездзе 
большасць сярод дэлегатау найбольш прамысловых 1 буйных 
цэнтрау (Пецербург, Урал). На з ’ездзе большэвж! у радзе пы- 
танняу (напрыклад аб адносшах да непролетарсюх партый, аб 
рабочым з’ездзе) падтрымл1валк:я нацыянальным! соцыял-дэма- 
кратычным! партыям!—палякам1, латышам!. Аднан яны не был! 
дастаткова устойл1ВЫ, часта х!стал!ся, аддаючы часам свае га~ 
ласы мекшавжам. На словах нефракцыйную, а на справе менша- 
вщкую пазщыю займау на з’ездзе Троша.

На гэтым з’ездзе был1 прыняты болыпэвщшя рашэнт па 
раду -асноуных пытанняу парадку дня з’езда.

Па пытанню аб адносшах да Думы з'езд прызнау неабход- 
ным выкарыстаць яе трыбуну для выкрыция царызма.

З ’езд дапустйу згоду з партыям!, як!я прызнаюць узброенае 
паУстанне (эсэры), указаушы у той-жа час на неабходнасць вы- 
крыцця дробнабуржуазнай сутнасц1 гэтай партий. Адначасова 
з’езд заклжау вест бязл1тасную барацьбу з усню буржуазным! 
партыям! як контррэволюцыйным!.

Па прапанове болыпэвжоу была асуджана 1дэя «рабочага94



з'езда». Гэтая 1дэя была высунута меншавшом П. Аксельродам 
1 падтрымана радам жшых В1днейшых меншавжоу. Яны прапа- 
навал! сабраць з ’езд прадстаунжоу рабочых аргашзацый без 
рознщы партый 1 фракцый I на 1м аснаваць «Усераайсю рабочы 
саюз» або «шырокую рабочую партию». Па гэтаму питанию не 
толью соцыял-дэмакраты паляю (на чале з Розай Люксембург) 
1 соцыял-дэмакраты латыши, але нават бундауцы галасавал1 

супроць меншавжоу, за большэвщкую прапанову.
Была принята рэзалюцмя, якая признавала неабходнасць 

юраунштва профсаюзам1 з боку партий
Большэв1К1 прапанавал! асудзшь дзейнасиь меншавщкага ЦК 

I фракцьп II Дзяржаунай думы. Аднак меншавш был1 падтры- 
маны нацыянальным! партиям! 1 разам з IX галасам! адхш л 1 
большэвщкгя прапановы. Па адчоту ЦК з’езд прыняу шчога не 
таворачае кароткае рашэнне аб пераходзе да чарговых спрау. 
Аб рабоце-ж думскай фракцьп з’езд, хоць недастаткова рашуча, 
усё-ж асудз1у апартушстычныя памылк1 фракцьп.

З ’езд выбрау ЦК, у яюм большэвш атрыма*) большасць.
«Я упершыню бачыу тады Лежна у рол1 пераможца,—  

шша т. Сталж, яю быУ дэлегатам з’езда.— Звычайна пера- 
мога кружыць галаву некаторым правадырам, робщь IX за- 
носл1вым1 1 ганарЛ1вым1. Часцей за усё у таюх выпадках па- 
чынаюць святкаваць перамогу, спачываць на лаурах. Але Ле- 
нш № на 1ёту не быу падобен на таюх правадыроу. Наадварот, 
1менна пасля перамоп станав^Уся ён асабл1ва шльным 
1 настарожаным. Помншца, як Ленж настойл:ва унушау тады 
дэлегатам: «першая справа— не захапляцца перамогай 1 не 
ганарыцца; другая справа— замацаваць за сабой перамогу; 
трэцяя— дабщь пращунжа, бо ён толью паб!т, але далёка 
яшчэ не дабгг» 1.
У  выбраны з’ездам ЦК увайшл1 побач з большэв1кам1 1 

мешпавш.
Бельм! добра разумеючы ненадзейнасць юраунштва з боку 

Ц К, састауленага з розных плыней, большэвш! у часе з’езда 
скл1кал1 сваю фракцыйную нараду, на якой выбрал! свой боль- 
шэвщю цэнтр з 15 таварышоу.

