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АЛҒЫСӨЗ

В. И. Ленин Шығармаларының 4-ші басылуын аяқтай- 
тын отыз төртінші және отыз бесінші томдарда 
В. И. Лениннің 1895 жылдан 1922 жылға дейінгі уақыт- 
тың ішінде үйымдармен, кісілермен жазысқан хаттары — 
хаттар, телеграммалар және запискалар бар. В. И. Ленин- 
нің шығармалары: кітаптар, кітапшалар, макалалар,
баяндамалар, сөйленген сездер, каулылар, И. В. Сталинге 
жазылған хаттар, сонымен катар ерекше маңызды теория- 
лық және саяси маңызы бар баска да хаттары ілгерідегі 
отыз үш томға енді.

34-ші және 35-ші томдарға енгізілген документтер 
Лениннің жазыскан хаттарының недәуір бөлегі болып 
табылады және Шыгармалардың ілгергі томдарында ба- 
сылған Ленин шығармаларына ен бағалы косымша болып 
табылады. Бұл документтерден болыиевиктік партияны, 
жана типті партияны кұру жөніндегі Лениннің орасан зор 
әртарапты кызметі, оның барлык түр-түстегі оппортунис- 
термен жүргізген бітіспес күресі, пролетарлык революция 
жолында, пролетариат диктатурасы жолында жүргізген 
күресі, дүние жүзіндегі бірінші Советтік социалистік мем- 
лекетті басқаруы көрінеді.

Отыз төртінші томға В. И. Лениннің 1895 жылғы ноябрь- 
ден 1911 жылғы ноябрьге дейінгі дәуірде жазылған хат- 
тары кіріп отыр.

1895—1901 жылдардағы хаттар Лениннің Россияда со- 
циал-демократиялық жұмысшы партиясын кұру жөнін- 
дегі кызметін, оның халыкшылдарға, «жарыя марксизм- 
ге», «экономизмге» карсы жүргізген күресін сыйпаттайды 
Томнын ішіндегі Г. В. Плехановка, Л. М. Книповичке,
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Н. Э. Бауманға және басқаларына жазылған хаттар ре- 
волюцияшыл марксистердіц бірінші жалпыорыстық газе- 
тін — «Искраны» кұру жөніндегі лениндік жоспардың 
калай жүзеге асырылғанын, Леннннің «Искрадағы» бас- 
шылық ролін, оның газеттің редакцияеының ішінде жүр- 
гізген күресін көрсетеді.

Томның недәуір бөлегі 1901—1904 жылдары жазылған 
хаттар. Г. В. Плехановка жазылған осы дәуірдегі бір топ 
хат пролетарлық партияның революциялық программасын 
жасау мәселелеріне арналған. Жергілікті Харьков, Ниже- 
город комитеттерімен, Петербург ұйымымен (И. В. Ба- 
бушкинге және баскаларға жазылған хат), партияның 
ІІ съезін шакыру женіндегі Ұйымдастыру комитетімен 
жазыскан хаттарында Ленин Россиядағы социал-демо- 
кратиялық ұйымдарды «Искраның» программалық және 
ұйымдық принциптері негізінде топтасуға шакырады, пар- 
тия жұмысын өрістету және партия съезін әзірлеу жөнін- 
де нактылы нұскаулар береді. Партияның II съезінен 
кейін жазылған бірсыпыра хаттарда Ленин меньшевиктер- 
дің жікшілдік істерін әшкерелейді, меньшевиктер жағы- 
на шығып кеткен және меньшевиктердің Орталык Коми- 
тетте өздеріне көпшілікті аударып алуына көмектескен 
кейбір азғындаған болыпевиктерге (Красин, Носков, 
Гальперин) карсы бітіспес күрес жүргізеді. Бұлар: Орта- 
лык Комитетке, Сибирь ко.митетіне, Н. Е. Вилоновка,
А. М. Стопаниға, Р. С. Землячкаға және баскаларға жа- 
зылған хаттар.

Томның ішіндегі Кавказ одақтық комитетіне жазылған 
хаттар Кавказдағы Сталин жолдас 'бастаган большевик- 
тік ұйымдарға Лениннің жасаған басшылығын көрсетеді.

Бірінші орыс революциясының дәуіріндегі (1905—1907 
жылдардағы) хаттар партияның III съезін шакыру және 
оның шешімдерін жүзеге асыру жолында, большевизмнің 
тактикалық принциптері жолында Лениннің жүргізген 
күресін көрсетеді. Бұларға жататындар: Орталық Коми- 
тетке, С. И. Гусевке, Р. С. Землячкаға және баскаларға 
жазылған хаттар.

Столыпиндік реакция дәуіріндегі жазысқан хаттар 
Лениннің жойымпаздыкка, троцкизмге, шақырымпаздык- 
ультиматизмге, ымырашылдыққа карсы, революцияшыл 
маркснстік партияның теориялық негіздерін бұрмалаушы- 
лықка карсы жүргізген күресін ашып корсетелі. Томда
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«Социал-Демократ» газетініц редакцияеына жазылған 
хатбасылып отыр, бұл хатында Ленин Троцкийді ец арам 
мансапқор және фракционер деп оның айыбын бетіне бас- 
ты. Томда басылған бірсыпыра хаттарда орыс оппорту- 
нистерін-меньшевиктерді қолдаған халықаралық ревизио- 
нистер әшкереленеді.

В. И. Ленинніц 1908—1911 жылдардағы жазысқан хат- 
тарының ішінде А. М. Горькийге жазылған хаттар үлкен 
орын алады.

Отыз төртінші томға енген хаттар Лениннің марксистік 
революцияшыл партияны кұру жолында, партия күштерін 
топтастыру жолында, большевиктерді өз алдына дербес 
партия, жаңа типті партия, ленинизм партиясы, больше- 
виктік партия етіп ресмилеп құру жолында жүргізген кү- 
ресін көрсетеді; бұл дербес партия етіп кұру ісі 1912 жы- 
лы январьда Прага конференциясын шақырумен аяктал- 
ған болатын.

В. И. Ленинніц Шығармаларына бұрын түрлі баспа- 
ларда жарыяланған мына хаттары бірінші рет кіргізіліп 
отыр; РСДЖП Орталық органының редакциясына, 26 фев- 
раль 1904 ж.; М. К. Владимировқа, 15 август 1904 ж.; 
Кавказ одақтық комитетіне, 20 декабрь 1904 ж.; РСДЖ П 
Петербург ұйымына, октябрь — декабрь 1904 ж.; Россия- 
дагы жолдасқа хат, 6 январь 1905 ж.; А. В. Луначарский- 
ге 1905, 1907.жоне 1908 жылдары; А. М. Горькийге, 7 фев- 
раль 1908 ж.; П. Юшкевичке, 10 ноябрь 1908 ж. жазыл- 
ған бес хат; А. И. Любимовқа жазылған екі хат, август 
және сентябрь 1909 ж.; «Соцнал-Демократ» газетінің ре- 
дакциясына жазылғаи хат, 24 август 1909 ж.; «Сақтаушы- 
ларға» жазылатын хаттыц ңұскасы, февраль — март 
1910 ж.; Н. Г. Полетаевка, 7 декабрь 1910 ж.; А. Рыков- 
ка, 25 февраль 1911 ж.

Г. Д. Лейтейзенге 1902 жылғы 24 июльде жазылған 
хат осы томда бірінші рет жарыяланып отыр, мұнда 
Ленин Россияныц социал-демократиялық ұйымдарыныц 
«Искраның» төцірегіне топтасканын атап көрсетеді.

і * *
*

34-ші және 35-ші томдарға кірген хаттар хронология- 
лық тәртіппен берілген; Россиядан жіберілген хаттар ескі 
стильмен, шет елден жіберілген хаттар жаңа стильмен
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көрсетіліп отыр. Ленин даталарын көрсеткен хаттарда 
даталардың қойылу тәртібі мен жазылу түрі қолжазба- 
дағы боііынша беріліп отыр. Лениннің қолжазбасында 
даталар көрсетілмеген реттерде, оны хаттың аяғында ре- 
дакция көрсетіп отырады. Әрбір хаттың рет саны, хаттың 
кімге және қайда жіберілгені, жазылған датасы мен жі- 
берушінің адресі 'көрсетілген.

Қысқаша берілген ескертулердің үстіне, хаттар басыл- 
ған томдарда хаттардың текстінде кездесетін псевдоним- 
дерді, жанама аттарды және инициалдарды анықтайтын 
алфавиттік көрсеткіш басылып отыр.
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П. Б. АКСЕЛЬРОДКА

Сіз, сірә, кешіктіріп жауап бергеяім үшін ұрсып жат- 
кан боларсыз. Кейбір дәлелді сесептер салды.

Ретімен айтып берейін. Ең алдымея Вильнода* бащдым. 
Журтшылыкпен жыйнак- туралы әнгімедестім. >'-.тд::л:т: 
осындай жыйнақ шығарудың кажеттіг: г/ра.ты лікір мен 
келісіп, жәрдем етуге және материал жетк : бег -т - 
етіп отыр. Олардын көңіл-ауаны затында сгаіы .
(мен Сіздің пал.3 провннңиялар туралы саэпнзді есне тү- 
сірдім): үгіт тактикасына, экономикалык күрестщ  такга- 
касына сай келе ме, жоқ па, оны көрерміз десед:. : 
бүл бізге байланысты дегенді көбірек эаса керсеттім.

Онсоң. Москвада болдым. Ешкімді де ю ргем х о к . %йт- 
кені «өмір мүғалімі> жөнінде ешбір хабар-ошар я о к . Ол 
аман ба екен? Егер ол тура.:ы хабарыны і т : : - • - -
сізде адресі болса, оған бізге адресіи жіберсхн деа жаэы- 
ңыз, әйтпесе біз ол жгрд-т: байла -:ыстар таса ; . .
Ол жерде орасан кырғындар болды4, біращ бфііі-жарыи- 
дар тірі қалған сыякты. сондьіктан жұмыс •ижталмайды- 
Бізде ол жерден келтен материал — біряеше стачкаларды 
суреттеу бар. Егер Сіз алмаған болсаныз, жібіері-
ніз, біз жібереміз.

Сонсоң Орехово-Зуезода бо.:дым. О т : т -  : 
ауданда жиі кездесетін бүл жет ..: <
фабрикамен күн көретін ондаған мын б : .
таза фабрикалық кала. Бір ғаяа басшы орыи — 
администрациясы. Қаланы фабряхг.:ык зйтнтор тха- 
рады». Халыктын жұмысшылар болыл жаяе бурж уа Ы һ * і

* Кілт, сол өзіміз пайдалаиы п ж үргеи  к-*т
і 34-том
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лып жіктелуі — өте айқын жіктеліс. Сондықтан жұмыс- 
шылар айтарлықтай оппозициялық ниетте болып отыр, 
бірақ ол жерде жуырда болған қырғыннан кейін жұрт- 
тың аз қалғандығы соншалық, олардың белгілі болғаны 
соншалық — қарым-қатынас жасау өте қыйын. Дегенмен 
әдебиет жеткізіп бере аламыз.

Онсоң. Жауап беруге кешігуім жергілікті сәтсіздіктер- 
ден туды. Жіберіліп отырған материалдың мардымсыз- 
дығы да солардан туып отыр.

Маған Цюрихтегі адрес ұнамайды. Басқа адрес — 
Швейцариядан емес, Германиядан — таба алмайсыз ба. 
Ол анағұрлым жаксы және қауіпсіз болар еді.

Онсоң. Бізге жауап жібергенде — т е х н о л о г и я  
жөніндегі кітапиіаны жібергенде, адрес: Питер, Александ- 
ров шойын заводы, химия лабораториясы Лучинский 
мырзаға,— егер орын болса, басқа материалды да: Жене- 
вада шыққан кітапшаларды, «Уогу/агІ5»-тан* * алынған 
қызықты кесінділерді, т. с. қосыңыз. Жыйнақ туралы то- 
лығырақ жазыңыз: кәзірдің өзінде қандай материал бар, 
ұйғарылған не бар, 1-ші кітабы қашан шығады, 2-ші 
кітабы үшін атап айтқанда нелер жетіспейді. Ақшаны, 
бәлкім, жібереміз, бірақ кешірек жібереміз. Осы әдістің 
жарамды екендігін біздің білуіміз үшін тезірек жауап 
беріңіз.

Поляктың өзі келуі үшін оған адресті беріңіз. Тезірек 
бергеніңіз тәуір болар еді, өйткені транспортқа мұқтаж 
болып отырмыз. Адрес: қала сол қала, Технологиялық 
институт, студент Михаил Леонтьевич Закладный, Ива- 
новты сұрасын.— Оның «Сезсһісһіе еіс»** орысша ба- 
сып шығаруға ақша беруге уәде етілген.

Онсоң. Мынадай өтініш: бізге бояу ете қажет — қандай 
бояу екенін Мб^іі-ден сұрап білуіңізге болады, онда ол 
бояу бар. Бірдеңе етіп жеткізуге болмас па екен? Келе- 
тін біреу жоқ па? Осы туралы ойластырып көріңізші не- 
месе Өзіңіздің «практиктеріңізге» ойластырып көруді 
тапсырыңыз. Айтқандай-лқ, Сіз тура солардың өздерімен 
сөйлесуді өтініп едіңіз ғой. Онда мынаны хабарлаңыз: 
1) олар біздің әдісімізді және кілтті біле ме; 2) олар бұл 
хаттар кімнен келетінін біле ме.

* — «Алға». Ред.
* — «Тарихын, т. б.» Ред.
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Кәзір мыналар жіберіліп отыр: 1) духоборцыларды 
қоныс аудару туралы хабар; 2) оңтүстіктегі село жұмыс- 
шылары туралы әңгіме және 3) Торнтонның фабрикасын 
суреттеу — әзірге мұның тек бас жағы ғана, '/4-іне жуы- 
ғы жіберіліп отыр.

Жазғанда қытай тушымен жазу керек. Егер хромпиктің 
(КгСггО?) азырақ кристалын қосса жақсы болады, онда 
шайылып кетпейді. Жұқарақ қағаз алу керек. Қолыңыз- 
ды қысамын. Сіздің...

Жолдаоқа сәлем.

1895 ж. ноябрьдің басында жазылған 
Петербургтен Цюрихке жіберілгсн

Бірінші рет 1923 ж. басылған Ко^іжазба бойынша басылып отыр
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П. Б. АКСЕЛЬРОДҚА

Бреславль есебін5 алдық. Зор күшпен аштық, оның 
үстіне бірталай жерін жыртып алдық (жақсы қағаздың 
нәтижесінде хат аман қалды). Сірә, Сіз екінші хатты әлі 
алмаған болуыңыз керек. Өте сұйық клейстерді пайдала- 
ну керек: бір стакан суға шай қасықтың шамасында 
крахмал салу керек (оның бержағында бидай крахмалын 
емес, бұл тым қатты болады, картофель крахмалын салу 
керек). Тек үстіңгі парақ пен түсті бояулы қағазға ғана 
кәдімгі (жақсы) клейстер керек, ал қағаз преспен басу- 
дың нәтижесінде өте сұйық клейстердің өзімен де жақсы 
желімделеді. Қалай болған жағдайда да бұл жарамды 
әдіс, сондықтан оны қолдану қажет.

Сізге Торнтонның соңын жіберіп отырмын. Бізде стач- 
ка туралы 1) Торнтондағы стачка, 2) Лафермдағы стач- 
ка туралы, 3) Иваново-Вознесенск стачкасы туралы, 
4) Ярославск стачкасы туралы (жұмысшының хаты өте 
қызықты хат), аяқ-киімнің механикалық өндірісінің Пе- 
тербург фабрикасы туралы материал бар. Мүны жібермей 
отырмын, өйткені көшіруге әлі уақыт болған жоқ 
және Жыйнақтың 1-ші кітабына үлгірмеспіи деп ойлай- 
мын.— Біз народоволялық баспаханамен қатынас жаса- 
дық, ол кәзірдің өзінде 3 нәрсе (біздікі емес) шығарды 
және бізден бір нәрсе алып отыр*. Газет шығарамыз деп 
ұйғарып отырмыз5, материалды соған басамыз. Бұл ша- 
масы \'І2—2 айдан кейін біржолата айқын болады. Егер

* Егер бар болеа, бізге жұмысшы кітапшалары үшін материал 
жіберіңіз. Олар куанышпен басып шығарады.
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Сіз материал 1-ші кітабына үлгіреді деп ұйғарсаңыз — 
дереу хабарлаңыз.

Сіздің Илыін

Біздің жібергендерімізді оңай меңгеріп жатырсыз ба? 
Бірлесе отырып әдісті жақсарту керек.

1895 ж. ноябрьдің ортасында 
жазылған

Петербургтен Цюрихке жіберілген
Бірінші рет 1923 ж. басылған Қо.гжазба бойыниш басылып отыр
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П. Б. АКСЕЛЬРОДҚА

Қымбатты Павел Борисович! Меніи, Сізден хат алуы- 
ма (хатты кеше, яғпи 15-ші августа алдым) және Сіз ту- 
ралы, Г. В. туралы хабар алуьгма ақыр аяғында реті кел- 
гендігіне тіпті өте қуаныштьгмын. Менің әдеби талапта- 
рым (жұмысшылар үшін) жөнінде7 Сіз бен Г. В.-нің 
пікірлері мені өте-мөте жігерлендірді. Мен жұмысшылар 
үшін жазу мүмкіндігінен басқа ешнәрсені сондайлық ті- 
лемеген болар едім, онан басқа ешнәрсе туралы сондай- 
лық көп арман еткем де жоқ. Бірақ оны бұл жерде оты- 
рып қалай істерсін? Тіпті өте қыйын, бірақ, меніңше, 
мүмкін емес болмау керек. В. Ив.-тің денсаулығы қан- 
дай?

Мен бір ғана әдісті білемін,— ол осы хатты жазып 
отырған әдісім8. Мәселе мынада: кешірмеші табуға бола 
ма, жоқ па, ол көшірмешіге ауыр еңбек жүктелуге тиіс. 
Сіз, сірә, мұны мүмкін емес нәрсе деп және жалпы ал- 
ғанда бұл әдіс лайықты әдіс емес деп есептейтін болуы- 
ңыз керек. Ал басқа әдісті мен білмеймін... Бұл қанша 
өкінішті болганымен, мен үмітімді үзбеймін: кәзір сәті
түспегенімен,— түбінде сәті түсер. Егер кейде Сіз Өзіңіз- 
дің «ескі досыңызбен»9 хат жазысқанда қолданатын эдіс- 
пен жазған болсаңыз, әзірге соның взі де жақсы болар 
еді. Сонда бізге қатынасты үзбеуге болар еді, ал мұның 
взі — ең басты нәрсе.

Мен жөнінде Сізге, әрине, жеткілікті етіп айткан шы- 
гар, сондықтан қосарлық ештеңе жок. Мұнда мен жал- 
ғыз тұрамын. Мүлде денім сау және журнал үшін де, 
өзімнің үлкен жұмысым үшін де10 аз-аздап шұғылданып 
коямын.
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Сіздің қолыңызды қатты қысамын. В. Ив. мен Г. В.-ға 
шын жүректен сәлем. Райчинді көрмегеніме айдан асты. 
Оған жолығу үшін таяуда Минусинскіге барып қайтар- 
мын деп сенемін.

' 6' ҮШ' Сіздін В. У.
1897 ж. 16 аөгуста жазылған 

Шуиіенское селосынан Цюрихке 
жіберілген

Бірінші рет 1924 ж. басылған Колдан ж азылган көшірме
бойынша басылып отыр
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А. Н. ПОТРЕСОВҚА

2. IX. 98.
Кітаптардың тізімі бар Сіздің 11. VIII жазған хатыңыз- 

ды және бандерольды — «Агсһіу»11 — кеше алдым. «Аса 
көрнекті саяси-экономнын» мақаласы керемет кызықты 
және өте тамаша құрастырылған. Авторда, сірә, сәтті 
түрде оның қолына түскен өте бай материал болған 
болу керек. Затында ол публицистика саласында, таза- 
экономикалық сферадағыдан гөрі, тіпті тацдаулы жазу- 
шыдай көрінеді. «Агсһіу», жалпы алғанда, қызықты жур- 
нал, сондыктан мен келесі жылы оған сөзсіз жазыламын. 
Сондай-ақ дүркін-дүркін шығатын әйтеуір бір ағылшын 
кітабын, журнал немесе газет (апталық), жаздырып ал- 
сам деп едім; нені таңдау керекекеніне кеңес бере алмай- 
сыз ба. Ағылшын журналистикасында аса қызықты және 
Россияға жіберуге болатын не нәрсе бар екендігімен мен 
мүлде таныс емеспін.

Струвенің мақаласы жөнінде, бүған баға беруде біз бір 
жерден шықпаймыз, әрине, мынаны айтуға тура келеді: 
бір ғана осы мақала бойынша автордың көзқарастары 
туралы пікір айтуға болмайды. Маған, мәселен, ол өзінің 
алдына атап айтқанда «жалпы классификациялық мін- 
деттерді» қойған сыяқты (бір ғана тақырыптыц өзі осыны 
керсетіп отыр) болып көрінді және кәзір де солай көрініп 
отыр, ал Сіз ол... «тіпті де қойған жоқ» деп тауып отыр- 
сыз. «Өзіміздін майдагерлігімізді халықтык өндіріс деп 
аталатын өндірістен арашалап алуы.мыз керектігімен», 
мұнымен мен, әрине, таіык және сөзсіз келісемін, және 
менін ойымша, бұл міндет біздін «шәкірттеріміздің»12 ал- 
дында әлі де шешілмеген күйінде тұр. Струвенін мақала- 
сынан мен осы міндетті шешу жоспарын көрдім де.
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Сіз «Русское Богатстводағы» Н. Г.-нын «материализм- 
ге және диалектнкалық логикаға» карсы макалалары на 
(соңғы 2 кітапшада) көніл аудардыныз ба. Теріс жағы- 
нан өте-мөте кызыкты емес пе. Мен автордын көтерген 
мэселелеріне жетік емес екендігімді мойындауға тиіспін 
және «Веііга^е гиг Сезсһісһіе ёез М аіегіа іізти зэ-ты ң 13 
осы авторының орыс әдебиетінде пікір айтпағандығы. 
неокантшылдыкка карсы үзілді-кесьхді пікір айтпай 
отырғандығы, бүл философия орыс шәкірттерінін көэка- 
растарынын шеңберіне енген сыякты етіп. онын жеке мә- 
селелері женінде Струве мен Булгаковка айтыс ж асауға 
ерік беріп отырғандығы мені өте-мөте таңдандырады. 
Фнлософиялык макалалар үшін біздің журналдарымыз- 
дын көбінен-ак орын табылар. тіпті философия кітабы да 
еркін басылып кете алар еді. Оның Бернпгтейнімен және 
Конрад Шмндтпен айтысы мені өте-мөте кызықтырады, 
сондыктан мен «Заманды>14 ешбір ала алмай отырғаныма 
соншалық өкінемін. Егер Сіз осы женінде маған кемек 
етсеңіз, Сізге әбден рыйза болар едім. Әрине, бұл газетті 
аз мерзімге алсам да әбден жеткілікті болар еді. Сізде 
«Жана Заманнын» нак сол автордың Гегель туралы ма- 
каласы (өлгеніне 30 жьш толуы — осы тәрізді бір мака- 
ласы) басылған (бұдан бірнеше жыл бү*рынғы) номері 
жок па? Питердегілер жібереміз деп уәде еткенімен, «Ж а- 
ңа Заманды» мен де алмаймын, мұндағы жолдастардың 
ешкайсысы да алмайды! Осы уәде етушілер мен бостан 
боска дәмелендірчлиілердің бәрін сайтан алса етті!

«Русское Богатстводағы» (июльдегі) Ратнердің «Ка- 
питал» туралы макаласы да кызыкты. Алтын ортаның бұл 
тәрізді әуесқойлары мені бәрінен де күштірек ызаланды- 
рады, бұлардың өздеріне сүйкімсіз доктринларға турадан- 
тура қарсы шығуға батылы бармайды. кыйпактап, «түзе- 
тулер» енгізіп, негізгі (таптык күрес туралы ілім сыякты) 
пункттерді орағытып етеді. үтак-түйектердің тенірегін 
айналып, жүреді де кояды.

Екінші бір автордың Россиядағы коғамдык ағымдар 
туралы «Ж аңа Замандағы» макалалары да, сірә, вте-мө- 
те кызыкты: Сіз осы макалалар туралы еске салып, мені 
тіпті өшіктірдініз. «Көз көргенімен де,...» Егер мен Сізді 
дұрыс түсінген болсам, бұл автор өзінің баска бір жерде 
баяндаған (еіпег роіііізсһеп Ізоііегип^ бев гизьізсһеп Рго-
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1еіагіаІ5-тін* кауіптілігі туралы) пікірлерін айтып отыр. 
Менінше, «коғамнан жатсырау» әлі тіпті де сөзсіз осы 
«бвлектеу»** деген сөз емес, өйткені коғамның да коға- 
мы бар: халыкшылдыкпен және оның барлық сілімтікте- 
рімен !о,-ресе отырып, осынысы аркылы шәкірттер §аи- 
сһез-тін*** халыкшылдықлен үзілді-кесііді қол үзісуге 
жәяе ез көзкарастарын дайекті түрде ұстауға бейімділе- 
рімен жакындасады. Мүндай адамдардан шәкірттердің 
сезсіз сырттай коюы екіталай. Кайта керісінше. Мұндай 
адамларға «ымырашылдык» (немесе, дұрысы, аллианс- 
истік****) кезкарас халыкшылдыкка және оның барлык 
керіністеріне карсы күреспен, меніңше, толык үйлес ке- 
леді.

Жазып тұрыныз. Колыңызды кысамын. В. Ульянов

И-я, Сіздер соғысып жатырсыздар екен ғой, бұлай ету: 
таякпен және сондайлармен соғысу тіпті керемет қоркы- 
нышты. Бакытымызға қарай, Шығыс Сибирь жауынгерлік 
жағынан Вятка губерниясынан біраз артта калған сыяқты.

Шуш*игкпе селосынан 
Яятка гуЪ+рниясындагы Орлоа 

кдласына жіберілггн
Елрінші ргг 1075 ж. басылган Ко.іжазба бойынша басылып отыр

* — орыс пролетариатын саяси жагынан бөлектеудің. Ред.
и  Лл осы <болектеуге» тігпі де жол беруге болмайды деген- 

ле. бүл жвнінде, әсіресе, сэкономнканың> тарерісті жактаушылары- 
иа каосы, автордыкі, меніңше, әбден және 1 000 есе дұрыс.

*** — солшилдардин. Ред.
— олактястик («аІИапсеэ — одак 'деген сөзлен). Ред.
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26. I. 99.

Сіздік 24. XII жазған хатыңызды алдым. Сіздік, акы- 
рында, өз ауруыңыздан аныкканыңызға Сіз үшін өте куа- 
ныштымын. Сіздің ауруыңыз туралы бізге де хабар жетіп 
үлгерді: мен, Минусинскіде жүргенімде, мейрамдарда-ак 
естігенмін, сонан бері кай жерден, калай хабар алсам 
екен деп ойлап жүретінмін. (Тура Сізге жазуды ыцғай- 
сыз болар деп есептедім, өйткені ауруыңыз елеулі ауру 
деді.) Ал, кэзір Сіз нақ дер кезінде кайтадан қалпыңызға 
келдіңіз, бір әдеби орын да калпына келетін кезде қалпы- 
ңызға келдіңіз. Февральдың жартысынан бастап бастала 
бастайтын «Начало»15 туралы, әрине, білетін шығарсыз. 
Кәзір Сіз әбден оңалған шығарсыз деп сенемін,— Сіз соң- 
ғы хатыңызды жазғаннан бері бір ай өтті ғой,— сондықтан 
Сіздің жұмыс істеуіңізге болатын шығар деп ойлаймын. 
Кітап жағынан Сіз, сірә, жаман қамтамасыз етілмеген 
шығарсыз: басты-басты жаңалык кітаптарды жаздырып 
алып тұрасыз ба? Егер кітап жаздырып алу үшін қара- 
жатжағынан аса кысылмасаңыз, алыс түкпірде де жүмыс 
істеуге болады ғой деп ойлаймын,— мен імұны, былайша, 
өз басымдағы өмірден алып, бұдан 7 жыл бұрын Сама- 
радағы, ылғый дерлік басқа адамның кітаптарын окы- 
ған кезімдегі өмірім мен кәзіргі, кітап жазғызып алуды 
әдетке айналдыра бастаған кезімдегі өмірімді еалыстыра 
келіп айтып отырмын.

«Мұра» жөнінде мен Сіздің: оны сирек кездесетіп 
бірдеңе — жаман (80-ші) жылдардың жаман дэстүрі деп 
есептеу керек деген пікіріңізбен келісуге тиіс болдым. 
Шынында да, мен, затында, тарихи-әдеби такырыптарға 
кіріспеуім керек еді... Менің дәлелім біреу ғана: нак
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Скалдиннен мұра алу керек дегенді мен еш жерде де 
ұсынғам жоқ қой16. Ал баска адамдардан мұра алудын 
керектігі — даусыз нәрсе. Меніңше, өзіме қорған болар- 
лық нәрсе (дұшпандардың ықтыймал шабуылдарына 
қарсы қорған боларлық нәрсе) 237-беттегі ескерту болар 
деп ойлаймын, ол ескертуде мен нақ Чернышевскийді еске 
алып, салыстыру үшіи оны мысалға алудың ыңғайсыз 
екендігінің себептерін дәлелдеп көрсеттім17. Нақ сонда 
Скалдиннің ІіЬегаІкопзегуаііү* екендігі, оның 60-шы жыл- 
дарға «сыпатты емес» екендігі, «сыпатты» жазушыларды 
мысалға алу «ыңғайсыз» екендігі мойындалған-ды, менде 
Чернышевскийдің мақалалары болған жоқ, кәзір де жоқ, 
ол мақалалардың бастылары әлі де қайта басылып шық- 
қан емес те, мен бұл ретте бұл тәрізді кедергі тастарды 
айналып өте алмаған да болар едім. Сонан соң мен өзім 
сөз етіп отырған «мұра» туралы айтқанда нені еске алып 
отырғандығыма дәл анықтама бергендігіммен де қорғана 
бастар едім. Әрине, қалай дегенмен мақала: автор нақ 
сол Скалдиннен мұра алу керек деп ұсынады деген ой 
туғызатын болса, онда бұл кемшілікті еш пәреемен түзете 
алмайсың. Өзімнің басты дерлік «қорғанысымды» ұмы- 
тып барады екенмін: егер Скалдин — «раритет»** болса, 
онда азды-көпті дәйекті және халықшылдықтан таза бур- 
жуазиялық либерализм,— раритет емес, 60-шы және 70- 
ші жылдардың ете кең ағымы. Сіз: «Дәл келуден мирас- 
қор болуға дейін орасан зор мөлшерлі қашықтық бар» 
деп қарсылық етесіз. Бірақ мақаланың мәні — буржуа- 
зиялық либерализмді халықшылдықтан тазарту қажет 
дегенде ғой. Егер бұл дұрыс болатын болса, егер бүл жү- 
зеге асырылатын нэрсе болса (бұл ерекше маңызды 
шарт!), онда тазалаудың нәтижесі, тазалаудан кейінгі 
калдық — нақ буржуазиялық либерализм болады, скал- 
диндік либерализммен дәл келетін либерализм ғана емес, 
сонымен бірге оған қарағанда мирасқор бола алатын ли- 
берализм болады. Сондықтан, егер маған: сен Скалдин- 
нен мұра алып отырсың деп айып тағатын болса, онда 
мен былай деп жауап беруге праволымын: мен оны ко- 
йыртпақтардаи тазартуды ғана міндетіме аламын, ал мен 
өзім сырт тұрған ада.ммын және мевде, әртүрлі Авгий

* — либералдык консерватор. Ред.
** — снрекшілік. Ред.
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кораларын тазартудан баоқа да, анағұрлым ұнамды, не- 
ғұрлым он жұмыстарым бар... Бірақ, мен асып кетіп, 
өзімді шынында да «қорғанушы» адаммын деп ойлаған 
сыяктымын!

Біздің хат жазысуымыз ұзақ уақыт тоқтап қалды, сон- 
дықтан мен Сізге соңғы рет «Эіе һізіогізсһе Вегесһіі- 
§ип£»* деген мақалалар жайында дәл қашан жазғаным- 
ды, шынымды айтсам, ұмытып қалдым. Сірә, сол мақа- 
лаларды алғанға дейін жазған болуым керек? Енді мен 
ол мақалалармен танысып, автордың негізгі пікірі қа- 
былдауға әбден тұрарлық пікір деп таптым (әсіресе соңғы 
жағындағы екі ұшқарылық жөніндегі немесе аулақ бо- 
луды керек ететін сол тәрізді кедергі тастар жөніндегі 
пікірі). Ал дәлелдемесінде автор сөз етіп отырған Ве\уе- 
^ип^-тің** Кіаззепсһагакіег-ін*** шьшында да қаттырақ 
кою керек еді (ол бұл туралы айтқан, бірақ жол жөнекей 
ғана және өте кысқа айтқан), ал сонсоң фропдерлік агра- 
рияны онша дәріптемеу керек еді: олардың либерализ- 
міндеелді «тезірек индустриализациялауды» тілеуден гөрі, 
нақ фрондершілдік және еіпипсізесһгі^**** үшін «рен- 
жушіліктер» көбірек. Олардын шет кәсігішілікке, қоныс 
аудару ісіне және сондайларға көзқарасын еске түсірсек 
те жетіп жатыр. Автордың міндетті дәлірек тұжырым- 
дауы керек еді: барлық жоне әртүрлі ГогІзсһгіШісһе 5іғб- 
шип§еп-ді***** халықшылдық пен аграрилықтың көр- 
жерінен босатып, олардың бәрін осындай тазартылған 
күйінде пайдаға асыруы керек еді. Меніңше, «пайдаға 
асыру» деген сөз Ііпіегзійігип^ ипсі Випсіез^споззеп- 
зсһаіі****** дегеннен гөрі әлдеқайда дәл және лайықты 
сөз. Соңғы сөз осы Випбез^епоззеп-нің******* теңправо- 
лылығын көрсетеді, ал затында олар артта жүруге тиіс 
(бұл жөнінде меп Сізбен әбден келісеміи), кейде тіпті 
«тістерін қайрай-қайрай» жүруге тиіс; олар теңправолы- 
лыққа дейін әлі імүлде жетілген жоқжәне өздеріиің қор- 
қақтығы, бытырандылығы, т. б.тұсыида олар ешқашанда

*
**

***
****

*****
******

*******

— «Тарихи актау». Ред.
— козғалыстын. Ред.
— таитык сыйпатын. Ред.
— алпыс бірінші (1861 ж. үшін).
— прогресснвтік ағымдарды. Рсд.
— колдау және одак. Ред.
— одактастардың. Ред.

Ред.
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теқправолылықк.а дейін жетіле алмайды. Ал ипіегзійігипа 
бір ғана Іпіеііі^епг ипсі іогізсһгііііісһе ОгипсІЬезіігег- 
ден* ғана емес, сонымен қатар көптеген баска адам- 
дардан да, семиттерден де, іогівсһгііііісһе Каиііеиіе 
ипсі Іпсіизігіеііе-ден** де алыс болады (автор бұларды 
тіпті де босқа айналып өткен: олар ОгипсІЬезіігег-лер- 
дің*** ортасындағыдан гөрі өз ортасында аз процент қү- 
рай ма, жоқ па.ол әлі сұрак) және өз табының Уогигіеіі- 
інің емес, ІІгіеіЬінің, Уег^ап^епһеіі-інің емес, 2икипіі- 
інің**** өкілі болуға бейім Ваиегп-дардан да***** және 
көптеген басқа да адамдардан алыс болады. Автор екі 
мәселе жөнінде таяқты баска жаққа аударып жіберген: 
1-шіден, экономистерге карсы соғыса отырып, іпбизігіеі- 
Іеп АгЬеііег үшін де, Наизіпсіизігіеііе үшін де, ЬапсІагЬеі- 
іег****** үшін де және сондайлар үшін маңызды ргак- 
іізсһе*******, ең таяудағы Ғогсіегип^еп-ді ********шет кал- 
дырған. 2-шіден, ол детаззі^іеп ІогізсһгіііПсһеп********* 
элементтерге деген абстракциялы, қорлаушылық көзқа- 
расқа карсы күресіп (оларды қорлау тіпті де мүлде 
керек еместігі, оларды пайдаға жарату керек екен- 
дігі — бұл әділ нәрсе), мұнысы арқылы олардың өздері 
өкілі болып отырған Ве\уё£ип£-ісініқ алып отырған дер- 
бес және неғүрлым батыл жағдайын көлеңкелеген сыяқ- 
ты. Ол ұсынып отырған (және бұдан ерте Іпогос1ге\ү 
«Зогіаіе Ргахіз»-те18 ұсынған): біздің Оепоззеп-дер-
дің********** кәзіргі кұрамының арасында үегкіеісіеіеп 
ЬіЬегаІеп*********** аз емес деген ереже тарихи-фило- 
софиялық мағнада даусыз ереже. Мұны белгілібір дәре-

*
**

***
****

*****

*******
********

*********
**********

***********

— интеллигенттерден және прогресснвті жериелері- 
нен. Ред.

— прогрессивті саудагерлер мен өнеркәсіпшілерден. 
Ред.

— жериелерінің. Ред.
— сокырсенімдердің емес, акылдың, өткеннің емес, 

болашактың. Ред.
— шаруалардан. Ред.
— өнеркәсіп жумысшылары үшін де, колөнершілер 

үшін де, ауылшаруашылық жұмысшылары үшін 
де. Ред.

— практикалык. Ред.
— талаптарды. Ред.
— баяу-прогрессивті. Ред.
— жолдастардың. Ред.
— өңі айналған лнбералдар. Ред.
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жеде Оеиізсһіапсі уегзиз Еп§1апс1* жайында да айтуға 
болады ғой. Мұнын өзі, былайша айтқанда, біздің бақы- 
тымыз; бұл неғұрлым онай және тез бастамаға сенуге 
мүімкіндік береді; мұның өзі атап айтқанда барлық 
осы уегкіеісіеіеп-ді пайдаға жаратуға мәжбүр етеді. Ал 
автордың тұжырымдауы, бір жағынан, сірә, кейбір түсін- 
дірмені (бір ескішіл адам маған: мұның езі істің ажарын 
кетіріп, жалпылау ғой..., деді) және Оепоззеп ортасында 
кейбір сенімсіздік пен қысылу сезімін туғыза алады. Бұл 
жөнінде Іпогосігеш те, меніңше, сәтсіз түрде тұжырым- 
дады.

Бірақ істің мәні женінде, меніңше, автормен арамызда 
алауыздық жоқ.

Рагуиз жөнінде — оның өз басының мінезі жайында 
менің титтей де хабарым жоқ және онда ірі талант бар 
екендігін тіпті де теріс демеймін. Амал не, мен оның 
шығармаларын өте аз окыдым.

Каутскийдің таяуда шыққан «Біе А£гаг[га§е»-сін** 
тауып алуға сенесіз бе?

Верта, Евг. Соловьев және М. Филиппов жөнінде мен 
мынаны айтуға тиіспін: біріншісін мүлдем білмеймін, ал 
екіншілерін өте аз оқыдым. «Естен шығып кетушілік» бар 
және болады да — мен бұған титтей де күманданбаймын. 
Сондықтан да өте-мөте қажет нәрсе уегкіеібеіе Ьііега- 
іиг*** ғана емес...

Қолыңызды қысамын. В. У.

Шуиіенское селосынан 
Вятка губерниясындағы Орлоо 

қаласына жіберілген
Бірінші рет 1925 ж. басылган Ко.іжазба бойынша басылып отыр

* — Англияға қарағандағы Германия. Ред.
** — «Аграрлык мәселе». Ред.

*** — өні айналған әдебиет. Ред.
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27. IV. 99.

А. Н., Сіздің 27. III жазған хатыңызға, ақырында Сіздің 
ұзақ уақыт, табанды түрде хабарсыз жатуыңызды бұзған 
хатыңызға мен өте қуандым. Әңгіме жасау үшін мәселелер 
шынында да өте көп жыйылып қалды, бірақ басым түрде 
әдеби сыпаттағы тақырыптар жөнінде толығырақ әңгіме- 
лесуге бұл арада реті келмен отыр. Ал оның үстіне енді 
журнал19 косылып отыр: коллегаларыңмен әңгімелеспе- 
йінше, бірдеңе жазу үшін өзіңді тым қол үзіп қалған адам- 
дай көресің. Бұл жерде тек Юлий ғана мұның бәрін толы- 
ғынан белсенді түрде жүрегіне жылы алады, бірақ онымен 
жеткілікті түрде толық әңгімелесуге қарғыс атқан «үлкен 
кашықтық» бөгет жасап отыр.

Кәзірде мені өте-мөте қызықтырып, мазасыздандырып 
отырған нәрседен — Булгаковтың «Началоның» 1—2 жә- 
не 3 кітапшаларындағы мақалаларынан бастайын. Сіздің 
ол женіндегі пікіріңізді оқып, ең мәнді мәселе жөнінде 
өзіме тілектестік кездестіргеніме мен керемет қуандым, 
редакция тарапынан, сірә, тілектестік болады деп онша 
сене коюға болмайтындықтан, онан сайын қуандым... 
Егер Булгаковтың мақаласы Сізге «сыртқа тебетін», «ая- 
нышты» әсер тигізсе, ол мақала мені тіпті ашуландырды. 
Осы уакытка дейін, Булгаковты қаншама оқысам да, 
қайталап оқысам да мен оның осындай бастан-аяқ сан- 
дырақ, сарыны жөнінен сұмдықтай әдепсіз мақаланы 
калай жазғанын және Каутскийді осылай «сыбаумен» 
тілектес болудан редакция өзін бір ескертумен болса да 
қорғауды мүмкін деп есептемегенін мен тіпті де түсінбей- 
мін. Сіз сыяқты, мен де «жұртшылықтың түсініктен мүл- 
де (дәл солай!) айырылып, аң-таң болып отырғандығына
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сенемін». Жүртка: Каугскийдікінін бәр: дүт ь:: «мес, •=.: бг- 
тімен кеткен, әлеуметтік керемет, снагыз £~р: н:>мі:г: мет 
нағыз экономика екеуі де бірден іМк 1—2 жп-н гх>н- 
дайлар деп скәзіргі кездегі ғылымнын» г~ь:нкв наГ.ар.наг 
отырғанда жұрт шынында да калайша ін-тан ьалү.асыв. 
онын үстіне Каугскннді баяндамайды. ; д-тд гштт- 
ра бурмалайды, ал Булгаковтьщ өз я~:кіт агтзрьд тірипв 
ма байланысты система ретінде. мулте • нтент -тгдг\- 
да партиялык бір сезім болса, барлык. Оеддннет-дет д:г* 
алдында және олардын бүкіл прэгрт:.:мать: твев тл.ытп- 
калық кызметінің алдында жауадтн '.:,т\дц г
болса, ол өзіештеңе берместен, <Огть.тіутгте> т:лдлд ;-длц 
ми еқбек беруді уәде етіп кдні...;. ;ідтді тптюн
«килікпеген» (Сіздің дурыс адткдн стджтт бпі цдпы. бд- 
лар еді!! Сірә, ол өзін жаідгстық, мідлеіішк жя жл нг- 
кершілік атаулыдан еркін адаюодя жш, ярофеоофаШі 
ғылымның «еркін» және жекедз: - еятлізсін дел 
болар. Россия жағданларында хуридш Соняожш-жр' 
дін біреулеріне жол беріп, баашарша -а«ам бертелі. 
талап етуге болмантындығын меа, ар—е, ршшпІммйи— 
бірақ«Начало»сыякты журна.т тд..тді_т ; ; •- .. •-•..•
измге әншейін мода ретінде жол береііа <<Маад» Бвшавб̂ ,
«Научное Обозрение», жәве сснтз1.*ат і -** - - •
емес, бағыт беретін орган ғсіт Стнтд ... . « <
үшін өрекпі ғалымдарды жәве яалдн «бвіез гх ш  
белгілібір дәрежеде ауызлшоап сггыру яіилепі ш ф* 
«Новое Словоның» орасан эор табысы— т: 
оны альманах ретінде емес, на.-: т-;д- >:■ 
тінде жүргізгендігінен ғана туьга стдт 
Мен Каутскийдін кітабын Будгаювтиі шми ■'

қанға дейін оқып шыктым жәае сгт-.- :-лт • /**ИІГ 
карсы біршама ойланылған бірде-''.р ГтрГіГТІПГ таот • 
дым, ал Каутскнйдін пікірлер: хен ?ет»*тт4-, г : •' • 
шылық өте көп. Мәселен. С. •; • . . . •' ■ - • ' х ‘
мен экономиканы шатасть: , ~ »гыс, ',л *•
тін күруын» (№ 3, 31-бет. .
тады: 5. 289) дәлелдейді-мыс, олг ег г. аму
денциясын жокка шығараты-мыс С Һ ; 'Л г
геи корытындылары не дегеи

* — жолдастардын. Ред
*« — түрінде, тәрізді. Ред.
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Мен «Ауыл шаруашылығындағы капитализм (Каут- 
скийдің кітабы туралы және Булгаков мырзаның мақа- 
ласы туралы)» деген бірінші мақаламды жазып, бұдан 
2 апта бүрын редакцияға жібердім, ал кәзір Булгаковтың 
макаласының аяқталуы жөнінде екінші мақаламды қол- 
ға алып отырмын20. П. Б. оны қабылдамай тастар деп, не 
көлемінің үлкен екендігін (мақала Булгаковтың мақала- 
сынан үлкен болып шығады, ейткені мен, 1-шіден, мына-
дай пікірлерді: мәселен, Маркс егіншіліктегі—  қатынасы-
ның азаюы туралы үйретіп, қателесті деген мәлімдеме 
сыяқты құрғақ, ұқыпсыз айтыла салған пікірлерді дәлел- 
ді түрде теріске шығаруым керек; 2-шіден, Каутскийді 
баяндауым қажет), не айтыстың қажетсіз екендігін (мен 
мақаламда жоғарыда кездескендер тәрізді бірде-бір сөгу 
сөздерін, әрине, колданғаным жоқ және тегінде Булга- 
ковқа қарсы жеке бастық ештеңе болмауына тырыстым. 
Жалпы алғанда бұл мақаланың сарыны менің рыноктер 
теориясы туралы Туган-Барановскийге қарсы жазған 
макаламдағы21 сарыннан титтей де қатаң емес) дәлел 
етіп қабылдамай тастар деп қатты қауіптенудемін. Сіз 
Каутскийдің кітабын оқып шыққаннан кейін және 
Булгаковты оқып аяқтағаннан кейін Сіздің пікіріңізді 
естуге өте қуанар едім: Булгаковтан атап айтқанда не 
нәрсені «дұрыс» деп табасыз? және Булгаковтың мақала- 
сын журналда жауапсыз қалдыру мүмкіндеп табасызба?