ПРЫЧЫНЫ ПАРАЖ ЭННЯ РЭВОЛЮЦЫ1 1905 г., ЯЕ УРОК!
1 М1Ж НАРОДНАЕ ЗН АЧ ЭН Н Е

Руская рэволюцыя пацярпела часовае паражэнне.
Рабочыя 1 сяляне упершыню 1ШЛ1 на рашаючы бой з сама- 

дзяржаУем. Пролетарыят раду прамысловых цэнтраУ яшчэ не 
разв1у такой аргатзаванасш » напружанасщ барацьбы, яюя был1 
неабходны для перамоп. Сяляне 1ШЛ1 распылена, неаргатзава- 
на, недастаткова наступальна 1 менш свядома, чым пролетарыят. 
Мнопя сяляне яшчэ не разумела што без звяржэння самадзяр-1 Сталин, О Л ен ине, стр. 26.92



:кауя яиы не атрымаюць зямл1 1 вызвалення ад кабалы паме- 
шчыкау. Выяснена, што фабрычна-заводсюх рабочых удзельш- 
чала большасць (да трох пятых) у рэволюцыйнай барацьбе, 
а сялян значная меншасць— не больш адной пятай частю. Пау- 
■ стант мае был1 разрозненым1, \ вельм! мнопя з IX был1 надта 
слабым!. Меншавш на кожным кроку тармазш рашучую б а - 
рацьбу рабочых 1 сялян. У  той-жа час царызму Удалося выйсш 
з руска-японскай вайны. заключыць М1р з Япошяй ! заручыцца 
падтрыманнем рускай буржуазп, якая пасля снежаньскага Уз- 
«броенага паУстання адкрыта юнулася у абдымю царызма. За- 
ходнееУрапейская буржуаз1я аказала ютотную дапамогу сама- 
дзяржаую: Францыя прадаставыа Расп пазыку 1 тым самый аб- 
легчыла выхад з фшансавага крызюа; Гермашя мабШзавала 
ваенньгя сьлы, яюя чакал1 толью загаду аб выступлеш» на ба- 
рацьбу супроць рускага рэволюцыйнага руху.

Нарэшце царызму удалося падавтць снежаньскае паустанне, 
зламаць спробу перадавой частк1 рабочага класа падрыхтаваць 
новае наступление у 1906— 1907 гг.

Хоць рэволюцыя 1905 г. пацярпела паражэнне, яе значэнне 
агромнае.

Двухгадовая грамадзянская вайна ператварыла царскую Ра- 
С1ю у» рзволюцыйную I паказала наглядна усе класы 1 партьп У 
дзеянн). Пролетарыят вёу самую рашучую, да канца паслядоу- 
ную барацьбу. Пролетарыят пачау рэволюцыю масавым! стач
кам! 1 дайшоу да сражэнняу на барыкадах у часе Узброеных 
паустанняу у снежш 1905 г. Лш баставаУшых рабочых за адзЫ 
1905 г. дасягнуу 3 млн., у 1906 г.— 1 млн., у 1907 г.— 750 тыс. 

Такой С1лы стачачнага руху не бачыу тады яшчэ свет. Упершы- 
ню у псторьп сусветнага рабочага руху пролетарыят выстутУ 
у  якасц! гегемона у буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп. Ён 
юравау самым! шыроюм! масам! сялянства. Юраунщтва проле- 
тарыята шыроюм! масам1 паказала, якую непераможную с1лу 
прадстауляюць прыгнечаныя класы, кал1 яны разрываюць з бур- 
жуз31яй 1 становяцца пад юраунщтва рабочых. Рэволюцыя па
казала, што толью большэвщкая партыя, загартаваушаяся I Уз- 
мацнеушая, з’яуляецца адзша рэволюцыйнай партыяй пролета- 
рыята 1 можа забяспечыць паспяховую барацьбу пролетарыята 
за яго дыктатуру. Рэволюцыя у яшчэ большай ступеж ускрыла 
дробнабуржуазны характар партьи эсэрау 1 апартушзм мепшав!- 
коу, IX згодтцтва з буржуаз1яй, !х прэдацельскую ролю.

Агромнае значэнне рэволюцьп 1905 г. заключаецца яшчэ 
1 у тым, што яна абучыла партыю 1 рабочы клас майстэрству 
грамадзянскай вайны.

У  1905 г. ва Умовах !мперыял!зма I буржуазна-дэмзкратыч- 
най рэволюцьп упершыню быу применен найболып рашаючы 
сродак барацьбы рабочага класа— «узброенае паустгнне, якое 
атраецца на Усеагульную пал^ычную стачку».