Затында, марксизмдегі Струве мен Булгаков (П. Б. 
мүмкін Булгаков жағында болу керек) әуестеніп жүрген 
бүкіл осы «жаңа сын бұлағы» маған өте күдікті сыяқты 
көрінеді: «догмага» қарсы «сын» туралы даурықпа жел- 
сездер және сондайлар бар — ал сынның тіпті ешқандай 
да дұрыс нәтижелері жоқ. Дегенмен, булгаковтік а 1а 
мақаланы кұрастыру үшін «критицизмді» және «кәзіргі 
кездегі» профессорлық «ғылымды» ұнатушылық болуы- 
мен қатар пес ріиз иііга-ға* дейін әдепсіздік керек 
болды.

Струвенің рыноктер туралы мақаласы жөнінде мен 
оган жауап жібердім22. Апай23 маған: бұл жауап «Науч- 
ное Обозрениеде» басылады, дәл сонда П. Б. да жауап 
беруге даярланып жатыр деп жазады. Сіздің: «мәееле<нің

сн ушкдры дәрежсге. Ред.
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езегі — абстракциялы ойланылатын жағдайдың нақтылы 
мүмкін еместігінде» дегеніцізбен және сенің П. Б— чке 
басты қарсылығың нақ мынада: ол абстракңиялы-тіюрия- 
лық және нақтылы-тарихн мәселелерді шатастырып отыр 
дегеніңізбен мен келісе алмаймын. «Нақтылы мүмкін 
емес» нәрсе Маркс баяндап ұсынған орналастыру гана 
емес, сонымен қатар ол ұсынған жер рентасы мен ол 
ұсынған орта пайда және жалақының жұмысшы күші 
құнына тең болуы да және көптеген басқалар да болыгі 
табылады. Бірақ жүзеге асырудың таза түрдегі мүмкін 
еместігі тіпті де қарсылық жасау деген сез емес. Өзімнің 
«Этюдтердегі»24 дәлелдерім мен «Научное Обозрениеде- 
гі» дәлелдерімнің арасында ешбір қайшылық бар деп 
білмеймін, сондай-ақ Струве оқушыларды сонніама қор- 
қытқан «буржуазиялық апологетизм» де бар деп білмей- 
мін. Оның мақаласындағы маған әсіресе ұнамаған нәрсе 
— сыншыл философияны қыстырып орынсыз шатастыр- 
ғандығы мен Маркстің құн және пайда туралы ілімі 
«қайшылықпен даусыз ақсап жатыр» деген тәрізді ескер- 
туі. П. Б. бұл мәселенің даулы імәселе екенін өте жақсы 
біледі ғой,— олай болса «жаңа сын бұлағы» өкілдерінің 
бірде-біреуінен осы қайшылықтың жүйелі дәлелдемесі 
мен оны түзету жолын әлі де алып көрмеген жұрттың 
басын тұмандандырудың не қажеті бар?

Ал ХизаштепЬгисһ* теориясына қарсы Булгаковтың 
жасаған әрекеті ше (№ 3, 34-бет, ескерту)!!— Бернштейн 
туралы ешбір еске алмастан және тұжырымды «ғалыми» 
декрет сыяқты етіп жасалған! Бернштейннің жаңа кі- 
табы шыққандыгын мен білемін, оған жазылдым да, 
бірақ жіберуі екі талай. Ол кітап туралы «Ғгапкіигіег 
2еііип£»-тегі** және «Жизньдегі» (жаман журнал емес! 
Беллетристикасы өте жақсы, тіпті барлығынан да жақ- 
сы!) мақалаларды оқып, менің мынаған әбден көзім 
жетті: мен Бернштейннің үзінді мақалаларын теріс түсі- 
ніппін, шынында да оның өтірікке беріліп кеткендігі сон- 
шалық, Каутскийге жазған ашық хатында «Веііга^е хиг 
Оезсһісһіе без Маіегіа1І5шиз»-тың*** авторы айтқандай,

* — (Капитализмнің) күйреуі, қүлауы. Р ед .
** — «Франкфурт Газеті». Р ед .

*** — «ЛАатериализм тарихы женіндегі очерктер». Р ед.
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оны атап аГгтк.анда ЬецгаЬеп* тура келеді. Бернштейн- 
нін тарихты материалистік турде ұғынуға** және сондай- 
ларға («Жнзнь» бонынша) қарсы жасаған, мен үшін 
жана болып табылатын карсылыктары өзінің әлсіздігі- 
мен тандандырады. Егер Бернштейннің кызу қорғаушы- 
сы, ат үшін «үрысысып» кала жаздайтын корғаушысы 
П. Б. болса, онда бұл тіпті өте кайғылы нәрсе, өйткені 
онын 2и5аттепЬгисһ-ке кзрсы «теориясы» — Батыс Ев- 
ропа үшін сөзсіз тарөрісті теориясы — Россия үшін тіпті 
де жарамсыз және қауіпті теория. Сіз білееіз бе, ат 
теорияны біздің «жастар» (ультраэкономистер) кәзірдің 
өзінде пайдаға жаратып жүр, олар бір газегге Штутгарт 
жарыссөздерін сондай баяндаған, оларда Бернштейн, 
Пеус және баскалары «саясатты емес, экономиканы» кор- 
ғаушылар болып шыккан? Бұл тәрізді «одактастар» ту- 
ралы П. Б. не ойлайды? Егер Сіз ультраэкономистердің 
табыстарын Ватгиннің және оның ең жакын жолдаста- 
рының жол табуы деп ойлайтын батсаңыз, менің ол же- 
нінде хабарым бар-5; мені бұл аса катты тандандырды, 
сондыктан кәзірде мен ол жерде іс қалай болып жатқа- 
нын, келешек немен куантарын жете түсіне алмаймын. 
Ультраэкономистермен арадағы бұл талас то.іығымен 
және түгелімен баспасөзде шыкпағаны, меніңше, керемет 
зыян: баспасөзге шығу — істі айкындау үшін және бел- 
гілі дәлме-дәл прннциптік ережелерді белгілеу үшін бір- 
ден-бір елеулі кұрал болар еді. Ал енді міне толық былық 
туып отыр!

Менің кітапшам26 шыкты, мен оны Сізге жіберуді этін- 
дім (өзім әлі алғаным жок). Алғысөздегі Р. 5. кешігіп 
калып, алдын ала цензураға түсті деп естідім және «жә- 
бір көрген» болу керек. Сіздің ескертпелеріңізді кызыға 
күтемін.

Карелиннің кітапшасын жазғызып алып. Сіздің жібер- 
геніңізді алмастан бұрын окып шықтым. Кітапша маған

* — жерлеуге, табытка салуға. Ред.
•* Реті келген сон аГгта кетейін. «Тамашз алыстағы» біздін бір ор- 

так танысымьіз: тарнхты матерналнстік түрде үтынуды — «метод» деп 
атаганым ушін мені ызамен сыкак етіп, түгімді калдырмай ұрыскзны 
есінізде ме? Ат, баксак. соншалык ауыр күнага Каутскнй де кікалы 
екен, ол нак сол сөзді: «ыетодты» катданған («Жизнь», январь, II, 
53-бет). Ол таныс туралы хабарыңыз бар ыа? Денсаулығы тәуір ме 
екен? Ол жазады деген үміт бар ма?
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өте ұнады: оны соншалық кысқартып коиғаны керемет 
өкінішті. Ол туралы рецензия жазбайеыз ба?

Бір танысым маған .4. Я.-нын «Журналдык заметкала- 
рын» да («мүра» және «мұрагерлер» туралы) жіберді. 
Қызык нәрсе мынау: жалғасында бүдан былай да мені- 
мен айтысу үйғарылды ма екен, жок па екен? А. П.-нын 
макаласы маған өте-мете үнады: ол мақаланы кесіп ал- 
ғаннан сон номер катты ойсырап калды. Біздің арамыз- 
дан мен, шыныМды айтсам, алауыздық көріп отырғаным 
жоқ: Сіз басқа мәселені алып отырсыз — шәкірттер жал- 
пы орыс демократнзміне қалай карайтындығы туралы, 
олар одан бастарта ма, жок па деген туралы (мен тек 
қана осы туралы жазғанмын) мәселені алмай, игілі 
ескі уакытта әртүрлі демократтардың арасындағы каты- 
настар кандай болды деген туралы мәселені алғансыз. 
Мен Михайловскнйдің: сіздер бейнебір жалпы демокра- 
тизмнен бастартасыздар деген катесімен ғана шұғылдан- 
дым, ал Сіз оның екішиі бір қатесін — «мүрадағы» ен 
манызды айырмашылыктарды «жуып-шаю» жөніндегі ка- 
тесін алып отырсыз. «Научное Обозрениенін» 3-номерінде- 
гі Масловтың маған карсы бағытталған ескертуін көрдім, 
бірак, шынымды айтсам, ол мені кызыктырмады. Я. реті 
келген сон айта кетейін, А. П.-ның макаласының кесіндісі 
менің: Скалдиннен гөрі неғүрлым айкын мұра калдыру- 
шыны алу «ыңғайеыз» деген пікірімді дәлелдеді (күйініш- 
ті дәлелдеме!!). Ал жалпы алғанда, меніңше, журналдың 
әуені — «өлім алдындағы» әуен. Егер осылаіі болса, онда 
дем біту мен өлім — уакыт мәселесі ғана. Д4ұның езі сол 
ведомстводағы ВаіІ05І£кеіі-ке* * және созбұйдалыкка жал- 
даптық жасау ғана ғой және т. т. Іске зыян келтірмей 
және пайдасыз болмайтындай етіп тілге не болуға бола- 
тын еді ғой. Рас, кәзіргі кездегі әуенмен салыстырғанда 
біздің «Материалдар»27 «баяулық» пен «көрнектіліктің» 
үлгісі бола алар еді...

Қолыңызды қысамын. В. У.

Ерінбеееңіз жиірек жазып тұрыңыз, әйтпесе журнал 
жаңалыктарын мен тіпті ешкі.мнен біле алмаймын.

Заказды бандероль етіп «Нізіогізсһе Вегесһіі£ипд»-ті**

* — әлсіздікке. Ред.
* — «Тарихи актау*. Ред.
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жіберіп отырмын. Кітаптарды қайтарып беру жөнінде 
мені салақ екен деп ойлан көрмеңіз: Сіз қайтарып беру 
мерзімі туралы жазған жоқсыз ғой, сондықтан мен оқып 
шығуға бере тұр деп сураған жолдастардан бастартқа- 
ным жоқ. Карелиннің соңын жіберсеңіз өте рыйза болар 
едім.

Сізде Ка\лский туралы ешқандай неміс пікірлері жоқ 
па? Мен тек «Ғгапкіигіег 2еііип»»-тен ғана оқыдым — 
а 1а Булгаковтай ашулы және қурғақ жазылған.

Журналдың28 кітапшалары, жалпы және тұтас алған- 
да, маған өте ұнайды. Олардың редакциялануы тамаша. 
Гвоздевтың кітабын оқыдыңыз ба және ол туралы не ой- 
лайсыз?

Шушенское селосынан 
Вятка губерниясындағы Орлов 

кдласына жібері.іген
Бірінші рет 1925 ж. басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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27. VI. 99.

Өткен жұмада, 18-інде, Сіздің 2. VI жазған хатыңызды 
алдым, бірак Сіз жіберемін деп жазған Меһгіпсг-ті* де, 
Карелинді де сигғаным жоқ. Әуелі, почтада бегет болған 
шығар деп ойлап, біраз тостым. ал енді посылка не жоға- 
лып кеггі, не Сіз оны жіберуді кейінге калдырды деп 
ойлауым керек. Егер алдыңғы ойым дұрыс болса. онда 
кешіктірмей арыз беріңіз.

Менің кітабым-} туралы Сіздің пікіріңіз мені ете куант- 
ты. Дегенмен, онын аудармасы женінде Сіз асыра айтпа- 
дыныз ба екен деген ой келеді: былайша айтканда, таза- 
жергілікті және ұсак фактылармен лык толы нәрсені 
немістердін окый коюы к\-дікті нәрсе. Рас, Н.— онды 
жаксы аударған (бірак онда, сірә, Энгельстің атағы мен 
ұсынуы ете көп бслған болу керек, бірак монистің сөзі 
бойынша, Энгельс ол кітапты сынауға да ойланған кері- 
неді). Сіз неміс әдебиетінде ол кітап жөнінде айтылған 
пікір.тер кездестірдіңіз бе? Егер мен кателеспесем, оны 
француз тіліне де аударған. Мені Сіздің мына сездеріңіз: 
сенің кітабыңды «акыры тауып алуыма сәті тугсті» деген 
сөзіңіз біраз такдандырды... Сіз оны Москвадан немесе 
Питерден алған жок па едініз? Мен оны Сізге де, өзімнің 
басқа таныстарымның бәріне де жіберуді сұрағамын, ал 
таныстарымның бәрі де оны алыпты. Егер Сіз алмаған 
болсаныз, хабарланыз, мен Москваға тағыда жазып жі- 
берейін. Баспасөзден мен ол женіндегі пікірлерді осы 
уакытка дейін кергенім жок, кузден ерте кездестіремін 
деп к\'тпеймін де,— айткандай-ақ газеттерден мен *үн-

* — Мерингті. Ред.
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ич&п 5Ліеб:\кя> шығарылып веле жэткан «Рр/сскне Ве- 
домостнп;* ғана окыймын—

Булгаховтын «Агсһіү»-тегі макаласын окьо пгьпсгым. 
Мен оғ2 -;. онын үстіне яеміс жұртшылығына жауап жа- 
эам дет ойламгймын: І-ден. мен немісше жаза алмай- 
мын: 2-ш'ден.— жане оұл ен бастысы. ейткені орысшаназ 
ауіаоатын аудасмашыны. мүмкія. табуға да болар ехі.— 
иенія орыс жұртшылығы үшін жаэғанымдай. яғня Каут- 
сгайлі -: нгіабын татьгк баяндап жаэғанымлай рухта жа- 
зылған маха-та неміс жұртшылығы үннін мүлде жарамай- 
ды. Булгавовтыа айырыхша керсеткендеріне (герман

: - • . : .1 шц бойьінша •: •
алмаймын, ейтхені матерналдарым жок. Онын жалпы 
кезкарасы (кантшылдык жэне... беряштейндік кеэкара- 
сы. егер осылай деүте болатъга болса) туралы да нежіс- 
терге арнап жазбаймын. Немістердід орыс шәкірттер 
женіядегі түсінігіне тузету еягіэу шыньгада да керек деп 
ойлаймын. бірак бұл үшін (егер ерекше макала жазуды 
ешкім колға алмағая болса) менін Булгакозка всарсы 
жазылған макалам10 туралы, бұл макала орыс журналы- 
на басылып шыккан кеэде, жай за.метка жазса да жеткі- 
лікті. Егер макала мүлде басылмай калса... «Началонын» 
кұруы салдарынан және «Жизньнің» не\гесе цензуранын 
бастартуы салдарынан... онда мәселе елеулі гүрде баска 
түр алады.

Орыс шәкірттерінің «танкаларлык жаналыктар ашуы» 
мен олар.тын неокантшылдығы женшде \ген барғансайын 
ызалана түсудемін. Тутан-Барановскийдің «Научное Обо- 
эрениенін» 5-номеріндегі макаласын окып шыктым... Не- 
ғылған есуастьгк және өркөкіректік сандырак екенін 
сайтан біэсін* Маркстің доктринасын тарихи тұрғыдан 
ешбір үйренбестен. ешбір жана эерттеулер жүргізбестен, 
схемалардағы кателердің негізінде (косымша кұнньщ 
нормасын өэбетімен өзгерту), тек ерекше ретте ғана бо- 
латын жағдайды жалпы ережеге айналдырьгп дәріптеудін 
негізінде (енімнің кұнын кечппестен екбек өнімдиігін 
арттыру: егер мұны жалпы кұбылыс деп кана алсақ — 
бұл соракы нәрсе), осынын негізіінде «жаңа теория» тура- 
лы. Маркстің қатесі туралы, кайта кұру туралы мәлім- 
деу... Жок, мен Сіздің: Тутан-Барановский барған сайын
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Сепобзе* батьс ке.іе2І дегея хабарыаызға сеяе алмай- 
мын. Оны сжаярырык. адалшэ дел атағанда Михайлов- 
сюгй дұрыс алтаая: ояыз. <Мяр Бо;кийдегі> макаласы 
(«Белътозшаэ жазылған хгакаласы есінізде ме? 95 жыл- 
?ыі және осы махаласы іш тартатыя сыншынын осын- 
іаа катал піхірія дәлетдейлі. Онын жеке бас кдсиеттері 
жеяінле менін Сіздея және Надядан’' естігендерім де осы- 
зы дә.теллейді. Әрнне. г,тгхітіхті хорытынды шығару 
үшія мунын бәоі аз. соядыктая менін хателесіп кетуім 
өте мумкін нәрсе. Онын махаласы туралы Сіздін пікірі- 
е і з д і  біту жахсы батар еді.

Я. оньщ устіне мунын өзі — ссооиологнялых» және 
окономикалык» хатегорияларды ажыратьш караудын 
Струае таратып жіберген (сНаүнное Обозренненін» 1-но- 
мерінде) және П. Берлин де (сЖязньде»), Туган-Бара- 
аоэский де қайта.тап отырғая идеясы. Бул идея. менінше. 
кантшылдар «ұғымдарды сынаү-» немесе тіпті «гносеато- 
гия» дегея даүрыхпа атпен атап отырған ұғыммен ен маз- 
мұнсыз түрде жәяе барып тұрғая схоластикалык түрде 
ойнаудая басха епггене бермейді. Мен мүлде мынаны 
түсінбеймія: мұ-ңдай ажыратып караудык хандай мағна- 
сы батады?? экономихалык ұғым калайша әлеуметтіх 
ұғымнан тыс бота алады??

Айтпакшы неокантшылдык туралы. Сіз кімнің жағына 
шығасыз? Мен «Веііга^е гиг Оезсһісһіе (Іез Маіегіаііз- 
ти5»-ты** аса зор кұмарлыкпен окып шыктым және қан- 
та окып шыктым, нак сол автордың Бернпгтейн мен Кон- 
рад Шмидтке карсы макаласын «Хеие 2еіі»тен*** окып 
шыктым («Хеие 2еіЬ-тіа 98—99 жылғы 5-номерінде: одан 
кейінгі но.мерлерія көргем жок), біздің кантшылдар 
(П. Струве мен Булгаков) дәріптеген 51атт1ег-ді 
(«^ігізсһаіі ипсі КесһЫ **** окып шықтым. сөйтіп үзіл- 
ді-кесшді түрде монист жағына шыктьгм. Әсіресе мені 
5 іаттІег  ыза кылды. мен онан әйтеуір жаңа. мазмұнды 
бірденеге мензеу жасауды көруден де бастартамын... Тү- 
гелдей егкеппіпізіһеогеіізсһе 5сһо1азіік*****! Нағыз орта- 
ша юриске, бұл соңғы сөздің ең жаман мағнасьгнда айт-

* — жоллас. Ред.
** — «Материализм тарнты жөніндегі очерктер». Ред.

*** — «Жана Заман». Ред.
»**» — Щтамлерді («Шаруашылык және право»). Ред

***** — теориялык-таным сдолостнкасы. Ред.
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камда, берілген есуастық «анықтамалар» және олардан 
шыгарылған есуастығы кем емес «қорытындылар». Зіапі- 
тКт-ден кеііін мен Струве мен Булгаковтың «Новое Сло- 
водағы» мақалаларын оқып шығып, неокантшылдыкпен 
шынында да шындап ееептееу қажет екен деп таптым. 
Мен тіпті шыдай алмадым, сейтіп Струвеге жауап ретін- 
деде (оның «Научное Обозрениедегі» мақалаеына жауап 
ретіндегі. Бул жауаптын басылуын неііктен және кімнің 
богоп жатқанын,— жете түеінбеймін. «Научное Обозре- 
нненін» 6-номерінде батады деген еді. Онда да жок. Ал 
онын бержағында менін үндемеуім мен үшін ынғайсыз 
нзроедерді туғызыпотыр: мысалы. Неждановтың«Жизнь- 
нік» 4-номеріндегі мақаласы), Булгаковка жауап ретінде 
де «зімнің ескертпелерім мен оған қарсы пікірлерімді 
жазып койдым. «Шыдан алмадым» деймін, өнткені фнло- 
софня жонінен езімнін білімсіз екенімді өте жаксы түсіне- 
мін жане оқып-үйренбейінше, бүл такырыптарға жазуды 
ойдамаймын. Казір нак осымен шүтылданудамын, Гать- 
ба\ пен Гедьвештден бастап. Кантка көшуді онланмын. 
Фн.тооофняның басты-басты клаослпсгерінін. басты-басты 
шығармаларын тауып алдым, бірак неоканттык кітапта- 
рым жок (Лангені ғана жазғыздымі. Олар Сізде немесе 
'Сдздін жад.дастарынкзда бар ма және Сіз олардан беліп 
бере алар ма едініз, ооны хабарланызшы.

Нак сол мәселе жонінде «Началонын» 5-номерінде 
(май,— сонпиалык твмен дәрезиепе дейін бжпара болғаз 
номерінде) Ботдановтын кітабына берілюш редензия мені 
ею-моте кызыктътрды. Бүл кітаптын шығуы тл-ралы ха- 
барлачдырллы менія калайша банкамағанымды түсіибеа- 
мін. Оны е.нді ғана гжазғызлым. Мен Богдавовтын 
бірінті кітабынан-ак оны моннот ішығар деш күдіктеніп 
едім, ал он ын екінші кітабьтнъш такьгрыбы імен мазмүны 
монін. кү діктврімді кү'шей”пе түсті. Ал мына ршензия не 
догон әдедсізчм азм үнс.ыз жәяе злепс-із-орквкірек релензня! 
Мзяі жонінея бірле-бір оөз жок және... Богданов кант- 
шылдыікты слс.м-сйді емес.. кайта, фнлософкяда баска кғз- 
караста бада отыръгп, оны к^аоыл.дамайтындыгы репен- 
аенттін ®з олзінен корініп отырса да. оны кантшылдыкты
е.дозкідін деп оогеді... Мен (етер Богдано-в жғнінде кате- 
лоспосемі бүл репензияны жагатісыз калдыру лгүмкін емес 
деп ойлаймын. Ъір ігана нзрсені ту'сгнбеимін: «Новое Сло- 
водагы^ ‘Струве мен Булгаковтьщ Энтельске кдрсы ж е -
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зылған мақалаларын Камеиский калайша жауапсыз 
қалдыра алды! Сіз маған осыны тусіндір.мейсіз бе?

Питерде марксизмге карсы басталған рсакция туралы 
Сіздің хабарыныз мен үшін жаңалык болды. Аи-тан болып 
отырмын. «Реакния» демек, марксистердін арасынан 
шыкканы ғой? Кандайынын арасыиан? Сол II. Ь.-иын ба? 
Либералдармен бірігу тенденциясын дамытып жургеи сол 
және онын Қ° ма?? Сіздің тусіндірмелеріиізді соншалык 
шыдамсыздыкпен кутемін. «Сыншылар» гіпті еіитеңе де 
берместен, тек журтшылыкты шатастырып отыр дегенге, 
бұған мен толык косыламын, сонлай-ац олармеи (а< ір* < <- 
Бернштейн женінде) шындал куресу кджет екендігімен 
де (жалғыз-ак. күрес бола ма, кайда куресу керек?...) 
косыламын. Егер П. Б. «Сепо^ье болуддн мулде калаіын 
6атса>,— ез оба.ти озіне. Бұл, ориие, барлык Оепо5«еп 
үшш орасан шыгын болады, ейтиені ол ете талан-пы жаие 
білгір адам, бірак, орнне, «достык — жоиімен, а.т кы
мет —оз женімен», ст лыкзаи  бұдан куреегін каж п  іігі 
жоғалмайды. Сездін «каһарла нуыкыздыл- (<моиист жоиінде 
«оте жексұрыи» (гіс*!!!*) де.ген зиитегті колданудан не 
ушін каідаиғая? « \еи е  2еі1»-тегі імакалалары ушін бе? 
кім кімді Ье^таЪеп** деген туралы Каутскийге жазган 
ашык хат ушін бе? — т\тзн кз.һарда-;. ын.ызды) убд<-н 
тусінемін. оған ортактаслын жоие <дздіи бұл қаһарламуды 
ашыг*: білд рген хаты-гызта онын б<-;>ет:и ж« ;.'аб-уиа он- 
кызығамын. (Вегп5Іе:Л'ДІ әлі де корген жокп.ын). Сгип<1- 
іісһе АизеЗпалбегзеідип£***, орине, 'ке]>ек, Оірак ол «На- 
чалода» немес.е «Ж.изньде» <і.иы<киайды жуім? ішыға да ал-
майды: мар-ксиэм аіа «сынішыларына» карсы жекелеіен 
макалалар ғааа шығады. Оғаы нак 3-ші турдегі ядөбиет®8 
леа РҺМтт**** керек кой ,(еі ер мен Сізді дұрыс т усіін - 
шв болсам і. Азшртада., шек соида ға<ка Оеоомея 
«орекпі.перден^ ' іи бо.оадад, дек сонда ғана ешкаи-
дай ж е і и с  ә;<е аушіліктер ччіен • ня.чык «іан.ка.ад®'
льж жаналыктар аш>'» ала-сапыран тугызбай гыи, анархия 
жасамантын болды. <Бұл арадагы гінаі ың борі карі ыс 
аткан россинлык іріткі салушылыкга1!

* — осылаГШ! Ред.
*■* — жетілеһді. Ред.

**■“ — тубірінен межеяену, меже жасау Ред.
**** — платформа Ред
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Сіздің мұра туралы мақалаңыз (мен тек 1-шісін ғана 
оқыдым) қалайша питерліктерге қарсы бағытталғандығы 
— мен үшін түсініксіз. «Кезексіз» деген мақалаларды көр- 
ген жоқпын. Жіберіңіз.

ВІіІгаЫеііег* жөнінде толығырақ, жете әңгімелескім 
келеді. Бірақ мұны, сірә, екінші бір жолы жазармын. Ме- 
нің мерзімім 29. I. 1900 бітеді. Тек тағыда мерзім қоспаса 
екен — мерзім қосу деген Шығыс Сибирьдегі жер ауда- 
рылғандарға жиі душар болатын орасан зор бақытсыз- 
дық. Псков туралы арман етемін. Ал Сіз не туралы арман 
етесіз?

Надя сәлем айтады.
Қолыңызды қатты қысамын. В. У.

Р. 5. Кәзір өзімнің Булгаковқа қарсы жазылған мақа- 
ламның соңын черновиктен қайта оқып шығып... ондағы 
менің сөзімнің сарыны — ымыраластырушы сарын екенін 
көрдім:... меи «сыншылардың», бейнебір, «ортодоксальды» 
және батыл жауымын (мен мұны тура айттым), бірақ бұл 
алауыздықтарды ортақ жауларымыздың алдында [Булга- 
ков мырзаның істеп отырғанындай] асыра көрсетпеу керек 
деппін. Егер «өте жексұрын» деген... тәрізді сөздер тарала 
бастаса, егер «сышпылар» біржолата межеленуді тудырса, 
онда бұл «ымыраластырушы» сарын [мен өзімді жұмсак 
ұстауға және Сепоззе ееебінде айтысуға бар күшімді са- 
лып тырысып бақтым] орынсыз болып немесе тігіті күлкілі 
болып шығуы өте-мөте мүмкін нәрсе. Онда імен «кінасыз 
кіналы» больіп шығар едім: Бернштейннің кітабын
керместен, «сыншылардың» көзқарастарының бәрін біл- 
местен, «жап-жақсы қашықтықта» жатып, імен [осы мақа- 
ланы жазған кезімде] әлі де мүлде «бұрынғыша», жай 
«Началоның» қызметкері ретінде ғана қарадым... Менің: 
«сын» тап күрееінің теорияеын қозғаған жоқ деген пікі- 
рім — дұрыс емес болу керек?

Шушенское селосынан 
Вятка губерниясындағы Орлов 

қаласына жіберілген
БІрінші рет 1925 ж. басылган Қолжазба бойыніиа басылып отыр

* — жай кайтарғыш. Ред.
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5 сентябрь, 1900. Ыюренберг.

Аса қадірлі жолдас! Сонымен, біздің көрісуімізге реті 
келмеуге тиіс: біз Майнцке де, П арнжға да баруды онла- 
маймыз, бұл жерден ертең жүріп кетеміз35. Бұл өте өкі- 
нішті, бірақ хат жазып әңгімелесумен келісуге, сонымен 
тынуға тура келеді.

1-шіден, Сіздің бірінші хатыңыздың бір ескертуіне түзе- 
ту енгізуге асығамын,— бұл түзетуді менің бейнебір «кез- 
десуге уәде бергендігім» жөнінде Сізге айтқан адамға да 
айтуыңызды Сізден сұраймын. Кездесем деді деу дүрыс 
емес. Мен кездесемін деп уәде бергенім жоқ, мен былай 
дедім: біз шетелде болатын кезімізде Одақпен36 ресми
түрде (яғни өзіміздің тобымыздың атынан) қатынас жа- 
саймыз, егер бүл үіиін қалсеттілік. болатын болса, дедім. 
Бұл шарт жөнінде Г. бекер ұмытқан, сондай-ақ Сізге ме- 
нің онымен жеке өз атымнан ғана сөйлескенімді, демек, 
біздің топтың шешімін күнілгері болжап, бұл тәрізді бір- 
денеге уәде ете алмағанымды  қоса айтуды да ұмытып 
кеткен. Біз мұнда екінші жақты37 тыңдап, съезд туралы 
және жіктеліс туралы білгенімізде, біз ресми қатынас жа- 
саудың енді қажеті жоқ екенін білдік. Бар болғаны осы. 
Демек, Одақтың менімен «таласуға» тіпті ешқандай да 
правосы  жок, ал мен Г. біздің әңгімеміз туралы бөтен 
адамдарға айтқан, біздің тобымыз Одақпен қатынас жа- 
сағанға дейін, түтқынға алынған адамнан басқа еиікім- 
ге хабарламаймын деп маған форма.гды түрде уәде бере 
тұрса да айтып қойған деп таласамын. Сіз оның талабы 
туралы маған жеткізген екенсіз,— онда, Парнжде болған- 
дығыңыздан, менің осы талабымды оған да жеткізуден
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бастартпассыз деп сенемін. Егер «аңыз керемет кең тарап 
бара жатса»38, онда бұған нак. Г. кіналы*.

Онсоң, іске мәні жағынан кешенік. Қосылу мүмкін емес. 
Федерация да,— егер бұл сөзді оның нағыз мағнасында, 
яғни белгілі келісім, договор, өзара міндеттемелер, т. с. 
деп түсінетін болсақ,— мумкін емес. «Бір-біріне қолдан 
келетін көмек жасауға тырысу»— мұның өзі федерация- 
мен байланысты емес деп ойлаймын, бүл онсыз да мүмкін 
болатын нәрсе, мүның жүзеге асырылуы оңай ма, оңай 
емес пе екенін білмесем де, жалпы алғанда бүл мүмкін 
болатын нәрее. Егер де Одақ мүны шын тілеген батса, 
онда оның бізге ең басынан-ақ ультиматумдар қойып, 
бойкот жасаумен қоркытуы (Сіздің хатыңызды берген 
адамның сөздерінің мағнасы нақ осындай болды) екіта- 
лай болған болар еді: қарым-қатынастарды жаксарту 
үшін бұл жәрдем ете алмайды.

Біз дербес әдеби топ болып табыламыз. Біздің дербес 
күйімізде қалғымыз келеді. Біз Плеханов және «Еңбекті 
азат ету» тобы сыяқты күштерсіз іс жүргізу мүмкін емес 
деп есептейміз, бірақ бүдан: біз өз дербестігіміздің бір 
бө.гшегін де жоғалтамыз екен деп қорытынды жасауға 
ешкімнің де правосы жоқ. Ең алдымен «Еңбекті азат ету» 
тобына біздің қалай қарайтындыгымызды білгісі келетін 
адамдарға біздің кәзірде айтатынымыз осы ғана. Қімде- 
кім бүған канағаттанбайтын болса, ол адамға: егер сіз 
біздін сөзімізге сенбейтін болсаңыз, онда біз туралы біз- 
дің ісіміз бойынша төрелік айтыңыз дегеннен басқа, біздің 
айтатын ештеңеміз жоқ. Ал егер кәзіргі кезең туралы 
емес, азды-кепті таяу бо.гашақ туралы айтатын болсак, 
онда арамызда жақын қарым-катынастар болатын адам- 
дарға «Еңбекті азат ету» тобы мен біздің арамыздағы 
қатынастардың формасы туралы біз неғүрлым толық мә- 
ліметтерді хабарлаудан, әрине, бастартпаймыз.

Сіз: Одақпен қандай қатынастарыңыз болады? детт сү- 
рарсыз. Әзірше еиіқандай да қатынастар бо.гмайды, бол- 
майтын себебі: біздің берік шешіміміз — дербес топ болып

* 2-шііен, іетін мәнінен кішкене шегініс: мен Г.-ні де. мұны көрге- 
німе бірнеше күн болды, екінші жакты да тыцдадым. Ал Сіз одактас- 
тарды тыңдадыныз, болғаны сол-ак: екінші жактын айтарлыктай 
ыкпалды және беделді өкілдерін Сіз тындаған жоксыз. Сондыктан, 
менінше, «аисііаіиг еі аііега рагз» («екінші жакты да тыңдау керек». 
Ред.) деген ережені алдьімен Сіз бүзғансыз.
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қалу және «Еңбекті азат ету» тобының барынша атсалы- 
суымен пайдалану, ал бүл шешім Одақтың сенбеушілігін 
туғызып отыр, ол: сендер өздеріңнің толық дербестіктерің- 
ді қорғап қала алмайсындар, сендер айтыстың «мүмкін 
емес» (Сіздің сөзіңіз) әуеніне түсіп кетесіндер деп қорқа- 
ды. Егер біздің жүмысымыз Одақтың осы сенбеушілігін 
тарқататын болса, онда бізде жақсы қатынастар жолға 
қойыла алады; егер тарата алмаса, онда болмайды. Уоііа 
іоиі*. Сіз: «Одақтың назары Сіздерге аударылып отыр» 
деп жазасыз; бірақ Одаққа біздің тек әдеби жагынан ға- 
на көмектесе алатындығымыз айқын, және кәзіргі уақыт- 
та, біздің тіршілік шіріндеріміздің бәрі өзіміздің тууға 
тиіс болып отырған нәрестемізді39 қоректендіруге жүмса- 
луға тиіс болып отырған кезде, біз бөтеннің балаларын 
коректендіруді мойнымызға ала алмайтындығымыздың 
айқындығы да кем емес.

Сіз: 1) принциптік алауыздықтар жоқ және 2) Одақ 
«экономикалық бағытқа» қарсы күрес жүргізуге өзінің 
бел байлағандығын іс жүзінде дәлелдеуге әзір деп жаза- 
сыз. Біз: осы екі пункт жөнінде де Сіз қателесіп отырсыз 
деп сенеміз. Біздің сеніміміз мынадай эдебн шығармалар- 
ға: Апіі-Сгесіо-ға40 с о ң ғ ы  с ө з г е ,  Уабетесит-ге жа-  
у а п қа,  «Р а б о че  е Делоның» 6-номеріне, «Европалық 
жүмысшы қозғалысындағы бетбүрыс пункт» деген кітап- 
шаның а л ғ ы с ө з і н е  және баскаларға негізделген. Біз 
принцнптік алауыздықтардың жоқтығы туралы пікірді 
әдебиет жүзінде теріске шығаруға ойлаймыз (сондықтан 
бізде Одаққа деген кейбір қатынастар: айтыс>диылардың 
арасындағы қатынастар болады).

Енді сонғы ждне басты нәрсе: Сізде «көзқарастардың 
өте, өте шұғыл өзгерісі» бар деп тауып, біз дұрыс айттық 
па, жоқ па? Россияда не болғанын еске түсіріп көрейік: 
біздің дербес әдебн іс құрғымыз келетінін Сіз білдіңіз, 
Плехановты біздің жақтайтынымызды Сіз білдіңіз. Демек, 
Сіз бәрін де білдіңіз және бүл іске қатысудан бастарт- 
пағаныңыз былай түрсын, кайта «біздің» іс деген сөзді 
сіз өзініз колдандыңыз (Сіздің пәтеріңізде ег. ігоіз** соң- 
ғы әңНмелескеніміз есіңізде ме?), сөйтіп оныңыз арқылы 
бізге Сізден барынша атсалысуды күтуге негіз бердіңіз.

* — Бар болғаны осы. Ред.
** — ушеуі.міздін. Ред.
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Ал енді былай болып шығып отыр: Сіз атсалысу туралы 
Сір де сөз айтпайсыз, Сіз бізге «калай болған күнде де 
шетелдік дау-жанжалды келістіру керек» деген «міндет- 
ті», яғни біз колымызға алмаған және қо.гымызға а.гмай- 
тын -міндетті койып отырсыз,— әрине, бул ретте біз «Ен- 
бекті азат ету» тобынын атсалысуы аркылы дербес іс 
куруымыз дау-жанжалды женге салута негіз кұра алады 
деген үмітімізді жоймаймыз. Кәзір Сіз, сірә, біздін то- 
бымыздын дербес іс кұруынын максатка сәнкес келе- 
тіндігіне күманданатын болуыңыз керек, өйткені Сіз: 
«біреуі екіншісін ретсіз, еэбетімен әрекет етуге калдыра- 
тын» 2 ұйымнын емір сүруі іске зыянды болады деп жа- 
зыи отырсыз. Сіздін кезкарастарыныздын кілт өзгерген- 
дігі бізге күмансыз сыякты. Біз енді Сізге біздің ісіміздін 
жайы калай екендігін толык ашықтыкпен баяндап бердік 
жоне «алда түрган міндегтер жөніндегі» моселе бойын- 
ша біздін пікір алысуымыз осымен тынып қалмаса, біз 
өте куанған болар едік.

Адрес: КйгпЬег^, Рһ. Кое^пег.

Ыріниіі рет 1924 ж. басылған Қолжаэба бойынша басылып отыр

>
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Саған істер жөнінде жазып жіберейін деп көптен бері 
онлап ж\’рмін, бірақ өртүрлі жағдайлар ылғын бегет жа- 
сап жүр. Мен тіпті недәуір, тіпті аскан ыгы-жыгы ортл- 
сында түрамын — және мұнын өзі (\В * І ығы-жыгы- 
дан сақтанудың ерекше, әдеттен тыс шараларына кара- 
мастан болып отыр! Жалғыз өзім түра-мын деуге болады— 
солай дегенмен де ығы-жығы толып жатыр! Бұл 
жағдайдың әрбір жаңғыруы кезінде лажсыз. даусыз 
болатын ығы-жығы делік, сондыктан күдайға реніш біл- 
діру күна болар еді, бір жақсысы мен өзіміздің сүіііісті кі- 
тап сатушы тәрізді онша күйгелек емеспін, ол осы ығы- 
жығының әсерімен қаралы мұңды күйге түсіп, дереу жүні 
жығыла қалады. Ығы-жыгымен катар көптеген жаксы 
жактары да бар! Жарар, енді шетелдік «Орыс Социал-Де- 
мократтарының Одағындағы» істер жөнінде айтып 
берейін, фактылардың және екінші жақтың әңгімелерінің 
негізінде айтып берейін...

Біріншіден, «Рабочее Делоны» жақтаушылардыц ла- 
қаптарының әсерімен Россияда Уасіетесит туралы мүлде 
теріс түсінік өріс алып отыр. Олардың сөзіие күлақсал- 
саңыз,— мұның өзі жеке адамдарға, т. с. кысым жасау- 
дан баска түк те емес, өзін өзі өктем етуден басқа, жеке 
адамдарды маскаралаудан барып ұсақ-түйектсрді көпірт- 
кеннен басқа ештеңе емес, «жол берілмейтін» тәсілдерді 
колданудан басқа ештеңе емес еіс. Ал іс жүзінде бүл 
мәселеде принциптік жағы басым, орасан зор дәрежеде 
басым болып отыр, сондыктан жеке адамдарга шабуі^г’7

* —  Гчтоіа Ьегк
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жасау тек косымша ғана, «жастар» туғызуға әрекет жа- 
саған, шатастырылған және соншалық шиеленістірілген 
қатынастар тусынла болмай конмайтын косымша ғана. 
Уа<іетесит— бул — зар кағу, дөрекі экономизмге кар- 
сы, социал-демократияның «ұяты мен маскаралығына» 
карсы айтылып отырған туп-тура зар кағу. «Маған 
осындай уятты бастан кешіруге тура келеді деп, мен еш- 
кашан да ойлаған жокпын»,— деп айкайлайды Плеханов 
өзі жарыялаған документтерге жазған алғысөзінін со- 
нында. «Бул былыкпай және маскара жағдайдан біз ка- 
лай еткен күнде де шығуымыз керек. Бул тәрізді шатасу- 
шылыкка шыдамдылыкпен төзіп отырған партияға қасірет 
төнер!» Сондыктан Плехановка бағытталған барлык 
айыптауларға карсы ең алдымен мынаны үзілді-кесілді 
аныктау керек: оның кітапшасынын бүкіл мәні мынада— 
атап айтқанда «кредизм» мен «кусковашылдыктын» 
«масқаралык» принциптеріне карсы соғыс жарыялауын- 
да, атап айтканда принциптік жіктелісте, ал «Одақтағы» 
жіктеліс пен «жан-жал»— осы прннциптік алауыздықтың 
қосымша нәтижесі ғана.

Егер принциптік жіктеліс осындай «жанжал.мен» қо- 
сылган болса (шетелдік «Орыс Социал-Демократтары 
Одағынын» апрельдегі (1900) съезінде іс тура жанжалға 
дейін, есінен адасуға дейін және сондайларға дейін бар- 
ды, Плехановтың кетіп қалуы да осыдан туды),— егер 
бұл осылай болып шыккан болса, онда бұл женіндегі кіна 
жастарға жүктеледі. «Еңбекті азат ету» тобына карсы 
1898-ші жылдың ішінде жүргізілген үздіксіз, табанды жә- 
не әділетсіз күресті жастар нақ экономизм тұрғысынан 
жүргізді,— «әділетсіз» болатын себебі: олар өздерінің 
туын ашықтан-ашық көтермеді, олар бәрін де құр бетал- 
ды «Россияға» аударды (Россияның анти-«экономика- 
лық» социал-демократиясы туралы үндемеді), олар 
өздерінің байланыстары мен өздерінің практикалық ре- 
сурстарын «Еңбекті азат ету» тобын ығыстырып шығару 
үшін, оның «масқаралық» идеялар мен масқаралық жете 
ойланбаушылықты өз қатарына жібермеу тілегін — жал- 
пы алғанда «жас күштер» атаулыны жібермеу тілегі деп 
жарыялау үшін пайдаланды. «Еңбекті азат ету» тобына 
карсы бул күрес, оны осылай ығыстырып шығару үн-түн- 
сіз, елеусіз түгрде, «жеке» мәселе тү-рінде жүргізілді, «же- 
ке» хаттар мен «жеке» әңгімелер арқылы жүргізілді,—
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жай және тура антқанда: интрига.шр аркылы жүргізілді. 
өнткені «Еңбекті азат ету» тобының орыс соцнал-де.мокра- 
тиясындағы ролі туралы мәселе ешкашан да жеке іс бол- 
ған емес, ешкашан да болмайды және ешкашан да бола 
да алмайды. Жастар карттарға карсы «жаңа» көзкарас- 
тарды жарыялады, бірак жастардың бүл көзкарастарды 
шеберлікпен және дипломатиялық түрде жасырғаны сон- 
шалық (олар үшін көзкарастар туралы мәселенің өзі де 
жеке іс болды деп дәлелдей отырып)— таластарды баян- 
дауды қарттардың жасауына тура келді. «Біз жастармен 
арадағы таластарымыздың маз.мүнда.масын СПБ.-ға жі- 
бердік»,— деп жазады Плеханов (Үасіетесит-ның
ХЁУІІ беті). Сонымен «Еңбекті азат ету» тобы 1898 жыл- 
дың өзінде-ақол үшін бүкіл мәселе— жастардың, социа- 
лизмді толық жокка шығаруға дейін кұлдырай алатыи 
жастардың нақ принциптік толкуында екендігін дәлелде- 
ді,— сол 1898 жылдың өзінде-ак «Еңбекті азат ету» тобы 
ой толқуына қарсы орыс социал-де.мократиясына үндеу 
салды,— бірақ бұл үндеу сакарада заркаққан ада.мның 
үні болып кана шыкты, өйткені 1898 ж. жазындағы сәт- 
сіздіктерден кейін партияның аса көрнекті кайраткерле- 
рінің бәрі ұрыс даласынан аластатылды, сөйтіп бұл үн- 
деуге жауап ретінде бір ғана «экономистердің» дауысы 
шықты.

Осыдан кейін «Еңбекті азат ету» тобының редакциядан 
шығуы тандзнарлык нәрсе емес, «экономизмгс» карсы 
ашық күрестің барған сайын катаң және сөзсіз болуы таң- 
данарлық нәрсе емес. Бірақ бұл арада «экономикалық» 
бағыттың адамдарына өздерінің «Еңбекті азат ету» тобы- 
на деген ата жаулыгы өздерін осы экономистерге әкеліп 
біріктірген адамдар көмекке келді, сөйтіп бұл адамдар 
қоқсыкты үйден шығармастан, «экономизмнің» бетінен 
қакпау әрекетінен де тартынған жоқ, «экономизмге» со- 
циал-демократизм жалауының астында, екі ененің емшегін 
еметін еркелеген бұзауға еліктегісі келетін жаңа редак- 
цияның екі-ұшты мәлімдемелерін бүркеніп, өзінің идеяла- 
рын «жеке» насихаттау тактикасын жүргізе беруге — оның 
үстіне өлшеусіз зор қолайлылыкпен жүргізе беруге — 
мүмкіндік беру әрекетінен де тартынбады.

«Рабочее Делоның» бірінші номерінде-ақ жаца редак- 
цня: «экономистерге» карсы шыға отырып, «П. Б. Аксель- 
род қандай жас жолдастар туралы айтып отырғанын біз
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білмейміз» деп мәлімдеді; — ол мүны «жастарға» карсы 
күрес шетелдік Одактын сонты жылдардағы бүкіл тари- 
хын күрағандығына карамастан мәлімдеді, ат мүны сРа- 
бочее Лело» редакциясынын күрамында өзі де «экономи- 
калык» бағытты қолдайтын адамнын (В. И — н мырза) 
батғандығына да карамастан мәлімдеді. «Рабочее Дето» 
редакяиясынын осы кішкентай және (сірә) жат жөнекей 
айтыла салған есхерт>і («П. Б. Аксельрод қандай жас 
жолдастар туралы айтып отырғанын біз білмейміз») ка- 
лайша үшкын, өрт шығарған, нағыз күмарлық айтысты 
өршіткен үшкын болып табылғаны, сөйтіп іс шетелдік 
Одактын жіктелуімен және оның кұлауымен аякталғаны 
мәселеден сырт түрған адамға, орыс социал-демократнясы 
мен шетелдік соииал-демократиялык одақтың сонғы жыл- 
Дардағы тарнхына ой жібермейтін адамға мүлде түсініксіз 
және ғажап нәрсе болып көрінуі мүмкін. Ал солай бола 
түрса да, ғажап болып көрінетін осы жағданда ештене ға- 
жаптық жок. «Рабочее Делонын» редакцнясының осы ре- 
дакциянын В. И — н мырзаның макалаларын басып шы- 
ғаруымен бан.ланысты жасаған кішкентай ескертуі орыс 
социа.\-демократиясының таяудагы міндеттері мен аса 
ззру талаптарын екі т)грлі т)гсінудің арасындағы т\'бірлі 
айырманы толык айкындыкпен көрсетті. «Экономнзм» 
жөніндегі бірінші түсінікті Іаіззег іаіге, Іаіэзег раззег* 
деген сездермен білдіруге болады, бүл — экономизмге 
ымырашылдық көз карас тактнкасы, экономнзмнің 
«ушкарылығын» бүркеме.леу такнкасы, экономизмді оған 
карсы жүргізілген тіке.лен күрестен қорғау тактнкасы, «ер- 
кін сынау», яғнн маркснзмді буржуазняның тікелен және 
өні айналған әргүрлі идеалогтары тарапынан еркін сынау 
тактнкасы. Екінші түсінік экономизмге карсы үзілді-кесіл- 
ді күресті, марксизмнің күнын түсіріп, оның өрісін тарыл- 
ту каупіне карсы ашықтан-ашык карсылық білдіруді, 
буржуазиялык «сыннан» біржолата қол үзуді талап етті.

1900 ж- егнтябрьде жазылгам 
Мюнхеннен Уфага жіберілген

Вірінші рет 1924 ж. басьиган Колжазба бойынша Оасылып отыр

• — істін өз ретімен жүруіне ыумкіндік берініздер. Ред.



37

10

А. А. ЯКУБОВАҒА
26. X.

Сіздік 24. X жазган хатыңызды кеше алдым және, Сіз- 
дің өтінішіңіз бонынша, дереу жауап жазып отырмын.

Хатты кәзір беріп жібере алманмын: мендегі адрес бо- 
нынша мен хатты желімдеп жапсырып жібермеймін, тек 
химиялық жолмен жіберемін, ал хатты бул тәсілмен көші- 
ріп жазуға уакытым жок. Кеше адресатка хаттын мәні 
неде екенін жазып жібердім, жакын арада оған бүкіл 
хатты да хабарлармын деп сенемін. Ал, мүмкін, Сіз түп- 
телмеген кітапқа оны химиялык жолмен көшіріп жазар- 
сыз,— онда дереу жіберемін.

Адресті апанға хабарлаймын: ол сентябрьде Парижде 
болған жок, сондыктан Сіздердін онда бір мезгілде болу- 
ларыңыз екіталан. Менің Сізге берген адресім бойынша 
Сіз оған бір-екі ауыз сөз жазып жібердіңіз ғой деп сене- 
мін?

Енді іске көшенік.
Сіздің хатыңыз маған гажап әсер етіп отыр. Егер ядрес- 

тер мен тапсырулар жөніндегі хабарларды алып тастасак, 
хатта тек кіна тағулар,— мәні жөнінен ешбір түсіндірмес- 
тен, жалаң кіна тағулар ғана калады. Кіна тағумар тіпті 
тілдеуге әрекет етуге дейін барған («Сіэ мүны орыс жү- 
Ъшсшы қозғалысының пайдасына немесе Плехановтың 
пайдасына бола істегендігіңізге Сіздік кезініз жете ме?»), 
— бірак мен Сіздің тілдеуіңізге, әрине, тілдеумен жауап 
кайтармаймын.

Сіз маған: Сізоны «анныттыныз»41 деп кіна тағып отыр. 
сыз. Сіз менің сөздерімді мүлде дәл айгпай отырсыз. Үзіл- 
ді-кесілді түрде, сөзсіз түрде айтпағанымды жаксы біле- 
мін: «Осы кезеіие кенес беруге бізге кыйындык туып 
отыр»,— деп жаздым мен, яғни біздік шешімімізге істі 
алдын ала айкындау туралы турадан-тура шарт койдым.



38 В. И. Л е н и н

Істі айкындау неде болуға тиіс екендігі менін хатымнан 
айкын керінеді: бізге «Рабочая Мысльде» шынында да 
«бетбурыс» (бізге осылай деп хабарлауы бойынша және 
сіздің атсалысуды ұсыньга Плехановка сөз салуыныздан 
корытынды шығаруымыз бойынша) болды ма, жок па 
және атап айтканда кандай бетбұрыс болды деген жөнін- 
де өзімізге тольш. есеп беруіміз керек болды.

Осы, негізгі және басты мәселе жөнінде Сіз бір сөз де 
айтпай отырсыз.

Біз «Рабочая Мысльді» өзіміз аса елеулі т\-рде ажыра- 
сатын ерекше бағыттын органы ретінде караймыз,— мұтщ 
Сіз баяғыда-ак білгенсіз. Мундай бағыттың органына ка- 
тысудан мен де, Сіздің үлкен хатыныздың адресаты да42 
бұдан бірнеше ай бұрын тікелей бастартканбыз, сондык- 
тан езіміз осылай істей отырып, баскаларға да осылай 
істеңдер деп кенес бермей отыра алмайтынымыз тұ7сінікті.

Бірак «Рабочая Мысльдегі» «бетбұрыс» туралы хабар 
бізді «кыйын жағдайға» түсірді. Шын бетбұрыс істіелеулі 
түрде өзгерте алар еді. Сондыктан мен өзімнің хатымда 
ең алдымен бетбұрыс туралы барлығын толыкбіліп алғым 
келетіндігін білдіруім де табиғи нәрсе еді,— ал Сіз бұған 
бір сөзбен де жауап бермедіңіз.

Дегенмен, Сіз, мүмкін, бетбұрыс туралы менің сұрағы- 
ма жауап өзімнің доска жазған хатымда бар деп есептей- 
тін шығарсыз? Болуы мүмкін, егер Сіз Плехановка «Рабо- 
чая Мысль» редакциясының атынан сөз салған болсаңыз, 
— және Сіздің доска жазған хатыңызды редакцияның 
көэкарастарының дұрыс көрінісі деп есептеуге болатын 
болса? Егер осылай болса, онда мен ешкандай бетбұрыс 
жок деген корытынды шығаруға бейіммін. Егер мен кате- 
лесіп отырсам,— маған менің катемді тұхіндіріп беруді 
сұраймын. Жакында Плехановтын бір жакын жактаушы- 
сы да маған «Рабочая Мысльдегі» бетбұрыс туралы 
жазды. Бірак. Сіэбен хат алысып тұрғандыктан, мен бет- 
бұрыс туралы Сіздіц тарапыңыздан еш нәрсемен дәлелден- 
беген мұндай «лакаптарға», әрине, сене алмаймын.

Менің тағыда бірден тура айткаиым жаксы (өзіме 
жаңадан кіна тағуларды жамап алу тәуекелімен болса 
даі — өзімнің досыммен (Сіз хат жазып отырған досым- 
мен) толык ниеттес бола отырыл, мен оның оөздеріне де: 
егер бетбұрыс жок болса — «Біздердің сіздермен күресуі- 
мізге тура келеді» дегендеріне де косыламын. Ал егер бёт-
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бұрыс бар болса,— бұл бетбұрыстың кандай бетбұрыс 
екенін барынша толыктыкпен айкындау керек.

Сіз доска: «егер ұят болмаса, куресіңіздер> деп, жазып 
отырсыз. Әрине, ол Сізте өзі жауап береді, сонда да болса 
мен бұтан өз атымнан жауап беруге рұ*ксат сұраймын. 
Мәселе алауыздыктар ең негізгі мәселелерді қозгайтындам 
дәрежеге жеткен екен, өзара түсініспеушілік, өзара сен- 
беушілік, толык ауызбірліксіздік атмосферасы жасалган 
екен (мен бір гана «Рабочая Мысль» туралы айтып отыр- 
ғаным жоқ: мен кезім керіп, кұлағьгм естіген, оның үстіне 
бұл жерден гері ұгйде квбірек естіген нәрсенің бәрі турралы 
айтып отырмын), осы негізде кәзірдің өзінде бірсыпыра 
«жіктелістер» пайда болган екен,— онда күресу титтей де 
ұят емес. Осы зарыктырган капырыктан кұтылу үшін 
здебиеттегі айтысты ғана емес, тіпті өршеленген күшті де 
кұттықтауға болады (және кұттықтауға тиіс те).

Сондьгқтан күрестен соишалык коркатын ештеңе жок: 
‘күрес, мүмкін, бірнеше адамдардың тітіркенуін туғызар, 
бірак оның есесіне ол ауаны тазартады, карым-катынасты 
дәлме-дәл және тура айкындайды, кандай алауыздыктар 
мәнді алауыздьгктар екенін, кандай алауыздыктар екінші 
дәрежелі алауыздықтар екенін, шын мәнісінде мүлде бас- 
ка жолмен кетіп бара жаткан адамдар кайда екенін және 
жеке мәселелерде ғана ажырасып отырған партиялык 
жолдастар кайда екенін аныктайды.

Сіз «Рабочая Мыстьде» кателіктер болды деп, жазып 
отырсыз. Әрине, біздің бәріміз де кателесеміз. Бірак күрес 
жүргізбейінше осы жеке кателерді «Рабочая Мысльде» 
айкын суреттеліп отырған және «Сгесіо»-да* жоғаргы ше-

* — Ескерту. Мәселен, доска Сіздін жазган хатынызда тусініспеу- 
шілік те, «экономикалык» багыт та бар. Сіз: экономикалык күрес ке- 
рек, жарыя когамдармен пайдалана білу керек, кандай да болсыи 
ниеттестік білдіру және сондайлар кажет, когамга теріс айналуга бол- 
майды деп. баса айтканынызда Сіздікі дурыс. Мунын бәрі заңды, 
дурыс нәрсе. Ал егер Сіз револкжионерлер баскаша карайды деп ой- 
ласаныз, онда муныныз тусінбегендік. Революниоиерлер тек былай 
дейді: жарыя когамдар жәве сондайлар жумысшы козг алысын со- 
диал-демократиядан жяне революииялык саяси курестен Снлмей. 
кайта, керісінше, оларды мумкіндігінше біртутас етіп тыгыз жэве 
берік байланыстыруы үшін барлык куш-жігерді салу керек дейді. Ал 
Сіздін хатынызда байланыстыруга умтылудын жок екені былай тур- 
сын, кайта боллте умтылл^шылык бар, ягни «зкоиомизм» иемесе 
«бернштейншілдік» бар, маселен: «Россиядагы жумысшы маселесін. 
онын іс жузінде койылып отырганындай етіп, алгашііы рет «Рагючая
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гіне жетіп отырған бағыттан калай бөліп алуға болады. 
Куреагіз талдау да бола атмайды, ал талдаусыз ілгері ка- 
рай ойдағыдай козғалу да бола алмайды, берік бірлік те 
бола алмайды. Ал кәзіргі уакытта күрееті бастап отырған- 
дар бірлікті тіпті де бузбайды. Бірлік кәзірдің өзінде жок. 
ол кәзірдін өзінде бұзылған, барлык жағынан бұзылған. 
Орыс марксизмі мен орыс социал-демократиясы — бұ- 
зылған уй тэрізді. ал ашык және тікелей күрес — бірлікті 
ка-іпына келтірудің кажетті шарттарынын бірі.

Я. ка.іпына келтірудің! Біз жолдастардан «экономика- 
лык» док>-менттерді дәл бір кұпыя аурутәрізді етіпжасы- 
рыл отырған кезіміздегі, біз социал-демократиялык 
жалаудын астында кандай көзкарастар уағыздалып отыр- 
ғанын жарыялауға реніш бидіретін кезіміздегі «бірлік>,— 
мұндай «бірлікжөк тыйыкғада тұрмайды, мұндай «бір- 
лік>— нгғыз сапі* *. бұл тек ауруды ұлғайтуға, оның ескір- 
ген. зыянды формаға көшллне әкеліп соғады. Ал ашык, 
тікелей және әділ күрес бұл ауруды жазады. сөнтіп шын 
мәнісінде біртұтас, сергек және күшті социал-демократия- 
ны кұрады.— бұған мен бір минут та күманданбаймын.

Нак Сізге жазылған хатта күрес (әдеби күрес) туралы 
сонша жиі антуға тл-ра кеіетіндігі, мүмкін, өте орынсыз 
да шығар. Бірак мен біздін ескі достығымыз толық тура- 
лыктын бо.туына бәрінен гөрі көбірек міндеттейді деп он- 
лаймын.

Қолынызды кысамын. РеігоҢ
Р. 5 Бір-екі аптадан кейін менде баска адрес болады: 

Неггп Рһііірр Роееріег Сі£аггепһапс11ип£. Кеие Оаззе 
Хг 'пЬегд ^адпес тек хат жазу үшін ғана және бұған да 2 
конвертлея жіберу керек). 'Хаттарда ешкандай иннциал- 
дгр жаза керменіз — бұл жердегі почта эбден сенімді 
почта ма, жок па, оны тәнірім білсін.]
1900 ж &  окгя^ръде жазылган 
Мючхенмеч Локдочга жіберілген
Ырінші рет 1930 ж. басилган Ко.іжазба бойынша басылып отыр

Мысль» койлы» леген мэлімлемеле. праволык күрес туралы пікірде 
жәяе сонлай-чарла бар.

Егер лоска Сізлін жазған хатынызлы ыенің дәлелге ке-ттіруім Сіз- 
ге уяамайтын Оолса. кешірім сураймын: мен өзімнің пікірімді гана 
к^рсетпекші боллым.

* — екіжүзділік. Ред.

ч
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА

30. I. 01.

Кымбатты Г. В., Иудамен «біржатата» әнгімелесуден 
жаңа ғана келіп, хатынызды кәзір алып отырмын. Іс жол- 
ға койылған, бірақ мен оның булай жолға қойылғанына 
кереметтей наразымын. Алған әсерімнің жаңалығын жой- 
мау үшін Сізге жазып жіберуге асығамын.

«Демократнялық оппозицня» жөнінде Иуда таласқан 
жоқ: ол романтик емес, сондыктан оны сөзбен қорқыта 
алмайсын. Ал «7-ші пункт» («Пскра» үшін материалды 
іске жарату, «Современное Обозрениеге» келіп түсетін 
материалды іске жарату) жөнінде ол біздің адамдарға 
шеберлікпен сокпан өтті, булардың борі де. және сотргіз* 
П. Б. да, маған қарсы, оны жақтап шықты. Ол. Иуда,— 
байқайсыз ба,— «ІІскра» негурлым көп тараған, неғур- 
лым «жумысшы» газеті болады деп күткен, ол «Совре- 
менное Обозреннеге» кететін материалды біздің еркін 
түрде іске жаратуымыз бәсеке туғызады деп ойлайды... 
Ол: «Иекра» үшін материалды іске жарату «Современное 
Обозренненің» өкілімен келісу арқылы ғана жүргізілсін 
деп талап етеді,— бул өкілмен қатынас жасау мүмкін 
болмаған жағдайда ғана келісім қажетсіз болады,— бул 
шарт, сірә, өте снрек кездесетін шарт. өйткені Иуда: не 
өкілді ігп Аизіапсіе** («Мюнхеннен 12 сағаттық жсрден 
көп емес») табуға болады, ие аса уқыптылықпен хат жа- 
зысыгі туруға болады деп ойланмын деп. турадаи-тура 
айтып отыр. Ол ай сайын бес листіден — ягни 200 мыцға 
жуық әріппен,— «Пскраның» 2 листісінде қлнша болса,

* — онын ішінде. Ред.
** — шет елден. Ред.
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нак сонша етіп шығарғысы келелі. Ал онын мұишама 
материалды тауып ала алатындығына, бұған күмандану 
кынын, өнткені ат камтамасьіз етілген. кеп жазатын, 
жаксы банланыстары бар адам. Мәселе айқын: бәсеке 
«Заряға» карсы бағытталғаннан гөрі, сИскраға» карсы 
бағытталып отыр: баяғы сол саяси матерналдын басым- 
дығы, баяғы сол газеттік сыпат — ағымдағы окынғаларға 
шолу, кыска-кыска макалалар (Иуда кішкентан мака- 
лалары бар жұка кітапшалардың жні шығып түр\*ына 
өте дүрыс шамамен орасан зор маныз береді). Бізге осы 
тәрізді матерналды үйіп-төгеді, біз Иуданын тапсырма- 
ларын орындаумен жүтіріп жүретін боламыз, ол сСозре- 
менное Обозреннеде» өзінін кожанындык етуімен (онда 
кожанын және толык кожайын сат бататындығы айкын 
нәрсе. өйткені онын катында акша және матерналдардын 
99%-і бар — ал біз оған анда-санда аз-аздап материал 
беріп түра алсак та жарар) өте тамаша лнбералдык ман- 
сап жасайды және салмақты сЗаряны» ғана емес. соны- 
х;ен бірге сИекраны» да ығыстыруға әрекет жасайды. 
Біз кам жасап, корректура окып. тасымалдап, жүгіріп 
жүретін боламыз, ал мәртебелі Пуда мырза неғүрлым 
ыкпалды (скоғамдык» 50 депаппіеп* кен пікірде) жур- 
налсымактын гёбасіеиг еп сһеі** баіады. Ал сромантнка- 
лык» жүбануды осы гееһІ£]аиЪі§:ел-ге*** беруге батады: 
сСопнал-демократиялык сЗаря» журналына косымша* 
деп-ак атала берсін, мейлі сөзбен жүбана берсін. ал мен 
әзірше істің өзін колыма алайын дейді. Сопиал-демокра- 
тнянын атышулы сгегемоннясы» бүл ретте калайша жай 
ғана сапі**** батып шыкпас екен? — деген сүрак туады. 
Ол сСоцнал-демократнялых жл*рналға косымша» деген 
сөзсымактан баска неден көрінбекші? Онын бізді мате- 
риалмен бастырмалататыны,— бүл күмансыз нәрсе. өйт- 
кені біз сііскра» мен сЗаряға» да жазып үлгіре алмай 
жатырмыз.

Екінін бірі: не сСовременное Обозрение» сЗаря» жур~ 
на.шның косымшйсы болады — (шарт бойынша) — онда 
ал сЗарядан» жні шыкпалта тніс. матерналды сИскра» 
үшін іске асыруға толык еркіндік беруге тніс. Не біз

• — леп аталатыв. Ред.
** — бас релактоты. Ред

**• — лінге сеяушілерге. Ред.
**** — екіжүхлілік. Ред.



Г. В. П лехааовкз 43

өзіміздін ағалык правомызды кара көжеге сатамыз да, 
бізді сөзсьімактармен коректендіріп отырған Пуданын 
^епазКіһгІ* батып шығамыз.

Егер тағдыр бізді гегемоння батуға жазса және нағыз 
гегемонияға жетліміз мүмкін нәрсе болса, онда бүл тек 
саяси газеттін (ғылымн орган катдаған газегтін) көмегі 
аркылы ғана батады. сондыктан бізге кісінін ызасы келе- 
тін сүркыялыкпен: сіздердін газетініздін саясп бөлімі ли- 
берал мырзалардын саясн орнымен бәсекелесуге тніс 
емес деп мәлімдесе, онда біздін аянышты ратіміз андан 
аикын анык.

Ліен осы хатымнын көшірмесін альт калдым. оны өзім- 
нін карсылығымды және өзімнін серекше пікірімді» мэ- 
лімдеу ретінде бүгінгі мәжиістің сПротокатына» коса- 
мын және Сізді де көтеріліс тлын көтеруге шакырамын. 
СгесГнзмге карсы да_\-рыкпа желсөздер антумен катар 
Сге<іо программасына бүлайша факт жүзінде бағынған- 
нан гөрі, ажырасып кеткеннін өзі жаксы.

Егер көпшиік мүны жактап пікір антса,— онда мен. 
әрине. багынамын. бірак күнілгері әзімнін бонымды ау- 
лак салып барып бағынамын.

В И Ленин »э колымен косымша 
ечгізгеи машимкапз басылгач 

кошірме Оойынша басылып отыр

Мюнхеннен Женевага жіберілгеп
Біріний рет 1925 ж Оасылшн
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П. Б. АКСЕЛЬРОДКА

ж т. т.
Қьям'  атты IX Ъ1 Свдщ  баритыщ хатгарьгеытдыі адмқ. 

теткаға ваінГа есш досьшын43 хабарыа ааттым. Адресгер 
желінде Сгз бехер мааасызда.чыгь бірдеае, езгер Гс бо«тды 
ма деп бетсер ойлағатгсы.з. Мсн а.тГ де ссы жерде тұрыт 
жатырмыл, сонідыгстая мағая хагты сол адрес ботіыжда 
жазу керек:

Неггп Сеогд РГіІгпеуег, КаГаегзІггзае 53 0 ЛІГшсЬеп. 
ІигГнес Шг Меуег деу всерек.

ӘйелГ.м таяуда келе кой.мас дед ойлаймын: онын мер- 
зімі >:е:<сенбіде ға:-:а аякталады. сонсоа оныа бГр-ер :ғ:ер- 
ге барьгл кайгтуы кажет, соядыхтая ол апрельдщ екГнпгі 
жартысына.ч ерте келе кояр ма екен. Жэяе ат келген куы- 
де де б арібір Рнггмейердін атына жаза беруге болады, 
ойткенГ ол маған әркашан да әкеп бередГ. а.т мен. ез кезе- 
гімде, адрестГн өзгергені туралы дер кезінде хабарлаймын.

«Заряға> бір ынғайсыздык туыл тұр. Мына бәдсінгея 
баряя йіеіг «Исхраны> дәлел еткеннен коркып, стоптар- 
дын> еіс. нсі бар деп біліп, Бебель де, Зянгер де (оньга О. 
хп. Ь. Н. жарнашьгаары) коркактанды44, т. с. дегендерді 
сылтау етіп, СіздГн редакішялых макаланызды үзітді-ке- 
сілді кабылдамгй тастады. Аса зор өкінішпен, СіздГн 
макаланыздан бастартуға г  ра келді, онын орнына «оку- 
шы-тарға арнап> бір-екі ауыз сөз жаздык. Мына жана 
ігензура сұмдык колайсыз! Журналдың тысы да жәбір 
көрді: «бірнеше орыс соаиал-демократтары» дегенді де 
өшіріп тастадык. Бүл Огеск-Оелозз-тардын* «камкоры- 
нан> біз кашан күтылар екенбіз?!

* — онбаған жолдастардық. Рео.
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Гелепп?стен ((И\- іаяіеа) к  'шла ісызды.\ туы;з атыр: 
онащ ликыннш ((= аяапшша ұ:іғарылғая к»зі =  ^оізеое 
ІГлппе^ ете аліулы хат :кл.ц. мыла 200 (іеш ясүа!') оа>і' 
ш  х€вврііжп:-и:е Шсвврежиюғ» эсіоврін <этгырмы:і. есге- 
рілдзле- оо.тсып. зак осы ісж зсоеріл отырчын.. сіадср- 
тгкінр хіоеріл отырғалым т щ  дсіш. Біздім. Ооріміз де 
ете-ыза оодіьлс гл._ оаглаі дея үііғар.іыіс: І> иодіацал 
туршы жәложклгелі оаслау игрс.ч. 2 ) телсчок. іс.і о.чыд 
<досына>: нй1 юіздің кя® баччды түрде ісаражат берт 
турьптт мп не біз басгарта.иыз дйгеп ульпишту-н жісеру 
югрея. 3'-) Бігпге дашкжісын4® ажстау ажрсат

Рас е лес ек. бізді Иуда гағыда акым о к егга. огырған
жиз: ш ??

Бгр гаяд жұбаныш бар: «$5скраяын.> 2-комері Россиаға 
ачаэ-есея барьш жеттг. табысы бар. корреспо:-ие.чци>і 
мол ю£.тші жлггьф. Россляда сую ы к кызыя бодып жатыр: 
СПБ.-дз. Ліоскзада. Харьхозге. К.азамда демонсграциилар 
больш жатьф. Москва соғыс жағданында отыр (айгғпак,- 
таіын. онда менія эпші карындасымды жоне ешкашапда 
еш нәрееге катьшаспаған күйеу бдтамды да17 устап аке- 
тшгі!), кырғьш, түрмелерді дык тодтыру жоне сомдайлар 
больш жатыр.

(Акьфыщг!) осылан карай шыккан туысканычыады*'4 
және кажег нәрсеічіц борін (осы рақытқа дейін) жақсы 
орындап келген біздік ортак досымыз — федьоті таауда 
келер деп к\тіп отырмыз.

Ман .шстогін44 басып жатырмыз. сонсон «Искранын» 
3-номерін шығарута кірісеміз. мумкін 4-номерін де бір- 
ден шығарып жіберерміз — матернал өте көп.

«Заря» сенбіде шығады деседі жоне Сізге тура Штут- 
гарттын өзінен жібершмекші.

Бізде касса өтг нашар. Сондыктан (Сіз өткізіп түрушы 
болады деп ұйғарған) адамды алдыруға кандай да бат- 
сын шығын шығарудан эзіргг сөзсіз бастартуға тура ке- 
леді.

Қолыңызды қатты қыса.мын. Сіздіц Мейер

Мюнхекнен Цюрихқа жіберілген 
Бірінші рет 1925 ж. басы.іған

Ко.іхсазба бсйынша басылып отыр
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25. IV. 01.
Қымбаггы П. Б.! Сізбен әнгімелеспегеніме көп боллы, 

ешбір реті келмей қойды, онын үстіне бүніл іске байла- 
нысты нәрее жөнінде Сізге Алексей жазьгп түрды*.— бі- 
рак менін ұзағырак уакыт кейінге калдырлта ұйтарл-ыма 
болмайтын әнгімелесудін керектігі өте көп жыйналып 
калды. Париждықтар женінде де, оторяхтыхтарг’° жөнінде 
де және жалпы алғанда істер жайында Сізбен акылдас- 
кым келеді.

Сіз білесіз бе, парнждыктар «сИскраға» жордем ету' 
тобын таратып жіберді (тараткандарьгна вөп болды.
2—3 апта болдыі» және «ұйымдык бейтараптыкты> біз- 
дін «бұзғанымызды» дәлет етіп (зіс!** Одакка әділетсіз- 
дік жасалған және «Заряда> оған бекерге шабуыл жа- 
салған) кызметтес болудан (екінші рет) бастартты. Мұ- 
ны ««Рабояее Делоньтн> программасыяа заметканын> 
авторы51 жазған, онын учгтіне ол «Рабочее Делонын> тү- 
зеліп келе жаткандығына (біздінше, «Листоктін> 6-но- 
мерінде ол тіпті тым түэелтп кеткен!) нағыз екіұшты емес 
мензел лер жасайды, демек... демек... Млтопз л-еттоп$*+* — 
деп аяктайды бүл «кымбатты ж олдао. Сірә, «Рабочее 
Детода> тәлір орынға карай ұмты.тушь;лык (Г. В. жаз- 
ғач кейбір «жас кү;дтер> тәрізді) бар болу керек. Мұ*н- 
дай онбағандык бізді сонша ызаландырды — біз оларға 
ешкандай да жауан бергеніміз жок. «Искраньш> 4-номе- 
рінде (3-номері І. V. ға карсы дайьтн болады деп уәде

— Мев бұл жлкта бір ытталай ннфл\эниамен вуырш ш
— соляй! Ред.
— Тірі болсак— көреркіз. Ред.
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етіп отыр. Бірден 4-номерін катға алмакпыз) сРабочее 
Делоға» тұракеыздығы үшін үрыспакпыз.

Бүл ннтрнгандарға көніл де кон.мау керек пе немесе... 
алі де баіса әрехет жасап кәру керек пе — мен мүны 
тіпті де білменмін. Олар, күман жок. кабілетті адамдар, 
атар жазыл түрды, матерналдар (екеуі де) беріп түрды 
(Даневич те беріп тү-рды), акшаны шебер жыйнады 
(тура 350 ІГ5* жыннады: «Искра» үшін шетелде еш 
жерде алі де мүндан акша жыннаған жок). Асылында, 
атардын алдында біз де кінасыз емеспіз: атарға жеткі- 
лікті көніл бөлмедік. карап шығу үшін және «жолдастык 
кенес» беру үшін бірде-бір макала жібермедік. ешбір 
сбөлімді» үсынбадык (тым болмаса сііскрада» шетелдік 
шолу жасвуды немесе белгілі моселелер жөнінде коғам- 
дык хроникаға заметкатар жазуды батса да үсынбадык). 
Сірә, шете.тдік катынастар кезінде осы тәрізді бірдене 
болмаса батмайды екен, тіпті де болмайды екен. Ал бер- 
линдіктер деГі (онда жуырда Арсеньев болды) белгілі 
позиднтшы тіленді: «Искраға» жайдан-жай ғана көмек- 
тесу — бүл студентке . айык нәрсе. ал бізге немесе мына 
Двинскалға (ол туйелімен бірте Одактан шығады, онда 
мүшелерден сұрастырып көргенде үшеуі ғана— с о т-  
р г і в ** Г р и ш и н  де! — конференцияны жактзп пікір 
айтты. Үһ*е сатагабе О***!)— бітесіз бе, бірдене ке- 
рек кой...

Тілті жаман! Үйым сонлал табу» керек — мұисыз е5 
§еһі пісһі****.

Меаде мынадай ой туып отыр, ү&ымнын мынадай 
жосдарын банкап кәрлте болмас па екен: сСоинал-Демо- 
крат» ү'йымы, сЗарянын» редакциясы жоне мынадай-мы- 
надай топтар (м^селен, «берлиндіктер,— мүмкін, париж- 
дыктар, т. с.) немеое мынадай-мынадай адамдар бір 
ұішмға. айтальпк. Лигагал  бірігеді десек. Әдеби жагы- 
нан басхару уш турлі болады: сЕнбекті а-,ат ету» т</бы 
өз баспахааасын, с.Заря» ез баспаганасыи баскарады, ал 
саиланып койылатын Әдеб'й комиосия — ен жакын кыз- 
меттес болып табылады, ол октын-октыи болатын жал- 
пы р^едакция-тыіі съездерте катыиасады, кітапшаларды,

•  —  ^гапс? —  франк. Ред.
*’  — гташ ітінле. Ред.

* "  — Жасагьгв Г. жплдэс' Р е д
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т. с. (Әдеби комиссняның кол коюымен) €Социа.і-Де- 
мократ» пен «Заряның» баспаханаларында, — еүепіи- 
еіі* үшінші баспаханада да,— егер .7иеа мүндай баспа- 
хана жасайтын болса (бүған кенбір үміттер бар).— басып 
шығарады. Лигада әдебнет мәеелелерін >:оғарыдан іиеиіу 
үш мүшеден: «Еңбекті азат ету» тобынан. «Зарядан» және 
Әдеби комиссиядан болған конференцияға тән болады. 
Администрация жалпы болады. еанланып қойылады.

Менің жобамның мәні осындан («Искра». орыс баспа- 
сы болғандыктан, Лнгаға формалды жағынан. әрнне, 
кірмейді). Бұл жақта жобаны принцнпінде үнатып отыр, 
үлкен апай да үнатады. Меніңше, мүндай «конституцня» 
(Алексейдіц қалжыц еткеніндей. «австриялық» конститу- 
ция) бізге титтей де қауіпті емес, канта осы тәрізді бірде- 
це сөзсіз керек, өйткені бүлай етпейінше жүрт түгеддей 
наразы, сондықтан борі тарап кетуі мүмкін. Осылай етсек 
біз өзімізді ылац мен ырыц-жырыннан толық аулақ 
етеміз, өз баспаханаларьгмыз бен редакцнялэрымызды өз 
қолымызда толық сақтап қаламыз. ал жүртқа кажет бо- 
лып отырған еркіндікті береміз, мұнсыз жүрт көмек етуге 
келіспейді.

Мүндай ндеяға Өзіціздіц қалай карантыныцызды жа- 
зып жібергенсіз және бүл туралы Г. В.-мен әнгімелесіп 
көріціз (мен оған хат жлзбаймын, енткені ол жакында 
осыида болуға тніс, ал жолда. орнне, Сізге соғады). Мен 
үсақ іүйек маселслерді белгілеп отырғаным жоқ: оларды 
реі геу оцай. Егер біздін бэріміз (яғни бүкіл «Социал-Де- 
мокрпг») осы маселеде бір жерден шығатын батсақ, онда 
берлиидіктср дс (басппханасы бар жэнебелгілі «познцня- 
мсіі* «жүмыс істеуді» квксейтіндер) косылдды деуге өте 
«нп үміі бар, сонда біз кец квлемдегі жүмысты врістетуші 
бірыцгай «Липіііы» Одаққа қарсы қоп алпмыз.

Сайліиіып қойылатын адмнннстрацнядан корқатын еш- 
теце жок, вйткені ол тек тасымалдлуды жэне шетелде 
нкіпа жыйнну іы пша баеклряты, бүл акша «Соцнал-Де- 
мокраі гык», «Зарянын» жане сондайлардын арасында 
пл.тіі.ті іецдікпен болініп огыраты. атмшшстрацня «Иск- 
рага» аралаемайтын болады,— «Искра» «Заряны» фор- 
мл.іды емее іүрде жақтлп, «Зарямен» бірге болады. 
Формн.т іы жагынан Лнглны біз кэзірде күрып жаткан

#
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« Искра» орыс уйымының шетелдегі одактаеы деп жа- 
рыялауға болады.

Әдеби акылсыздықтардан да қоркатын ештеие жок, 
өнткені (1) Әдебн комиссия өзбетімен басып шығарудан 
устав аркылы тежелуі мүмкін; (2) ол өз қолын коііып ба- 
сып шығарады: «Енбекті азат ету» тобы мен «Заря» оны- 
мен араластырылмайды; (3) онда біздін адамдар да бо- 
луы мүмкін; (4) ол конференцняға бағындырылған, ал 
конференцияда көпшілік біздің жағымызда.

Париждыктар бүған канағаттана ма, жок па. оны, әрн- 
не, білмеймін: олар өте өркөкірек кой. Біздін оларға сөз 
салуымыз да кәзір ыңғайсыз. Егер Сіз жоспарды үната- 
тын болсаңыз, оларға хат жазып, қармақ тастауды өз 
мойнынызға алмас па екенсіз: олар тіпті Парнжде-ақ Сіз- 
ге өздерінің кайғылы жағдайы туралы айтты ғой — міне 
енді Сіз оларға осындай жолды үсынсаңыз. Егер Сіз 
идеяны үнататын болеаныз, біз Кольцовты шакыртып 
алып, одан «Лига» уставыныц жобасын әзірлеуді сүрай- 
мыз*.

Енді цюрихтық-латыштар туралы. Білмеймін, Сіз есті- 
діңіз бе-естімедіңіз бе, солардың жәрдемімен жолға 
қойылған транспорт біржолата бүлінді: 3 000 «Пскраны» 
(Ло 1) полнция алып қойған, ол контрабанднсті де ұстап 
алған. Сонсоң олардың біреуі жолға тағыда акша сүрап,- 
бізге хат жазды. Біз: бүл сапарға тағыда акша бере ал- 
маймыз— өзіміздің үйымымыздың алдында батылы.мыз 
бармайды, ал егер ол әдейі 1 пүтты апаруды өз мой- 
нына алса (менімен әңгімелескенде ол апарам деп уәде 
еткен), онда мейлі келсе келсін деп, жауап бердік.

Бір сөз де жауап болған жок. Сіз білмейсіз бе, олар 
іренжіп калды ма, немене? Олардың істері мен жоспарла- 
ры кандай? Егер олардың біреу-міреуін көрсеңіз, істі 
айқындау үшін сөйлесіп көріңізші.

«Заряның» 2-номері туралы ойластыра бастадық — мез- 
гілі болды ғой. Внтте запискасы таяуда, 2—3 аптада 
бітеді (Біеіг оны тіпті сұмдык созып отыр: әзірге 9 листі 
ғана дайын). Невзоровтың орыс социал-демократиясының 
тарихи әзірлігі туралы өзіңізге белгілі мақаласынан баска 
озірше материалдар жоқ. Г. В.-ның жаңа окыйғалар ту-

* Жүрттың алдына «Соцнал-Демократ» пен «Заряның» ортак жо- 
басымен иіыксак жаксы болар еді.
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ралы басмакаласына, соның сопіга Зігиүе* мақаласына, 
Сіздің мақалаңызға (редакциядан алынған заметкалар- 
дан) сеніп отырмыз — солай емес пе?; Люксембургтің ма- 
каласы уәде етілген (оның «Эіе зогіаіізіізсһе Кгізе іп 
Ғгапкгеісһ»** деген маңалаларына жаңа кіріспе, бұл ма- 
калаларды аударғымыз келеді), Каутский академиктер 
мен пролетарлар жөнінде бір мақалаға уәде еткен.

Шетелдік шолулар жок. «Австриялық» макаланың 
жайы калай? Америкадан бірдеңе бермес пе екен? — 
Швейцариядан ше? Даневич ауру деседі. Германия жө- 
нінде жазуды тапсыратын ешкім жоқ — шетелдік шолу 
жазуды уәде еткен (?) Парвуска тапсырмасак, бірак 
бізге керегі ол емес.

«Искраның» төртінші номеріне террор туралы макала 
(Алексейдікі) жіберу ұйғарылды, мынадай мақалалар 
бар: «Самодержавне мен земство» (жалғасы), «Самодер- 
жавие және финанстар» (Рагуиз-тікі), қоғамдық хроника 
үшін (демонстрациялар туралы толыктырулар бар) және 
жұмысшы қозғалысы үшін бірдеңелер бар. 4-номерді бір 
лист етіп шығарамыз деп ойлаймыз (3-номер, 1-номер 
сыяқты, 2 листіге, 8 бетке дейін көбейіп кетті (жеті беті 
дайын),— оның өзінде де біраз бөлегін тастауға тура 
келді!). «Искраның» шығуын тездету үшін — ай сайын 
шығатын ету үшін барлык күш-жігерді жұмсау керек.

Қош болып тұрыңыз! Сіздің қолыңызды катты кысып, 
Сіздердің барлығыңызға сәлем жолдаймын. Әйелім де 
сәлем айтады.

Сіздің Петров
Р. 5. Маған хатты Кііітеуег-ге жазыңыз.
Ұмытып кетпес үшін үлкен апайдың тапсыруы бойын- 

ша 250 ігз алынғандығын хабарлаймын. Ол жөніндегі есеп 
«Искраның» 3-номерінде басылады («Америкадан Аксель- 
род арқылы»). Штутгарт аркылы «Заряның» 10 данасын 
жіберемін — Ингерманға, Мокриевичке еіс. жіберіңіз. 
Демонстрациялар туралы немістерге арналған мақаланы 
үлкен апай жазып жатыр.
Мюнхеннгк Цюрихқа жіберілген

Бірінші рет 1925 ж. басылган Ко.хжазба боиынша басылып отыр

0 — Струвеге карсы. Ред.
00 — «Франциядагы соцналистік кризнс». Ред.
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Н. Э. БЛУМЛНҒЛ
24. V. 01.
Яаварь, февраль, март жапе апрель айларыііың ееебі 

жазылған Сіздің хатыңызды а.тдық. Қіріеіер меи шыгые- 
тар тізімінің толықгығы жоие аііқыиды.тыгы үпііи рачмеі. 
Бірақ Сіздің жалпы қызметіңізге келетіи бо.іеақ, оіңа Лі і 
бұл кызметтің өзі қаидаіі жаме оиың иэтпже іері қаичаіі 
дегенді түсіне алмай жүрміз. Сіз: мені жан жаққа гаріқы 
лап жүр, орныма қоятып ешкім жоқ деи жаздыңыт. бірнқ 
сол қызметіңізді баяндап жазуга берген уадеңізді алі до 
орындаған жоқсыз. Сіздің жүмыеыңыз .»тебиеттерді еееп 
те көрсетілген пункттерге таратып берумеи іына ма? ІІе 
месе Сіз тогі гезресііее* топтар үйымдасгырумеп шүіы.т 
данасыз ба? егер осылай болса, оидя қай жерде, қаидай 
топтар қүрдыңыз, істелген не бар ж >пе бү.т гоптар ие 
үшіп керск, жергілікті жүмыс үшіп керек ме, одсбиет ;>кс 
лу үшіи бізге жіберуге ксрск пе, олде басқа бірдеңе үшііі 
керек пе?