«Спежаньская барацьба 1905 года лаказала,— п!саУ Ле-
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нш,— што узброенае паУсганне можа перамагчы пры сучасыых 
умовах ваеннай тэхнш  1 ваеннай аргашзацьп. Снежаньская 
барацьба дала тое, што увесь ьпжнародны рабочы рух па
вшей ад гэтага часу Л1чыцца з магчымасцю падобных-жа 
форм сражения у бл1жэйшых пролетариях рэволюцыях»

* Гэтыя указанш был! наюраваны сулроць апартушстычных 
установак мнопх вйднейшых тэаретыкау II 1нтэрнацыянала, Л1- 
чыушых, што узброеныя паустанш пры сучаснай тэхнщы { пла- 
шроуцы гарадоу (прамыя вулщы 1 г. п.) асуджаны на немшу- 
чыя ияУдачы 1 таму, моу, тэты метад барацьбы з'яуляецца Уста
релым. Пролетарыят у революции 1905 г. высунуу советы як 
органы паустання 1 рэволюцыйнай дыктатуры.

Дыгграма росту рабочога I сялянскага руху 1900—1907 гг.

Рэволюцыя 1905 г. адкрыла новую эпоху у нацыянальна- 
вызвалекчай барацьбе калашяльных народа)!. Яна выюпкала рух 
па усей Аза. Яна Уцягнула у рэволюцыйную барацьбу сотш 
м!льёнау калашяльных рабоу. Яна аказала буйнейшы уплыу на 
революцыю у Турции (у 1908 г.), у Перси' (у 1909 г.), у Кета! 
(у 1911 г.).

На Захадзе пролетарыят з агромным напружаннем сачыу за 
ходам падзей у Раей. У  Аустрьп кастрычнщкая стачка прывяла 
да дэманстрацый 1 да заваяваннч Усеагульнага выбарчага права. 
Следам за паУстаннем на «Пацёмкше» адбылося паустанне У 
герианск1м флоце- Балгарсю пролетарыят выйшаУ на вул!цу 1 
прымус!У эксплаататарсюя класы адмянщь рад ненавкных на
роду закона^?; 1905 г. дау штуршок развщцю масавага стачач- 
нага руху у Англа. *)

*) Ленин, т. XII. стр. 212. _ . ,
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Рэводюцыя 1905 г. узмацшла размежаванне пам1Ж класам1 
ва з?с1м свеце. Яна моцна звязала сусветную буржуазно з ца- 
рызмам. Яна яшчэ сильней згуртавала вакол пролетарыята Раси 
пролетария^ Захада 1 прыгнечаныя народы Исхода. Яна вылу- 
чыла пролетзрыят Раси  ̂ якасщ перадавога атрада сусветнага 
рэволюцыйнага руху.

Рэволюцыя 1905 г. увайшла  ̂ псторыю рэволюцыйнага руху 
як пралог (уступ) да мгжнароднай пролетарскай революций.
Яе карэнныя пытанш (советы, гегемошя пролетарыята, пера- 
растанне буржуазна-дэмакратычнай рэволюцьп у пролетарскую, 
рэволюцыйна-дэмакратычная диктатура пролетарыята 1 сялян- 
сгва, па^станне 1 шип) бьш  разам з тым карэнным! питаниямI 
лпжнароднай рэволюцьп.

Тыя рашэнш, яюя давал1 уам  гэтым пытанням бОЛЫЦЭВ1Ю, 
т перш за усё Лети, >мел1 агромнае м1жнароднае значэнне, ста- 
вячы новыя I старыя пытанш тэорьп марказма, асвятляючы IX 
зус1м па-шшаму, чым тэта рабйп апартушсты 1 цэнтрысты И 1н- 
тэрнацыянала. Тав. Сталш правшьна! адзначы^ у сва1м письме у 
журнал «Пролетарская революция», што партыя большэвжоу 
з самзга пачатку свайго шнавання развевала далей тэорыю мар
казма, выступаючы не толью супроць наших русюх мешиав!- 
коу, але 1 на м1Жнароднай арэне.

Рэволюцыя у незвычайнай ступещ ^мацавала пазщьй боль- 
шэв1зма у М1Жнародным рабочим руху 1 агалша У яшчэ боль
шей ступеш апартушзм юраунщтва 11 1нтэрнацыянала. Па $!ах 
агромнай прынцыповай важнасщ асно^ных питаниях, яюя вы
сунула барацьба рабочага класа Раси у перыяд рэволюцьп 
1 9 0 5 — 1 9 0 7  гг. (рэволюцыйна-дэмакратычная диктатура пролета
рыята 1 сялянства, перарастанне буржуазна-дэмакратычнай ре
волюций у соцыялютычную, 1дэя' гегемон» пролетарыята у бур
жуазией рэволюцьп, питание аб адноанах партьп 1 профсаюзау, 
«рабочы з’езд» \ т. д.), юраушю II 1нтэрнацыянала займал1 апар- 
тушстычную пазщыю 1 рашуча адма^лял! тое, што гэтыя важ
нейший пытанш рускай революций з’я\1ляюцца таксама I питан
иям! М!Жнароднай пролетарскай революций, што яны маюць 
пганцкае значение для ^сяго сусветнага рэволюцыйнага руху.