Біз осы туралы сүраи оіырмыз, ойткені бү.т масе.те «>іе 
маңызды мәселе. Біздің істсріміз нашарлау. Фннаіістйр 
тіпті жаман, Россня ештеңс дерлік бермеііді. Тасыма.ідну 
бұрынғысынша мүлде жо.тга қоііылмаі ап ж.шг кеі.тейгоқ 
болып тұрады. Мүидаіі жагдайларда біадің букіл ♦іикш 
камыз» тутасымен мынагап багыіта.туга іи іс : I) чіігкри 
иың» атынан Россняда жыііналатын ақша мүмкіндіі Іііше 
толық етіліп, жергілікіі шыгынд.т|>ды іііііііпшіп га дейіи 
азайтып, осында жібсрі.туі ксрек; 2) акшаііы іек наиа ы  
сымилдауги жүмсау ксрек, ойткеиі ңабы.тдау үінііі бізда

Ф — яки. Ред.
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Псков пен Полтавада кәзірдің өзінде біршама өте арзан, 
кассаға салмақ түсірмейтін агенттер жүмыс істейді.

Осы жөнінде жақсылап ойлап көріңіз. Біз тек әрең-әрең 
күн керіп отырған бар байлыгымыз — бүрынгысынша бір 
ғана чемодандар. Біз екі чемоданға жүз оом шамасында 
твлейміз, оның үстіне жіберілетін адамдардың кездейсок- 
тығы соншама ұзак бөгелістерге, үкыпсыздыкка. жоғалып 
кетушілікке және сондайларга әкеп соғады. Чемоданшы- 
ларды Ригадан жіберуді үйымдастыру ісі (Разноиветов- 
тын сезі бойынша да, Эрнсттің сөзі бойынша да мүмкін 
нзрсе) әлі де орнынан козгалган жок. Леопатьдтан54 еш- 
кандай да хабар жок. Фннляндняда ештене де жатға ко- 
йылмаган, әр жактагылардың сендіруі бойынша, мұнын 
нзі онда мүмкін кнрінеді. Істің мүндай жағдайында, жер- 
гілікті кабылдау ісі мен здебнетті тапсыру женіндегі дел- 
далдык ісіне төрт айда 400 сом жүмсау орынды ма?

Біздің ойымызша, айына 2—4 чемодан мен 10—20 ка- 
лак болса да езіңіз тасып алуыңыз үшін Сіздің шекараға 
тікелей жакын жерге орналасуыңыз жөн батар еді?

Мюнхеннён Москпага жібсрілгсн 
йірінші рст 1929 ж, басылган Колжазба Оойынша Оасылып отыр



53

15
П. Б. АКСЕЛЬРОДҚА

25. V. 01.
Кымбатты П. Б.! Сіз Г. В.-лан біздің үйымнык жч>басы 

тлралы55 және Невзоровтын. Даневнчтын және Рязанов- 
тын («Күрес» тобы деп аталғандардың) «ымыраластыру- 
шы» жана әрекеті туралы, әрине, естіген боларсыз. Біз 
олардын сүратпасына (сіздер «Соцнал-Демократтын», 
Одактың және «Заряның», яғни осылардың өкілдерінің 
арасында баіатын алдын ала конференцияға келісесіздер 
ме деген сүратпасына) кг.7ісі.ч.чгн жауап бердік. Осында 
Г. В., әрине. келісу керек деді және ол бүл туралы Сізге 
жазып та жібердім деді. Бүгін Рязанов (мүнда келгеніне 
екі күндей болды) маған былан деп хабарлады: Гуревич- 
тен хат алдым. ол: ресмн келіеім тек бізден ғана алынған- 
дығын, «Енбекті азат ету» тобынан осы уакытка дейін 
ештене жок екенін. өзінің Кричевский мен Иваншинді 
көргендігін. аіардын да конференцияға кеіісетіндігіне 
сенетіндігін, конференция өтетін жер—Брюесель деп, мер- 
зім і— 4-ші июньге таман деп белгіленіп отырғанын, 
Бундтың шетелдік үйымы да конференцияға катысуға сү- 
ранып отырғанын хабарлады.

Сіз оған «Еңбекті азат ету» тобының («Социал-Демо- 
краттың» өкілі есебінде) конференцияға ргсми келіекені 
туралы және конференцияның орны мен уакыты туралы 
мәселеге Сіздің калай карайтыныңыз туралы тезіргк жа- 
зып жіберінізші*. Біз конференция орны жөнінде: оның 
Цюрихте немесе соған таяу жерде баіуын жактаймыз

* Керегі баіып калар, Пфевнчтік адресін кайталавыи: Мг.
Е. Ооигеүііасһ. 38 Ьіз. Кие Оа$$еп<іі. 38 Ьі5. Рагіз.
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(ІІІнейцария, дриие, «Еңбекті азат ету» тобы үшін де бә- 
рімен гері колайлырақ) жәие конференцияны тезірек, егер 
мүмкім болса майда шақыруды тілейміз, өйткені июньде 
бі * вч уакыгмммпы пайдалану жөнінен онша бос бола 
коммаммьм деп жазып жібердік. (Конференцияны тездету 
жвмімдегі біздің тілегіміз іс жүзінде мынадан туып отыр: 
оі уйммымьпды тезірек қолға алу үшін және ажырасу 
бо.тган жағдайда Одақка карсы үзілді-кесілді күреске 
.чірлемуге уакытымі-п болу үімім қолымызды тезірек бо- 
< а гып ллгямымһм біэге пайдалырік. Ал күрес, мүмкін, 
жазда Россияға да ауысуга тніс).

Конференцияны гездету* жөніндегі біздің тілегімізді 
(аіігеуір бір дзлел косып) жәмс Швейцарияны белгілеуді 
қол.дай коріціз. Меміцте, олардыц Швейцарияға қарсы 
таласуы қыйым: 1-шіден) 4 жақтың екі жагы (Одак пен 
«Күреске» карсы «Заря» мен «Социал-Демократ») Швен- 
цармяны жақтайды; 2-иііден) швенцар, герман және фран- 
цуч топтарынан келетін окілдердің съезі үшін табиғи орын

ІІІвейнармя болуға тиіс. Мүмкін, Цюрихқа да емес, 
МЭселен. Гммельге келісуге Сюлар? Өзіціздің ресми келісім 
жібергемдігініз туралы маган хабарланызшы.

Пмді Сізге Ряззиов тхралы айтайын. Біздің ұйымымыз 
(«Мскрамһін* іііг о іі к үііымы) туралы мәседе жөніндебіз 
редакцмямыц қүрамын тіпті де кеңейткіміз келмейтінів 
жлие олярга кенесші түрде катысуды усыкатыньшызды 
біліп. ол лхелі корлзданды. Невзоров — \дікен тарихы 
бар. енбектері бАр адам деп (тү*п-тл-ра, өткен жазда 
Нез-оровтын Рязанов тл ;>алы айтқанындан!) өте әсерлі 
түрто айтып. бізге ы а болды. сыкак етті, тағысын тағы- 
лар рірак біраз уяқыт еткеннен кейін, мүньщ бәрі бізте 
тгітзч'й де осер етпеіШнін керіп. бері карауға бейімделе 
басТапы. мем. мүл кін. сіздердін жобаларынызға да ке- 
люермін («Невзороб калай еткенае ае келіспейдЬ ), бірак 
ен томоі «Совнал-Демократтын», «Зарянын» және <Қү- 
рестін" арйсынйа іРедераиня жасау болар еді.— сҚүрес» 
ез органын шығпруДйн бастартуға (адар ез органын жол- 
гг коя аладк деп біз ешкашандс дс сен~еніміз жок) және

* \М-Л' тамгчв «п**сы_>г*і ч з і і  *меді
а ты

2?сеі: Осклій богсг
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кітапшалар сериясын шығарумен іынуі п наір і і . : 
деді.

Затында, сірә, олармен жүмыс істеуге баіаіын шыіар 
шалкая-шалқая олар түбінде жүмыс істеуге ке.ісді

Одақпен жақындасу туралы мәселеге келсек. онда Ия 
занов эуелі: конференцияға тіпіі де ешкандаи үміі арі 
паймын, мұндай идеямен Гуреьич кана ауре іенін жүр, 
т. б. деп мэлімдеді. Бірак біз Одакіы жоюды сишііііо лш  
Чиа поп* етіп койын отырмағанымызды, біз іы.іыми ор 
ган.мен («Зарямен») және саяси газеінен («Искрамеіи) 
бірге жұмысшьілар үшін көпшілікке арналған жыйпакіыи 
немесе журналдын («Рабочее Делонын*) бірге жүмыс 
істесуіне жол беруге әдр екенімізді білген ке.ие, о  і 
майданды үзілді-кесілді өзгертіп, бы.іай деп малімдеді; 
мен бұл туралы Кричевскийге баяғыда-ак айікаимын, меи 
мүны араздасудын табиғи финалы деп есеігн.имін жапе 
мұндай жобаны жузеге асыру жолындз епді олм де жұ 
мыс істеуге әзірмін деді. — Мейлі істесе ісіесін! МумкіН. 
шынында да осындай негізде біріту немесе феіісрициц 
кұру жузеге асар — мұнын езі ілгері карай баскан орасан 
эор қадам болар еді.

Коса айта кетейін: эрине, біздін Ціорихіы л.акіауылыз- 
дын себебі: Алексей артур.іі істер жоні.ідс Оі.дд-.п ши і;-н 
лесуге кобірек уақытым болса екеіі ден іілейді.

Егер «Социал-Демокрапын.* барлы.к .іү.шелері»н еурау 
салу (< Күрес> т-обыиа ресми жауап беру ушіц) м>и 
керек ететін болса, оида, еіер мум к і і і д і г і  болеа, 0 ул уа 
кытты бірдеңе етіи қыокартуіа і ыр.,...нш ксірш,.: К.о..ф- 
ренцияға бегет жасалуы тіиті кажеіи..

Бундтын шетелдік уйымыныи коифереіщия/а кагое./Ы
жөнінде — б :  >>̂ и.> Ром.иа.і.ик .................. ..
жұзіысшы партнясыныи ж., ..І . . ■ • < .
нін 1 -пуикт: неГіЗіг.ғе каб.ялдамау щ л *  (бу.ши і;*< О... 
т п й И 0 са.іц ** /г .. . д/ці оғищ 
пункт бойыиша Ь ., П|дшиаркдиы»ц .-лы г.

сездерде дербе жак рет,,-.„. жтк.дй/іо.)

* — д У
** — *г}«е«. «...
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м акад аш з «алай Ш ш щ
, £ Ц  и,  *к,нш « ^ ш а с к  ҮПІШ бію мме ж гзь ' і>һ.'іаи<;ыз Оі Ш! '•'фііль Сіэт -̂ Г ?- ...

... .  ̂  ̂ ^ эрвке. а іггкағ л іі
Пи.ыпо^дь иагг*! <ш ф *ш ь  к э к  иарлы аш ш вш і

тн-іші са.%*- жошибешЕ

С ізлік  Гіетсае



16

Л м ГНИП©ВИЧ*'Е

Сіз, «'ПскраіШ' Роггнялг: каклаГ; петпеі жолға клюпы 
оклайпыз? Кдтығ Гіагпаханала ма не*№£® жапыа Гіаспаха- 
нада *іа? Егер г-онғыгы болга. онза белгілібір \;м:тіиіз 
Гщх ма жок па. гонь: лереу жазып жібеоікіз: біз бул жог- 
парға (бізл сенлігулер: бонынша, Кавказпа нгузегг
агуы мумкін жогпарға) ког коллап жапмагуға әзірміз 
ж эж  ол каржынь: ла к-эп керек е_пег ел:*. Егер алпынғы- 
сьт болса. онла мынаны есінізге алыкыз: бізлін листілтізае 
4 5ет і '] ОГ мьшға вейін әріп бар және гунык езі бір 

аЁлыкГ:: ң ты я  баспахана лгуны а~кара ала ліа?? Ол ете- 
мете улкен тоуекелге барьт. кептеген акша лтен аяам- 
дярль: кут_ып журмей иет? Бул акша л?ен куштерді 
транспор~ка жіберген тәуір емег пе. Рогсия барібір 
транспортсыз бола алмайды ғой.

1901 ж 2? иайггс ж сзылті.
Мюихеннеи Ас-пахакь-с ж£5со..\геь

Вітнш ре~ №2? ж басылга*- Колжавбс бойычшс басымып &гыр

• Егер х&рыя 5асг.гхьныіьгмен аітеуарбір тәуір бвйланыстары- 
е ы з  бсілса, э е л ь  мәселен: свзсіз солгрмен бірге талкылвл, бізге ж а -  
зыг: жлберіЕіз: бұд женінле бізлін вз:міздін вте практғквлы (және 
сынаг^вн) жоспарымыз бвр"*.
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, Пі'''"'Ү‘і ' *-іглии-л ‘ іи.иііі- .̂-ікг- хркаяагуи іе?
' ' ’“ • "■“*)•• “т««* ирс«* <іаі>г'_ х.акікг ииі.лиіШ'

*' <’<'Ү . ігл̂  міг наяж & щ яш  щрп-
/ ' " .  " г л ү і л  4'и, ЛІЦ Жин* ■ ІГійфіШ Гі.лу кь-

‘- ’ * ' иУ"' •"■ '•■■'* <м і\х «Л»і ,>.-•'■•>•. Оилат -УЗІІК1
' /"/,:" «‘:-»н « ч а»ры« V*» (ш  ,ж«рдг .не-

«;>'-■'• г.л. ,д , «.уК'Ч*. 0‘..'.< иі»і іііергілиг'
........ . ' •' «'.<■-« Гч<фЫ'іг»-і;атыйасЕ.Е
' '̂"•У»••» ''«'■«• ау< іі,«*й л\.'К «^уді ед>ллгіһ-і* втате тшс. 

а а *̂ <4£ і х.- ,-ф) ш# е«вс; <я®шІ2г-
а- %\>\ , ,. , • , ,  ., а ул.усүх і 2)$ -куи# «гтедЗ, -Мұлдай жи-і
‘'V '•'■■ • л ■ < • <■• г.-у.-л-. ■ 'і: .> қ і,д г̂>«гт «ТЛІЗЛТе 0>

■ ' • '  ---'■■<>-••- ;*ді< бойияша чем-о-
.- щ к <ҢЛ уші# мәрігерідіх кұрал-

' і ' 1: • - ч іу < ••■•■•/« - іфна.-кан > шхмяай ч«гмолая керек). 
і •■• а»н -. '• •■•<*<“ і  ди үн<"і/і /каяе жт чгкЬт тұруы 
' ■ / ■;'•••• • у -ү и і .-пл Ь«-р ч<уим жолга коюды бір
* ......  • - • «■•• ■• ■>< ьэі і‘Ч*>н, *іи «пкізеіін болса, біз
//(•-.' і"Лмумян к- ■)»*« біі> «'КІ ;ій, коріп, танысыл
бн.ЦНшІШҺ “Н4ІШ йкіня береміз.

Ш /  -Д * / / / •</" ' / • •  .ЦШП4ІЦЦ
т һ іті). , Г-^ИШ .. ...,й .һІ4 .и ,

Нііііцні //»•' і"1'* ічіңчапц боЛытип басылып ОТЫр

і ІЦМ ^Н^І» *»у-̂ Пі. чы»г ыііиде гурлгындарга шек-
‘»ІУ |||і|і«н>-Ц|| •пЦііііін «„һуМйШ) Г*/>»
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. ігяпіга-: а п ^ - и  л>м: .... ,*•'»-
лшннавагшсізана»'дадыляук піц-і*- •,. .&•.«*>
- Т Ц р І в і І .  Б 8 І  Ч р Ч р 4 * Ь . » Н П П . - - , - >  • м ^ Щ ц м - ц :  і х и ц г г  К  . . . . -

:іенжітпг":і! ц т  ЙЙЬ«і« іііі ■• ,• .:м.ц,- ,.
ІШі : К5ЙШ Ишт? :нжй»ГТі Ж'ГЛ*и>ІМ&.

«Шсщшнн:» !Клякй8Вй ».даі№ члу іцчшіц^  г.л \.уч- 
тгфлшъссугрнгп® жіЬарг-іц яімічлн жі-лм.і .. . ^ ч '
Ыб «ШШіа Л»ЛЛ«Г*-ЦЛ.П }'>■■ 'ГЛ: ̂  V: :.’<•• '.і'Л,ч..]һ:,мі
зшл* ншпһм ?ійгг;;л-йі;г л * м. 'о ц./т.н ,*;«ц'*..,у....  >•■
ШБГЕ «сзкхжіж >» : V VI,'ц; :>.•• ч«.ш,...:.м\ 9ч‘
ІШПНШЙШ ЯШВТШГГКТЙ л МіыК ц м .і ; . І.нцгц Ч.А>,„Ц>ҺІІЦ
®гетгжлт«ш ^Мтсртіһ:• іл ^ і.ьм ігк-.-ң^, у*'у* <**»••
жзв?Қ б ф  жезпіті Фф»доц$А 9йМ;іедмйМі ■
кекшй азспга чадяж К лб> Млц‘п к^ а  к.' *-ү ;у..
ГЬТЛТБЯ *=7Р тг.т:мч ллгч:." • \':Л \ ; • :.-••■ Л • \-Л»?л •• •
жгітыя. 'Олгарлм даіреу

А к за  тау»ті джта яү^^лйкі^іі і 'АМ
б?р жеотзде \л р \ц .-  ч Ч\лП:'ч чЛ : м :\<і 'V -.. 1
жтбердіх Ж?:>? 5\м Ж ^л::^ ХйМ! \ц. : : -\ -н <і>\ , у.\А
ныз дея СІзге ктчіү Гч'.'<'\ \  *.ЭДо\лі* -чү-.. ч«\ ,ч \,..-
біречі акшя тч-рлли о-.ыусч огц-ом лы-.шч ё-.-ы-ч-,ч >\ 
сөйлескеіі-ді (астднд ттаг|\іарым,'Ч Лч' ’ч\чні ат Мі^ 
онын есіне тусірінІз)**,

Қара теніздін шыгыс >\.іга,іа\ы >\.->мні» чмМмр\м 
сөзсіз іздестірініз. Осірссс ,|'р,інч.\і чарлч.міарыча т\тнМ 
аударыныздар — біа імлріа \Н'!>> .ччйктам Ойраіын -*.м м 
бармыз деп сенеміэ.
1901 ж. 18 июньнгн кгйінір+к 

жазылгон
Мюнхеннен Бакуеш жіберіл&н
Бірінші рет 1928 ж. Басылтн н . м . \ »
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Н. Э. БАУМАНҒА

Грачқа

Жаңа Николайдан ( =  Эрнеттен): менде алып келінген 
және сенімді жерде жаткан 4‘/г пұт бар деген хабар ал- 
дык; бұл бір Екіншіден — онда біздін адамнын контра- 
бандистпен бірге шекарадан өтуіне әрқашанда мүмкіндік 
бар және ондай адамдар керек көрінеді. Сонымен, біз Сіз- 
ге мынадай усыныс жасаймыз: дереу жергілікті жерге 
барыныз, Өзініздін паспорттарыныздың біреуімен Мемель- 
дегі Николайға барыныз, одан барлығын біліп алып, сон- 
сон Огепгкагіе* бойынша немесе контрабандистпен бірге 
шекарадан өтіп, арғы жакта (яғни Россияда) жаткан 
әдебиетті алып, барлык жерге жеткізініз. Сірә, істің та- 
бысты болуы үшін Ннколайға көмекке және оны бакылап 
отыруға орыс жағынан тағы бір адамнын қажет екені 
айкын, ол адам шекарадан жасырын өтуге әркашан әзір 
болуы керек. ен алдымен, орыс жағында әдебиетті кабыл- 
дап, оны Псковка, Смоленскіге, Вильноға, Полтаваға жө- 
нелтумен шұғылданатын адам болуға тиіс. Біз Николай- 
ға және оиын К° сенуді мүлде койдык. будан бы.іай олар- 
іа кнк тиін де бермеуге уйғардық және транспортка толык 
бһдік адам тікелей катыскан жағдайда ғана бұл жолды 
пайдага жаратамыз деп сенуге батады.' Бұған Сіз колай- 
лы болар едініз, өйткені (1) Никатайда бір рет батдыныз 
және (2) екі паспортыныз бар. Іс кыйын және күрделі 
іг, о.і турғын жерді өзгертіп отыруды керек етеді, бірак 
оныи есесіне біз үшін ен маңызды іс. Жаксылап ойласты- 
рыныэ және, бір күн де кешіктірмей, дереу жауап берініз.

• — ш*кярялык куалік Р*»И



Н. Э. Ьа}іиа»Ғ£ 61

Егер Сіз бұл тапгыр-маны өз мойнынызға алмасаныя, біз 
бұ*л кызметті лереу баска бірелте жұтстелте тиіспіз. Сон- 
дыктан дереу жауап беруінізді тагыда катты еұраймыз.

7ЧР] ж 2Р июньде живылран 
Мһошаяшвы Могквагл хиЬерІАЪвк
Ырінші ргт 7Р2Е ж бпгыАган КоАжазба боиычшй багылып огыр
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА
7. VII. 01.

Қымбатты Г. В.! Сіздің жұмысыңыз қалай жүріп жа- 
тыр? Мен Ортодокстың макаласының соңы жөнінде, яғни 
Бердяевтың «Мир Божийдің» 6-номеріндегі мақаласы 
туралы кейіннен жіберілген қосымша жөнінде Сізге әліде 
жазып жібере алмай жүр.мін. Біздің Зігиүеігеипсііісһе 
Рагіеі60 бүл мақаланың соңын 1'Л дауысқа қарсы 23Д 
дауыс көпшілікпен (3/4 және ’Д болып «бөлініп жүрген» 
Алексей ғой) қабылдамады,— мен өзімнің <гжақтаймын» 
деген сезіммен азшылықта қалдым. Оларға романтика- 
лық сүйіспеншілік жөніндегі ескерту де, қосымшаның 
жалпы сыйпаты да ұнамады. Ал меніңше, косымша бүл 
мырзаны қысқаша, қатаң, айқыи және тыңғылықты түрде 
тыйып тастады, әсіресе корытыиды өлеңдері жақсы!

Россиялық соңиал-демократиялық партияның съезі 
жыйналады деп бізге Россиядан тағыда жазып отыр — 
бір қалада тіпті шақыру қағаз да алынған. Программаны 
бітіруді тездету өте-мөте маңызды. Сіз осы жұмысқа кірі- 
суді ойлайсыз ба және кірісе аласыз ба, осыпы жазып жі- 
беріңізші. Сіз бен П. Б.-дан баска мұны істейтін ешкім 
жоқ қой: мұида тұжырымдардың соншалық оііланылып 
жасалуы талап етіледі, ал, мэселен, мына жердегі ығы- 
жығы жағдайда назар салып, жақсылап ойластыру 
тіпті мүмкін емес. Сізге Алексей алып барған — және ол 
тіпті бекерден-бекерге қайта алып қайтқан — программа- 
ның ескі жобалары мен мақалалар (яғни 1 жоба мен 1 
мақала) көп пайда келтіре қояр ма екен? Сіз қалай деп 
ойлайсыз? Егер олар Сізге керек болса, біз дереу жібе- 
реміз.

Шаховский мен Тезяковты жаздырдым61. Программаға 
олар Сізге не үшін қажет болды? Ауылшаруашылық 
жұмысшыларының пайдасын көздеп қойылатын талап-



Г. В. Плехановкл

тарды еолардың негізінде жасаймын деп ойлайеыз ба? 
Ал шаруалардың пайдаеын көздеп қойылатын талалтар- 
ға Сіз калай карайеыз? Орые соцнал-демократнялык 
программасында мүндай талаптардың койылуы жалпы 
алғанда мүмкін деп таныйеыз ба. жок па?

Сіздін мақалаңыздын корректураеы әлі келген жок. 
♦ Заряның» 2-номеріне мыналар жазып жатыр: Старовер 
«Русекое Богатетво» туралы, В. И. — Бердяев туралы. 
мен Витте запнскасы туралы жазып. алғыеөзін мінедім64 
(акылдасу үшін Сізге жіберем бе деп облай.мын, бірак 
уакыт жете ме, жетпей ме оны білмеймін), Алексейдің 
«Социалистік ннтеллигенцияның міндеттері» деген рофе- 
раты бар.— Сіз ол рефератты көрдіңіз ғой, қалай деп он- 
лайсыз? Мен тағыда Черновқа қарсы жазамын. Ал «Данк- 
ты орында» деген жыйнакка рецензияны Сіз берееіз гой?

«Искра» үшін (6-номері теріліп жатыр, нюльде шыгады, 
7-номері августа шығуға тиіс) Сізден жүмысшының хаты 
жөнінде және «Россияда революционнзмнің кайта ту\ч>і» 
туралы мақалалар күтеміз.

Рагүиз әлі де сол өз «ұйьгмын» жақтап отыр!!
Мүнда Каутскнй жолшыбай болып кетті. Демалуга бл- 

ра жатыр, кәзір ештеңе жазуға уәде етпейді.
Невзоров «Искраға» «Неден бастау керек?»63 деген ма- 

калаға қарсы «пасық» (В. П. мен Путтманның пікірі) ма- 
кала жіберді — комитеттерді дәріптеу, «Рабочее Делоны» 
(жалтақ түрде) корғау, т. с. Мақаланы автордың өзіне 
қайтарып жібереміз (көшірмесін алып каламыз және, 
керек етсеңіз, Сізге жібереміз).

Я, федерацияның жобасы иемесе Одақпен қосылу жө- 
нінде — біздің қарсы жобамызды Сіз көрген шыгарсьп 
деп сенемін? Егер кермесеңіз, Двинскаядап алып бер деп 
Кольцовқа айтыңыз. Осының бәрінен бірдеңе шыга қоюы 
екіталай норсе.

Қолыңызды қатты қысамын. Сіздің...
Я, біздің қозғалысымызға бельгиялықтардан берілетін 

ақша жөнінде. Меніңше, үштен біріи «Рабочее Делоға» 
беру керек: 50—100 франкқа бола бірауыз болса да сөз 
шығарып жатуға себеп туғызудың керегі жок.
Мюнхеннен Женсвага жіберілггн 

Бірінші рет 1926 ж. басылган Қолжазба бойыниіа басылып итыи
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С. О. ЦЕДЕРБАУМҒА

Пахомийдін туысынын, Ябстотхозггыл ж-:-:е Брусхоэтын 
жоспары бар хатты жанг ғанз аліъіл. Б з бұ : тардыл
бірде-бір бөлімімен келісе ал«айгы:-.ымызіы жгсыра ал- 
мантынымыз былаб тұрсын • б і р б в л і м і  жвиінде деген- 
мен таласып көруге батады . соны :-.агзэ б:з жэс-грға 
тура танкалдык, әсіресе екінші 6а.т м::-.е: I) бар.ты?ы да 
Питерге бару керек, 2 «Искраны .» ор^.: ұйымы.тык ау- 
дандык органын құру керек деге • е га-.ка.тдых. Таадат- 
ғанымыз соншалык. егер бүдан арғы бая да\ ^ сызда 
тым катан сөздер айтылып кетсе. күнібұрын кеддрім сұ- 
раймыз.

Мүнын өзі акылға сынмайтын нәрсе! Бутін бір жылғы 
жанталаскан күш жүмсаудан кейін осы орасап зор және 
өте шүғыл міндеггер үшін Россинда басшыларды:: жзне 
үйымдастырушылардын штабын (бұл и:таб әд: де керемет 
аз, өйткені бізде. жоғарыда анты.тған үш аламнан баска, 
тағы 2—3 адам бар. ал жалпыорыстык орган ушін чүндан 
жігерлі кызметкерлердің. бү.т сөзді тек әдеби \гағнада 
гани түсініп коймағанда. бірнеше ондағаны керек і гоптас- 
тыруды енді-енді бастап келе жатканда, кенеттен кұры- 
лысты тағыда бүзып, ескі майдагерлікке кайтып оралу! 
«Искра» үшін мүнан өткен взін өзі күртушылык тактика 
менің ойыма келуі мүмкін емес! Өмір сүріп отырған «Юж- 
ный Рабочнн»64 тәрізді аудандык орган кұру — редакпия- 
ға тагыда жаңадан көптеген каржы мен адамдарды жұм- 
сау, техниканы, экспеднцняны. тағы сондайларды жұмсау 
деген сөз, ал мүнын бәрі не үшін жүмсалады? I1 2 жыл- 
дыц ішінде шығатын бес номер үшін! Және кәзір ол орган 
Р/з жылда мүны кайткенде де істен алмайды, ейткені 
«Южный Рабочнйде» мынадай артыкшылык болды — оны
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даму шынында тұрған, кэзірдің өзінде қалыптаскан 
Комитет, яғни біртұтас ұйым жасады. Дл Сіздер әзірге 
үшеу-аксыздар. Питерлікті Москва туралы умытуга, моск- 
валықты Пнтер туралы ұмытуға, киевтікті Киевтен басқа- 
нын бәрі туралы ұмытуға мэжбүр етіп отырған тарврісті- 
лікке қарсы күресудің орнына, адамдарды жалпыорыстық 
істі жүргізе білуге үйретудің орнына (егер біздің осы атқа 
лайыкты саяси партняны құрғымыз келетін болса, оларды 
бұл іске айлап емес, жылдап үйрету керек).— мүның ор- 
нына тағыда майдагерлік жұмысты, жергілікті тарөстілік- 
ті және жалпыорыстық соцнал-демократияның орнына — 
қайдағыбір пошехондық социал-де.мократияны дамытуды 
көтермелеу — пошехондықтан бөтен ештеңе емес, бұл 
онан бөтен ештеңе бата алмайды. Нагыз саяси органды 
кұру үшін бізде күштер соншалык аз, қыэметкерлер, ре- 
портерлер аз, саяси байланыстары бар адамдар аз. техни- 
ка мен экспеднцня практиктері аз,— буган біздің тэжрнбе 
жүзінде көзіміз жетті.

Бұл адамдар бүкіл Россия үшін аэ. ал оның үстіне біз 
атарды бөлшектеп, жергілікті жаңа мскеме құруға бата 
кәзірдің өзінде басталған жэне жан-жакты көмек кнрсе- 
туді керек етіп отырған жалпыорыстық мекемені тастай- 
мыз. Жақсы дегеннің өзінде, бұл жаңа жоспар тамаша 
табысты болган жағдайдың өзінде, бұл — орыс соцнал-де- 
мократиясының типін темендетуге, оның саясн маііыэын 
төмендетуге әкеліп соғады, өнткені «жергілікті* саясн 
газеттің болуы мүмкін емес, себебі жергілікті органда 
жалпы саясн белім эрқашанда аксап жатады. Сіз. «бұ- 
каралық* орган деп жазып отырсыз. Біз бул не деген 
хайуанат екенін түсінуден мүлде бастартамы) Пахомнй 
туысының да: төменірек. алдынғы катар.ты.тардан бү- 
караға карай төмендеу керек, түсінікті стіп, омірге 
жакын етіп жазу керек деп. ойлай басгзғаны мл ** Б іздііі 
мақсатымыз «бұқараға» жакындау ча еді. осы кэзірдің 
өзінде кынмылға енген бұкараны үйымдаскам сляси коз- 
ғалыстың дәрежесіне дейін көтеру емес пе еді? Бізге 
жетіспей отырған фабрикалар мен заводгардзн келетін 
хаттар ма еді, бізге жетіспей отырғаны саяси бет пердені 
ашу, саяси білім, саяси қорытындылар емес пе еді? Міне 
сөйтіп біздің саяси қорытындыларымыэды кеңейтіп, те 
реңдету үшін жалпы істі аудандық істерге бвлшектейік 
дейді! Және атар істі саясн жағыиан г*»уендегу мен қатар



иудандыь оргаинъщ жоспары арыылы окы технпкалык 
жағынаь да твмендетеді. Барльік куштерді «Л-Іскраға» 
оііиктіргишһ' ғана біз шын мәнісінде саясн материады 
бар аіі саііынғы газетт; жолға коя аламыз (мұныц әзі 
казірде бір жылдык тәжрнбеден кеііін далелденіп отьір), 
ад аудандык органнык жағдаііыкда кәзф жылына 4 ш> 
«ег шығар> туралы да оіілаі; алмаіісын. Ал егер шыдам- 
сыздык етіг. бір жоспардан екінші жоспарға ұмтылмасак 
жэне уакытша сәтсіздіктер діен жалпыорыстык мекеме- 
ніһ бая\ всуінен кысылмасак. онда 2—1 жылдан кеіііь 
екіапталык орган да шығаруға жетуге әбден мумкін бэ- 
лар ед бұл туралы біз кәзірдін взікде берік оіілаіі бас- 
тадык Б з  Пахомніі туысы, йблочков және Брускоь, 
арине. бұрынғы жолда тұр, <б'1скранын> бағытык да, 
уиымдык жаспарыі; да макұлдап отыр деп аилаіімыз,— 
іід е~ег олар бұл маседелер жәнікдег; квзкарастарын ез- 
~егткеі аопса, онда. әрине. әнгіме мулде өзгеше болады. 
Жалпы алғанда біз мыкағак ан-тан болып отырмыз; бұл 
адамдаг осы жоспааға неглкген сенбеіі кетт.. неліктеь 
сашпа ~ез сенбег кетті? *себеб:; олар жана жоспар еск. 
жаспардл оұздтыьдығык кермеіі отыра алмакды ғон . 
"■ранаіагттыь сьлдарыкан 5а- Зірак «з жолнміызды са- 
луға осх уакытка денін 5ір-ак рет кана эрекет жасадык 
кш және бұл ареке~ әл де ~ллык кунреу ге әкеліп соккаь 
ж ак— аг. 5 із іі—3 сагтазаікіераен кеіль де ісг: тастауға 
тни едіеспз. 5ұл адамдаг шетелдег баспадан гвр Рос- 
снкдағс. пнсішга кнбірек ннетгес бола бастаған жок па 
екег- Бірак олар Расснкдағы баспа ушін 5әр Ъе істел- 
~ендпк. тіггг . іЖі сомға деіш-; жұмсалғандығын, бірак 
азшге еп. какдаі каггкжелер шыкдағаныь біледі ғок. 
Чіыканы антуғЕ тшспіс затында «ііскранын» росснкльв, 
ұиьміынык ьакдай да болсыь ауднндыь немесе жергдіікт: 
ортаь пшғаг: ■шншдегі какдаі да болсын жэспярын 5з 
сезсд тевіс және зынндп: жаспаг дег есепсеііміз. <.і Іскпа» 
ұшшы кт;іігтегд бұл ұйымсьсз да керегінеь кнг болыг 
отыпғаг бвіііиевггег '.тпіь емес. сі іскраға» кемек етіг, 
даиы“ т тдшк осс авклДс. паггтннн& йшікгііп, уішь емд 
сдаеііі- ГЯфіШВВВД&Щ ЛЬ дЛІГТер с̂ одру&і ЖвНЛЛІг МаііШіМ 
ғань аііталіяа: бідк Ь . жәнь Пихдигай Та:нь-
Та  і-: і^шггьарлвг таыынтаг. ддатдш таь-
зшг ьеіһж Аг Зіх аашьти. вма с р у  Кіізіыіь квлпы бүліЕ} 
бм п і жуз іті: агтліь 5_дадш Игех длах лп жехдх ал
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алаи 23 бслалы леп тапсл (бұл оларға аіікынырак кон 
онла олар оған екеуін бірлеіі емес. күзщікүн босайтын 
алаильі (Плхомиіі туысыні косып ллсын Ал сон- 
лж. о.тарльш кауіпсіздж мүхіесі үшн ле, бірлесіп жұ- 
шс істеу мүллесі үшін ле. тұрғын орынларыь кезг.л- 
мезгы ауыстьфьш отырудын вте-мвте кажет екеклігі 
женшде ле олар үмыпхайтьш болсын. Егер. аыырындь. 
Пнтерлег: Коміггетті каратып алуға оет: келетін болса. 
онла. әрине. оны «Исіцэаіш» бар жігерімен колгг ал;/ға, 
онык шығарылуын жнілетуге де, млйдатерлж жака меке- 
келер атаулыға карсы күресуге ле мәжпүр егт керек 
Ліаилагерлж «экономнзмнен» гвр. элгеекабзв аиау кшт 
өптхен біалін соншалык терен сенімі.мк боішншь эконг- 
ннзмнін аса терен тщш.лік тамырлары как сол майлагеі- 
лікте жатьср. Сонлыктаі: біз осьі манлагерлнг* женбейів- 
ш е . оғап берілетін карыз атаулыны бұзбаііыншь сансі: 
ісез жузшлег: ғана емес, іс жүзінлегі саяск яғні ушметвв 
гнселеі. ыкпал ететін және жалпы шабчыяды әзішкйгіе 
козғалыс ешкашан ла бплмайлы. Егет СПБ «іЮжншё 
Рабочшглін» 400 ланасын сатып алыг. ггырса «Ішшь- 
лнзсг» тобыг,г' «Искраныв» I 000 данасык тара~улп. колгі 
алыг отыр. «Искраныи» ланаларыі осыклаі иеьлшет.лі 
таоатуды карастьфсын. онла петепб],ті”~ік -толык Гюлм 
болуык карастьфсын (кажегг болғак жағдандЕ бұх бвлія 
ерекше косымша құрастыралы ая сокла Гінгтетш іл ш т -  
тыг алулык баска ла мінлеттешнік одрік Гізліь ьлхшг 
кызла көленіселеген как сол мінлетке ле ког жғхегн Гн- 
лалы Мынаны есінізге сал- лы і-ліжет дег есеттгеіш::: 
«іфакгшстерлш» бәрі ле: жұмысшыларғЕ -т.-сшнгзпг
жағынан «Южный Рабочиіаік. «Искра алдынш иг-ык- 
іпылығы жіж легенге келісіг. огыт.. соклыіла; ог лллкг 
ле кабылданбайды. Қүштер мек каржыларды бьлше*гте’ 
есеастык және кыллшс — «Нскраа акшасыз гг-ыі Гішяе- 
бір сфыс атенті оғак бір тыііык ла тгуыг периеі ггыт. ьг 
солак бола -уфса да аркш жака каогжа-таглл кеітек етк- 
тік жака ісгі ойлаг шығарула лсынык баі». ұста«- 
лылыктык жегімсіз екеклгік лалеллег гтыі. Піылыілы- 
оак болт кеоек езімізлік кпсшшажыз атжыЛі». бл еь 
детенімізте тая’ ао&дь болмасг да жеггемл. гг ліынаЖ# МІ

ұсынылыг стыоғак жоспахлл ншэете аслшғакла не нар- 
селен үміт еттге оолгтыклс«~ы «РаГючее Ькажн» тожпнбе- 
сшіе ва& ьш л таркш каЕ  ім рдц д кпыь.
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юшіГһи.гыіт «я «шглішліішііііа .ьтмгъа,пшклея к ір ісш і 
сішіалгіія — /йілижнсш ш іп та  ^ і^ам ао ая . Одессаны — 
иал /и . йггеітімішіііі Глл'1,і» иілвет еді — тастал, СПБ.- 
?• р.гті. іііі «ийш иоглііпа.ош таш луы н талап етеміз. 
-тп /іл  .;л.ктіц*г)ил'№ іһепяаіді •//]-« 5олыл кврінсе, онда 
лл і.-ц Оинм и.ніл иы гщ яарзы  біздіи съезімізге 
«йі • мУ:п- шлі;иірі ігіірШіД. вс вйтіп-буйтіп реттелсе, 
һ  т і-г і и«ял*т Ітшами л».:»! сиакырамыз. Кепшйіікке 

ар|МП9Шігве^ж^іив? й в» ,піі»і ібдика*. онда кепшілікке ар- 
л йтгшншлтгн*» ішшла^гды кенейту ісі көзделіп 

гнл ҒЬдті лнп «ж  (йквм те/лімыздмн ғана пікірін
иг цу а ;ат ету» тобинын да пікі-

рр#1 'ійшреаіі •

^ іЧіннРіМ*IИънлім#*/А*м ^ФчНчт*
ФЩіш1 (Шғ м Машлттт блвылғйн ктиірм$

Гишытиа басылып отыр

$



Г. Б ПЛЕЛЛНОВКЛ
25. УП. 01.
Кы«батты Г. В.! Кеше атрарлык чхчччо жк»’«5м.юп м'- 

таятарды алдым. Оларды жібергехщ үтош рахмет. \\ен 
Чераовка (шінара Герц пен Булгаконка) карсы «агрлр- 
лык> макаламмен едәуір-ак шүғылдаму дамын. Бул Чор 
новтын взін аяілыз талкандау корок \ой дон ойддймым**

Жана маған Велпка келіп кегті. Сілдің оглм жааган \а 
тыныздын кенбір жерлерін окып Г>оріі. Қоррекгура 
жөнінде біз «катымыздан келгеннін бәрін> істедік. мпш 
кеш батмаса. текстіге ендірілуі корок түлотулорді Імгцко 
жібердік: ал егер кеш бадатын бадса, онда бі? атарды кі 
таптык аяғында сөзсіз ескертоміз. ойтоуір. айта калгандай 
жамандык батмаиды. Корректурлсын ойолім жүргіаді 
жэне колжазбамен салыстырып шықты (Гіздін оскорту до 
«Л\енде бул жок еді! дегеніціз Сіздіц жанлыс жаага 
ныныз болып шыкты. өііткені мен кәзір гана колжпаба 
дан қарап едім, Сізде шынында да «май квгерһісі* доц 
жазылған екен. Біз муны да түзсттік). Корроктордын ка 
тесі дегендер сөзсіз болатын нәрсе, сондықтан бһ мунан 
былай Сіздің ұсынған «тактнкацызды» іс ж\ «індо колда 
намыз: авторға б і р ін  іи і 'коррскг■урасын жіборіи оі ыра 
мыз (екіншісін жіберу — кеш болады), сонда ангор :коко 
әріптер мен тыныс белгілерін түаепюй, «йткені муны 
корректор да түзетеді ғой жәпе мұныц мпцызы да ніама 
лы,— м а ғ н а  ж а ғ ы н  б ү р м а л а й т ы н  пша  қалып 
қойған фразалар мен сөздерді түзететін немосе бір о т д |  
екінші сөзбен алмастыратын болады.

П. Б.-дан мақаламды67 алдым, оған қоса ,\аг жааып 
жіберіпті. П. Б. да жұмеартыцқырауды жақтайды. С оіі



70 В. И Л е н н н

лыктан мен, аібетте. Сіз бен П. Б.-ның нактылап көрсет- 
кен жұчсарпларының бәрін енгізіп те қойдым. Ал енді 
макаланык букіл сарынын өзгерту гезресііүе* барлык 
тиіо. лерлі сыкак етумен алмастыру жағына келетін бат- 
сақ,— онда, Сізлің бұл жобаңыз маған ұнайтын болса- 
дағы. мен мұны істен а.\атыныма күманданамын. Егер 
мен авторға «ашуланбаған» батсам, атай жазбаған да 
батар елім. .Лл «ашу» барла (бізге ғана е.мес, алғысөзді 
ск>нпы социал-лемократтың кай кайсысына да түсінікті 
«ашу» барла) менің оны келіп жасыруым және бұл ара- 
да келіп айла жасауым кыйын. Тағыда жұмсартып және 
тағьіда ескертулер жасап көремін: мүмкін, бірлеме шы- 
ғып та калар.

Алексейге онын рефераты жайынлағы Сіздің (ол көп- 
тен бермен және асыға күтіп жүрген) пікіріңізді табыс 
етемін. Алексей, мүмкін, Сізге айтуды ұмытып кеткен бо- 
лар. о.і Л\ихайловский туралы такырыбын Рязановка өзі 
берген (Рязанов оны жазып та жатыр). Мен Сіз «Данкгы 
орынлаға» реиензия жазасыз ғой деп түсініп едім, сөйтіп 
оны Сізге жіберген де боіатынбыз.

Колынызды катты кысамын. Сіздің...
Егер Колыювты көретін болсаныз, менен оған «Воль- 

ное Слово» үшін үлкен рахмет айтыныз.
Айтпакшы, ұмытып кете жаздаппын-ау. Сізден тағы 

мына мәселе жөнінле кенес сұрайын деп едім. Әлгі Чер- 
нов хайуан Фр. Энгельстің «Русское Богатствоның» 1900 
жылгы 1-номерінлегі «Неміс шаруасы» деген мақаласы- 
нан цмтата келтірелі — оның аяқ жағында Энгельс «мар- 
каны калпына келтіру» керек депті. Мен бұл макаланы 
таптым. Л\ұның өзі Епһүіскіип» сіез Богіаіізпіиз ү о п  сіёг 
Сіоріе гиг \\гі55еп5сһаИ-ке Апһапст-тың «Эіе Магк»68 деген 
аудармасы екен, ал оның бержагында «Р у с с к о с 
Б о г а т с т в о д а » м ү н ы ң  а я ғ ы н а о р и г и н а л д а  
жо қ  екі абзац (18 жол) қосылыпты. Баска аудармасы- 
нын бәрін мен абзаитары бойынша салыстырып шыктым, 
ал осы екі абзацтың кайдан әкеліп косылғанып сайтан 
білсін. Бұл сұмдык маскаралыкты әшкерелеу керек еді, бі- 
рак тек... осында бір шатак жок па екен? Энгельстің бұл 
макаласынын басқа тексті жок па екен? Орысша аударма-

— немесе. Ред.
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сына жасаған ескертлініе «Русское Боглттвомкч> ре 
дакцнзсы былай дейді:

«Онын Энгельстін' бүл чақаласы 80-нші жылтарта>

сөз 21. IX. 82 жазылған екен' «не.чіс журнаддарымыч 
бірінде> ?? «Хеие 2еі1»*-па? нечесе «Цюрн\ Социлл-Ле- 
мократы» ча? Сіз білмейсіз бе?" .<кллы койылмлй жлркк 
ка шыккан еді» [???". «Бірлк Энгельстін озі тостлрынын 
біріне жіберген оттискасында» [зіс!!** Ланнльсонғл млэ 
Сіз бұл жөнінде Энгельстен ештене естіген жоксыл бл?‘ 
«ол өз иннциалдарымен кат койыпты». Дл онын үстіне 
макаланын тарнхи жлгы «5сһ1езізс{'е Л\і".ілгііе>***-нін 
алғысөзіне және «Хеие Кһеіпізсһе 2еИип§г»****-тегі мл- 
каласына (апрель-март. 1849) ұксас.

Осынын анығын ашуға көмектесе алмайсыз ба? «Хеие 
Рһеіпізсһе 2еііипог»-те немесе баска бір жерде «Біе 
Магк» деген макаланың басқа тексті бапған жок чл екен? 
Энгетьс кейін «марканы калпына келтіру» туралы аигын 
алып тастаған жок па екен??

Мкунхеннен Женгвага жіберілген
Бірініиі рет 1925 ж басылғам Каіжаэба бойынша босы.*Ш отыг

* — «Жана Заман». Ред.
** — солаб!! Ред.

*** — «Снлезия мнллиарды». Ред.
**** — «Жана Рейн Газеті». Рсд.
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П. Б. АКСЕЛЬРОДҚА
26. VII. 01.
Кымбатты П. Б.! Сіздің хатыңызды алып, мұқыят окыи 

иіыктым (Алексей де окыды). Сіз өзіңіздің ескертпелері- 
нізді сочшама толык жазғаныңызға катты куанып кал- 
дым. Сіздің тек мені шектен тыс («үлкен») «каеарма» 
деп о і.тауыныз бекер. Белгілібір жерлерін жұмсарту 
жо.іілдегі Сіздін аитканыңыздың б ә р і н  (сондай-ак 
Г. В.-нын айткандарыныц бәрін) мен еске алдым, яғни 
бар тык жерде де жұмсарттым. «Сомына бір тыйын» бар- 
іык жұмыппыларды біріктіреді деген жерде мен жакша 
ішінде «зкономистердін пікірі бойынша» деп костым. 
«Самодержавиені тежеу» дегеннің орнына, Сіздін айтуы- 
ныз бойынша, «жою» деп жіберді.м. 82—83-беттердегі 
бһдіи либералдарды пайдалану ойымыз мағнаеында 
абаГкыз айпллган жерлерді (яғни абайсыз айтылып кет- 
кец пікірлерді), Сіздін кеңесіңіз бойынша, мүлдем сы- 

тастадым. Сіздін «Тарихи жағдай» туралы кітапша- 
ны :гя мензоп ескорту де бердім, онда менің аз козғап 
огырған мәселем Сізде толык тексерілген деп көрсеттім. 
Либоралдардын (Р. II. С.-ты алғанда) жұмысшы козға- 
тысын кобірек түсіпе бастағанына куануға болады деген 
бір екіяуы: сол костым. Витте запискасының осындай ал- 
\ ыео :бои шығуыпа «өкінуді» мүлде сызып тастадым. 
Макалаиың біріиіиі жартысында да, екінші жартысында 
ла тағы бірсыиыра катты сөздерді сызып тастадым. Жал- 
иы а.іганда мон жеке жағдайларды жұмсарту жөніне 
колгенде тіпген де оіпиа қасарма емеспін, бірак тек саяси 
алаикгык жасаганы үпііи Р. II. С.-тын талқанын шығару 
иртюмы.і (жане міпдетіміз) туралы ойдан мен прннцип- 
іік жагынан бпстарта алмаймын. Ол нағыз саясн ала-
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СІЭЛІН И<'Гро*
Неггп Ог. МесІ. Сагі Ьеһтапп

(ЗаЬеІзЬег^егзІгаззе 20 а/ІІ-қп жпаыцыа 
Мйпсһеп (ішіне ( і і г  М с и с г ) .

Мюнхеннен Цюрихқа жіберілеен 
Бірінші рет 1925 ж. басьиган КоАжазба боЛыншп бпсыіып отыр



74

24

Г. В. ПЛЕХАНОВҚЛ
30. VII. 01.
Қымбатты Г. В.! Сіздің дачадан жазған хатыңызды 

және жіберген жаңа кітаптарыңызды («Ғіпаі ҚерогЬ, 
Віогкіеі еі Уапсіегүеісіе еі Эезігёе*) алдым, оларыңызға 
ете көп рахмет.

Тезяковты алғаиымыз жоқ, оны сірэ ала алмайтын да 
Солармыз, өііткені ол Калмыкованың70 складынан жазып 
алынған еді, Калмыкова Питерден үіи жылға жср ауда- 
рылатын болып, складын жапқалы жатыр (бұл ең соңғы 
және әбден анық хабар!).

Кулеманды71 Сізге бүгін жіберемін.
Энгельс туралы «Русское Богатстводағы» подлог72 жө- 

нінде барлық шараларды қолдануға тырысамын.
Рецензиялар жөнінде бізде анықталған нәрселер аз. 

Кәзір жұрттың бәрі өз мақалаларымен шұғылдануда 
(Велика — Бердяевке қарсы, Путтман — журналдық за- 
меткаларымен =  «Русское Богатствоға» қарсы, мен — 
аграрлық мақаламмен73 еіс.). Ал онсоң рецензияларға 
уақыт та бар ғой.

Р. Н. С.-қа қарсы мақаламды, бірқатар катты айтыл- 
ған жерлерін жұмсартып, баспаға жібердім. Оғап тағы 
соңғыеөз жаздым, онда Драгомановтың бір мақаласы 
(«Толцыте н отверзется») мен Р. Н. С.-ты еалыстырып, 
біріншінің артық екенін көрсеттім. Онда да (Великаның 
талабы бойынша) кейбір сөздерді жұмсатыңқыраймын. 
Бірак менің талкандауымның жалпы сарыпын иегізінен 
қайта жасауға енді болатын емес.

* — («Корытынды баяндама», Блондель мен Вандервельде және 
Дестре). Ред.
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Россиядан жұрттың көңілі Бердясвте деп жазып жа- 
тыр. Арнаулы философия саласында ғана емес басқа жа- 
ғынан да талқандайтын адам міне осы! Рас, оның «Мир 
Божийдегі» соңғы мақаласы жайында Велика мақала 
жазып жатыр.

Сіз П. Б. екеуіңіз кездесіп, программамен шұғылдана- 
тыныңыз туралы хабар мені өте куантты. Егер біз Сіз 
бен П. Б.-ның жобасы сыякты жобамен жұрт алдына 
шығатын болсак, бұл алға басқан ірі кадам болады. Ал 
бұл іс — ең кажетті іс.

Қолыңызды катты қысамын. Сіздің Петров

Мюнхениен Во кантонына 
(Швейцария) жіберілген

Бірінші рет 1925 ж. басылган Ко.іжазба бойыниіа басылып отыр
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА
21. X. 01.

Кымбатты Г. В.! Жуырда Сізге Энгельстін программа 
туралы макаласы74 басылған «Хеие 2еі1»*-тің 1-номерін 
жібердім. Сіздің жұмысыңыз үшін, яғнн программа жо- 
басын жасауыңыз үшін ол макала Сізге кажетсіз болмас 
деп ойлаймын.— Онан соң Сізге бүгін корректуралар жі- 
беріп отырмыз: карағаннан кейін бетіне «Огиекіегііо;!»** 
деп жазып, оларды тезірек тура Днтцке жібере көріңіз.

Мен ішкі шолуға75 деп кейбір кішігірім материалдар 
жыйнастырып алдым, жуык күндерде оған колма-кол 
кірісемін (кәзір сыркаттау.мын: жол жүргеннен кейінгі76 
инфлуэнца тәрізді бірдеңе). Ал енді бүл жұмыстан кейін 
«Искра» үшін, ал одан кейін алдакашаннан бері кейін 
калдырып жүрген кітапшамен77 шұғылдануым керек, 
сондыктан программаға менің мүлде уакытым калмайды, 
бір Сізге ғана еенім артамыз.

Франциядан хат жазып түру үшін бір француз жөнінде 
кеңес бермейсіз бе? (Даневич, сірә, бастартатын болар.)

Қолыңызды катты кысамын. Сіздің Ленин.

Мюнхеннен Женеваға жіберілеен
Біріний рет 1925 ж. басылган Колжаеба бойыншш блсылып

ФТЫр

• — «Жана Заман». Ред.
•• — сБаспаға дайын!». Ред.
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА

2. XI.
Қымбатты Г. В.! Сіздің хатыңызды алдық. Сіздің мақа- 

лаңыз, біздің ойымызша, «Искраның» 10-номеріне ба- 
рады.

Тоғызыншысы жуырда шығады: 8 бетке денін көбейіп 
кеткендіктен кешігіп қалды.

«^еие 2еіЬ>-тің 1 және 3-номерлерін алдыңыздар ма 
(пайдаланғаннан кейін оларды қайырып жібере көріңіз- 
дер)? Оларды Сіздерге мен жіберіп едім, өйткені оларда 
Энгельс пен Каутскийдің программа туралы макалалары 
бар-ды, ол макалалардың Сізге кажеті болуы мүмкін. 
Программаны қашан жазып бітірмекшісіз?

Маркстің шыгармалар жыйнағына рецензия78 жазу 
жайында Сіз ештеңе жазбай отырсыз. Біздің туоінуімізиіе, 
Сіз оны бізге дегенмен жіберетін боларсыз — «Заряның» 
2—3-номерлері үшін бұл рсцензия сөзсіз кажет. 4. XI. 
IV том шығады: Лассальдің Маркске жаэған хаттары; 
бірак басылып шығуын кешеуілдетпеу үшін ол жайында 
енді рецензия жазудың да кажеті жок.

Мен ішкі шолуды аяктап келемін. Алексей Любек ту- 
ралы жазды. Рецензиялар бар: Франк туралы Сіздің ре- 
цензияңыз, Алексеевтің үш реңензиясы +  Маркстің шы- 
ғармалар жыйнағы туралы Сіздің рецензияңыз +  «Свобо- 
да» т>-ралы Велика Дмитриевнаның да реңензиясы болу 
керек. Осы жетеді.

А1$о* «Заряның» 2—3-номерлері дайын, әңгіме тек 
басуда гана калып отыр, басу ісі ноябрьдің ортасына 
дейін аяқталу керек еді.

Колыңызды катты кысамын. Сіздің...
• — Соныыен. Рвд.



Р. $. Программа жөніние саншама сұрағыштап атыр- 
ған себебім. «Заряның:> 2—3-яомері шыккан бонда, 4-но- 
мер үшін терушілерге беретін материалдьщ болатын-бол- 
майтынын білу керектігі. Маған бұл жөнінде Оіеіг тыным 
бермей отыр.

Егер Рязановтын макаласын әлі жібермеген болса- 
ныз, - тез ір  е к  жіберіңіз, әіітпесе ол .-Хлексейге күн кер- 
сетпес. Рязанов (және онымен б'шге Рал/из, сол үшін) 
макаланы кейінге калдырғанға катты жәбірленіп калып- 
ты және, сірә, а' тактағысы келетін сыякты. «Редактор 
бола білмейсіздеріл деді бізге Рагүиз.

Кандай?

100! м. 2 ноягіпьде жааылган
Мюнхмнен Женезага жіпериген

Вірінші рет 1926 ж. басылган Кхз.іжазба бсйыниш басьиып
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тгп гг  й : : ; ;  н %зінл.е бфкатзр дгкын және тез аякташш 
зселе";. Онз- сон кэзіргі кезле (жанаша декабрьлін ; 2) 
шет е.т'ерле алауыздьпстар тчралы реферзттар окыЛыл 
А і - а ; '  — срабочве Дииішві» еюлінікі, екіншісі —
Ляганын екітінікі. Бұл рефераттар да ете тез аранын 
. .. -.-е Сі-.ті-.еі беті.не і_ь:?ады. со.-дьлітан. оларды күт- 
пейінше хоафереяоня шакыру акшаны боска шапп- жәае 
босха шыгындану болады.

2) Егер конференаня болатын болса. біз оған а р н а и -  
л и  е>:іл жібереміз. Сондыктан (1) конференннянын та- 
ғайындалган-тағаішндалмағандығын; (2) кайда болаты- 
нын; 'Зі кашан болатынын жене (4) конференциянын 
паро.ті мен оған келу жайын бізге дереу хабарлаул/н - 
детті  н э р с е .  Конферениияны зансыз деп жарыялай- 
мыз жоне екі жағын бірдей тындамай мәселені шешкісі 
келеді лел дереу жұртка жаямыз деп коркыта отырып, 
комитеттер мен топтардын бұл мәліметтерді хабарлауын 
формалдых, түрде талап ету керек.

3) Егер комитеттер немесе топтар конференнияға «Ра- 
бочее Лело» жағын жактайтын екілдер сайлайтын бол- 
са,— бұған дереу және формалдық т\грде карсылык біл- 
діру жоне «Рабочее Детоны» жактаушылардан да, 
' И с к р и н ы *  жактаушылардан да (гезресііүе*: кепшілік- 
тен жоне азшьктыктан) екілдер болуын талап ету кажет.

4) Конференция ' И с к р а г а »  карсы шыға калған 
кунле, бұган жұрт алдынла карсы шығуға кенбейтін ко- 
митеттер мен топтардан ш ы ғ у  кажет болады,— және 
шыккан бойла мұны және мұның дәлелдерін « Я с к р а -  
д а» дереу жарыялау керек болады. Мұндай әрекеттер 
жайында ез адамдары дереу келісіп алулары керек.

5) Бұлардын нәтижесі жайында бізді дереу хабарлау 
жэне барлық әрекеттер женінде дереу хабарлап отыру 
керек. «Искраны» жактаушылардьщ барлык жерде де 
бір ауыздан сез, бір женнен кол шығаруы ушін бар.гық 
күшті салу кажет.

1901 ж декабрьдің орта шенімде 
Мюнхенде жазылган

ВІрІшиІ рет 1928 ж. басылган Колжазба бойынша басылып
отыр

— тиісінше. Ред.
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Ж|эеге асырулы катты втшсмія

1901 ж. п  
Мкмлгннеч Гиееке
Вірінші ргг 1928

6 34 том

баген .«п оя і № і  ЙОДІЗ
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Л. И. ГОЛЬДМАНҒА

Сіз «Искраиың» орыс баспаханасы бар екенін құпыя 
устауды кажет ден білесіз бе? ягни: Сіз орыс данасын біз- 
дің ніет елдерде кең түрде көрсетуімізге қарсысыз ба83?

Ал енді біздің ісіміздің жалпы келіспеген жерлеріне, 
жуырда Сізді кврген адамның84 айтуына қарағанда, ол 
келіспеушіліктерді айтып, Сіздің қатіы қынжылуыңызға 
келетін болсақ,— біз бұл арада кәмек беріп жарый ал- 
маймыз. «Искра> ұйымының орыс мүшелері берік ұйтқы 
болып алып, «Искраның» Сүкіл Россияға дұрыс тарауын 
жүзеге асыру керек. Бұл түгелімен орыс ұйымының ісі. 
Егер біз мұны істеп шығатын болсак, онда іс қамтамасыз 
етіледі. Ал мұнысыз — келіспестік сөзсіз*. Дұрыс тарату 
және Седел сиқтиу мү.тделері жағынан қарағанда «Искра- 
ны» 2—3 номер аралатып, неғұрлым үнемі ынта туғы- 
зып отыратыи номерлерді таңдап алып, Россияда басты- 
рып оіыру ете маңызды болған болар еді. Мысалы, 13- 
номерді8'', мүмкіп, осылай шығару теріс болмас еді.

Ал кәзір бастырып жатырсыз ғой, солай болған соң 
анигурлым көп дапа еііп бастырыңыз: бүкіл Россияны 
гым болмаса бір рет қинигиттиндырып көру керек. Өзі- 
ңіздің аз таратамыз деп шағынғаныңыз есіңізде ме?

Тағыда үлкен сәлем жолдап, ісіңізге сот тілелік!!

1902 ж. 3 яңөарьда жазылгаы 
Міонхеннеп Кишинеаке жіберілген

Ыріниіі рет 1928 ж басылган Колжазба бойыніиа басылып
отыр

* —  Дс\ченгы*н таратушы функіінясын агкара алар ма еді, ка- 
лай ойлайсыз?
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7. II. 02.
Кымбатты Г. В.! Сізге Бергтің түзетуімен коса про- 

грамма жобасын жіберіп отырмын. Жаза қойыңызшы. 
Сіз түзетулер енгізесіз бе немесе бүтіидей басқа жоба 
тапсырасыз ба. Оның үстіне меиің Сізлі қандай жерлері 
канағаттандырмағанын да білгім келеді.

Дін жөнінде мен К. Маркстің Гота ирограммасы тура- 
лы хатынан Оеи іззепзігеіһеіі* талабын қатты сымаганын 
және социа.т-демократтар геіі^ібзет 5рик**,е қарсы кү 
ресетінін де тура айтуга тиіс дегенін оқылым. Сіэ бул 
сыякты нәрсені мүмкін деп білесіз бе жане қамдаЙ форма- 
да мүмкін деп білесіз? Бізде дін жөнінде сақ бату тура- 
лы пікірлер, «республика» жөиіндегі сыяқты. немістерден 
анағүрлым кем ғой.

Ко.гьцовқа Сіздің данақыздап көиііруге Оере ңойыңыі 
шы: бұл көп уақыт алмайды ғой.

Сіздің жұмысыңыз калай жүріп жатыр (егер Сіэ, біэ- 
дің ойлағанымыздай, «Заряға» мақала жаэып жатқан 
болсаңыз)? Оны кашан аяктамакднысыз?

Ал «Хеие 2еіІ» (№№ 1 жоне 3) пен а г р а р л ы к ,  
п р о г р а м м а  т у р а л ы  х а тты  Сіэ чаған жібермей 
ак койдыңьіз!! Жіберіңізші немесе неліктеи тоқталыл 
калғаиын жазынызшы.

Мен Сізге 1902 жылга «СопгагГэ ЛаһгЬіісһего-ді*** жаэ 
дырдым. 1901 жылға арналған «ІУігіэсһаіШсһе Сһго- 
пік»**** февральда шығады деседі,— сол кеэде Сіэге жі-

* — £ ж дзи  бостзилыгы. Ред.
•* — Діня мзлығуилыккз. Ред.

*** — «Коирял Ж ы ллы ктзры ». Ред
+*** — «Э кояом яш ы к Хроника> Ред

♦
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береі «Тх^гозо-Проішшлгннгя Ггэетгнк» взігізте жгэ- 
ткрыл та едіятз. ендігі ала бастаған бхтарсыз?

Рабочеделошылар жайында естіген жааалығкныз ніэк 
га? Бізде — кұлак неснендей ешбір сыбыс жок.

Менін кітадшак терілід жатыр.
«ҮогжаіІ5>* тілті зтыаіаша жауапты да б ао  дан бас- 

тартты. сокымен мәселе «Үогзіапсжа**, кедггі. Бебелъ 
бізді жактайды деседі. Керерміз.

Колынызды катты кысамын.
Сіздін Фрей

Мюкгеннен Женезхгъ жіЬерілггч 
ртт 1221 ж. Сасілиігс.ч

— сАлга». Ред.
— Баскарма, нсмесе Орталық Комнтет (гсрман с-х>- Р ™
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА

4. IV. 02.

Кымбатты Г. В.! Сізге отрезоктар туралы мақаламды*7 
жібеш'п отыомын. Окығаныңызлан кейін оны. мына \ат- 
пен бірге. П. Б.-ға жібере койыкызшы, өйткені егер Сіз 
менің алғаш қолданған жоспарымлы калдыратын бол- 
саныз (яғнн бұл макала бһдің ортак жобамызлы, была- 
йынша антканда. ортақ қорғау болатын болса), онда 
кажетті түзетулер жайынла бірігіп уолелесү керек. Егер 
де Сіз бүл жоспардың өзін макүлламайтын болсаңыз, 
онла баскаша бір амал ету керек болалы.

Программаның жалпы бөлімін (принциптік мәлімде- 
ме) меН кей жерлерде өз жобам бойынша цитатаға ал- 
дым: менің жобам кабылданбаған жағдайда муның өзге- 
ретіні өз өзінен түсінікті. (Онда мен кейбір цнтаталарды, 
Сіз карсы болмайтын болсаңыз, Эрфурт нрограммасынан 
ала алған болар еді.м.)

Велика Дмитрневна кей жерлеріне ескертпелерін сол 
бет жиегіне жасапты. бірак барлык жерлерде бірлей бел- 
гілі өзгерістер ұсынбаған. Бүл пункттер жөнінлегі өз 
пікіріңізлі жаза койыиызшы. Ол пункттердің біреуі жө- 
нінде мен өзпікірімлі корғап бірнеше сөз айткым кслген 
еді. Велика Дмнтриевна 79—8288 беттерді алып тастау 
керек дейді,— мен, әрине. оларды оншалыкты коргап 
жатпас едім. Бірак ол оларда «арамлық жасауға комек* 
те беріліп кетеді деп біледі, жобада усак арендаторларга 
(национализацняланган жердің) артыкшылык берілмсй, 
аграрлык заңдарды орындауды және ( \ТВ) жерді, маллы 
тнімді түрде күтуді ша р т еті п.  ірі арендаторлар ме:і 
үеак арендаторларга бірлей беру керек дейлі.



т Е К Л е я і я

5&ъг ьарсь: 6аіы-п: б*л сзұд-аімдмк лмсау> бал*- 
ьгглАт €гщ ..-  Оакаар алып коі;ып> жа>хартъілғіг 

> * - шяш*ліір дыя 1 ю жұзшспт акырилы. ола.рғг 
Кіиьайдгй ав^ардых ьаіиар к«м*еЕ « е  адмаидь: дейді 

/Се».. бул дір»ыс еі««с. вйзжаі (1 мұнді
.-ЗЛі»'ыға - рл:> аз«ія.:£»е к.оғ ам еске адынадь: «гұндаі:

• Хйғамда л:ұмь»сіШз: жалдамайтші івулійЕ снрек кеззесеті= 
і ; (2) гСайлар мұндг : шаруашы.ты£ техникг жс- 

не Зіісшокіиіи ж ағы іан «зкллға к,ойылған» жағданда 
?а а у«сер ы г  а.іадь- а.: мұ-.ьз т рлен істеуге бсхімайдь: 
г>й се- Белака Лллтрйеміань* коркытатыв кезет кешу- 
-  * Оолуь: мумі:.н емес; ч'Ц маишііанын жұмысиіытгрдь: 
і«:ы*.:івруь аегеа, арнае. ірі адл іркггін о&зсіз аэтажесі 
'/о ь: : аСк-тарі»' <С.рағ: Сіі үміттерімізд: капнталгстік
/'«айдіыль іл ардыя дам уш  тежеуте артып отырғаяымы:- 
/►:'//- /а /т а  олардын тсаык дамуына артып отырмыз ғои: 
м-чр Аы  . . .  . .  . і . /'іа.,.сар>ь онын Оераиіғында енеркасія- 
1 ■« орасан ьор есуія /куне лалыктын жерден көптеп ауы- 

/■' кере/ е:еді; (4) ұсынылып отырған шаранын ешбір 
е -ас / /,дар;а> хеме/. етпеитін: Оылай тұрсьш, кайта бур- 

ь /  котамда «зулы/дыкка» Сірден-Оір си;ьип: 
сьишмдм карсы шара Оолып табылады, ейткені ол қыз- 
м^тшні г/уиіуды да, жерді талауды да, маддын тұқымын 
■ < ларлатуды да тура тежейді. Буржуазиялых коғауда 

/ і-іыи да, жердіи де. малдын да к>*шін эсіресе тслан- 
іиражга салатым нак осы ұсак ендіруші.

Г.тер 79 -82 беттерді алып тастауды Сіз де жактгйтын 
болсгчыз. о;іда 92-бегтегИ ескертуді калай өзгерту ке- 

айтыніізшы.
Қа. ай ойлайсыз, букіл лрограмма тугел басылып шьгк- 

к^ 'о а  дейін лрограмманын аграрлык бвлімін (және оған 
аРна.па.іі ком веитарийларды) букіл программадан бөлек 
^а - ‘Щрип шығаруға жалпы бола ма?

Ь И -ліи макаласынык корректурасын кеше алып, 
'Ін і ім <: жібердім. Кешегі куні онын макаласынын коррек- 
7Ура/ыныи жалғасын Сізліи адресінізге жібердім. (Тез- 

ушіи ол тузегілген корректураны тура Днтцке жібе-
Ре «лар е д і)

I һ:‘‘і(Лі байгұс туралы — міне үш аптадан бері түк ха- 
^ар жок Тегі өліп кдлран болар. Бұл біз үшін орасан
ГКФ інміын боладыі

Колынызды катіы кысамын. Сіздін Фрей
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5. І \ ' Р 5. Кәзір Сізлің хатынызды ' ідым. Оны жүрт- 
ка бердім. Жл^ырда жауап каіітарамыз.

Д е реи  Берп-ін жобасы;; (Өзіціз ко.миосиялык деп 
атайтын жобаны>,>' Ғ г а и  Кі г оЦ,  $сһгаисіоІҒ$Іга$$е 
29. III Ь. Ьеі Таиг-тдеген аДреске жібере көрініэ. Ө ге ты- 
ғы з  жіберініз. өГг-кені олпп зың колында к ө ш і рме с і 
ж о к, сонлыктан олаг Сіздін ескертулерінізлі түсінбенді. 
ІМен вз басым екі жобпчын екеуін те, жүрттын барінік 
усынған «гупіінті жал> фогмасында. жарыялауды макұл- 
лар елім. біпак нотпілік кәзір, сірә, өзгеше пікірде сыяк- 
ты.1 Аграрлык кітаптарды Сізте жіберемін Жарыя маркс- 
истердің «кунасын' Велнка Лмнтрневча. сігә. жумоарткы- 
сы келетін батар леймін.

РГТ /9?Я ж  Лагылгач Кп ? * г л 5 Л а  КЫІычіШі  *асы.чы* 
отыр
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3. V. 02.
Кымбзтты П. БЛ Жуырда мен Сізге «К-ге жазған ха- 

тым/іы*'>1 жіберіп, мүлде кол тимей жаткандықтан Өзі- 
иізге арняп бір де жол жазбағанмын; Оныма Сіз кешірім 
ет«)сіз деп сенемін?

Енді Сізбен отрезоктяр туралы мақала жайында біраз 
гой.і-г хім келеді. Кәдірлі коллегияның керсеткендері мен 
тяляпгярыііыи бзрін. еске яла отырып, мен оны түзеттім. 
Енді ол кғ-йін Сізге жіберу үийн Г. В.-ға жіберілгелі жа- 
тыр: егер ол кешіктіріп тастайтын болса, сұрап алуды 
үмыгып кеттіегейсіз (ойтпссе Дитцтіц баспаханасы қарап 
түр!). і>ерг меніц түзстулеріме қапағаттаиды, бірақ ол 
мягян макялаға осіресс Сіз карсы болды дегенді айтты. 
Ггер бүл Сізді жүмысыңыздан онша калдырмайтын бол- 
еа, СІзліи иарязылыгыцыздың негізі педе екенін жазы- 
иызиіы. Маган бүл өте қызықты. (Егер макала жазып 
жяікян болсяныз. бяс бүря көрмеціз, вйткені бұл мүлде 
«іскл- кягысты» ацгімс емес, ал квбінесе розі (езіит* әң- 
гіме.)

Мец, маселен, Сі.здіц «...шаруаларға ауыр езгі боп тиіп 
огыріяи...* (крепосгпнктік тортіптіц калдыктарып) деген 
когмидыцызды дя онша түсініп отырганым жок. 1-шіден, 
пПымы:ч(і ештеце коспяйтыи болгаидыктан ол артык. 
2 шіден, ол дял смес (олар шаруаларды ғана ауыр езгіге 
сплып оіырған жоқ, ал онсоц олардыи зыяны белгілібір 
когямдык жікті «езудс* гана смес).

Проірямма казір кошіруге бсріліп ге койды. енді «Иск- 
рйнын» 21 номеріиіц басмякяласы есебінде жарыкка

♦ МгЛ|чіМІІНІ КгПііПІ І ‘ ч Л
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шығады. Менің (кадірлі коллегня рұқсат еткен) сынды 
жазуым керек пе деген мәселені мен әлі шешкенім жок, 
өйткені программаны баспадан «тыныш отырып» бір 
кайта-кайта окығым келеді, ал кәзір Лондон әлегінен92 
элі әбден айығып болғаным жок.

Л. Гр. мен Борис Николаевичтің жайы калай? Бірін- 
шісінің жұмысы калай жүріп жатыр? Екіншісінің ден 
саулығы калай? 0  ғ а н б із  ж у ы р д а (сірә) қ о.г 
артатын б о л а р м ы з, сондықтан дұрыстаңқырап жә- 
не тезірек жазылатын болсын.

Қолыңызды катты кысып, саулығыңды тілеймін.

Сіздің...

Р. 5. Б. Н.-ге айтып койыңыз, Воронежде 40 кісі ұста- 
лыпты (дегенді айтады), ал оның бержағында бүгін кел- 
ген хат олардың фамилияларын атап отыр: «Карпов, 
Любимов, Коростенев, Кардашев, Бутковскин, Махнозец 
және Губарева; соңгы төртеуі жауап алуға шакырылмай 
босатылып жіберілген. Уфада 8 тінту, 2 тұткынға алу бол- 
ған: Бойков пен Сазонов, студенттер». Воронеждіктер 
(1. IV) «Питерден — Киевтен келген жарлық бойынша» 
үсталған тәрізді (зіс!). Бізге тура келген бір хаттың бар- 
лық мазмұны осы.

Жалпы алғанда тұтқынға алудың ұшы-кыйыры жок 
көрінедііЛй сірә біздің надежа да ұсталған болу керек, 
оны Сіз цюрихта да, бізде де көрген және таныған бола- 
тынсыз,— я, я, соның өзі! Бұл тіпті өте жаман!

УВЛ. Гр. ақ жерлері бар «Приднепровский Крайдың» 
Сіз алған номерін дереу жіберсін.

Лондоннан Цюрихқа жіберілген 
Бірінші рет І925 ж. басылган Колжазба бойынша басьиып 

отыр



и

г  * •  г ^ * ж л н о і а і и п
і  V,

пг>*г~ «іл-іви.
гг - кез^ж 

тш !і деуг
® —  ------------ ■"■ 'М

" У ‘ ' * * * > *  * « * *  . > ^  ^ г .
' /  ** '"'■ ; "г-- ' . м- »-:г :
Ъм%н\ ^ » і я  О&іи штзттті_

<г-, ъ~.ы  *п уГ «жіггтаін с«п г.'»^г-г“ е:г*
| **** ешуеіШ мш пет рм л (»ма) мцг^ Оугад
г Жлакісіі* гм^игуи С о м м  (в й Ц ц я ц р  гііп

1*У'Л//ГІГГ'/р рі— Т - > “?:-Я ОГм^М. Щ ітг; чивгіег .ТГ?*? 7Г.:ч;1І 
**'* 'гіжр*гА 'гі% 4гг.'г> — гг„: »сяе
Пггті̂ » д г і. <уг-'2& т 1** *гп г м у іа г я  чг ғ.іігг Ғ  '7Т *~ Э*’^  
^ я г  г*еу з̂ц Д'7^7 і/-мг-*—»7г, г?пп Отат, т з4 я  Ғ.іээ 
«♦п Брздиги* >г 'V'** л  < р *г_г т ім  СП.Т.1 7 ІЭГТ 'ігтггггз 
г 'Г /; яере* Вул — і« члгт лдт&л л4—і*ггж гртя-

епк(і м ш ц р и і  и м гіу і ш  баовшмш баріі ю і
міидет** '/лгмилмригиіі, £•« «тг. лвэшші »г* эс»т* жаааоы 

«V/ •• .» *-г-: п . ч і' • :«*.,-»і в л-: »-2#;т.г*ш
л ^ е  (фіи-икк*  Иі* • -•*-» > « » г і ч .л ктсі.тіңрсе. Уу«м 
м**м '/игугг./тт* ш/і)гнта« о4.лцсгаршшш Еих. фсріелин 
лмк /«ягммми эор млиыш Саіаім 

І/рОлягии *іровокзп/4* 6*^ «юмгііЗ» лдаІХіІ Муала тяаеі 
болуи мумкг.і б.і г-ихч Лопцвояиіл-міші. Бішші ігржыз- 
гя илмигми біриеик і і л и і р т п ш і а  а-егагаяет €лілл- 
имсіярдми ялыиум гажап еэдес —блді ■ ле с«ш іүхззшре- 
лі *(«и'гм міилет »** үчіии «тліізілз счііл..* клршвыгшшіЗ

К/>,-**✓ >»»» гм»илі«іі т*ог*я»м ст» т*кшгжһім »*««*



Г. М. ІС р и ж м о к п іг е

С2К72ЯЫЗ. Егер біз (яғни сіз) оны мепгерыеяг ч болс* 
шнз,— онла мүлле жаман баілы ле.

Осы хатты түтелімен лереу Бролягииге жіберін % жлче 
5;зге калай ла жазсын ж-зне жн. жазыг түрсыи > н ■ 
ояыя хаттарынын барі ле біэге ойлағылай келія түр

Дерезоның влгені рас баіатын баіса. оила б зл нКлар- 
мен немесе Бролягннмен тезірех кврісуіміэ немесе вте 
толык жазысуымыз керех, егер Сізге Саша тура-іы (мү- 
каба үшін алресті тезірек жіберініэоер) барлыц ман* 
жайлы жіберу үшін жаксы алрестер (?) баіатын баіса 
осылай етуіміз керек.

Паспорт жвнінле бізге сенбей. ездерініэ сүраныныззар. 
Кәзір жүрттын бәрі білетін баіғандыктан Клзр меи Бр > 
лягиннін алмасуы жөн болмас па екен?

Москвалан кім лелегат болалы? Таіык сенімлі ме? 
Онын жаксы мүрагері бар ма? Сонычен: тагысыи тагы 
комитеттерге ену керек. Нижний сенімді ме?

1902 ж. 5 яайда жаэылган
Лондонріан Самарага жлберілггн

Вірінші ргт 1928 ж. Крлжалбй боб
07 ыр
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Сіздіа ескертулеріңізбен коса макаланы алдым95. Ре- 
дакаиядағы коллегалар жөніндегі әдеп туралы Сіздін 
түсінігщіз жаксы-ак екен! Өзініз тұжырымдап та көрмей 
отырғая ұсыныстарды «дауыска салуды», тіпті стиль 
жайын «дауыска салуды» айтпағаннын өзінде Сіз тіпті 
нағыз жиренішті сөздердін төресін көрсетуден кысылмай- 
тын көріпгсіз ғой. Мен Сіздің программа туралы макала- 
нызға сол түрде жауап берген болсам, Сіз не дер едіңіз? 
Егер Сіз біздін бірге жұмыс істеуімізді мұмкін етпеу 
максатын көздеп отырған батсаңыз,— онда Өзіңіздің қа- 
лап отырған осы жолынызбен Сіз ол максатка өте тез 
жете аласыз. Іс жөнінен е.мес, жай катынастар жағына 
келетін болсак, оларды Сіз кәзірдің өзінде біржолата бұ- 
зып болдыңыз немесе дұрысырак айтканда: оларды то- 
лык токтатуға жеттіңіз.

Н. Ленин

1902 ж. 14 майда жазы,іған 
Лонданнан Жгневаға жіберСіген

Бірінші рет 1925 ж. бссы-іған Ко.хжазба бойынша басьиып 
отыр
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23. VI. 02.
Қымбатты Г. В.! Мен Сіздін «басараздык» туып коге 

ме деген ойларды коііған чатыңызды алғанымнан кейін 
иығымнан бір үлкен жүк түскенден болды. «Басараздык- 
тың-> өзі сөзсіз бататын сыякты көрінғен санын. ондай 
онлар да ауыр бола түскен еді. өйткені мүнын партнялык 
салдарлары нағыз кайғылы батған болар еді...

Кездескен кезімізде мен Мюнхендегі «окыйғанын»4'’ 
басталуы жайында Сізбен әцгімелесуге өте куанаредім. 
кездескенде, әрнне, ескі жаранын аузын ашу үшін емес, 
сат кезде Сізге не нәрсеніц жзбір батғанын аныктау 
үшін. Сізді жәбірлеу менін тіпті ойымда да батмағанын 
Өзіңіз, әрнне білесіз.

В. П. маған Сіздің макала жайындағы хатынызды. 
яғнн Сіздің программалык макалаңызда өз көзклрасы- 
ңызды айтуға Сізге мүмкіндік беру туралы Сіадің үсыны- 
сыңызды да көрсетті. Мен өзім ондай иіешімді ең жаксы 
шешім деп есептеуге бейі.ммін және 25% анырмашылык- 
ты көрсету (егерде оны көрсетіп кою мүлдем кажет деи 
табылған болса) мүмкіндігі бар және редакторлас адам- 
ның әркайсысына да ол әркашан болған деп ойлаймын 
(ал Сіз де дәл осы макалада национализацня туралы 
мәселені — немесе «Заряның» 2—3-номеріндегі рецензня- 
да либералдар туралы мәселені біршама баскаша қоюды 
көрсетіп өткен болатынсыз). Менің мақаламдагы өзгер- 
тілуі жөн жерлерді Сізбен бірге тағы да келіи галқылау* 
ға мен, әрине, әзірмін және соның үшін Сізге корректу- 
раны жіберіп отырмын. Қалағаныцызды істеңіз. «Заряны» 
мүмкін болғаныніиа тезірек аяқтау керек еді, ойгпесе 
келісу сөздері тым созылып барады. Қа.тай болған күнде
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Г. Д. ЛЕЙТЕЯЗЕНГЕ
24. М Е 02.
'1о. -Гг-Та А“і А - э е  Е 

*аг Р.пплггіазес >. Сі>:е5 са N агс. Ад мен мгчауа мұн- 
с-с сіыньінаа "2 он~ 2  р г п  отырғаж жок» а :нг с:гә 5ас- 
кя жерге кётетін батгр. 5:ра& әз:р кгг-іг 6*р*ть чдарын 
оіл -ік~: ' хгт бетінде ЕхрёА:юл* адресін хчгчтетл ге бо- 
лгдьі>- Ліеа ертен үнте жүремія. Ж&-:гь. а-тға .га, бұл 
жер маған вте ұнады, жама.ч дема.тғаным жгк. тех амал 
не күшллері жазылдым деп биіп. диэтаны үмытып хе- 
тіллін, сондыктан кәзір тагыда катармен ауре бчзлыл 
жүрмін. Алайда мұнын бәрі түк емес кой.

Сіз дерезнянызда әлі кэп батасыз ба? Үнамды істін 
пайдалымен ікызметі бірігуімен пандаланып калғаныныз 
жане жаксылап, ұзағыргк дема.тғаныныз Сізге жаксы бо- 
лар еді. Кашан кайтасыз, өз жанынызда калам түрте 
сальцщз.

Л. Гр.-мен және Юрьевпен сөнлесуіңіздің нэтижесіне 
ризасыз ба? Әбден келістініздер ме және енді жаксы нә- 
тижелер береді деп сенесіз бе.

Комитеттердін, тіпті Питер комитетінің де ($іс!**)«ІІск- 
раға» бет бұруы жайында Росснядан жаксы хабарлар 
келіп жатыр. Кішкене бір кызык факт мынадай. Олар 
-і'Рабочее Делоға» бір кітапша жіберіпті. Оның (9-шы 
беттегі: бізге анық ж азы п^ы р!) ескертуінде: «Лениннің 
тамаша кітабын9і қараныз» деген екен. Мұндағы одақ- 
тастар — ойбай салыпты! және Питерге: оны еызып тас- 
таныздар, мұнымен сіздер өздеріңізді де, бізді де масқара

* Экспедицня. Р ед.
** — солай. Ред.
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Лггездіч жааа аивятютта турвр^с^шасші бітмеіжін.

Ко-ту-тьпты хатты кысазгьш.
Сізаія Ленон

■\гг г Лочзовга яаянш.

Л >. "і тыт-лг чвге» яйзлзттттьпг рой «босаНз^е»** .іаған
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.ч-ры"1.'':: йГаір. Со.та-'- ма глі - <л.т иіагасгырын сгыр- 
5 жсч п?*> Жа-ту.тмзсз-к Сіз бтр :ет окіа  Юрлзяовггын 

•а;.- 'тхасычіеи балыл етічгз ғсй? Егео солай батагзін 
болса, Сізле ат жзйьптла бһ чагаздар калғзч :нок аа 
немесе бвлайьгтага еглізле жок па?

* — м  арй«ыздаги
** сСгпіиалкст» Ред
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2- М ІЬ 02.
Сдадщ хжпишааы. а.ідь*м, қм.иоаігьі Ч.. ад оз*рга еч 

ауыз с&збен ғана .кауал чдаырааыіі. .чзгіс» сьфллсгйноііі 
калдым. .кагьфмьш.

Сіздіи хөгерш огырған пушпіНІз гкьо.ііде мса оір Сс 
іат хөргенім ікск. Меніііше. С з .ідасыа огырсыз ғо«і 
деймін. Ж ұмькшм үи.рмелерін, тоаіарьи» жоие \.іьімда- 
рын іөбен-г. дід :нуне нығайтудьщі орньша оларды >іара- 
тт> туралы лім оіілай алущы еді? Сіз маған оіе кұаын 
үйым ікұліысшы бүкдрасымен қалан каіьшас жасан ала- 
тыныя ісврсегпеднчіз деп жазасыз. Бүл солай Оо.іа \онр 
.га екен. •н.чгкен: (бұд \ ;еш <аі'.з а-ге> іода ' үрса .... 96- 
бетте нағыз к&п мо.иисрОе (курсиа ЛеннндГк ) ча« ыз 
әралуан фтм ациыифы бар> <гліыд :-к.п\ан (.\Ві> годыа 
жаткан:,Г: баска үаыдидрды.ч> (яғп.< рофесс-.ч- -ал чоо 
люаионерлердіа орталык ү іымы.-.. д бас-ч-і үиымдар- 
дыні 0 қажег екечдіг* гура. чер ,і С*з емңіз д,«.аица 
алып отырсыз ғон. .Чен градацннны ғана 6е«ці.іеа отыр- 
ған кәне осы градацияныц ец шегкері буыкдарыаыц 
шегін керсеттп .нырған кеім.е Сдц.к -.ч .• чарама ч-: 
сылык бар де’і білуіңіз оекер. Профессаонал {К..одюцао- 
нерлердіц (орталыктнғы) оге күнын жоне сығыз бшіла- 
яысты ат төбедінден үа:\ыеынаа 0<и «му,ае,іері 
жок> б ұ ц а р а . і ы ц  чұйымға> Оі аін — бү і інден бір 
буындлр жеіісі жа^ады к*и. Чеа <ек оуын.иірдың озаер- 
ген сыііллтындағы бағыгты ғааа корсеіемін: >ны.ч ч.гүр- 
■Лым сбук;ара.іық * бо.и-ан оийын, ф>г > рлы.ч чо.и фораа: 
ланған, соеұрлы.* ксм \уіы.-і Фо.іуға гшс делм . мел.ц

* — вз взіыен түеішкті РеР. 
7  3 4 - т о м
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тезисім осы. Ал Сіз оны бүкара мен революдионерлердің 
арасында аралық адамдардың керегі жоқ деп түсінгіңіз 
келеді!! Әсте олай емес! Мәселе мәнінің бәрі осы аралық 
адамдарда. Ал мен келіп ең шеткергі буындардың қасие- 
тін көрсетіп отырған болсам және аралық буындардың 
қажет екенін баса көрсетіп отырған болсам (мен иіынын- 
сІа да Саса көрсегіп отырмын), онда бүл аралық буын- 
дардың «революционерлер үйымы» мен «бүқаралық 
үйымның» о р т а с ы н д а  болатыны, болғанда құрылыс 
типі жағыпан ортасында болатыны, яғни олар орталық- 
таи гөрі тарлығы кемдеу жоне құпыялығы кемдеу,— бі- 
рақ «тігіншілер одағынан» гөрі көлемділеу болатыны, 
т. б. өз өзінен айқын. Мәселен, «фабрикалық үйірмеде» 
( әлбетте,  әрбір фабрикада бір-бірден аралық адам- 
дар уйірмесі болатын егу керек) «ортаны» табу міндетті 
нәрсе: бір жағынан, бүкіл немесе бүкіл дерлік фабрика 
сөзсіз сондаіі бір жетекшіні біліп алып, оған сенуге, оны 
тыңдауға тиіс. Екіпші жағынан, «үйірме» жұмьісын 
жолға қойғанда: оның мүшелерінің бәрін біле алмайтын- 
дай етіп, бұқарамсн ец көп қатынасып отыратынын үстап 
ала алмайтындай етіп, жалпы эшкерелей алмайтындай 
етіп жолға қоюға тиіс. Міне бүл Ленинде айтылған нор- 
седен келіп өз өзінен тумай ма?