Рэволюцыя 1905 г. мела нарэшце рашаючае значэнне для 
перамоп соцыялктычнай рэволюцы! У кастрычшку 1917 г.

«Без генеральнай рэпетыцьй 1905 г. перамога Кастрычн!п-
кай рэволюцы! 1917 года была-б немагчыма» (Ленж)

Л1ТАРАТУРА Д А ГЛАВЫ ПЯТАЯ

Ленин, Рабочая партия и ее задачи при современном вороже
нии, Соч., т. IX, стр. 1—7.

Ленин, Государственная дума н социал-демократическая тактика, 
Соч., т. IX, стр. 13— 19.

Лежни, Современное положение России и тактика рабочей пар
тии, Соч., т. IX, стр. 20—27.

)•



Ленин, Обвинительный с’езд РСД РП , Соч., т. IX, стр. 145— 169 
(прамовы 1 праекты рэзалюцьн Ленша).

Ленин, Доклад об О б’единителыюм с’езде Р СД Р П , Соч., т. IX, 
стр. 175—226.

Ленин, К итогам с’езда, Соч., т. IX, стр. 237—239.
Ленин, Постановления и резолюции Объединительного с’езда, 

Соч., т. IX, стр. 463—472.
Ленин, Роспуск Думы и задачи пролетариата, Соч., т. X, стр. 5— 19.
Ленин, О  бойкоте, Соч., т. X , стр. 26—32.
Ленин, Партизанская война, Соч., т. X , стр. 80—88.
Ленин, Социал-демократия и избирательные соглашения, Соч.. 

т. X , стр. 127— 146.
Ленин, V  с’езд Р С Д Р П , Соч., т. XI, стр. 517—538 (рэзалюцьн I 

праекты рэзалюцьн Лонданскага з’езда).
Ленин, Отношение к буржуазным партиям, Соч., т. XI, стр. 

271—286.
Ленин, Сердитая растерянность, Соч., т. XI, стр. 142— 151.
Ленин, Уроки революции, Соч., т. X IV , стр. 369—373

7



Г Л А В А  Ш О С Т А Я

11АРТЫЯ БОЛЬШЭВШОУ У ГАДЫ РЭАКЦЬИ 
(1907—1910 гг.)

ЭП О Х А  РЭАКЦЫ1 1 СУТ Н А СЦ Ь  СТАЛЫП1НШЧЫНЫ

Трэцяга чэрвеня 1907 г. царсж урад разагнаУ II Дзяржауную 
думу, Соцыял-дэмакратычная фракция Думы была арыштавана. 
Пасля суда восемнаццаць соцыял-дэмакратычных дэпутатау бьин 
адпраулены на катаргу, дзесяць— сасланы у Схбхр. Адначасова 
быу выдан закон аб парадку новых выбарау у III Дзяржауную 
думу, як1 забяспечвау у Думе безраздзельнае панаванне пры- 
гоншкау-памешчыкау 1 прадстаунжоу буйнай буржуазН. Рабочыя
I сяляне, а таксама прыгнечаныя нацьп был1 амаль пазбаулены 
выбарчых правой- Замест 65 соцыял-дэмакратау, яюя бьш у
II Думе, у III Дзяржауную думу увайшло Усяго 15 соцыял-дэ- 
макратау.

Разгон II Дзяржаунай думы 1 выданне выбарчага закона 
(так званы трэцечэрвеньск! пераварот) сведчьш аб тым, што 
контррэволюцыя часова перамагла I што Рас1я Уступка у па
ласу самай лютай рэакцьн. СамадзяржаУе защ'снула Усю крашу 
У Ц1СК1 бязлДаснага палщэйскага гнёту. Па Усёй краше лютавалг 
карныя атрады 1 ваенна-палявыя суды. У  1907— 1909 гг. было 
вынесена звыш 26 тыс. прыгаворау за Удзел у рэволюцыйным 
руху. Звыш 5 тыс. чалавек было прыгаворана да пакарання 
смерцю- 3 найбольшай лютасцю самадзяржауе абрушылася на 
рабочы клас. Рабочыя аргажзацьм быЛ1 разгромлены. ЮраУнпб 
IX высылался, аддавалюя пад суд. 3 1906 да 1910 г. палщыяй 
было закрыта 1 забаронена каля тысячы розных профаргашза- 
цый, звыш сотн! рабочых газет 1 журнала^.