«Фабрикалық үйірменің» идеалы мүлде айқын: төрт- 
бес (мысал үшіп аіітсам) революционер-жүмысшылар,— 
олардың бэрін бүқара білмеуге тиіс. Біреуін, тегі, білуге 
тиіс, ал оны ошкерелеуден сақтау керек: ол жөнінде
жүрт — революцияги қитынаспийтын (көрінбейтін) бол- 
си ди, өз адамымыз, ақылды дей берсін. Біреуі орталық- 
пеи қаіынас жасап оіырады. Екеуінің де бір-бір канди- 
даіы болады. Олар бірнсіие үііірме (профессиялық, білім 
беретіп, лақап таратушылық, шпиоидық, қаруланған жә- 
не т. б., т. т.| ашады, опыц бержағында, мысалы, шпиои- 
дарды үстау үшіи иемесе қару-жарақ тауып алу үшін 
қүрылатып үйірменің құпьіялығы, әрине, «Искраны» оқу 
үшін құрылатын үйірменің немесе жарыя әдебиетті оқу 
үшін қүрылатын үііірменіц және т. б., т. т. құпыялығын- 
дап осге болмайды. Қүпыялық үііірме мүшелерінің 
көптігіне кері пропорцнялық болады да, үііірме мақсат- 
тарыныц қолми-қол к ү р е с т е н  алыстығына тура про- 
порцпялық болады.



Білмеймін, бұл жайында ерекше жазу керек болар ма 
екен: егер керек болады деп ойлаіітын болсаңыз,— маған 
бұл хатты қайырыңыз, матернал есебінде Сіздікін қоса 
алып отырып, мен оны ойлап карайын. Питерлік жолдас- 
пен кездесемін және осында толық сөйлесемін ғой деп 
сенемін.

Қолыңызды қатты қысамын. Сіздің Ленин

Лондонда жазылған 
Бірініиі рет 1928 ж. басьиган Ко.гжазба бойынша басылып отыр
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4. VIII. 02.
Қымбатты Б. Н.І Сіздің екі хатыңызды да алдым, 

олардан жалған «түсініспеушіліктің» шыныида да, меніц 
бұрын поварға жазғанымдай (мен оған жазғанымда со- 
лай болады деп сенемін дегенімдей), түтін боп шыққа- 
нын көріп, білгенде өте қуандым.

Сіз отырып біздіц «агенттеріміздіц» қылығына шағы- 
насыз. Меніц де бүл тақырыпта Сіэбен сөйлескім келген 
еді — бұл тақырып меніц де мүлде ішіме сыймай жүрген. 
«Агенттер тым оцай алынып отырды»... дейсіз. Мұны бі- 
лемін, өте жақсы білемін, ешуақытта мұны ұмытпай- 
мын, бірақ біздіц жағдайымыздыц қайғылылығыныц өзі 
де (оллаһн қайғылылығыныц өзі, қатты айтылып отыр- 
ған жоқ!) біздіц солай істеуімізге тура келетіндігінде, біз 
өз ісімізде басы.м болып отырған ұқыпсыздықтыц бәріп 
түгел жецуге дэрменсіз екендігімізде ғой. Сіздіц сөздері- 
цізде бізге кіна қою жоқ екендігін мен өге жақсы біле- 
мін. Бірақ біздіц жағдайымызды әбден түсіпуге тырысын 
көріціз, өзіңізді «Сіздіц агенттер» демей, «біздің агент- 
тер» дейтін жағдайға қойыңыз. Сіз өзіңізді осындай жағ- 
дайға қоя аласыз және Сізге (меніцше) осылай істеу 
керек те — тек сонда ғана түсініспеушіліктер туу мүмкін- 
шілігініц қандайы да бір жолата жойылады. Екінші жақ- 
ты бірінші жақпен алмастырыцыз, «біздіц» агенттеріміз- 
ді өзіціз де бақылацыз, оларды табуға, орнынан алуға 
және алмастыруға көмектесіңіз, — ал сонда Сіз біздіц 
агенттеріміздіц «сүйкімсіздігі» туралы емес (мұндай 
сөздер түсініксіз болмай түра алмайды: мұндай сөздерді 
бөлектену сөзі деп қабылдайды, жалпы қабылдайды, 
Сізбен мәселеиі анықтауға мүмкіндігі болмаған, біздіц
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редакциялык коллегиямыц мүшелері қабылдайды),— 
біздің ортақ ісіміздің кемшіліктері туралы айтатын бо- 
ласыз. Бүл кемшіліктер оте көп және бүл неғұрлым ілге- 
рілеген сайын, соғүрлым маған бой көтертпей отыр. 
Кәзір моселе қабырғасынан койылатын кезец (меніц се- 
зуімше) нақ таянып келеді: не Россия өз адамдарын шы- 
гарады, бізге жәрдемге келетіндеріп алға үсынады, сөйтіп 
істі түзейді, не... Ал мен ондай адамдардыц кәзір алга 
усынылып отырғанын, олардыц саныныц өсіп келе жат- 
канын біліп-ақ, көріп-ақ отырмын, бірақ мүиыц баяу өсіп 
келе жатқаны сонша, үзілістермен өсіп келе жатқаны 
сонша, ал машинаныц «сыкыры» әбден мазаңды алып 
отырғаны сонша,... кейде тіпті өте қыйналасыц.

«Агенттер тым оцай алынып отырды». Я солай, бірақ 
бізөзімізге «адам матерналын» жасап алмаймыз, берген- 
ді аламыз, алмай амалымыз жоқ қой. Мүнсыз бізге өмір 
сүруге болмайды. Россияга адал, іске берілген адам кетігі 
бара жатады,— «Искра» үшін қызмет еткім келеді дейді. 
Сөйтіп, кетеді, әрине, «агент» болып кетеді, ал біздіц еш- 
қайсымыз ешқашан мундай атақ үлестірген емеспіз. Ал 
біздіц «агенттерді» тексеретін, оларға басшылық ететін, 
оларды басқа орындарға апарып қоятын қандай қуралы- 
мыз бар? Айта береец біз екініц бірінде тіпті хат та ала 
алмаймыз ғой,— және 10 нан 9 ретте (мен тэжрибеден 
алып айтамын) «агенттіц» келешек жүмысы туралы біздіц 
мундағы жобаларымыздыц бәрі шекарадан өткен куннің 
ертеңіне желге үшып кетіп, агент күдайдың ойына салған 
жумысын істеп отырады ғой. Наныныз, меніц мундағы 
жобаларымызға, маршруттарымызға, жоспарлары.мызга 
және басқаларымызға мүлде ешкандай сенімім жок, неге 
десеңіз муның түк керегі жок екенін күнілгері білемін. 
Біздің (басқа адамдарымыз болмағандықтан) өзіміздікі 
емес істі істеп, музға соккан балыктай болуымызға «тура 
келеді». Ал агенттерді тағайындау, оларды бакылап оты- 
ру, олар үшін жауап беру, оларды біріктіріп, іс жүзінде 
басшылыкетіп отыру үшін,— міне мунын үшін барлық 
жерде де болу, ұшу, бәрін де іс басында, жұмыста көру 
керек кой. Муның үшін п р а к т и к а л ы қ  уйымдастыру- 
шылардың жэне бастаушылардың. артелі болу керек кой, 
ал бізде олар жок кой, яғни, әрине, бар-ау, бірак аз, аз, 
аз ғой... Біздін барлык сорымыз осында ғой. Біздін прак-
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тика жузіндегі укыгасьіздьглығымызға карағанда.— көбіяе-
се әл-дэрменің кеткенше аш\-ланасың. бірак тек бір нәрсе 
ғана жұбатады: егер өсіп келе усатқан. батса және осы 
былыктын бәріне қарамастан айкын өсіп келе жаткан 
батса, ондашы. өмірі бар іс батғаны дейсін. Ашый келе, 
ондашы,— жаксы шарап болады дейсін.

Искрашынын: ««Сіздердің» агенттеріңіэ женіл-желпі 
адамдар» деген бір ауыз сөзі ғана неліктен бізді астан- 
кестен ботуға дейін жеткізе алатынын енді Сіз түсінесіз 
бе? «Женіл-желпілер» орнын тезірек ездеріңіз басыныз- 
дар — деп айткымыз келеді. Барлык сорымыз: «адамнын 
көптігінде, сонымен катар а д  а м н ы ң  ж о қ т ы ғ ы н -  
д а» дегенді біз айтып, каксап, тіпті кітапшаларымызда 
жазып келеміз ғой, ал біздің осы адамсыздығымызды 
айтып, жүрт кезімізге шұкыйды. Бұл арада бір ғана жат 
бар, ол өте-мөте кажет, сөздің нағыз дәлме-дәл. ешбір 
өсірілмей айтылган мағнасында кешіктір\те батмайтын 
жол, — ейткені уакыт күтпейді және жаулар да, «Осво- 
бождение» де, социалнст-революционерлер де, жеңілтек 
колжаульіқ «Жизньнен» бастап, интриган «күрескерлер- 
мен»101 аякталатын әралуан жана соцнал-демократиялык 
топтар да өсіп келеді. Бұл жол дегеніміз орыс искрашыла- 
рынын, акырында, есін жыйнауы, а д а м д а р  т а б у ы  
және «Искра» шаруашылығын өз колдарына алуы, өйт- 
кені шын мәнісінде: біздін жеріміз орасан үлкен және бай 
жер, ал онда тәртіп жок. Адамдар табуға тиіспіз, өйткені 
адамдар бар,— бірак оларды көздін карашығынан бетер 
сактау да керек, сақтағанда тура мағнада полицнядан 
ғана сактау керек емес, сонымен катар осы кешіктіруге 
болмайтын іс үшін сактау керек, баска түрлі, жалпы 
алғанда пайдалы, бірак мезгілі жетпеген міндеттермен 
әуестендіріп жібермеу керек. Біз толык адамсыздыктын 
салдарынан нағыз «жеңіл-желпіге» жармасуға мәжбүр 
болып отырған кезімізде,— баскалардың біздің ісімізді 
«сонға» калдырып жатканына біздің жәйбаракат карай 
алмайтынымыз таңданарлык нәрсе емес.

Егерде кәзіргі, катарда бар искрашылардын бәрі бірдей 
еИскра» шаруашылығын, оны өткізумен, әржакка жеткі- 
зумен, материалмен жэне баскалармен дербес жабдык- 
тауды, кешеуілдетпей, бірден колға алған болса,— онда 
бізде кэзірдің өзінде-ақ ф акт ж ү з і н д е г і  О К.
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<зп?нттет)лі? сіе Ғас+о* бнпе!Г-т«стейт:н чйтчечі аген~т?ол: 
реіакцпя емес, ОК билеуге "тіс хой) :кзне 'зрлык. лла.ч- 
тяка.тык іст: ченгеретгн ОК бо.:ғ~ч бо.шр еді.

Егер аламлар жок болса. онла ОК-аы хайлэн злэсын?— 
леселі. Лл еялі 'нз жеті.т-желпілерді болса тз тэуып оть 
мыз ғой. тауъпт отъшмыз. 10 женіл-желтічік зрасындэ ' о 
салмакты жетечші болмайлы. ал тәжтттбе леге:-*мен боскз 
жоға.тъпт хетттейлі. Дламлап жүмыс чстінле унренеті: ' - 
реу.тері кег^е. екінші.тері орнын басзды жзне ;л 'лстс.гы- 
кгткендіктен.— осът жо.тга койн.тған іске баска б -е- ',ег> 
он есе жеяіл у м т ы л  а д  ы. Біз кззір I Ігормаллык емес' 
ОК күрған бо.тспк— ол ертея фоомалдык ОК '  "тзл ; 
жзне эрбір жергі.тікті унымяая кабілвтгі алзмлз^іы кз- 
зтсгілен гөрі он есе жігер.тіоек -п*рле ссрыг. а.шт>>ч бо-тз- 
ты. Және «жергі.тікгі ұйымдарлан» осы «сегыя алу» 
ғаяа ісгі тсы жергі.тікгі үнымлар гпісіяше уп:чтъ».?іггы.н 
егітт жо.тға когоға жеткізе алалы.

Міне сонлыктая ла мея Семея Семе :ычке іе І0? тэиіо 
караймын. тіттті тәуір каранмын. «стороняяя особз-* ж-»- 
ніядегі көзкарастын (тіпті чезклрастын) канлзнынз тз 
теб'рене каранмып. Және басклша каоай а.тма:г.*-:н тз. 
внткені егер: бұл — м е н і ң  ісім тегенді искрашылзо зн~- 
тайтын болса. мұны даныстал айтяаГггын бслса. бүт істі 
мъгктал. кольгмен ле. тісімен ле калала. ко.тға а.тмзй^ы і 
бо.тса. калалуынын кемшілігі ушін баска.тауғз у-ысп бзс- 
тамзйтъпт болса ГСіз бірте маған: искрапшлтр^з үрысы- 
ныз! деген болатынсыз. а.т мея: мүны мен е-'ес. Сіз істемге 
тяіссіз, ейткені жүмысгын взіне лоактнка жузінле кзты- 
насып отырған және онын жея-жосығын біле—н алам п -  
на үрысуға лраволы болаты леп жзуал кзнырғзчмы"»'. 
егер мүны искраптылар істемейтін бо.тсз. ояла бут олзр 
бізді «женіл-желтгілермея ғанз-> ка.тдырғысы ке.іеді те- 
гея сез, а.т мүяын езі шаруямызльпт біткені бо.тар ет:.

Аяктауға макыт жетті. Мея Сіэ бен повар екеуіңіздік 
бізлін жағлайымызлы баоычша яактырлк елестегчендоі- 
яізті және оны әб.тен тусінгеялерінізіі, сейтіп сіздер те- 
мей. біздер легендерінізлі ете катгы ті.тер елім. Калай 'ол- 
ғая күнде ле поварлын бізге ете жні жззып түрғаны ж ' 
ңолма-крл жазғаны, сөйтіп бізді Семен Семенычпен жане

— Іс жүзіндв. Р е д .
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Семен Сеуенычты біз^ен қ а т т ы р а қ  банланыстырғгны 
қажет вәрсе.

Ал енді Сіздін мунда кетуінізге кететін батсак. онда 
егер Сіздінтағыда ІІюри.хте болчынызға г.-ра келетіл бол- 
са. онда мәселе баскаіна. Сіз неге өте жабыркаусыз? 
Денс.аулыгыныз әбден жаксы ма? Демалуыныз керек
емес ве?

Мен унемі сыркаттана беремін, тегі жат ж\*ру туралы 
онлаудын да кажеті батмас.

Зернова мен Саннн туралы пікірінізді жазыныз. Санин 
туралы мен әр адамнан ол-пул естіп, о і кызметкер емес, 
өте-мете тағы («т*і1<і>) адам ғой деген ойға келдім.

Колынызды катты кысамын.
Сіздін Ленин

ДонЭоян ж  Цюрихкз ж~*григ*н

Б.рінші ргг 19?$ ж багыАгоя Колжсзбс боСытсл басылып
отыр
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Кымбатты жолластар! «Южным Рабочиилін» калглн 
релакциясынын көзкарастары мен жоспарларым хабар- 
лап жазған Сіздік хатыныз бізді оте-мөте куантып тас- 
талы. Сіздің «ІОжный Рабочий» мен «Искраиың» ара- 
сынла нағыз тығыз катынастар мен кызметтестік болсыч 
деген ұсынысынызға біз жан-тәнімізбен косыламыз. 
Осынлай тығыз катынастарлы баянды етіп, біздің к«зка- 
рас бірлігімізден туатын бірыңгай қыймыуідарга к«міу 
үшін нағыз жігерлі шараларды дереу қолдану кер-ж. 
Біріншілен, біз мунын үінін Сіздің Черныніевпем к п ы .ч  
жүргізу жөнін^егі усынысыңызбен пайдаланамыз. Ііізге 
оның алресін берініз. Ол (біздің естіп отырганымьп іай) 
шет елле болмай ма және бізде болып кетпей ме*? I кін 
шіден, бізге өзіңіздін де ресми «кілінізті корсетіңіз ( т  
бойда Сізге піет еллен жанс Россиядан хат ж.млгып і\ 
ра алресінізлі берініз, ал сонымен қатар Сізге жо.тыга 
тын адресті керсетіңіз. «Искраның» орыс үйымыиын мү 
шелері Сізге жолығып, барлығы жвнінен іе толык 
сейлесу үшін біз кәзірдін езінле іиарялар қолтяіпык 
Уакытты боска вткізбеу үтиіи Сіз ле бііге іг жлйммта 
толығырак жазыныз. «Южмый Рябочий* ре іпкппйсыііың 
таяулағы практикалык жоспярляры қяндяй? Оның он 
түстік комитеттерімен кярым-кл гынястары ж.піе олярмен 
формаллы катынастары бяр мя? СізліҢ: С'іі жумысты 
«Онтүстік комитеттер мен үйымляр птяғы* қуры ігангп 
дейін жүргізілтені тзрізді етіп жүргізбекпіз леген сззіңіі

• Шет елдея Дятпке е к /  кпяяедтке еклмп жятмп, ппяп 
сИсігр*» р»»лякпкясняя жіс.вруяі еурку к<*рек
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лнч '-г  і'.:-» ^уТгиңіиліи> іәаіпгі [гешипшяаанійгс
г;-)г.>м із  %сғ-м~'я:. лз клзғгл—;ры?.« імніһепелшш жмінлв- 
Т г . і р -\г .м;іічын чүчізмы меи одаытышш зягеаіе лйг 
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ЗіШЯ іен Ташзатга паінганаг-; • • >:ч< чіг. аш
капьытғпп. Х іғпн Таида «аерп н і, -пн. іана г:ди;ппс. •нн.>#-
ТСТЩІШІІІДШі -ғпінаіід.

2 ьш ш га.лш ш і <:кен:ш-> ~ ’Шг.л і  ггаган 'і л “ пик'!Лі:і#іь 
ття’1'3 Жсядяпылашіь>н і :пііміг. і ■:.л.і.дтм:'і ;Гф >->-
Л_’ !в ЩШ! Т.ИСЫН ЛКН ШІНіЛпіаШЫІ Кх':••-«:ЛНК • 1' і ‘Л Т-
н і ш г  Тііішнньггшіан і.:інсл.:Ы ”» 'мж мі»п;:глн
ПЖіЛП: ПШ Г -еп: ГГп ЛГШ ІЩІПС ікяцгк !гОЫІІЫ.
епш л жшв? пиг Тпйш кипш .ли л.лыт,. -ш.тм. га \.и.>: ■•. 
ніЕ *лш жвишшии Тшиякшша гпгаіьліыкгл лог„ V ііілігі,
ЯНвІЕ 'ГЛТШГ-іх Гп-ЗЛЫҒ. ДСГйІ. НШПКМЬ» :М1>!1КІ».ПЫК ПОІ **ІНМ» 
ЕИЕ <«П В9  уПЕНВТяіНЫНШГ. ЖГГГІТ К1.Л' :!І.:«'Ш :.:і! ГДР>Ш'"‘>-
дтшв деіпг іпг «ешуілдеггпві: “ і—о; :г.' - ілнші.ллглыі. іхін 
неп птгаггыпылгтс тніс лет лганм е:;іі.;:»

ЕтеГІК' ВЫШПОЬЛГ ШвЕ ПІІЫГІ -МГ.Ль > ,*.•: '•. 1« •')> Ч'І
автерята пгтыль: Тяшгш палсг. :>!.:.: ош> '0 :.;ік-ш шы 

гару ухгаЕль: « нттшХ іе аркыль долгі шеикд ко.н*.:.:;; \
жішкгтт: нзрсе еяі.

ХаЁ жағынан караганда дг. ньгаигйаллнмп «г.г ы. кг.' 
аігсыздыкткн аттаныті отырғаны пігкын. опнлыкг пі іпт;іін 
нағыз баттлж әне жанталаскпн гпгыстген жіптш і ю р .моі* 
тін болса. искрашылар вааерін дыцг мпсклр; п гш  Ьі«- 
шнбалонын ешкаішаіі коркытуынлн корыкпітыт.члр. оіл 
кандаіі жарьшлау Сізлерге кйркынынггы о.мос. юті ;юро\. 
біздік жоғарыда жаағаньшыадніі. согыг туріидг киіп» 
ныздар. және барынша тез жоглрыдн угынылглн іігошім 
дерді кабылданыздар. Егер тіпті нышкСшлі' тлгы Гіірот.тор 
ді ертіп әкететін болса да (егер сізлер тшті жлртыгы гліііі 
немесе жартысынан азы ғана Оольш килнтын Ошіслиыздлр
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дз), сіздер сонда да акырьша дейін баруға, Одактын 
«жіктелісінен» ешбір корыкпастан, вышибалоны сезсіз 
куып шығуды талап етуге тиіссіздер.

Онан кеиін Сіздер жүмысшылар алдына да ультиматум 
коюға тніссіздер: немесе Одактың жіктетісі және соғыс 
болсын немесе вышнбалоны жұмысшылардың батыл те- 
ріске шығаруы және оны қууы болсын.

Біз, өз тарапымыздан, сол бонда 2аЗб жазамыз. Пн- 
терлік мэлімдемені сііскрада» басуды кгйінге қа.ідыра- 
мызш .

Канталап антайық: мәселе кәзірдің өзінде-ак Пнтер 
нскрашыларынын абройы туралы болып отыр... Әрнне, 
Сіздерге кәзір бәрін де тек кана жалпы жыйналыс аркы- 
лы, вышнбалоны да сөзсіз шакырып ала отырып және 
шешім протоколдарын жасай отырып, істеу керек. Прото- 
колдарды сол бойда бізге жіберіңіздер.

1977 х .  74 сгчтябръде хазы хган  
Лондоннан Петербургке хіберілггн

Віріний рет 1924 х .  басылган Колхаэба бойыншп басылып отыр
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Кымбагты дос! Біздің мүнда болған жыйналысымыз 
жөніндегі заметкаларымды мен таба алмай отырмын105. 
Бірақ олардың қажеті де жоқ қой. Жыйналыс кеңесші 
сынпатта болған, ал сіз екеуініз106, әрине, не болғанын 
менен де жақсы білесіздер. Не болғаньш мен ресмм түрде 
қалпына ке.тгіре алмаймын, ал тіпті кейде сезбен емес, 
белгілермен өзім үшін ғана жазылған үзінді заметкала- 
рым болған күнде де қалпына келтіре алмаган болар 
едім. Егер елеулі бірнәрсе шешу керек болатын болса,— 
бізге (редакцияға) айқын ұсыныс, ресми сүратпа жаса- 
ңыз, біз сол бойда жауап қайтаралық. Ал егер оган әзір 
сылтаулар жоқ болатын болса, онда біз ортақ тактика 
жөнінде әбден келістік қой.

Сіз Ұйымдастыру комнтетінің107 ісін дереу алга бас- 
тырғаныңызды және оны алты адамнан құрғаныңызды 
біліп өте қатты қуанып отырмын. Тек қачіа гаи қалын 
отырған нәрсем: Сіз формалдық түрде заң күшіне ен\ ден 
бурын, Бундтың шақырылуынан бүрын басқаларды 
кооптациялапсыз ғой? Мүның керісінше белгіленген 
жоқ па еді? Қолайсыздық тумауыиа С.іздің көзіңіз жог- 
кен болса, бұл, аігта кетелік, онша маңызды нарсе емес.

Бунд жөнінде қатаңырақ болыңыз! Шетелге де мүм- 
кін болғанынша қатаңырақ жазыңыз (Бунд пен «Рабо- 
чее Делоға»), шетелдің функциясын ешбір жағдайда ма- 
ңыз ала алмайтындай імиітмумға дейін тежеңіз. Съездің 
техникасын Сіз өзіңіздің ерекше делегаттарыңызға не- 
месе Сіздің ерекше агенттеріңізге жүктей аласыз гоіі: 
бұл істі е и і к і м г е  бермеңіз және шетелдік жұрттың 
конспирацияға олақ екенін ұмытпаңыз.
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Съездін огсіге (Зи ]'оиг* тек жалпы ғана белгілеядз. Біз- 
діц (редакдиялык) огаге сіи ^оііг хабарлалъгмызды және 
бізде референт болатын кімнін барын және бізден іредак- 
циядан) канша делегат болатынын хабарлауымызды сұ- 
рап бізге сұратпа жіберіщз. Съезд жөнінде барлык купггі 
сала асығыныз.

Кашкандарға мандат табуға тырысыныз: бұл шығынды 
унемдейді.

Ұйымдастыру комнтетінін барлык және әрбір ресмн 
кадамы жанында сөзсіз дә.тме-дәл хабарлап отырыныз. 
Ал тағы бір іс: «Рабочее Дело» атгелі жатыр, сондыктан 
Сіздін (Үйымдастыру комнтеттен) секпей ғана. біракзілді 
тұ-рде: косылудын маныздытығы. бітісл-дін пайда.іылығы 
және баскалар туралы акыл бергевіндз өте манызды бот- 
л*ан ботар еді.

Сонымен асығыныз! Акшаны біз. мұпстаж батған жағ- 
дайда. журек жалғарлык мәлшердг табармыз.

нэябрьд* 
ПетгрбургкеЛонэоннан

Вірінші рет 192Ь

• — Куи тәрт.5із. Ғ в і
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Жазып отырған Леннн. Ұйымдас:ыр} ч ч м:і. і 
эыстарына және жігеріне аса куаныштычлл с іік». :•>. і.і 
жеткізу және мумкіндігінше тез жетк . . .. . >. -,;,>•
дык күшті жұмсау өте кажет. Пнтерден сз ...л.. •: > м>, іл- н 
тезірек ауыстыруға тырысындар (Иг ш ч ы. :. ■ ; > 
жаксы болар еді) және әртүрлі жерлер іе . \ : т* 
ійымдастыру комитетіне калан к.,р.і; . ... ., >. ».
рак жазыныздар. Игнат Фекланы . . >•,,.
Азығырак және тезірек биу керек.

Зізде мәселелер тізімі, шама ... .•: л ч. 
эолыл бе-тгілеяді (рет тәртібі тхткыл. > - 
іі Борнске квзжарас109? (Егер т-.>ч * ,ч-.
бірден таралып, белек мәжіліс жлс. *.■ < * : „
эсыған азірлей беру керек.) 2 > Пү •■ \ ;. .•;) П, - , ,І1ІК(1 
органы (газет. Жана галет гсчелл . * ••».

ідд~ : нгд коГн і і і т м  ш е и Н І І  ■МП0НОНМ|| у **- 
гы жакгау керек). 4. Плр-лян.» 
дрн-пнд: бір-біріне і а ғ ы і : і т : . < . . • ч ,. ,
г, Орталык О рган— идсялык. ІІҺ п ,.
оа ма? Ь) О рпйы к Кошгггг — Роог**** |м > ,І4.,
лык балік. О-тар *:ара ; - *- **., . • . „
бслт керек л&не і .іл ; : . . V . • ■, ' .....
кеалё езарз і оч.--ід.
Б р  зегізгі др 2ЯЛ-.ТГ - ■ «т 
тслых тү гіну. -. е іі-ре с - ««
*ет. Мүза* веііз * г. мх «.; Шъоф \\тч ъһ++к

гіхт: » « у те-:е ; х-л •* * ?
—Ортаанк К м и п п іі

• МІщ
V

М 4*"̂ і|'« №  ЬА  *. и .і

*> р*ЧЩіҺ+
• — ш Іыж САлу ?•>)
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посыныц Гюлуы. Ауданлык ұйымдар тех Ортг-тык Комн- 
тсттіц рыйзалығы және бекітуі бонынішг >. 5» Тгкт>::-^ныд 
әртүрлі мэселелері: террор, косілодактар, жұзшсшы коз- 
ғалысын жарыя жүргізу, стачкалар, деыоастрацня.тар, ке- 
теріліс, аграрлык саясат және шаруалар меа әскер ара- 
сындағы жұмыс, жалпы үгіт; листоктар меа кітаашалар 
жоне сондайлар және т. б., мұнда регт тэртібі сакталмаған.
6) Баска партияларға көзкарас (сОсзобождеане», соцна- 
лист-революционерлер, поляктар, латыштар және баска- 
лары). 7) Делегаттардың есептері іесептердін әрбір 
комитеттен түсуі және неғұрлым толық болуы а с а  қа- 
жет (к э з ір  д е н әзірлеу және кауіпсіздік ушін көшір- 
мелерін біздерге жіберу үшін Ұйымдастыру Комитегіне 
тапсыру керек) Есептерде жергиікті с.—р.-ді әркашан 
сыйпаттап, олардыц күші мен байланысына баға беруте 
,тырысу керек). 8) Шетелдік топтар мен ұйымдар (<Рабо- 
чее Дело», «Борьба», «Жизнь», «Свобода». Комнссняға 
немесе Орталық Комнтетке атарды біріктіру жоспарын 
жасауды тапсыру керек). 9) 1 май. 10) Амстердамдағы 
1903 жылғы конгресс110. 11) Ішкі ұнымдастыру мәсете- 
лері: финанс, комитеттерді ұйымдастыру тнпі, Орталык 
Комитетке транспортты және әдебнет бөлуді, т. б. тапсы- 
ру. Мұның бір бөлегін, сірә, комиссияларда талңылауға 
тура келер.

Тағыда айтамын, бұл тек шамамен белгілеу және рет 
тәртібі тек 1—5 пункттер жөнінде мұ*нда бірігіп таткылан- 
ды. Талқылағанда, редакцияның мүшелерінен мен 3-пункт- 
ті алғашқы орыидардыц біріне (яғни нақ үшінші етіп) 
коюды жақтадым, ал екінші мүше (Пахомий) оны 5- 
пункттен кейін қоюды жақтады. Негізгі және кең көлемді 
мәселе бойынша қарсы шығушылардың бәріне бірден той- 
тарыс беріп, съездіц бүкіл мән-жайгын анықтау (гезресіі- 
\е*: елеулі себеппен таралып кету) үшін, мен әуелі 3- 
пункгті шешуді мацызды деп есептенмін.

Сіздерде референттер бола ма және қандай мәселелер 
бойынша болады, осыпы анықтаңыздар (асі** 5—егжей- 
тегжейлеп).

Игнат қандай кітапшаны шығаруды өтінеді? Еремаға111 
хат емес пе?

• — немесе. Ред.
••  — ші (пунктке). Ред.
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Ұйымдастыру комитетін олардың мойындайтын-мойын- 
дамайтыны туралы калайда ә р б і р  комнтеттен (және 
топтан) ресми және жазба жауап алыңыз. Бул тез керек.

Ұйымдастыру комитеті туралы хабарландыруды Рос- 
сияда да бастырып шығаруға (яғни тек «Искрада» басты- 
рып коймай) кеңес беремін: гектографпен батса да, басып 
шығарындар.

Мәселелердің жалпыредакцнялык жобасы мен біздің 
референттеріміздің тізімін, бул туралы редакцияның кәзір 
әртүрлі елдерде тұратын барлық мүшелерімен хабарлас- 
каннан кейін жібереміз.

Ұйымдастыру комитетінің басты-басты орталықтардағы 
(Киев, Москва, СПБ.) мүшелерін дереу тағайындандар 
және біздің барушылардың бәрін Ұйымдастыру комитеті- 
нің толық қарамағына жібере алуымыз үшін бұл мүше- 
лердің ұшырасатын арнаулы орындарын көрсетіндер. Бұл 
өте-мөте қажет.

Ақырында тағы мына іс: Игнаттың Фекламен жолығы- 
суын мынадан кейін: ол 1) мүмкіндігінше бәрін түгел көр- 
геннен кейін, 2) сіздер бәрінен Ұйымдастыру комнтетін 
рес.ми мойындағандықты алғаннан кейін;3) сіздер «Рабо- 
чее Делоға да» оларда Ұйымдастыру комитетінің уәкіл 
мүшесі болатынын ресми хабарлағаннан кейін өткізу 
тиісті болар еді. Тек осындай жағдайда ғана Игнаттың 
Фекла.мен жолығысуы бұдан әрі де елеулі іекерлік қадам- 
)іар жасауға көмектесе алады. Сондықтан Пгнат бұл ал- 
дын ала шараларды қолдануға асықеын және ол Феклаға 
формалды-мойындалған және ең кең (есіңізде болсын!) 
уәкілдіктермен қаруланып баруға тиіс екенін ұмытпасын.

Ерте дегенде 1902 ж.
11 декабрьде жазылган 

Лондоннан Харьковқа жіберілген
Бірінші рет 1928 ж. басьиган Ко.іжазба бойыніиа басылып отыр
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14. XII. 02.
Кымбатты Г. В.! Сізден кө.ттен бері хгбгр болыаі кегті, 

ал істер мен мәселелер едәуір жынналды.
Ен алдымен «Искра» ушін макалалар жанында. Бізде 

30-номер үшін (29-номер ертең немесе бүрсікүні шығады) 
Юлийдің «Күзгі корытындылар» деген ыакаласы бар. 
Тағыда макала қажгт болар еді. Сіз бүл жөнінде қалай- 
сыз? жазып хабарласанызшы, бір нәрсе жазып жатырсыз 
ба және кашан жібермексіз—фельетон туралы да сондан: 
30-номерде Тарасовтын «бетіне» карсы Сіз ұсынған111 
фельетонды беру өте жаксы баіар еді. Жауап күтемін.

Мүнан кейін социалнст-революционерлерге карсы кітап- 
ша жайында. Л. Гр. маған былан деді және Сізге былан 
деп жазды: Сіздің мүны колға алғаныңыз жаксы батар 
еді, өйткені Сіз «догмалық» сыннан баска, 70-жылдардан 
бастап тарихи параллель бере. алар едіңіз. Мен Л. Гр.-ді 
толық костай.мын: мұндай параллель өте-мөте манызды; 
ал маған, әрине, ол туралы ойлаудың да реті жоқ. Тегі, 
турасын айтканда, егер Сіз бүл кітапшаны колға алсаңыз, 
мен бұған өте қуанар едім. Менің оған оншама заукым да 
тартпайды, оның үстіне кәзір, күнбе-күнгі істерден тыс, 
Париждағы лекцияларға даярлану жүмысы алда түр 
(Юлийдің айтуынша, мені онда аграрлық мәселе жөнінде 
3—4 лекция окуға шақырмак). Сонымен, бәріде қалмас- 
тан кітапшаныц Сізге тиюі жағында,— ал ол социал-рево- 
люционерлерге карсы сөзсіз кажет, оларды калайда же- 
ріне жеткізе және барлық жағынан қаусатып талқандау 
керек. Олар бізге және іске өте қатты зыянын тигізеді. 
Қалай шешетініңізді жазғайсыз.
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Л- Гр.-л Іа «Реватіоцняшыл Рсссичгд» >чд\д?ы 29-ксь 
мерпе аеіті: С:з с. ы. демсх. аага.чын ачгычдд адасыз,— 
аіпиндайын, ксрректурасын кердініз де ғсй.

Бүгін Сіздін Бріоссс.тьде ха.іыкара.ты\ хокференааада 
(сірә, декабркд аяғы.-да .емесе чаваркаыл сисыніа) 
батыз о.чда реферат окыігтыныньшы бии м. Сіз с .сч' ле 
свэсізооғатын бодарсыз дед ееыеыін? Бүд глчк .іс.ам .•ло(> 
ғой және мейрам кезінде гіпті арзанға гү\ч'ді. Лд мү и а
1-де.-.. Сізд.л рефсратыныз ете және т : :т  кажег 6ч\:ар е.и. 
өнткені мүнда анархнзм кеседіне ұшыраған .нү .«ко...ч.п»/> 
кеп ('■:ү'нда соцііа.т ‘.ст-реватюцаснертер пралы. мүнлағы 
жүрт үшіы кызыксыз өзшнін рефератымды скығанда менің 
бүға.і кезім жетті). Сіз аіарға созсіз осер етер ед;ч з. Лд 
онан кеііін, бүд еы маныздысы, бізде онгіме үинн. рлч' 
орыс істері боиынша, маңызды такырыіиар жыйналлы: 
онда көптен даярданып кедген «Үйымдаегыру комнтеи» 
акырында құры.іды, од орасан зо/> раіь аікара ала :и. 
Сондықтан, онын бізсс .иунсч бурън қо;'.тн •:.ч;,д 
сү*рактарына бірігіп жауап бероек, бүл оіе маныз ;ы баіар 
еді (мәселелердің партияны біріктіру шараларына, 1'л^е- 
зог(1пип§, жалпы съездегі күн тәртібіне, біжСгЛчч кан.даіі 
рефераттар баіатынына жоне т. б. катысы бар жалпы
алғанда аса мацызды, ал козір ерекше мацы - :ы м.кчме- 
лер). Жазып хабарлағансыз, Брюссельдегі кс форо іцн>і 
нақ қашан болады, неше күнге еозылады жоне С і; мүнда
соға аласыз ба. Онан соц, Сіэге бү.т конференцннда Үйым. 
дастыру комнтетінің құрылу факгысынам кандай гүрде 
болса да пайдалану, мүмкін, енді лайықеыз болар? Іезі* 
рек жазып хабарлаңыз, сонда біз Росснндан еүрай.мы.і: 
мүмкін, егер қажеті болса, тіпті онан Сізго кандаі» іа Оат- 
са мәлімдеме немесе хат келіи үлгірер еді.

Жизньшілерді1*3 көріп жүресіз бо? Олармом «.жақынча 
судың» барысы қандай және мүмкіндіктері қандаіі? Раоо 
чеделошылардың жаііы қандай? Қалаіі қараіісы і, 
меніңше, Сіздің «марксистік үйірмеңізде» о.іардыц да қа- 
тысқаны және олармен жақындаса (формалды гүрдо 
емес) бастау жақсы болар еді. Кәзіргі уақытта олнрмон 
дауласу пайда бермейді және дауласатын ешиорсе жоқ: 
«Рабочее Делоны» «Красное Знамямен» ауыстырып, олар 
'шынында біздің «әдеби міндеттерді бөлу» жоспарымызды 
қабылдады, ал Мартыновтың «Жұмысшылар және рево-
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люция» деген кітапшаеында зыянды ешнәрее (есуас «кө- 
ріп-келден» басқа) жоқ.

Қолыңызды катты қыса.мын.
Сіздің Ленин

Ал болгарин жөнінде мен аныптымын114. Мойындай- 
мын. Жазбадым, өйткені тапсырма болмады, жәнеде Сіз- 
дің қам жемелі болып жүргеніңізді байқамадым.

Лондоннан Женеөага жіберілген
Бірініиі рет 1925 ж. басылган Қо.іжаэба бойыніиа басылып отыр

I
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27. XII.
Властын хатын алдық. Сіздерге қолымыздан келген кв- 

\іекті көрсетеміз. Біз сіздердін ауыр хіаліңізді көптен ісөріп 
келеміз және көмектесуді оГіластырудамыз.

Бірақ Сіздер Питердегі жікке бөлінудін дэл тарнхын 
бізге қалайда және тезінен жазып хабарлауға тиістісіздер. 
Пункт-пункт бонынша жауап беріңдер: I) Ұйымдастыру 
комнссиясын (жазғы) бір ғана Күрес одагы (=интелли- 
генттік комитет пе?) сайлады ма әлде Жүмысшы үйымы 
да сайлады ма? 2) ол нақ қай уақытта сайланды? 3) оның 
өкілдіктерінің (яғнн оған тапсырылған істердін) дәлме- 
дәл жазбасы бар ма? 4) Вышибалопыц және К° пікірінше, 
оны сайлаудагы терістік неде? 5) Ұйымдастыру комиссия- 
сында Жұмысшы үйымынан делегаттар болды ма (екеу 
ме?) және оларды кім сайлады? 6) Вышибалоны қайдан 
куып шығармақ болды және қайдан куып шығарды: 
Ұйымдастыру комиссиясынан ба, немесе интеллигенттік 
комитеттен бе, не болмаса Жүмысшы ұйымынан ба? 7) 
Кәзір өзінің мәлімдемелерін жазып отырған қапдай Жұ- 
мысшы ұйымы? Жаңа ұйым ба? қайта құрылған ба? қа- 
шан? қалай? 8) Жүмысшы ұйымы комитетіиін семтябрь- 
дегі листогін бізге неге жібермедіціздер? 9) оларға қар- 
сы ен болмағанда қолдан жазылған листокты неге шы- 
ғармадыныздар? — немесе қарсы мәлімдемені бізге жі- 
бермес пе? Олардын бірде-бір қадамын жауапсыз 
қалдыруға болмайды. 10) Бұл кәзір қандай Орталық 
Комитет? Ұйымдастыру комнссиясы әлі бар ма? Сіздер- 
дің жағыцызда жұмысшылар бар ма? Неге олардан 
қарсы ұйым құрылмайды? Сіздердің жұмысшыларыңыз
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неге вышибалоның жұмысшыларына және олардың ко- 
митетіне қарсы наразылық білдірмейді?

Біздерге, келушілердің ұшырасуына арналған жаңа, 
мүлде соны орындарды тезінен білдіріңдер. Бұл (біздің) 
ұшырасатын орындарды баска ешкімге білдірмеқдер. Бір 
адамды жасыру үшін күн ілгері пэтер табыңдар. Оның 
байқаулы болуы мүмкін қарт мүшелермен (Цапля және 
басқалары) қатынасының ізін мұқыят жоюға тырысыңдар.

1902 ж. 27 декабрьде жазылған 
Лондоннан Пстербургке жіберілген

Бірініиі рет 1928 ж. басылған Колжазба бойышиа басылып отыр
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27. XII.

Соир сГёІаі* туралы хатты алдык және дереу жауап 
кайтарамыз. Зариннің мундай жапжалға калай жол бер- 
геніне біз таңкаламыз!! Оның Комитетке кірмеген қатесі- 
нің жемісі міне осы!—біз кіруді көптен талап етіп келдік. 
Молімдеме туралы әзірге баспаймыз, өйткені кареы мә- 
лімдемені де, хатты да алған жокпыз. Қалайда соғыс 
ашыңдар, Заринді кіруге мәжбүр етіңдер, ажырасу тура- 
лы (немесе рго және,сопіга** дауыстардың саны туралы) 
протокол жаеаңдар және жіктелудің (гезресііуе*** айы- 
рылысудың) себептері туралы жергілікті листок шыға- 
рыңдар. Сіздердің әрбір кадамыңыз туралы мұпдай ресми 
документтерсіз мәлімдеме басудың мағпасы жок. Рабоче- 
делошылдардың әрбір кадамын және оларға карсы өзде- 
ріңіздің қадамыңызды сөзсіз ресмилендіріңіздер және 
титтен де кеңшілік жасамаңыздар. Олардың Ұйымдаетыру 
комитетіне карсы екенін, ал еіздердің жақтайтыныңызды 
калайда олардың імойнына кою керек. Нак Ұйымдастыру 
комитетін мойындау (гезресііуе мойындамау) негізінде 
барлық жерде және қайда болса да дереу ұлы шайкас 
жасау керек: мұны Заринге және оның геносселеріне**** 
қатты тапсырыныздар.

Сонымен: Зарин үш еее жігер көрсетіп, Қиевті сақтап 
калсын,— ‘бұл міне оның бірінші борышы.

* — твңкеріс (Киев комитетін «экономистердің», 
шылдардың басып алуы т у р а л ы ) .  Ред.

** — жактап және карсы. Ред.
*** — немесе. Ред.

**** — жолдастарына. Ред.

рабочедело-
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Әлебиет Россиядз жэне тез арада сіздеоде батүғя тп,>
жі.

^гг жазылганЛ'*ідочиан Ги*вке жЮерілген
Ыріиші рет 1928 ж. Сасылган

Гллжазба бойынша басылып отыр
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Новицкая үшін Лениннен
Қымбатты дос! «Емтихан»115 жайында, бұл жақтан ем- 

тихан программасын ұсынуға болмайтынын айтуға тиісті- 
мін. Барлық және әрбір насихатшы, өздері оқығанда қол- 
данатын немеее қолданбақ болатын программа туралы 
жаза берсін,— сонда мен толық жауап қайтарамын. Сіз 
сұрақтарды көбірек қоюды өтінесіз. Жақеы. Тек ескерте- 
тінім, бәріне жауап қайтарындар: 1) СПБ. комитетінің 
кэзіргі уставы қандай? 2) «Диокуссия» бар ма? 3) Орта- 
лық Комитет және Жұмысшы ұйымы жөнінде оның ала- 
тын орны қандай? 4) Орталық Қомитеттің аудандык 
ұйым мен жұмысшы топтарына көзқарасы кандай?
5) Искрашыл жұмысшылардың вышибало жұмысшыла- 
рына «Жұмысшы ұйымының комитеті» деп аталуға үн- 
демей жол беруінің себебі не? 6) Питерлік зубатовщина- 
ның аттаған қадамын аңду шаралары қолданылды ма?
7) Жұмысшы үйірмелерінде ұйьгм туралы, «революцио- 
нерлер ұйымының» маңызы туралы тақырыпта үнемі 
лекциялар оқылып тұра ма (немесе әңгімелер өткізіле 
ме)? 8) Жумысшылар арасында, олар жэне нақ солар 
астыртын күреске мүмкіндігінше жиі және «еңінен көшу- 
ге тиіс екені кең түрде уағыздала ма? 9) Бізде масқара- 
лык түрде ұзақ уақыт болмаған, Питерден алынатын 
корреспонденцияны он еее көбейту шаралары қолданыл- 
ды ма? 10) Барлық жұмысшыларға нақ солар листок 
басатын баспахананы және оларды дұрыс таратуды 
ұйымдастыруға тиіс деген ой түсіріле ме?

Міне Сізге он сұрақ. Жауап күтемін және қолыңызды 
катты қысамын. Байқаңыз, Сізді аңдудың алғаш белгісі 
көрінісімен қалайда тасаланыцыз.

1903 ж. 6 январьда жазылған 
Лондоннан Петербургке жіберілген

Бірінші рет 1928 ж. басылған Колжазба бойыниіа басылып отыр
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1902 жылғы октябрьдегі жаңа вышкбалолық документ- 
ті (шетелден бір жердеп) алдық, ұйымның программасы 
мен принциптері — шатасқан және қараниеттілік бар. Сіз- 
діц барлық питерлік шығармаларды бізге дереу және ті- 
келей (әртүрлі адреске 2 дана етіп) жіберіп тұрмайтын- 
дығынызға біз қатты ызалымыз және жәбірленеміз. 
Вышибалошылдардын бірінші листогін (июль — «Искра- 
ны» мойындауға қарсы «наразылық») бұган дейін де ал- 
мағанымыз және ол туралы «Откликтерден» білгеніміз 
тіпті жанжал ғой!! Хаттардың бәрі тоқтаусыз келіп жат- 
канда, листоктерді жіберу соншама қыйын ба?? Сіздердін 
өздеріңіздің жауаптарыңызды мұншама кешіктіруіңіз 
онан да зор жанжал: Игнат бізге вышибалоның мылжы- 
ңына жауап листокті өзінің алдақашан жазғанын хабар- 
лады, ал сіздер оны сүрлеп қойдыңыздар және оны басқа, 
шүбаландау, сылбыр, суы көп листокпен ауыстырғапыңыз 
былай тұрсын, тіпті ақыр-аяғында бірде-біреуін шығар- 
май қойдыңыз!!! Ал егер бастырып шығаруға мүмкіндік 
болмаса, оны хатпен мұнда жіберу кыйын болды ма?

Мұнда іс неде, құдай үшін түсіндіріңізші: Комитеттегі 
біреудің (немесе бүкіл Комитеттің бе?) мүлде орашолақ- 
тығында ма әлде Комитет ініінде әдейі оппозиция және 
интрига жасалып отырғанында ма?

Біз мұның бәрінен тумай коймайтын қорытындыға кел- 
мей отыра алмаймыз: атап айтқанда, вышибалолар сіз- 
дерді үиемі ығыстыруда, алдауда жоне бүгін болмаса, 
ертең, шын мәнісінде жэне біржолата «қуып шығады».

Ұйымдастыру Комитетінің Питерден116 сайланып, шы- 
ғып қалғаи мүшесі орнына Богданды сайлауға өте кеңес
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5ерер елік: ол брт 
профвосжікал і>еві 
ле алғл блспаі.лы.

ШВ ж. 2 5  янлапһдо жхгшл*пк 
Хондоннан Лстерді/агкг жідеріяген

Бітинші рет №28 ж 6асы.*-ан Колжазбс в шыншс §т

______
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(Лениннен.) Қымбатты жолдастар! Іс жағданы жайын- 
да толық хат жазғандарыңыз үшін үлкен рахмет: бізге 
мұндай хаттарды өтесирек жазады, ал біз болсақ мұндай 
хаттарға өте-мөте мұктажбыз, егерде біз шетелдік редак- 
цияның жергілікті қызметкерлермен жанды байланыеын 
шын жасағымыз келетін болса және «Искраны» біздің 
бүкіл жұмысшы қозғалысымыздың, оны түгел алғанда да 
оның ерекшеліктерін алғанда да, толық бейнесі еткіміз 
келетін болса, ол сыяқты хаттар бізге он есе көп мөлшерде 
керек болады. Сондықтан осы бағытта жаза берулеріңіз- 
ді, кей-кейде болса да жұмысшылармен әңгімелердің тура 
суреттерін (үйірмеде не туралы сөз болады? кандай ша- 
ғымдар? түсінбеушіліктер, сұрақтар бар? әңгіме такырып- 
тары қандай? және т. б., т. т.) берулеріңізді өте-мөте өті- 
неміз.

Сіздердің ұйымыңыздың жоспары, тегінде, революцио- 
нерлердің рационалдық ұйымдасуына тура келеді, өйткені 
адамдардың осындай жеткіліксіздігі жағдайында «рацио- 
налдық» туралы айтуға болады, өйткені қысқа әңгімеден 
жоспар айқын.

Тәуелсіздер туралы толығырақ айтыңыздар. Онан кейін 
мынадай сұрақтар бар: Харьковте «иваново-вознесенск» 
мектебінің және соның дәстүрінің рухындағы жұмысшы- 
лар қалған жоқ па? бір кезде тура осы «экономикалық» 
және «антиинтеллигенттік» компанияда болған адамдар 
бар ма немесе солардың мирасқорлары ғана ма? «Жұ- 
мысшы кассалары листогі» жайында неге бір ауыз сөз 
жазбайсыздар және бізге неге жібермейсіздер? Біз мұнда 
бұл № 2 листоктің қолжазба көшірмесін ғана көрдік.
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Кандай компания шығарып отыр? Бұлар нағыз эконо- 
мистер ме әлде жай піспеген жастар ма? Таза жұмысшы 
ұйымы ма немесе экономист-интеллигенттердің ыкпалын- 
дағы ұгйым ба?

«Харьков Пролетарийі» компаниясынын іздері қалған 
бап7?

Жұмысшы үйірмелерінде, мақалалары түсіндіріле оты- 
рып, «Искра» оқыла ма? Қандай мақалалар ынталырақ 
окылады және қандай түсіндірмелер керек етіледі?

Жұмысшылар арасында конспирацнялық тәсілдер мен 
кен көлемде құпыя жағданға көшу наснхаттала ма?

Питерлік зубатовшылдықпен көбірек пайдалануға ты- 
рысыныздар және жұмысшы корреспонденцияларын жі- 
беріңіздер.

Сіздің Ленин
1903 ж. 15 январьда жазылған 

Лондоннан жіберілген
Бірінші рет 1924 ж. басьсіган Ко.іжазба бойыниіа басьиып отыр
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16. I. 03.
«Рабочая Мысіьдің»118 16-номерін (Женевадан) және 

Питерден ««Рабочая Мысль» Листоктерінің» 2 және 3-но- 
мер.терін жана алдык. «Зарямен» және «Искрамен» келі- 
семіз деп сендірмек болып вышибалошылдардын сіздерді 
алдап, әурелеп жүргені кәзір енді айдан анык болып 
отыр. Дереу айбынды наразылык жазыныздар (егер бас- 
тырып шығара алмайтын болсаңыздар, дереу осында жі- 
беріңіздер, тым болмаса көшірмесін жіберіңіздер), батыл 
соғыс жүргізіңіздер, оны кеңінен жұмысшылардың ара- 
сына таратыныздар. Қандай да болсын сүйретпе және 
вышибалошылдармен кандай да болсын ымыраға келу- 
шілік кәзір енді барып тұрған ақымактык болып қана 
коймай, сонымен катар тура масқаралық іс бо.тар еді. 
Сіздерде әзірге Богдан барда, кісі жоқ деп шағым етуге 
де болмайдьі (қолкабысшы жіберілді). Қандай шаралар 
көріп жатырсыздар, соның дереу жауабын беріңіздер.

Лондоннан Петербургке жіберілген 
Вірінші рет 1928 ж. басилган Крлжаэба бойыніиа басылып отыр



16. 1.

И. В. БАБУШКИНГЕ

50

Біз Женевадан «СПБ. комитетінің» органы деп кәзірдің 
өзінде көрсетілген «Рабочая Мысльдің» 16-померін алдың 
(сірә, «Свобода», яғни Надежднн бастырып шығарған, 
керек десе жазып шығарған болу керек). Ал онда вышн* 
балошылдардыц түзету хаты бар, ұсақ-түііек түзету, 
асылында, түзету емсс, «Свободаға» аіітылған мадиц~ 
тау. Егер вышибалошылдар, «Зарямен» жоне *І іекрамеіі'» 
келісеміз деп сендірмек болса, мұнысы кврне алдау, бл- 
рып тұрған көз бояу: жұрт күшейіп бекініп алу үшіц 
уақыт ұтқысы келеді. Соидықтан Комитсттіц атынан на- 
разылық білдіріп дереу листоқ ніыгаруга (ал егер шыга- 
руға болмаса, онда осында жіберуге) және ымырага 
келмекші болатын анла, әдістердің қандаііын болсын 
тегінде қабылдамауға, вышибалошьілдардыц социал- 
демократиядан «револіоцияшыл-соцмалистік» «Свобода- 
ға» көшкенін әшкерслеіі отырыи, вышибалошылдармен 
батыл соғыс, аяусыз соғыс бастауға барыніиа қаггы ке- 
ңес береміз. Новицкаяныц қажырлы мінезіп құттықгаіі- 
мыз және ешқандай ауытқушылыққа жол берместен, сол 
жауынгерлік рухта істі жүргізе беріндер деи тағыда 
өтінеміз. Вышибалошылдарға соғыс жарыялансын, құры- 
сын барлық ымыраластырушылдар, «тұрлаусыз кнзқа- 
растардағы» адамдар імен ынжықтар құрысын!! Үлкен 
тарақаннан кішкене шабақ балығым жақсы. Оишақты 
сылбырдан гөрі жігерлі және іске берілген 2—3 адамныц 
болғаны жақсы. Мүмкіндігінше жиі-жні жазып түрыцыз, 
сәтсіздікке ұшыр.ігаіпа қайырлап қалмауымыз үшін өз 
жұмысиіылйрынызгя карай д е р е у  жол ашыцыз (және 
олар жөнінде МІйездемс беріціз).

1903 Ж. / б  ЧН0,4**^4 ль.у*Ч 1Г')Н 
Лондоннин

Бірінші р*г 1'і.'3 .» о.и М ІГІІн Кплжаэба бийыніиа басьиып отыр
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Панкрат Ұйымдастыру комитетінін бірден-бір (ЫВ N8) 
икемді адамы болып шықты, соның нәтижесінде қолында 
билік те болмай қоймады. Сіз: адамдар бар, ал бізде 
олар жоқ, оларды білмейміз, көрмейміз деп жазасыз. 
Ұйымдастыру комитеті үшін түк адам болмағандығы 
үшін біз әбден әбігерленіп ызаландық, ол үшін икемді, 
үшкан құстай, қолы бос және кұпыя күйдегі адамдар 
керек. Жалғыз Панкрат қана құпыя жағдайға көшіп, 
кезіп жүрді, кұсша ұшты, бәрін біле бастады — сөйтіп 
өзінен өзі капрал чиніне ие болды. Біз, әрине, бұған бө- 
гет жасамадык, өйткені бөгет жасай алмадық және бөгет 
жасағымыз келмеді: басқа адам жоқ!!! Ақыры, осыны 
түсінсецізші. Панкрат еріншек, іске салак, бірақ ақыл- 
ды, байымды, іс біледі, күресе біледі, онымен істесіп 
кетуге болады. Қәзір ол қанша уақытқа екеиі белгісіз 
[Парижде] кідіріп калды, ал біз оған үрсып, оны Рос- 
сияга қуудамыз, өйткені онсыз Ұйымдастыру комитеті 
түк те емес. Жақында «она» (Акимнін туысы) жүреді, 
оны Ұйымдастыру комитетіне енгізуге тырысамыз, «она» 
сірә, жігерлі адам болу керек. «Пероның» кеткісі кел- 
мейді. Паспорттар жоқ, көшірме жоқ. Егер Брут бір 
табан жақын, іс қайнап жатқан жерге көшіп келсе, онда 
біз оған өзінің бюроға121 қайтып келуіне көмектесеміз, 
сөйтіп барлық істің жолға койылып кетуі мүмкін. Олай 
болмағанда бәрі де алланың дегенімен жүретін болады 
(егер жүрсе), Панкраттын дегенімен және «онаның» деге- 
німен жүретін болады, сондықтан біз бұл жерде дормен- 
сізбіз.

Әдебиет жіберілді. 40 пұттан астамы тасылыіп алынды. 
Ұйымдастыру комитетінің мәлімдемесін газеттіц 32-номе- 
рінде басамыз, ол бүрсігүні шыгады.

Дяденька да әлі (Брут сыяқты) шет қалып жүр, керек 
десе ешжерге барып жетпеген; егерде ол Брут екеуі тым 
болмаса ГІолтаваға көшіп келсе, олар бюроны өз қолда- 
рына алар еді.

Заринге мен өте ашулымын: жөнді ешнәрсе жазбайды, 
селқос, Кнев жөнінде дәнеңе білмейді, өзінің көз алдын- 
да жіктеліске жол берді. Жергілікті істерден бойды сон- 
шалықты аулақ салу тіпті өрескел нәрсе екен!! Ұйымдас- 
тыру комитетінін 2 «толық праволы мүшесінен» Зарин 
«түк бітірмей, үндемей жайына қарап отырса», ал Панк- 
рат қалай дегенмен қыймылдап жатса, біздің айыпты
9 34-том
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жеріміз кайсы? Менің ойымша (білмеймін калай еке- 
нін), Зарин инициативасы кем, оның үстіне жарыя жағ- 
дайға жоме орнына басы байлаулы адам болу керек. Ал 
кәзір мұндай адамдар біздін кінамызсыз, еркімізсіз-ак 
өзінен өзі шет калып кояды.

1903 ж. 27 январьда жазылган 
Лондоннан Самарага жіберілген

Ьірінии рет 1928 ж. Сасылган Колжазба Оойынша басылып отыр
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£із қ</лаи-:ыз дед есеятер едік, г.ерек десе біздда бұғга 
ешбір хақымыз л-.ок дер едік. Бізге Уйымдастыру комктеті 
ішірліа езізде Рооеиядаш Бундка да, дкгг елдегі Орыс 
соиіиа.іі-демократтарынын Одағына да жазьшты дегенді 
хабарлайды. Бізде Оұт екі каттын екеуінія де тексті жок. 
Бірак бұт факіыдан қалай болганда да Россняда Ұным- 
дңістмру комитеіі казірдін езінде осы бағытта таісті адым- 
дар жасая отыр дегеи корытынды шығады. Ұнымдастыру 
комнтетінін осы адымдарыи.ын иэтижесін хутпеетен іске 
кіріое басғау біздіи тарапымыздан жон бола кояр ма екен.

Орыс социал-демократтары Одағынын хатын брыс Ұй- 
ымдасіыру комигетіне дереу хабарлауды біз өзіміздін мін- 
детіміз деп санаймыз жоие мунымен бірге біз орыс Ұйым- 
дасіыру комикгтініи дереу езінін шетелдік бөлі.мін куруы 
жөн болатыидығы жоиіндегі өзіміздін пікірімізді Ұйым- 
ласшру комиісііне хзбарлаймыз. Біз орыс Ұйымдастыру 
комитетінің жауабын кугуді усынар едік. Ал егер Бундтың 
Шетелдік комис-і іидегі жэне Орыс соииал-демокрагтары- 
иын Одағыидағы жолдастар бул жауапты ал.май тұрып, 
Бундтыи Щетелдік комитеті, орыс социал-демократтары- 
иыи Одағы жанс* Революцияшыл орыс социал-демокра- 
іиисынын Лигасы вкілдерінін жеке кеңесін өткізуді дұрыс 
дец табатын болса, онда біз бұдан, әрине, бастартпаған 
болар едік,

Реаолюішяіиыл орі.іс социал-демократиясының Лигасы

һіН м 4 немвси һ фвврильпа ми-
аылғаы

ЛоңдоңңіШ ІІоротгв мібврілвеи
Ыріиші рвг ІШ  м басылғңң Кплжазба бойынша басылып отыр
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5. II. 03.
Одактын хаты мен біздің жауабымыздың жобасының 

көшірмесін жіберіп отырмын122. Плехановка жауап жібе- 
рілгенде ол Парижден сенін хатынды күтетін болу үшін 
жіберілді. П. Андр. және Борнспен дереу кенес жасап, 
жауапка косылаеың ба әлде өзгерістер енгізу керек пе 
соны білдіріп Плехановқа мүмкін бо.іғсінша тезірек жа- 
уап кантар. Одақтастарға кідіртпеи жауап кайтару, әрн- 
не, дүрыс-ақ болар еді, ал өзгерістерді дауысқа салатын 
болған күнде көп бөгеліс болады: онша елеулі емес өзге- 
рістерді мүмкін былай калдыра тұруға болар. Бірак, әри- 
не, егер шын мәнінде пікір алалығы болса, онда жауапты 
жібермен тұра тұру керек (мен бұл жөнінде Плехановка 
да жазып отырмын), бәрінің де дауыс беруге катысуы 
керек.

Менің онымша (мұнымен В. И. және Л. Гр. келіседі) 
бұл арада атап антканда ең маңызды нәрсе 1) Ұньгмдас- 
тыру комнтетінің шетелдік бөлімі нақ о р ы с  Ұйымдасты- 
ру комитетінің бөлімі болатын болсын. Одактағылар сірчЗ, 
өздерін тең праволы екі бөлім: орыс және шетелдік бөлім 
деп білетін болу керек; бұл сыякты түсінікті біз ешбір 
кабылдай алмаймыз немесе ондай түсінікке ешбір жол 
бере алмаймыз. Орыс Ұйымдастыру комитеті іске сақ 
кірісуге тиіс (бұл жөнде оның хабарлауы үлгілі жазыл- 
ған), ал барлық істе және оған сөз арнаған реттің бэрін- 
де ол өзін мейлінше байсалды және мейлінше қатан 
устау керек, яғни оны, орыс Ұйымдастыру комитетін, бар- 
лық істі басқаратын етіп, орыс Үиымдастыру комитетініқ 
тапсырмасы болмайынша партия ішінде ешкім де жал-
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лымартиялык. ешнзрсе, жалпыға мінлетті ешнәрсе істей 
адмайтыи етіп клрсете алатиндай устау керек.

хатымеи олактастар Ұйымластыру комитетін 
детеішен мобындап отыр (немесе 3/« дерлік мойынлап 
отыр) жэие еаін иеғурлым кобірек мойынлаған сайын, 
Үйымдастыру комитеті озін соғұрлым катан және мыкты 
ұстауга тиіс. Әуел бастан-ак дұрыс багыт алып, өзіңді 
партиялык позиция ап-айкын аныкталатынлай етіп ұстау 
<-и м »(лі и /рсе: нс осы Ұйымластыру комитетін мойынлап, 
оіаи бигыну керек, нс соғыс ашу керек. Теғііит поп (1а- 
іиг*. Ешкімлі ренжітпей, ызаландырмай, бірак е ш б і р  
уступкага бармастан, жилпыга танытуға кәзір де көп 
мүмкіндік бар,

2) Үйымдастыру комитеті өзінің шетелдік бөлімінің 
функциясын тіп ітит-ге түсіретін болсын. Шетелдік бө- 
лім ібірііуді дайындау магнасында) тек болғаны шет- 
е л д і к  істерді «баскарып», орыс комитетіне көмектесе- 
<п < .1 .і<- болса осы шектен аргы взге мәселенің бәрінле 
;і<- Үйымдастыру комитетінің шетелдік бөлімі орыс Үйым- 
дастирц комитетінің пікірі мен ш е ш і м і н  сурап оты- 
руга тиіс. Сонлыктан мен мынаны катты талап етемін: 
орыс Үйымластыру комнтеті Одакка, Лигаға және Бунд- 
ка м ы н и <) и й-м ы н а <1 а й ф у н к ң и я л а р д ы ж ү р- 
г і я ч ү иі і н оз болімін кұру жөнінде ұсыныс жасап 
мүмкіндігінше тезірек хат жазатын болсын. Өзінің шет- 
елдік бо.ііміне скызмет шегін» орыс Ұйымдастыру 
комігтетінің нак взінің кврсеткені кажет, меп төменде ба- 
рыншй тсжеп ү ш, тек кана үш пункт аркылы осы функ- 
цияларды белгілеу жобасын ұсыпып та отырмын. Бұл 
жобаны II Л.-мен, Бориспен тезірек талқылап, оны бекі- 
туді (гс .рітііхт** озгерістерді дауыска коюлы) өте- 
ммн* итінемін. (БІз бул мэліметтердің борін Юринге де1!3 
жіберіи, оның II А. мен Борнстің келуін к~\"те түруын 
гүраймыз, ал бұлар өздерінің келуін барынша тездетуі 
тиіс.)

(Орине, II \  салган жерден-ақ Лнгаға, Одакка және 
Бундгын Шеіе.тдік комнтетіне хат жаза алар еді, бірак 
менің оЛымшн. мұиың тіпті де керегі жоқ. өйткені жүрт 
мүны арамдық жасау деп, фнкция деп күдіктенетін бола-

* • _
Үитииі и;мч'е бапмасын. 
немесе. Рфо,
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ды. Бір-екі апта күте түрған жөн, бірақ хатты қалай да 
Россиядан жіберілетін ету керек.)

Мұнымен қатар меніңше Ұііымдастыру комитетіне 
(шетелдік бөліміне) бізден мүше санлау жағын да ой- 
ластырып, күнібұрын дауысқа салу керек, өйткені кол- 
легия әр жерде болып отырғанда мұның көп уақыт алуы 
мүмкін және осыған бола жұртты күткізу ұнамсыз нәрее. 
Өз тарапьимнан, Л. Гр.-ге дауыс берөмін.

Тағыда Плехановқа жазуға менің ешбір уақытым жоқ. 
Сен оған д е р е у осы хотты да, Одаққа жазылган жа- 
уапты да жібере сал, ал мен оған әзірге бір-екі ауыз сөз 
жазып жіберемін.

Қолынды қысамын. Ленин

Лондоннан Парижге жіберілген 
Біріниіі рет 1925 ж. басылган Ко.хжазба бойышиа басылып отыр
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Нижнийге

Л\ен (Ленин) кассация женіндегі Сіздердің шешіміңіз- 
ді орынды шешім деп табамын124,— коллегиялас жолдас- 
тармен ақылдасып үлгірген жокпын (бір жағынан әлі 
акылдаса алмадым)*. Өздерінің жеке бастары игілігінің 
есепке алынбауын сұраған нижегород жұмысшыларының 
ерлігін «Искрада» атап көрсету керек еді: Сіздің осы 
факт жөнінде редакцияға хат жазғаныңыз дұрыс болар 
еді.

Біз Берлин аркылы «ІІижегород комитетінен «Искра- 
ныц» редакциясына хат» деген хатты алдык, бұл хат — 
террорды (шінара және шартты түрде) корғап, террор 
туралы жазылған үлкен хат; акыры жок (болса керек). 
Дереу мыналарды жазып жіберіңіз:

1) Нижегород комитеті бұл хатты ресми гүрде жіберді 
ме?

2) оның акырын канталаңыз (хатта 7 параграф бар, 
мына сөздермен бітеді: «Екінің бірінде тым түнерген ат- 
мосфераны ездері тазартады, өздері үкіметті революцио- 
нерлерге банкап карауға үйретеді»).

3) Стилистикалык түзетулер енгізуге рұксат ететін-ет- 
пеитініңізді хабарлаңыз (бәлкім, теріс, асығыс, ұғымсыз 
кешіріп жазғаннан болар, кен жерлерінде стилі өте на- 
шар).

Біз, сірә, хатты өзіміздің жауабымызбен косып баса- 
тын шығармыз.

Хаттарда міндетті түрде дереу Комитеттің әрбір ресми 
адымы т\’ралы (литерлі документ жіберу..., листоктар-

• Бәлкім, мен әлі бұл мэселеге кайта орала алармын.
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дые тізбесі, баска комитетке немесе шетелдік топка жа- 
зылған жауап, тағысын тағыларын) хабарлап отыруды 
өте-мөте катты өтініп сұранмыз. Мұнсыз ұғыныспаушы- 
лык*, кателік және сүйретпеге салушылық болатыны 
сөзсіз. Искрашылдардын бірауызды болулары керек жә- 
не«Искраға» тез, жан-жакты етіп хабарлап отыру керек.

Қолдарыңызды қатты қысамыз.

1903 ж. 25 фввра.іьдан бүрьшырақ 
жазьиған

Лондоннан жібериген
Бірінші рвт 1930 ж. басьиған Ко.хжазба бойышиа басылып отыр

* Мәселен, біз сот болған күні Комитеттін демонстранняга қарсы 
листогі туралы көп өсек, ұрыс есіттік. Листоктың өзін жакында ға- 
на Берлиннен кездейсоқ, кеш алдык. ААаскара-ау! Мүнын өзі шатак 
кой! Бізге листок туралы жазып, листокты шығысымен-ақ бізге жі- 
беру Комитетке кыйын болғаны ма екен. Қ үдай  үшін, осы кемістік- 
терді түзетуге барлык шараны колданьіныз.
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Біздің пікірімізше, «огбге сіи ]оиг»* жөніндегі мәселе- 
нін қойылу жайы мынадай. Бул мәселені, «күн огсіге-ні», 
съездің өзі, тек кана съезд біржолата иіеіиеді. Олай бол- 
са, бұл пункт жөнінде шешуші дауыс туралы таласудан 
түк пайда жоқ. Онан сон, съезді шакыру жөніндегі «е р е к- 
ш е инициатива» Ұйымдастыру комитетінікі екендігін 
кәзірдін өзінде-ақ толып жатқан комитеттер мойындады. 
Бұдан шығатын корытынды: съезді алдын ала әзірлеу, 
сонын ішінде опіге сЗи іоиг-ді де алдын ала әзірлеу 
(гезресііуе** насихаттау) ісі тек қана Ұйымдастыру ко- 
митетінін қарауына беріліп койған. Сондықтан, <галдын 
ала» белгіленген огсіге сіи іоиг туралы тағыда дауыс бе- 
руді кімге де болса бұйыру мүлде кажетсіз: мұнын ше- 
шуші манызы Оола алмайды. Онан соң, мұнын өзі тек 
болғаны әрі созбакка салу, әрі наразылык тугызады, 
өйткені өкпелілер (пікірі сұралмаған комитеттер) болады, 
наразылар мен шағынушылар болмай қалмайды. Олай 
болса, формалдык жағынан әділ болу тұрғысынан кара- 
ғанда да, әдептілін тұрғысынан карағанда да комитет- 
тердін немесе кімнің болса сонын дауысътн жыйнау ту- 
ралы ешқандай формалдық шешім алу керек емес. А̂ ұ- 
нын өзі өзіне берілген ерекше инициативадан бастарта- 
тын Ұйымдастыру комитетінің беделін ғана түсіреді.

Егер кабылданған (және формалдык жағынан мінсіз) 
шешімді өзгертіп жату өте ынғайсыз болатын болса, он- 
да, мүмкін, мынадай жол табылған болар еді: дауыс

* — күн тәртібі. Р ед .
* — яки. Р ед .
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беруді (комитеттердіц дауыс беруін) олармен өткізілетін 
кеқеске аиналдыруга болады, яғни кеңесу үшін Ұиымдас- 
тыру комитеті кездесулер мен әцгімелесулерді мүмкін 
болғанынша кеңесу үшін пайдалануға тырысады деп кау- 
лы алуға болады.

Акыр сонында айтатыным съезді шакыруды тездетуге 
кенес береміз. Негүрлым тезірек шакырсакыз, соғүрльгм 
жаксы. Сөйтіп, комитеттерді дайындауды, делегаттар бел- 
гілеуді, Николаев пен Одессаны өз жагына каратуды де- 
реужәне белсене колга алындар. Бастысы: батыл искра- 
шылдардың күмансыз көпшілік болатындыгына толык 
сенім болуын камтамасыз ету.

1903 ж. 5 нсмесе 6 мапгга жазылган 
Парижден Харькоөке жіберілген

Бірініиі рет 1928 ж. басылган Ко.іжаэба бойынша басылып огыр
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Үйымдастыру комитетіне хат

Кәзір ғана съездіц уставын алдық. Сөйтіп, Сіздер 
съездіц уставы жөнінде сұраған кезде, біз Сіздердің айт- 
қандарыңызды түсіне алмадық та, огсіге би іоиг* жөнінде 
жауап бердік. Асығып хабарлаймыз: біз Сіздердіц жоба- 
ңызға өте рыйзамыз, жоба муқыят және акылды жасал- 
ған. Талас туғызған 19-параграф біздіцше ылайықты па- 
раграф сыяқты: белгілібір ұйымдарды съезден шығарып 
тастау (ал уставтың өзі, сайып келгенде, біреулерді шыға- 
ру жөніндегі, екінші біреулердің толық праволылығы 
жөніндегі устав болады) шынында да ыңғайсыз нәрсе 
және комитеттердің көпшілігінің келісуінсіз мұны істеуге 
болмайды. Біз мүмкін қадері қысқа уақытты (мәселен, 
бір аптадан аспайтын) міндетті және формалдық мерзім 
белгілеу керек деп қана 'кеңес берер едік, комитеттер мен 
ұйымдар уставының жобасына өздерінің енгізбек өзгеріс- 
терін осы мерзімнің ішінде әзірлеп, жіберуге міндетті. 
Қағаз бастылықтан құтылу үшін бұл өте қажет нәрсе, 
бәрінен де гөрі қағаз бастылықтан қорқу керек. (Сірә, 
Игнат та кағаз бастылықтан қорыққан себепті наразы- 
лық еткен болу керек. Оның кауіптенуі бізге түсіиікті де, 
ал егер Сіздер жұрттың пікірін тез сұрап болсаңыздар, 
онда бұл істі түзетуге болады.)

Біз өз тарапымыздан иекрашыл ұйымдарға Сіздердің 
жобаларыңызды дереу және түгелінен қабылдауға кеңес 
беретінімізді жазып жібереміз. Жобаны жан-жаққа жі- 
беру және хабарлау ісін де (19 параграф бойынша), 
аралық соттардың «сессияеын» да, депутаттардың құра-

* — күн тэртібі. Ред.
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мын белгілеуді де бір айдан ары жібермей бітіру үшін 
колда бар күштің бәрін түгел жүмсауды катты өтініп 
сұраймыз.

Біз формалды емес г\*рде Сіздерге мынадай кенес бе- 
рер едік: шығынды көбейтпеу үшін және делегаттарды 
шет елге өткізу кыйыншылыктарынан құтылу үшін. бұл 
арада барлык толык праваты үйымдарға мумкіндігіне 
қарай іекі) делегаттың бірін өзінің өткендегі жүмысымен 
белгілі батған. шет елде түратын жатдастардан тағайын- 
дауға акыл беріңіздер.

Формалдык жағынан үсынатынымыз 1) Өздеріңіздің 
жобанызды тек батғаны 19-параграфка мынадан ескерту 
жазумен татыктырыңыздар: сЖобаны алған күннен бас- 
тап бір аптанын ішінде пікірлерін тапсырмаған үнымдар 
съезд уставының жобасын кабылдаған деп танылады»;
2) делегаттар съезге денін камалып калатындай болған 
күнде делегаттардың орнына кандндаттар данындау есе- 
бінен тоіыктырып отырыңыздар.

1903 ж. € жэне 9 магттың 
арасында ж.азылған 

Парижоен Харьковке жіберілген
Біріншх рет 1928 ж басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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15. III. 03.
Қымбатты Г. В.! Сіздің хатынызды алдым. «Март Иды- 

ларын» жазыңыз, бұл өте жақсы. Ең әрі дегенде —
25. III. 03 мақала осында болуға тиіс. Сөзсіз күтеміз.

Масловтың кітабын жуырда маған Парижден жібереді 
(мен асықтыра түсемін) ал мен оны Сізге дереу жібере- 
мін. Онда қауымның зыянды жақтары жөнінде қызықты 
мәліметтер бар,— бүл мәліметтерді мен Парижде цитата- 
ға келтіргенмін125.

Давидтің кітабын мен жаздырып та алдым, кәзір 
оқып жатырмын. Сұмдық сұйық, мазмұны тайыз және 
әдепсіз жазылған кітап. Сізге жіберу үшін тезірек оқып 
бітіруге тырысамын. Каутскийдің осы «жаңа прудонист» 
жөнінде жазған мақалаларыи көрдіңіз бе?

Кәзір мен шаруаларға арнап біздің аграрлық програм- 
мамыз туралы түсінікті кітапша жазуға отырдым126. Де- 
ревнядағы тап күресі жөніндегі идеямызды деревня хал- 
кының төрт түрлі жігі (помещиктер, шаруа буржуазиясы, 
орта шаруалар және пролетарлармен қосып жартылай 
пролетарлар) туралы наңтылы мәліметтермен жете түсін- 
діруге ықыласым қатты ауып жүр. Осындай жоспар ту- 
ралы Сіздің ойыңыз қалай?

Мен Парижден қайтқанда кесінділер еіс. жөніндегі 
түсініспеушиіктерді тек осындай кітапша арқылы ғана 
жоюға болады деген пікірмен қайттым.

26 февральдағы манифест туралы мақала жаздым.бұл 
34-номерде-ақ шығады127. Манифестің маңызы орасан 
зор болғандыктан мен оның қалайда басмақала болуын 
талап «ттім. Бірақ В. И. қобалжыйтын (!) сыяқты және
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Ю. О.-мен екеуі керісінше шешіп отыр: алдымен Маркс 
туралы мақала бермекші.

Меніңше, мұның өзі тіпті өрескел нәрсе.

Қолыңызды қатты қысамын.
Сіздін Ленин

Лондоннан Жсневаға жіберілвсн 
Вірінші рет 1925 ж. басылган Колжазба бойынша басылып оіыр
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Ұйымдастыру комитеті ПСД-мен бірігіп, Росс. СДЖП- 
мен толық ниеттестігі және партияға кіргісі келетіндігі 
туралы формалды мәлімдеме (мүмкіндігінше неғұрлым 
толық және анық мәлімдеме) шығаруға дереу шара көр- 
сін деп кенес береміз. Осындай формалды түрде жарыя- 
ланған мәлімдемеге сүйеніп, Ұйымдастыру комитеті ПСД- 
ны съезге шақыра алар еді. Сол уақытта, сірә, ешкім 
қарсы да шыға қоймас еді128.

Онан соң съезде Бундпен күресу үшін барлық жерде 
және барлық жүрттың арасында негіз данындауды (қо- 
сымша) қатты өтініп сұраймыз. Қажырлы күрес жүргіз- 
бейінше Бунд өзінің позициясын бермейді. Ал біз ешқа- 
шан да оның позициясын қабылдай алмаймыз. Біздің 
тарапымыздан ақырына дейін, Бундты партиядан кууға 
дейін баруға бекем бел байлағандық қана, күман жок, 
оны шегінуге мәжбүр етеді.

Тізім алуға асығыңыздар: бұл өте маңызды іс және 
мұны комитеттердің жауабын күтпестен тезірек істеу ке- 
рек. Айтпақшы: жауап үшін комитеттерге қыска мерзім 
белгіледіңіздер ме? Кәзірдің өзінде тағайындалған деле- 
гаттардың тізімін жүргізіп отырсыздар ма? (дұрыс болуы 
үшін бізге жіберіп отырыңыздар).

1903 ж. 31 мартта жазылган 
Лондзннан Харьковке жіберілген

Віріний рет 1923 ж. толыц басылған К&у\жазба бойынша басылып отыр
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5У

(Старик.)
Бұл жолы мен азғана нәрсе хабарлай а.ими . Ме ...ч 

ше, кәзіргі кезде ең басты нэрее — Оар күшгі салыа еьез- 
ді тездету және іскер (жоне «озіміздіңэ) де.іегаітарди.н 
көпшшік болуын камтамасыз ету. Барлық үміт Брутта 
қалды десе де болады. Мүмкіндігінше, бир.іығына Оа, 
әсіресе делегаттарға сонын өзі кез болғаны керек Жскіе 
біздің адамдардан көбірек өткізуге тырысқаны керск. 
Әрбір комитеттен екі дауыс берілу снсте.масы бүған ые 
жағданлы нәрсе. Онан соң Бунд туралы мэселе ы е ма- 
ңызды мәселе. Біз онымен Үнымдастыру комнтеті жыіін- 
дегі айтысты тоқтаттық, бірақ принципгі айтысты. арине, 
тоқтатқанымыз жоқ. Бұл туралы соз де биі>ы мумкін 
емес. Сондыктан, егер Бундпен тату батамын десең, 
Бундқа қарсы соғыс эзірлеу керек екендігін барлық 
жұрттың және әрбір адамньің жетесіне жеткізе, абден 
«мыйына қүя> түсіндіру керек. Қалай бсыганда да съезде 
соғыс ашу керек, жіктеліске барғаиша согыс ашу керек 
Тек сонда ғана ол күмансыз тізе бүгеді. Ад қайдагы бір 
кыйсынсыз федерацняны біз мүлде қабылдай алмаймыз 
және ешкашанда қабылдамаймыз. Ец 31)1 іичкеііде: імчм 
жылғы ескі устав бойынша Бунд Оріалық Комиіпіііе 
Орталық Комитеттен тагайындалран делепніын қаты 
суымен автономия беру, сң эрі ксткснде осы, Журітны 
лықты дайындау керск, Екатеринославқіі қа|ны кылык 
тың129, тағы басқаларыиың жвнсіздігіп іүсіидіріп оіыру 
керек, оның өресколдігіи журішылыққа корпчіи (.іы|іу 
керек. Журтшылыктың бул жвніндсгі шпчіиің кандай 
екенін, Сіздіц насихатыцыздыи қалаіі а.у|'іи /к.ітічінды 
ғын және кепшіліктін дурыс коақарасіа екгидігінс ( « піи
Ю ЗТ-том
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бар-жоктығын тезірек жаза көріңізші. Біз тығыз бірле- 
судің кажеттігі туралы, федерация мен «үлтгықэ саясат- 
тың кыйсынсыз нәрсе екендігі т}"ралы еврен жұмысшыла- 
рына арнап кітапша шығармакшымыз.

1903 ж. 3 апрельде жазылган 
Лондоннан Самарага жіберілген
Вірініиі рет 1928 ж. басылган

Ко.іжазба бойынша басыльиі отыр
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6. IV. 03.
Ұйымдастыру комитетінің шетелдік бөлімінің еұратпа- 

еын Ұйымдастыру комитетіне жібере отырып, біз, өз 
тарапымыздан, Ұйымдастыру комнтетінің шетелдік бө- 
лімінің функцияларын ешкандайда кеңейтуге және өз 
шеңберін титтей де болса ұлғайтуға жол бермеу керек 
деп қатты кеңес берер едік, ол осы өз шеңберіи ұлғайту- 
ға бар күшін салып ұмтылуда. Үйымдастыру комитетінің 
шетелдік бөлімінің функциялары іс мүддесін көздеп, съез- 
дің конспирациялық жағын әзірлеуден, ақша жыйнаудан 
ешбір әрі бармауы керек және, ең көп болғанда, тағы 
бұл мәселенің алдын а.іа дайындығы түрінде шетелдік 
социал-демократиялық ұйымдардың бірігу шарттарыи 
талкылаудан әрі бармауы керек. 1а) пуикті жөнінде: біз 
Үйымдастыру комитетінің шетелдік бөлімінің адресін 
комитеттерге таратып беруге үзілді-кесілді қарсымыз. 
Ұйымдастыру комитетінің шетелдік бөлімінің осындай 
функцияларында мұның мүлде керегі жоқ. Қағазбасты- 
лық пен шатастырушылық мағнасында мұның өзі өте 
қауіпсіз емес-ті. Жарыялау жөнінде: бәрі де «Пскрада» 
жарыяланады деп тура мәлімдеу керек еді (бұған фор- 
малды негіз — комитеттер көпшілігінің мойындауы). 
Басқа ұйымдарга «Искрадан» Ұйымдастыру комитетінің 
барлық мәлімдемелерін қаііталап басуға формалды түрде 
кеңес беруге болар еді. Ұйымдасгыру комитетінің шетел- 
дік бөлімімен Ұйымдастыру комитетінің қатынас жасап 
тұруы жөнінде біз мынадай тәртіп орнатуға кеңес берер 
едік: Ұйымдастыру комитеті өзінде бар жолмен Д е й ч -  
п е н  қатысып тұрады ( Д е й ч  — Ұйымдастыру комитеті- 
нің шетелдік ұйымының секретары, бұған тағыда А л е к -
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с а н д р  ме н  Л о х о в  енді). Ал Дейчпен бұрынғыдан 
біз аркылы катысып тұрасыздар. Бұл әбден табигн нәр- 
се: Ұнымдастыру комитетінің шетелдік комитеті секре- 
тарь сайлады, ал сіздер оны бекіттіңіздер.

2-ші сұрауға келісіп жауап беруге кеңес берер едік, ал
3-ші сұрауға — күн тәртібі беріледі, кәзір әзірленіп жа- 
тыр деп түсінік беруге болады.

Лондоннан Харьковке жіберілген
Біріниіі рет 1928 ж. басъиган Ко.юказба бойынша басылып отыр
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Лениннен жеке хат

Сіздің ұзак хатыңызды оқып шықтым. Бүл хатыңыз 
ушін үлкен рахмет. Ештен кеш жаксы деген ғой. Сіз аса 
катты ашуланбаныз деп өтінесіз. Сізге ашығын айтайын: 
мен аз ашуландым, кайта өзімнің Жак деген кайдағы 
біреумен «вертеп» есігінің алында130 болған ең соңғы 
әңгімемді есіме алып, көп күлдім, әлгі адам ол кезде (ол 
кезде!) біз тым аз билік ете.міз деп тапкан еді. Ұйымдас- 
тыру комитетінің ішінде істің бірден реттеле коймай 
отырғанын, әлі де болса толып жаткан ырың-жырың мен 
анархия бар екенін, мұны мен білгенмін жоне онан баска 
ешнәрсе күткен де емеспін. Буған тапжылмай емдеуден 
(уакыт пен тәжрибе) және ең күшті әсер ететін бір шара- 
дан (партияның жалпы съезі) өзге ем жок. Алдакашан 
жазған болатынмын, тағыда айтайын: кұдай үшін, мүм- 
кіні болысымен осы шараны колдануға асығыныздар, 
әйтпесе сіздің тәжрнбеңіздің мүлде зая кету каупі бар.

1) Юрий131, 2) бюро және 3) Игнатовтың бундиспен 
таласы жөніндегі мәселелер туралы ешнәрсе жазбаймын. 
Мұның бір бөлегі ескіріп калды, бір бөлегі жергілікті 
жерде шешілуге тиіс, ал осы соңғы бөлегі женінде менің 
кеңес беруім (менің таныс адамым Жактың пікіріне ка- 
рама-карсы) ең дұрыс дегеннің өзінде мүлде кажетсіз 
болар еді. Оның бул бөлегін сіз өздеріңіз (сіздердің бар- 
лыктарыңыз) шешуге тиіссіздер, шешкенде зоііеп* * мағна- 
сында емес, кайта тйззеп** мағнасында шешуге т и і с с і з -  

дер.

• — тиістілік. Ред.
• — кажеттілік. Ред.
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Бунд, Р. Р. 5.* туралы және «лағушылық», жөнінде 
еөз қылайын.