Гаспадарка крашы перажывала у тэты перыяд (1907— 1909 гг.) 
цяжк1 эканам1чны застой. Буржуаз1я прабавала змякчыць яго 
шляхам увмоцненага нащску на рабочы клас. Пры падтрыманж 
урада прадпрыемцы хутка аднял1 у рабочых усе палепшанж, 
здабытыя у гады рэволюцьп. Был! рэзка зжжаны расцэнк!. па- 
доужан рабочы дзень, павял1чмл1ся звышурочныя работы, 
штрафы. Больш актыуныя рабочыя звальнялюя, уносшся у 
«чорныя СП1СЫ», пасля чаго шдзе не прымалюя на работу. На- 
ват чыста эканам1чныя стачк1 заканчвал|'ся масавым1 арыштам1 
1 высылкам). Пад уплывай эканам|'чнага заняпаду 1 палггычнай 
рэакцьп настушла зашшша 1 У рабочим руху. Кал1 у 1907 г. у 
забастоУках прымала Удзел звыш 40 % усяго рабочага класа
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Раей, то  ̂ 1910 г. баставала не болып 2,5%. Лж  членау проф- 
саюзау скаращуся з 325 тыс. у 1905— 1906 гг. да 14 тыс. у кан- 
цы 1909 г.

Адначасова самадзяржауе пры падтрыманш буржуазн да 
крайний ступет узмацшла прыгнечанне нацыянальнасцей Рас». 
Царызм усяляк распальвау нацыянальную рознь, нацкоуваючы 
прыгнечаныя нацыянальнасщ адну на другую, аргашзуючы яУ- 
рэйсюя пагромы, распальваючьг армяна-цюркскую барацьбу на 
Кауказе 1 т. п.

У  адносшах краш Усхода— Перси, Турцьи, Штая— самадзяр- 
жаУе праводз1ла захватнщкую, 1мперыял1стычную палхтыку.

Астаючыся урадам прыгошнкау-памешчыкау, самадзяржауе 
сваей пал1тыкай у той-жа час забяспечвала штарэсы буйнейшан 
буржуазн. Царызм у гады рэакцьи яшчэ больш замацавау свой 
саюз з вярхам1 гандлёва-прамысловай буржуазн, зраб1у яшчэ 
адзш крок па шляху ператварэння у буржуазную манархто.

Л1беральная буржуазгя (з партыяй кадэтау на чале) пасля 
снежаньскага паустання у сваю чаргу канчаткова перайшла на 
бок самадзяржауя 1 адкрыта заявила аб падтрыманш царызма 1 
контррэволюцьи.

Самадзяржауе у барацьбе з рэволюцыяй не абмяжоувалася 
адным! толью пал1цэйск1М1 мерами Мппстр Стальопш, як1 стаяУ 
на чале Урада, разумеу, што для прадухиення новай рэволюцьи 
У РасП неабходна перш за Усё вырашыць важнейшае пытанне—  
пытанне аб зямль

У  гады рэволюцьи сялянства пад юраунщтвам пролетарыята 
вяло барацьбу супроць прыгоншкау-памешчыкау, 1мкнучыся шля
хам рэволюцыйнага паустання зшзу звергнуць памешчыцю гнёт 
1 атрьпмаць зямлю. Сталыпш пастав^У перад сабой задачу: па- 
давщь рэволюцыйную барацьбу сялянства 1 У той-жа час пра- 
весщ зверху рад рэформ, яюя зрабш -б немагчымай новую 
рэволюцыю.

Яго план заключауся у тым, каб часткова задаволщь кулака 
за кошт сялянскай беднаты 1 стварыць таюм чынам у асобе 
кулака апору самадзяржаую. Сталышн разл'чвау, што, ашраю- 
чыся у вёсцы на кулака, самадзяржауе здолее захаваць паие- 
шчыцкае землеуладанне.

Праведзеная Сталыпшым зямельная рэформа была нашравана 
на тое, каб, не закранаючы штарэсау памешчыкау, дабщца уся- 
мернага умацавання кулацкай кашталютычнай гаспадаркь ён  
дазвол1у сялянам свабодна выходзщь з абшчыны 1 замацоуваць 
у сваю приватную Уласнасць абшчынныя земли яюя знаходз1- 
Л1ся У IX карыстанш. Гэтае права скарыстала перш за Усё ку- 
лацтва, якое, вьгходзячы з абшчыны на хутары 1 адрубы, ума- 
цоувала сваю гаспадарку, расшырала сваё землеуладанне, скуп- 
ляючы земл1 у беднаты, якая разаралася. Бедната выходзьла 
з абшчыны для таго, каб прадаць свой кавалачак зямл! кулаку 
1 канчаткова перайсщ у рады наёмных рабочих. Усяго к па- 
чатку 1мперыял1стычнай вайны 1914 г. з абшчыны выдзел1лася98



каля 2 млн. гаспадароу, што складала 20% агульнага IX лжу. 
Свае надзелы прадал1 1,2 млн. сялян, галопным чынам бедната.

Зямельная палНыка Сталыпша была буржуазнай палггыкай. 
Урад усямерна заахвочвау рост кулацких гаспадарак, даючы 1М 
пазыю, аказваючы дапамогу землеупарадкаваннем 1 т. п. Пал1- 
цэйск! апарат гвалтоуна прымушау беднату прадаваць за бесцань 
свае надзелы. Сталыпшу удалося шляхам яшчэ большага раза- 
рэння 1 абеззямелення вясковай беднаты трох! павял^чыць ку- 
лацкае землеуладанне, стварыць больш шырою слой кулацтва. 
Не вырашыушы пытання аб зямл!, сталыпшская рэформа па- 
скорыла разарэнне асноунай масы сялянства, у  першую чаргу 
сялянскай беднаты.

ПалИыка Стальгшна прьшяла толью да абвастрэння класавых 
супярэчнасцей у вёсцы 1 узмацшла нянавкць шыроюх слаёу ся
лянства да памешчыкау. У  той-жа час сталыпшская пал1тыка 
рэзка абвастрыла барацьбу вясковай беднаты супроць кулацтва.

Самадзяржауе з неймавернай лютасцю падауляла малейшыя 
праяулешп нездаволення сялян: арыштоувзл1, зб!вал1, пад-
вяргал1 масавым поркам, аддавал1 пад суд, высылал!. Больш 
буйныя хваляванш зверска усм1ралкя карным! атрадамк У  вёс
цы панавала паунейшае самавольства земсюх начальникам 1 урад- 
шкау. «Таржаство б1зуна 1 цемнаты было поунае»,—гаворыць 
пра гэтую эпоху т. Сталш.

Вырашыць пытанне аб зямл1 зверху, шляхам правядзеиня 
сталыт'нскай рэформы самадзяржаую не Удалося. Сталыпшская 
пал1тыка яшчэ сильней распалила нянавкць сялянства да сама- 
дзяржауя. Сялянства пераконвалася на Гласным вопыце, што 
толью шляхам звяржэння самадзяржауя у саюзе з пролетарыя- 
там 1 пад яго юраунщтвам яно знойдзе выратаванне ад шшчаты 
! голаду.

Вось такая была абстаноУка, у  якой змагалася партыя боль- 
шэвГкоу у гады рэакцы!, пасля паражэння рэволюцьп 1905—  
1907 гг,

ТАКТЫКА БОЛБШЭВ1КОУ У  ГАДЫ  РЭАКЦЬП

Асноуныя задачы партьп у перыяд рэакцьп был1 вызначаны 
у рашэннях агульнараайсюх партыйных канферэнцый— IV (у 
лктападзе 1907 г.) I у асабл1васц1 V  (у снежш 1908 г.), на якой 
большасць належала большэвшам.

V  партыйная канферэнцыя прыняла складзеную Леншым 
рэзалюцыю «Аб сучасным моманце 1 задачах 'партьп». У  сва!х 
работах гэтага перыяду Ленш дау вычарпальную ацэнку абста- 
ноую, якая злажылася у кра1не пасля трэцечэрвеньскага пера- 
вароту, I намешУ задачы партьп ва умовах рэакцьп. Перш за усё 
Ленш падкрзсл1у, што асноуныя задачы рэволюцьН у РасП не 
вырашаны. Прычыны, выклшаушыя рэволюцыю 1905 г., прадау- 
жал! дзейшчаць, I новая рэволюцыя наспявала немшуча. У  той-99
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