Формалдық жағынан, менінше, Бундпен еыпайы және 
дұрыс ниетте болу керек (бірден шықшытқа ұрмау ке- 
рек), бірақ сонымен бірге онымен барынша салқын болу 
керек, бар сырды ашпау керек және занды негізде оны 
аямай, сағат сайын қыспаққа алып отыру керек, мұны 
қорыкпастан ақырына дейін жеткізу керек. Тілесе мейлі 
кете берсін,— бірақ біз олардың қолына ікетісу үшін епі- 
бір сылтау, сылтау дегеннің жұрнағын да бермеуге тиіс- 
піз. Съезге дейін формалдықты, әрине, сақтау керек, 
бірақсырды ашуға болмайды. Сіз: бундист біздің «Искра» 
ушін әрекеттеніп жүргенімізді біледі де, бұған үндемейді 
де, Ұйымдастыру комитетінің атынан бұлай істеуге біздің 
правомыз болмаса да сөйтіп отыр, деп жазасыз. Менің- 
ше, Ұйьгмдастыру комитетінің атынан ондай іс істелуге 
де тиіс емес, қайта әрбір мүшенің ж е к е  ө з  атынан 
істелуге тиіс, імұнда Ұйымдастыру комитеті дәлелге алын- 
бай, <гИ с к р а н ы »  м о й ы н д а г а н  к о м и т е т т е р  дәлелге алынуы 
керек. Нәтижесі сол баяғыдағыдай, тіпті онан күшті бо- 
лады (ешқандай «агенттер» жок), ал формалдық жағын- 
да мін жоқ. Комитеттерді Бундқа қарсы дайындай бе- 
ру — кезеңнің е ң  м а қ ы з д ы  міндеттерінің бірі, бұл да 
форма жағын бұзбай-ақ әбден мүмкін болатын нәрсе.

Сондай-ақ «Ұйымдастыру комитеті м ү і и е л е р і н і ң  пікірі» 
жөнінде Р. Р. 5.-пен әңгіме қылу бекер-ақ болған. Ұйым- 
дастыру комитеті жөнінде: съезд әзірлеп жатырмыз, мәсе- 
лені шешетін с о л  с ъ е з д ,  деу керек еді, ал «пікір» туралы 
мәселе жөнінде үндемей қою керек емес, бірақ Ұйымдас- 
.тыру комитетін дәлелге алмай, қайта «Искраны», ал о н а н  

д а  д ү р ы с ы  « И с к р а н ы »  мойындаған комитеттерді дәлелге 
алу керек. Онан соң Р. Р. 5.-тен кішкене болса да бір жа- 
пырақ ресми қағаз (хат) қолға түсіріп алса болар еді, 
жәнеде оларға — «біздер ұлтшылдыққа қарсылармыз» 
деп айтпау керек (жұртты босқа үркітудің керегі не?), 
қайта оларды біздің программамыз (ұлттың өзін өзі би- 
леу правосын мойындау) сендер үшін де жеткілікті деп 
сыпайылықпен сендіріп, оларды белгілібір қарсы мәлім- 
деме жасайтын ету керек, Ұйымдастыру комитетіне жоне

* — ГІПС (Поляк социалпстік партиясы). Ред.
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съезге ресми түрде сөз салатын ету керек. Р. Р. З.-ке кар- 
сы біздің басты көзіріміз — біз принципінде ұлттыц өзін 
өзі билеуін мойындаймыз, бірақ пролетарлық тап күресі- 
нің бірлігімен белгіленетін орынды шеңберінде імойын- 
даймыз.

Ұмытып кетпеу үшін айта кетейін: «Искраның» орыс 
үйымының Ұйымдастыру қомитетіндегі өкілдерін мен біл- 
месем керек. Сонымен қатар мен мынаны да білмей отыр- 
'мын: маған осыны білу неменеге керек? және «өкілдердің» 
болуы неменеге керек?? Ұйымдастыру комитеті әсте де 
«өкілдерді» емес, қайта жақсы адам атаулының бәрін ал- 
дақашан кооптациялаған емес пе еді? Әлде олай емес пе?

«Искраның» орыс ұйымы мен Ұйымдастыру комитетінің 
айырмашылыгын, меніңше, атап айтқанда формалдық жа- 
ғынан мінсіз болу мақсатында пайдалану маңызды нәрсе.

Енді «лағушылық» туралы. Не мен сізді дұрыс түсіне 
алмай отырмын, не бұл үлкен қате. Осы (ең маңызды) 
пункт жөнінде Сіздің хатыңыздың тым қысқалығынан ма- 
ған Сіздің еөзіңізді а 1а Іеііге* ғана түсінуге тура кеіеді. 
Сайланған төрт адам Орталық Комитетті де, Орталық 
Органды да «ұйымдастырады» дейсіз!! Мұның өзі, ашық- 
тан-ашық айтқаныма ғапу етіңіз, әншейін кісі күлерлік 
нәрсе ғой, өйткені Орталық Органды «ұйымдастыруға» 
тек редакңияның мүшелерінің +  кеңесу үшін шеттен қа- 
тыстырылатын бірлі-жарым адамның компетентті екенін 
(яғни істі түсіне біліп, соған қажетті тәжрибесі болып 
ұйымдастыра алатынын), ал Орталық Комитетті ұйым- 
дастыруға да сондай-ақ тек тәжрибелі практиктердің 
кеңесу үшін қатыстырылатын бірлі-жарым адамның (егер 
Сіз мұндай адамдарды білетін болсаңыз) компетентті еке- 
нін Сіз білуге тиістісіз ғой. Әлде, мүмкін, Сіз осының бар- 
лығына жарайтын т ә жр и б е  сі  де, білімі де бар «төрт» 
адамды білетін шығареыз??? Егер білсеңіз, онда атап бе- 
ріңіз— мұны қалжыңдап айтып отырғаным жоқ, шыны- 
мен айтып отырмын, өйткені менің хатым жеке өзіңізге 
арналған хат және сіздіц пікіріңізді анықтап білу мен 
үшіи маңизды.

Егер мен қателесіп отырмасам, Сіз дара билікке жетуді 
және «айтқанды екі еткіэбеуді» көздейсіэ. Мұныныэ жак-

* — сөзбе-сөэ. Ред.
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сы, Сіздің айтканыныз мың мәртебе дүрыс, өйткені бізге 
керегінің өзі де осы. Бірак мұны Сіз ойлағандай, турадан- 
тура ешкім де істей алмайды. Ағымдағы істердің 9/ю үшін 
2 орталыктың болғаны сөзсіз кажет, біз мұны тіпті тіле- 
месек те, бұл орталыктар сол сағатында-ак өздері кұрыла- 
ды. Ал істе тәртіп болу үшін мынаған жету керек 1) осы 
2орталыктың бірігуі үшін ресми жол табу (мәселен, олар- 
дың екеуінен де делегаттар болатын комиссия кұру), 2) 
екі орталыктың екеуінде де мүшелер санын шағындау, 
немесе екі орталыктың екеуінің ішінен де аткарушы ко- 
миссиялар болу және — ең керегі — 3) орталыктардың 
жеке мүшелерінің арасында функцияларды катаң және 
ресми бөлісу, бөліскенде, мүшелердің кайсысына нені бас- 
кару тапсырылғанын, мәселелердің әрбір саласы жөнінде 
мүшелердің (екі орталық мүшелерінің) ішінен кімнің 
иіешуге (және тіпті сөз айтуға) праволы екенін және істі 
бір орталықтың немесе екі орталыктың екеуінің толык 
жыйналысының карауына көшіру жолының кандай екенін 
екі орталыктың қүрамындағылардың бәрі де дэл анык 
білетіндей етіп бөлісу.

Мен сізді өз талаптарыңызды шағындаған үстіне ша- 
гындай түсерсіз, жуық арада тілектердің ш ахітит-ы  осы 
екеніне көнерсіз деп сенемін. Ал осының өзі де өте-мөте 
кыйын, ал осы функцияларды бөлісу үшін де мен әбден 
жарамды, білгір, тәжрибелі адамдар барын көре а.імай 
отырмын. Ұкыпсыздық дегенің сізде де, бізде де (Ұйым- 
дастыру комитетінің мүшелері мырзалар, сіздер тек өзде- 
ріңіз туралы ғана ойламасаңыздаршы, сіздер бүкіл пар- 
тияны «ұйымдастырып» отырсыздар ғой) шексіз, сансыз, 
орасан, сондыктан ріа сіезібегіа* ойлап шығармай, қайта 
практикалык, берік, «алғашкы адымдарды» ойлап табу 
керек.

Мен сізге өзімнің көзқарасымды жасырмай ашық айтып 
бердім, тағыда хат алысуға өте куанған болар едім. Мұн- 
дай мәселелер туралы сіз, күдай-акы, жиі-жиі және толы- 
ғырак жазьт тұруға тиістісіз ғой. Бұл хатты бүкіл Ұйым- 
дастыру комитетіне білдіруге ешбір карсылығым жок, 
тіпті соны тілер едім, бірак мұны Өзіңіздің шешуіңізге 
бердім. Сіздің хатыңыздың кімге арналғанын атап көрсе- 
Тт, С» жаіссы жасағансыз. ■ :

• — һгі ппрттерді. Ред.
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Жақсы болыңыз. Талаптарыңызды шағындаңыз және 
«өте күшті әсер ететін шара» жөнінде асығыңыз, асыққан 
үстіне асығыңыз. Қолыңызды қатты қысамын.

Сіздің Ленин

1903 ж. 22 майдан кейінірек 
жазьиган

Женевадан Киевке жіберілген Колжазба бойышиа басылып отыр
Бірінші рет /928 ж. басылган
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. Сіздің хатыңызды кәзір алып, асыға жауап жазып 
отырмын. Я, мен Сіздің көптен хабардар болғаныңызды 
және осы хабардар еткен мәліметтердің бәрінің белгілібір 
түспен боялғанын,— әрине, бұлай болмауы мүмкін де 
емес,— көріп отырмын. Сонымен қатар мен осы болған 
окыйғаның Сізге катты батпай отырмағанын да түсінемін.

Бірак білу бір баска да, түсіну—бір баска, деп Сіз дү- 
рыс жазып отырсыз, ал болған окыйғаны «жүйке жүйесі- 
нін сұ.мдық катты шаршауы әсерінің» тұрғысынан түсіну- 
ге болмайтындығына менің әбден көзім жетеді. Жүнкенің 
катты шаршауы қатты ашуландыруы, долдандыруы ғана 
мүмкін және әрекетінің нәтижелеріне есеп бермейтін етуі 
мүмкін, бірақ нәтиженің өзі мүлде болмай қалмайтын 
нәрсе, ал ондай нәтиженің болуы алдақашан-ак уақыттың. 
мэселесі ғана болған-ды.

«Бұзақылар» және «преториандар» — дейсіз Сіз. Бұл 
олай емес. Саяси жіктелу іт  Сгоззеп иікі Оапгеп* * мына- 
дан болды: 5 бундшыл, 3 рабочеделошыл, 4 южнорабо- 
чийшіл, 6 «батпак» немесе батыл еместер, жұмсақ багыт- 
тағы (немесе 2іскгасккиг5’а-тегі**) 9 ңскрашыл және 
катаң бағыттағы 24 искрашыл: бұлар шешуші дауыстар 
және. әрине, шамамен айтканда. Бұдан баскаша болып 
бәрінің де шатаскан реттері болды, бірак а үоі 6'оізеаи***, 
корыта келгенде, болған топтар нақ осындай. Көп искра- 
шыл кобалжыған ең ірі сапырылысудьің өзінде (тілдердін

* — жалпы және бүтіндей алғанда. Ред.
* — бүралан жол ұстаған, Ред.
* — биік-ген карап. Ред.
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тең праволылығы мәселесінде) біздің жағымызда кемінде 
23 адам (33 адам барлык искрашылдардың ішінен) қал- 
ды. тіпті осы 23 адамның ішінде «мартовшылдар» азшы- 
лык болды. Ал Сіз 16 ның жыйналысындағы дауыс 
берудің нәтижесін білесіз бе? «Бұзакылардың» емес, «пре- 
ториандардың» емес, «Искра» үйымының 16 мүіиесінің 
жыйналысындағыны білесіз бе? А\артовтың мұнда да әрі 
бәленің басы болған кісі туралы мәселеде, ә р і  ті з і м-  
д е р т у р а л ы м ә с е л е д е  азшылықта ңалғанын біле- 
сіз бе?

Жұмсак немесе бұралаң жол ұстаған искрашылдар аз- 
шылығы Бундтың +  батпактың +  южнорабочийлыктар- 
дың коалициясы аркылы көпшілікті жеңіп кетті (устав 
жөніндегі мәселеде, және талай рет женді). Ал Бунд пен 
«Рабочее Дело» кетіп калған кезде, искряктар көпшілігі 
мұның каруын кайтарды. Уоііа іоиі*. Бунд кетпеген 
болса, Мартов бізді орталықтарда жеңіп кеткен болар 
еді дегенге бірде-бір адам күманданбайды. Ал осындай 
нәтижеден зәбірлену, реніш көру, партияның жікке бөлі- 
нуі! Бұл алжаскандык кой. Оппортунизмдік жасады де- 
ген жалақорлык айып тағып, «преториандар» іс адамда- 
рын куып шықты, оларды маскаралады, шеттетті еіс., деп 
шығарып жүргендер бар. Мұның бәрі кұр бос нәрсе, зәбір- 
леніп кыялға түскендіктің жемісі, гіеп бе ріиз**. Ешкім- 
ді, тіпті ешкімді де «масқаралаған» жок, жұмыстан, іске 
қатысудан шеттеткен жоқ. Орталыңтан қайсыбіреулерді 
ғана шеттетті — осының үшін ренжу керек пе? осының 
үшін партияның пәре-пәресін шығару керек пе? осының 
үшін гиперцентрализм теориясын шығару керек пе? осы- 
нын үшін каталдық жасады еіс. деп байбалам салу керек 
пе? Үш редактор ештеңені де талкандамайтын, кайта ескі 
«ағайынгершілік» коллегияны қызмет адамының роліне 
бейімдейтін бірден-бір шын іскер үшеу болып табылады, 
бұған ешкашан және бір минут те күманданған емеспін, 
күманданбаймын да. Атап айтқанда алтаудың ағайынгер- 
шілігі бізді бүкіл 3 жыл бойына азаптап келді, Сіз өзіңіз 
муны өте жақсы білесіз ғой, сондықтан «ІІскра» партияға 
айналып, партия «Искраға» айналған кезден бастап біз 
6-мен үзісуге, ағайынгершіліктен үзісуге тиісті болдык,

* — Б ар  әңгіме осы ғана. Ред.
** — онан баска түк те емес. Рдд.
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міндетті болдык.. Дәл сондыктан да мен съезд алдында- 
ак: редакцияны—гезресііүе* тыңғылыкты кооптация үшін 
де бірден-бір базис болып табылатын үшеуді сайлау бос- 
тандығын талап етемін деп айткан болатынмын.

Іс мүддесі үшін «ағайынгершіліктен» кол үзу кажет 
болды, сондыктан, егер 1 § пен Орталык Комитетке бола 
жанжал болмаған болса, алтаудың бәрі де дау-дамайсыз 
осы үшеуді кабылдайтындығына менің көзім жетеді. Осы 
жанжалдар ғана олардың көз алдында 3-уді осы «сұм- 
дык» мүлде теріс түске бояды. «Сұмдык» болғандай дәне- 
ңесі жок, ал 2іскгасккиг5-ке кысым көрсету кажетті нәрсе 
болған еді, искряктар көпшілігі де (съезде де, «Искра» 
ұйымының ішінде де) мұны жаксы түсінген-ді.

Тағыда айтамын, істің ақыры «күтілмеген пәле» емес, 
істің акыры «бүтіннің бөлшектенуі» емес, жок олай емес. 
Бұл дүрыс емес. «Мансабы арткан» күнге лағнат айтуға 
болады — немесе біздің бүрынғы жұмысымыздың бәрі де 
мәңгілік Тантал азабы болып калар еді деу дұрыс емес. 
Сондыктан партия ішінде, оның формалдык базисі негізін- 
де, б ә р і  де  уставка** бағындырылған да (осы уставка 
бола біз Мартовпен текке катты кыркыспаған едік, бар- 
лык ұсак-түйегіне дейін текке кырқыспаған едік, ол мұнда 
жеңіп кеткен еді), мұндай партия ішінде бұрынғы аға- 
йынгершілік редакция (3 жылдың ішінде 6 адам болып 
бір де рет бас коспаған редакция — бұл факт) мүмкін 
болмады, мұнын реті де бар, өйткені партияға табанын- 
да-ак шын мәнісінде, формалдык негіз бойынша біркатар 
искрашыл еместер кіріп алған еді. Ал мұның өзі атап 
айтканда берік бағыт ұстауды, бұралаңдаған саясат емес, 
дәйекті саясат ұстауды керек кылды. Ескіге кайта оралу 
жоқ, бірак Мартовты әркайсысының саяси жол бағдары 
бар жолдастармен бірлесіп жұмыс істеуге емес, кұрбан- 
дыкка апара жатыр деген бейнені калпынан ауысқан 
теріс түсінік кана суреттей алады. Ое Іасіо ретінде тағы 
мынаны айтайын: бұл үшеу эрдайым бүрында да, барлық 
осы 3 жылдың ішінде, жүздің 99 ретінде шешуші, саяси 
шешуші орталык болды (бірак әдеби орталык емес).

• — немесе. Ред.
• •  Міне сондыктан да «эзара констнтуциялардын* болуы кәзір 

яүмкін емес нәрсе, юрпднкалык жағынан да, моральдык ж ағы нзн  да 
сөзсіз мумкін емес нәрсе. .
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Мартов Бундпен одак, жасап. ислрякгар кдптиігін 
жеңгеннен кейіы жгне орталы\тар іуралы м лліедс др 
буларды осы одағь. арічыды соккыдау ущін гм/нн іһічр- 
лағанния кеаін. маға.ч е.-.ді «одар.іын» буаакыдар жтііп 
дегі. преторнандар жөніндегі шағымдары. «Нскра* ре- 
дакциясыныд «крііістаддануын* аиіыа муиаюы ку.ікіді 
нәрсе бодып көрінеді. Кедісімі аркыды емес, одаіы ар- 
кылы жеыді дея отыр.мын. мен оларды батпакпен, Ьунд- 
пен келісіч жасады деп аныпгамакшы да емееиін, ііпіі 
де атай етпекші емеспін. «Олар> өадеріне карсы «масқа- 
ралайтын кауесеттер» (бундпстердіц олакгасіары екен 
деген) таратыпты деп отырғанда, «атар» жеке адамның 
басына катысты нэрсе мен саясн нэрсені шаіастыраіын 
өздерінің әдеттегі кателіктерін кайтадайды. Кедісім жа- 
саудын өзі жаксы іс бодмас еді. Одак олардың сркінсн 
болған жоқ, атардың одағы аіардын катесінен ке.ііп 
шыкты; Б у н д б а т п а к к а  ергендер олар емес, кайіа 
Бунд -р батпак +  «Южнып Рабочий» еіс. атардың соңы 
нан ерді, антнискрашылдар турғысынан қарағанда иек 
рашылдардың ішінен кімді колдау ксрик екендігін оірден 
түсіне койып ерді. Бунд +  батпақ еіс. саяси жаіынан 
Мартовтың тек ұйымдық және саяси қптесііі чшіы,

Кімде-кім съездің барлық факгыларыи жэие асірпге 
искрадағылар дауысыпың (съезде де, «Пскримың* жа- 
сырын ұйымының ішітіде де) калай бмлііііенің білеіін 
болса, кері кайта оралу жоқ екендігі жмііінде ол аднм.та 
күман болуы мүмкін емес. Искрнһгир ажырапы, оірак 
«Искра» искряктардан тыс бола алмақ еміч қой Іш і.на 
айтайын, искряктардың арисьшди Маркж сотсһ а ііш.і 
лықта болды, сондықтаи партии ішіиде жік шыі ңы (Мир 
тов күн самап баргам сайыи осы жііске қарай моііын <\ 
нып барады) юридикалық жаі ыпаи да, о н а п  6 с і с р 
і с т і ң  м э н і  ж а ғ ы н а н  д и ісі теріс аяііылықтың 
көтерілісі болып шығады.

Біз қатесі үшін Мартовты да, басқа біреуді /и* *масқа 
ралап» отыргамымыз жоқ, кайта олардыц бэрін жумыс 
істеуге шақырып отырмыз.

Өзіңіз еске алып отырған «материалдык каржы* жш 
нінде біздіц халі.міз кэзір, дау жоқ, онша м-ч <■ м К а л и  
форниядағы қорымыз да сарқылды. Ырақ бш қл іу< * 
калса катты мұктаждыкка да көнеміз, тек оргалықіир 
дың қүрамына наразылың болғанына гани боли (чймсвиі
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13. IX. 03.
Мен осы жакы.чда, төніп келе жаткан жіктеліс жағ- 

дайы кәзір әбден аныкталған кезде, Ю. О.-мен әңгімеле- 
сіп көрдім, енді Сізбен де әнгімелесіп көргім кеіеді, Сіз 
де, Ю. О. сыякты, түсінісуге әрекет жасап көруге карсы 
емес шығарсыз деп ү.міттенемін. Егерде бүл уміті.м негіз- 
сіз болса,— Сіз, әрине, мүны маған хабарлайсыз ғой, бі- 
рак мен сонда да болса әзірге өзімнің дүрыс дегенімді 
істеймін.

Мартовтың редакдиядан бастарт>ы, оның және пар- 
тиядағы баска әдебиетшілердін бірлесіп жүмыс істеуден 
бастартуы, бірсыпыра адамдардын Орталык Комитет 
үшін жүмыс істеуден бастартуы, бойкот жасау немесе 
баяу карсылык жасау идеясын насихаттау,— мүның бәрі, 
тіпті Мартовтың және онын достарынын тілегіне кара- 
мастан, партияның жіктелуін туғызбай коймайды. Егер 
Мартов тіпті лоялдык түрғыда (съезде оның батыл кол- 
лаған түрғысында) түрып калса да, баскалары шыдап 
отыра алмайды,— сөйтіп мен көрсеткен нәтиже тумай 
калмайды. (Айткандайын, тетканың «жана ошак салу» 
дуралы жазғаны да тегін нәрсе емес.)

Сондыктан мен өзіме-взім: шынында біз неге бола өмір 
бойы жау болып айрылысамыз?.. деген сүрак коямын. 
Съезде болған окынғалардың және съездің берген әсер- 
лерінің бәрін көз алдыма келтіріп, мен кел уакытта кат- 
ты ашумен, «қызғындыкпен» іс істегенімді мойныма ала- 
мын; егер сол кездегі жағдайдан, реакииядан, реплиха- 
дан, күр>естен, е(с. туған нәрсені айып деп атау кер>ек 
болса, онда мен ө з і м н і ң о с ы а й ы б ы м д ы  кімніц 
а~ідында болса да мойындауға шын ынтаммен даярмыв
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Ьірьк ГчОльмйыз жеткен нзтнжелерге, арпалысқан күрес 
аркасыі да н үзеге аскан х үуыстарға кәзір ешОір кыз- 
ғынсыь кез жіОергенде, :лен бұл •нэтижелерден партияға 
зыяьди еіснарсені, азшылықты ренліп-қекдік немесе қор- 
лағақдык Оолып табылатын ешнарсекі кере алжаймыи.

Әрине, аашылықта қалудың езінін ренжірлік іс билма- 
уы у •. ук < емес, бірак біз біреуді < маскаралапг.ыо , біз- 
дін біреуд: корлатымыз немесе беделін тусіргіміз келіпті, 
деге<-: ойға үзілді-кесілді карсылык білдіремін. Мұндай 
ешнарсе бслған жок. Со.дыктан саясат женінде ажыра- 
сушылыктын салдарыиан окынғаларды түсіндіргенде 
екінші жакты арам, алаяқ, интрнгандык деп және баска 
осындаб сүнкімді сездерді айтып аныптау аркылы түсін- 
діруц... кке жол бермеу керек; ыундай сездерді тоні:. 
келе жатқан жікгелу жағдайында бірден бірге жиі естгп 
журміз. Бүған жол бермеу керек, вйткені Оүл, ен кемін- 
де, пес ріиз иііга* акылсыздык болады.

Мартонлен сан рет ажырасканымыз сыяқты, біз опы- 
мен саяси (ж;әне үйымдык) мәселелер жөнінде ажырас- 
тык. Устантын 1-параграфы туралы мооеледе женілгеннен 
кейін, мен езімдегі (және съездегі) Оар қүралды колда- 
нын, барлык я. геріммен алгініа каруын кайтаруға ум- 
тылмай түра алмадьім. Мен, Оір жагынан, нағыз иокра- 
Шоіл Ортальгк Комитетті, екінші жағынан, біздін еже.тгі, 
шарасыз жанжалымыздын негізінін өзін жоятын, әркай- 
сысынын езінін саяси жолы бар, әркайсысы мәселені 
шешкенде сжүрттын бет-жүзіне карап емео, өзінің әб- 
ден кезі жетгп барып шешетін және әрдайым солай ше- 
шиі отыратын адамдарды біріктіретін редакшшньщ үш 
кісілік алқасын күруды көксемей тұра алмадым.

Мен (съезд алдында үшеу туралы Сіэбен және Ю. О.- 
мен сеіілескен кезімізде) үнемі жок болатын бір муше- 
нін133 алтаудын ішінде болуын іс мүддесі үшін бәрінен 
де зыянды деп есептеймін деген едім, мен мәселеге Засу- 
личтің шамадан тыс ьъ бетінше карауы сол кездін өзінде- 
ак мені кейіткен болатын, катты кейіткен болатын дедім 
(Ю. 0. мүны да үмыткан болса да), мен (Сіз санлануы 
аса ықтиймалдау үшеудіі атаған ■кезде) мүлде ашык айт- 
тым: оны мен де ен ыктыймал деп еоептеймін дедім, жә- 
неде Засулич ешкандай кооптацияға көнбей (біз ол кезде

Сарып турған. Ред.
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мүмкін болатьж кооптаиняның бірін белгілеп іе койған 
едік) жалгыз өзі қалганда да. мүнда түрған донеке жок 
деп білвмін дедім. Юлнй Оснповнч менің осы еонғы мо- 
лімдемемді де үмыгқан, бүл молімдвме менін об.іен жак 
сы есімде. Бірақ бүл арада таласып жату іын, орине, 
пайдасы жоқ. Керегі бүл емес, керегі мынау: осындай 
үш адам болғанда азапты, үзақка созы.іған, бітіспес 
жанжалдардың бірде-бірі, осындаіі жанжа ідың бірдс бі- 
рі мүмкін болмаған болар еді; оіа 1900 жылы «Ііскра- 
ныңэ жұмысын осы жанжалдардап басгадык жане бү і 
жанжалдар, ай.шр бойына біаді жүмыс істеу кибілетінен 
айырып, талай рет қайталап огырды. Міне сондыкган дн 
мен бұл үшеуді бірден-бір іскер, агайынгершілік пен еал- 
дыр-салақтыкка негізделген коллегия болу емес, қызмег 
атқарушы мекеме болу бірден-бір қолынан келегін үшеу, 
нағыз бірден-бір орталық орын деп есч-пк-ймін, бүл о [і і ,і 
лык орында, кайталап айтайын, оркім жане ардапым «л 
нің партиялык көзкарасын үсына алар еді, қоріай алар 
еді, будан ешбір басқаша болмис еоі жане кісінін жеке 
басына катысты нәрсенің бәріне, реижу, кі-гіп калу еіс. 
еіс. сыякты пікірлердің к,андийыни болса да іггегіресііуе* 
еді.

Съездегі окыйғалардан кейін бұл үшеу бір ретто Мар- 
товқа карсы бет алған саяси жане ұйымдык багыііы 
сөзсіз заңды етіп бекітті. Бұл күмансыз. Осыған бола 
айрылысу керек пе? Осыган бола партияиы бұзу керек 
пе?? Ал демонстрациялар туралы мэселеде Марюв пен 
Плеханов маған карсы болмады ма? Ал программа іу- 
ралы мәселеде Мартовпен екеуіміз Плехановқа қарсьі 
болмадык па? Кандай үшеу Оолса да оның бір жагы 
әрқашан соған қатынасушыниң біреуіне қарсы бол- 
май ма?

Егер искряктардын көпшілігі «Искраның» үйымында 
да, съезде де Мартовтың бағытының бұл ариаулы сары- 
нын ұйымдык және саяси жағыыан қате деп тапса, мұны 
қайдағы бір «ор казғандықэ, «айдап салғандық», т. т. 
деп түсіндіруге тырысу, шынында, ақылсыздык емес пе?? 
Бұл көпшілікті «бұзақылар» деп оэлататтап, бұл фак- 
тыдан кұр сөзбен құтылу ақылсыздық болмас па еді??

* — карамас. Ред.
11 34-том
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Тағы айтамын: Мартовтың теріс бағыт ұстағанына 
және оны түзету керек болғанына, съездегі искряктардын 
көпшілігіндей, менің де әбден көзім жетті. Бұл түзетуге 
бола ренжу, мұнан қорлау дегенді, еіс. шығару— ақылға 
сыймайтын нәрсе. Біз ешкімді ешкандай істе «маскара- 
лаған» жоқпыз, масқараламаймыз және ж ү м ы с т а н  
шеттетпейміз. Ал орталық орыннан шеттетуге бола жік- 
телу туғызу маған түсініксіз ақылсыздық болар еді.

Ленин
Женевада жазилган

Кысқартылган түрінде бірініиі 
рет 1904 жылы: В. И. Ленин.

адым ілгері. екі адым Колжазба бойыниіа басылып отыр
кеиін* оеген кітапиіада, толық

түрінде 1927 ж. басьиған
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Ұзак хаты үшін Смитке рахмет. Егорға хат жазып, 
акырғы рет акылға шакьірсын. Егор елдеріндегі істерді 
бітіріп каіпу үшін керек болған барлык (жалпы барлық) 
өкілдікгі алып, Зарин дереу Егорға жүрсін. Бұл істін, 
бәрін толығырак, каталырак және аньіғырак етіп реттеу 
керек. Сіздін формалды жолмен пікір білдіруініз керек, 
егоршылар'34 жөнінде де батыл ұрыска әзірле ту керек, 
олардын комитеттерге еніп алу әрекеттеріне дереу багыл 
тойтарыс берілетінден ет\’ керек. Бұғаи бар >.ндіа кадаға- 
лап карау керек және барлык комнгегтерді әзірлеу ке- 
рек. Егоршылар әлі де бойкот жасал, соны ұ.іғайтуда, 
олар сұмдык ашулы, ездері жөнінде толып жатқан зәбір 
керу. кор.тау дегендерді онларынан шыі арып алып жүр, 
партижты жауыздардан сактал калып отырмыз деп көкп- 
ді, осы жөнінде онды-солды шу юэтереді, жүртгы адасты- 
рады. Олардын ыланы бізді ақшаны ен, коп алатын екі 
жерімізден апырьпт та отыр (ұзақ уақытка ма, балқси, 
мэңгі айырды ма, мұлы б: пе.;м ін). Лкша табуга жан 
аямай бар күшішзді салыкыз — басты н фСС оеы.

Сонымен. Смнт Егорға бұрынғыша карамайтьш бол- 
сын. Достъщггьга; акыры осы. Жұмсактык аін>пы бо іма 
сын! Багыт тойтарыс әзірлеңдер, Заринді дереу жіберін- 
дер, кандидаггар (С.мнт аае қалғандай| , ‘ реіте) тага- 
йындандар, нак со.чдан ретке оныи іа, Сміщін, «Егор 
жағына» кыдырыска шьнлын азірдрңдер, и\ ш-'~
лерін тағайындандар, бар.іык істі рсг\шк \ коііі.ш і 
жэне барынша әрекет етіцдер. Әдебиеі .кнп.ш біз рет- 
тейміз. Вадимге катты үміт аріудамыз.

1903 ж. 10 және N  сентябрьдің 
арасында Женевада жазылғап
Бірінші рет 1927 ж. басылған Ки.шазоа йоиыңша олсьілып огыр
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А. Л1. КАЛМЫКОВАҒА
30. IX.
...Сіз: «луниеле тым көп жасалым, сонлыктан мунлайла 

акыйкаттын бір жакта ғана емес. екі жакта бірлей бола- 
тынын түсінбейтін жөнім жок»леп жазасыз. Сатай батуы 
әблен мүмкін леп есептеимін. Бірак кырсыктын әзі мына- 
ла ғой: ана «жак» жана жағланлы, жана базисті өз 
керегіне жарата алмай, ескіше оп-онай кат жетіп келген 
(айлап жанжалласканнан кейін барып батса ла), ал кә- 
зір жүзеге асырып болмайтын нәрсені талап етелі. Базис 
басқаша батып отыр, бүл Гаіі ассотріі*; ал атар әлі к\-н- 
ге ленін кобінесе съезле анасы. мынасы канлай корла- 
ганлык боллы, Леннн өзін соншалыкты кызғын ұсталы 
лесенші еіс. легенлі малланып жүр. Сөз жок. онлай нәрсе 
боллы. өзімнің «кызғынлығымлы» Староверге137 жазған 
хатымла мен тура мойынлалым ла. Бірак істің мәнінің 
өзі мынала: «кызғын» күрестін аркасында ғстг қызгын 
гмгс нәтнжелерге кат жетті. ал ана жак кызғынлыкка 
баіа нәтнжелерлін өзіне карсы. сөзсіз және кажетті нә- 
тижелерге карсы арпалысуын койман келелі. Мәселенін 
кайла барғанын Сіз аллакашаннан-ак білесіз ғой. Кейбір 
«старнктерлін» келергі жасап отырғандығына өзініздін 
убден квзініз жететіндігін білдіргенінізді Сіз өзініз б‘іле- 
сіз. сондыктан пәлелі «үшеудін» орға жығушы. якобиндік 
төнкеріс емес. кайта үш жылға созылған «урыс-керістен» 
турадан-т\ра. табнғн және гң жақсы, кудай акы. ен 
жаксы кутылыс жат екендігіне Сіз. әрнне, к\манданбай- 
сыз. Үшеу 3 бурыш негізінде курылған және урыс-керіс- 
ке ешкандай негіз калдырманды. Сізге малім, әсершйі-

— бслғ*г іс. Ред.
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дік пен іске «жеке бастын> тұрғысынан кпраушы.іык 
(саясн тұрғыдан карауг.ын орнына) Л\артовты Сгаро- 
верді — Засуличті сондан \алге жеткізген. олар, маселен, 
кісінін жеке басына катысты нәрсеге бола адамды саяси 
жөннен «айыптауға» аз-ак калған. Сіз сол кезде, шімі- 
рікпестен. «жалмауыздар мен жауыздардың» жагына 
шыктыныз. Ау, бұл өзі мулде тіпті дағдылы нәрсе гоіі. 
Кәзір де — мәсеіенің туп-тамырынын өзі сол баяғыда- 
ғыша ғой, жеке баска катысты нәрсе мен саяси мәселені 
сол баяғыдағыдан араластырушылык бар ғой, біз бар 
болғаны саяси жағынан жылжытып (және аумаетырып) 
отырсак та, кісінің жеке басын масқсірсиагылары келеді 
деп бізге тағыда сол баяғыдай күдік келтірушілік бар 
ғон. Ал Сіз маған: айып Сізде де болуға тпіс деп ескер- 
тіп отырғанда, мен бұған: жеке басымнын айыбын бекер- 
легім де жок, бірак бұл үшін саяси өзгеріс жасауды та- 
лап етудің орны жок, деп жауап беремін. Жағдайдыц 
шарасыздығының, әбден шарасыздығыныц өзі дәл мына- 
да: олар орталық орындардыц құрамына өздерініц жеке 
реніштерін, жеке наразылықтарын жыннайды да, сол 
үшін саяси өзгеріс жасауды талап етеді. Тоііі се яие уоіі 
Іег, таі$  раз сіе үа!* Ал егер бұған саяси ажырасуды се- 
беп етіп кврсететін болса (кейбіреулердің тілейтініндей), 
онда «бітімге» келу үшін саяси қарсыластардан квп 
адамды якп тым болмаса екі жақган тецдей егіп коопта- 
циялауды талап ету кісі күлерлік нәрсе емес пе?? Ыес 
ріиз иііга** кісі күлерлік нәрсе!

Толып жатқан ұрыс-керістен жоғарыда мен келтіргеп 
бір кішкене мысал мәні жағынан ғана емес, аякталу фор- 
масы жағынан да типтік мысал. Біздіц сол кезде калай 
үстем болғанымызды Сіз білесіз бе? Біз азшылық едік, 
бірақ біз кажырлылықпен, «күллі жұрт алдында» масқа- 
ралаймыз деп қоркытумен үстем болдық. Міне сөйтіп 
олар: енді біз де солай етеміз деп ойлайды. Бір кырсык 
жері сол ғана: кәзіргі уақыт ана кездегі уакыт емсс. Кә- 
зір формалдык базисті жойып болмайды. Осы формал- 
дық базис болмаса,— жүрт әбден катты кызғап екен, 
онда неге алтау болмаека? 3 жыл кыйналдык, тағыда 
3 жыл қыйналамыз; дауыспен шешкеніміз жок, кажыр-

• — Не десеніэ о деіііэ, ОІрнк бул болмакшы емесі РеО.
«« — Барып тургіш, І'р<1,
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лылыкпен шештік,— кәзір де кажырлылыкпея шешелік 
деседі. Бірак кәзір бұлай ет\те болмайды — істің түйіні 
де осында. Ал жұрттың осы өзгерісті епібір көргісі жәке 
түсінгісі келмейді. Нак осының өзі жағдайды шарасыз 
етіп отыр. Кәзір мойын бұрғызбайтын дилемма: нв адам- 
дар туралы мәселеге келгенде ажыоасу керек, онда осы- 
ған бола санси жанжал кетеру және жұмысты тастау кісі 
күлерлік нәрсе. Не саяси жағынан ажырасу керек — 
онда бұл істі, айталык. баскаша нюанстағы белгілібір 
адамдарды тану аркылы бұл істі «түзету» онан да бетер 
күлкі болады.

Олар енді екінші жолды тандап отыр (таңдап отыр- 
мыс). Ол уакытта Мартов үш кісілік алкаға кір де, өз 
коллегияңдағы 2-удің кателіктерін партия алдында дя- 
лелде: коллегияға катыспайынша сен осы кателерді әш- 
керелеу үшін және олардан партияны сактандыру үшін 
колға мәлімет тусіре алмайсын. Олай батмаған күнде 
сенін айыптауларын — болашактағының есесіне кұр бос 
Раііеікіаізсһ*.

Бірінші жолды таңдайды екенсін — ол уакытта өзіннік 
ренжуіңді жұмысты тастап кетуге дейін жеткізбе, ал жұ- 
мыстын езі «кызғындыкты» тез ұмыттырады. Жұмыстан 
шеттегілу сыякты тұйыктан өткен шарасыз тұііык жок.

!9*.Т ж 30 сРнтчЛрһде жазылған 
Жеяевадан Дрезденге жіберілген

Біріниіі рет 1977 ж. басылған Н. К. Крупская жазған көийрме
бойынша басылып отыр

* — партнялык егес. Ред.
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1 X. 03.
Кымбаттьі чллластар' Фапрнхалыч старосталар г  рз 

лы мәселе жвнінде Одесса комтггеті мен <гИскранын> ара- 
сында алауыздык ттанына біз ле нак солай шын ка—ы 
кынжыламыз. Олесса комнтетінін хатына бізлін кешігіп 
жауап кантарғанымыз. хвбінесе, релакпнялағыларлын ол 
кезле болмағанлығынан боллы. Ал жалпы айткамда, бу- 
ған іканлай ғажап кврінгенімен) партиянын кезекті 
ІГ съезі бвгет боллы.

Істін мганіне яеяетін болсак. онла съезде, баскасын бы- 
лай койғанла. фабоихалык старосталарды сайлауға яа- 
тынасу ісіне кгнгс беретін карар кабылланлы.

[Теяст келтірілсін: карар № 2Я13в]
Бұл карар ооасан квпшілік лауыспен кабылланлы. 

сонлыктзн бі.з бірлен болмаса ла. істі л,'зеп жіберуге 5о- 
лар леп ойлаймыз. Одесса комнтетінін барлык уйымдас- 
қан ягргысшыларлын арасында дереу бұл карарлыи 
текстін (жарыяламястан) таратып. оны түсінліруі керек 
болар елі. Сонан сон. карар жарыяланганнан кейін, 
мәселеге партиыық квзкарасты баянлап жане жұмыс- 
шыларлы бүхіл партзя макүллаған тактикаға шакырып 
Одесса комнтетінін каіымен лнсток шығару жвн болар 
еді. - 0

Істін шын мәніне челгенле, біз: сайляудан бастарту 
жвнінле пір жалы жүргізілетін үгіттен гврі, сайлау жв- 
нінле үнемі үгіт жүргізудін алчекайла зор тарбнелік және 
ұйымластыруіиылык манызы болар еді, деп білеміз. Пат 
риархтык тәсіллер туралы сізлердін ез хабарлауынызда 
мүны растап, шпионлык чанлар меи шпнонлык тәсіллерге 
карсы үнемі күрес жүргізуліи кажеттігін хорсетеді.
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Алауыздықтан және үгіттегі ала-кұлалыктан аулак 
болу максатымен сіздердің неғұрлым жиі пікір алысып 
отыруды тілейтіидіктеріцізге толық қосыламыз. Бастырып 
шығару үшін ғана жазып коймай, жиі-жні жазып тұры- 
ныздар және адрестердің (сіздерге хат жазып тұру үшін) 
үзілмеуін бакылап отырыныздар.

Егер баска жұмыстар мүмкіндік беретіндей болса, эко- 
номикалық күрес пен саяси күрестің байланысы туралы 
үндеухатты жазуға тырысамыз.

«Рабочая Воляның» манифесін139, өздеріңіз тілегендей, 
толық басып шығарамыз.

Лснин

Женевадан жіберілген 
Біріниіі рет 1928 ж. басылган

Колжазба бойыніиа басылып отыр
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Ю. О. МАРТОВҚА

Росс. СДЖП Орталық Органының редакциясынан
Мартов жолдасқа.

Құрметті жолдас! Орталық Органның редакциясы Сіз- 
дің «Искра» мен «Заряға» катысудан кеткеніціз жөнінде 
ресми түрде өзінің өкінішін білдіруді борышым деп есеп- 
тейді («Заряның» 5-номері кәзіргі кезде баспаға даііын- 
далып жатыр). Партияның II съезінен кейін де іле-шала, 
«Искранын» 46-номерінің алдыпда да, бірге істесуге сан 
рет шакырғанымызға қарамастан, сонан кейін де әлдене- 
ше кайталап шакырғанымызға карамастан, біз Сізден 
бірде-бір әдебн шығарма ала алмадық.

Ол ол ма. Тіпті Сіздің «Қызыл Ту» деген кітапшаңыз- 
дың екінші басылуының жарыкка шығуы да өзіңіз қол- 
жазбаңыздың соңын бермегендіктің салдарыпап көп 
апта бойы кідіріп жатыр.

Орталық Органның редакциясының мәлімдейтіні — ре- 
дакция Сіздің бірге істесуден кетуіңіз ешбір редакция та- 
рапынан болмаған нәрсе деп есептейді.

Әлдекалай бір жеке реніш, әрине, партпяның Орталык 
Органында жұмыс істеуге кедергі болмаска тиіс.

Ал егер Сіздің кетуіңіз Сіз бен біздің арамыздағы пә- 
лендей бір пікір алалығынаи туған болса, опда біз мұн- 
дай алауыздықтардың толық баяндалуын партия мүдде- 
сі үшін өте-мөте пайдалы деп есептер едік. Ол ол ма. 
Біз бұл алауыздыктардың сыйпаты меп тереңдігінің дәл 
біз редакциялап отырған баспалардыц бсгіііде мүмкін 
қадері тезірек бүкіл партня алдыпда анықталғапы өте- 
мөте жөн болар еді деп есептер едік.

Акырыида, іс мүддесі үшіи, біз мынаны Сіздің есіңізге 
тағыда саламыз: партиялық жоғарғы мекемеде өзіціздің 
барлык көзкарасыңызды ресмн мәлімдеп, қорғауьшызға
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Сізге толық мүмкіндік беру үшін, біз кәзір Сізді Орталық 
Орган редакцияеының мүшелігіне кооптациялауға әзір- 
•міз.

Женева, 6 октябрь, 1903 ж.

Женеваға жіберілген
Бірінші рет 1927 ж. толыц Н. К. Крупская жазған көиіірме

басьиған бойынша басылып отыр



171

68

Г. Д. ЛЕЙТЕЙЗЕНГЕ
10. X. 03.
Қымбатты Лейтейзен! Сіздің хатыцызды алдым және, 

Сіздің өтінуіңіз бойынша, дереу жауап қайтарып отыр- 
мын. Съездің болар-болмасын және қашан болатынын 
мен білмеймін. Менің естігенім — Лига администрация- 
сының осындагы үш мүшесі көпшілік дауыспен съезге 
қарсы болыпты, осында жоқ екі мүшенің, Сіз бен Вече- 
словтың, пікірін сұрауға ұйғарылыпты; сөйтіп мәселенің 
шешілуі кейінге қалдырылған.

Маған келетін болсаңыз, мен өз басым съезге қарсы- 
мын. Сіз: Лига пікірін білдіруге тиіе, оның ішінде жікте- 
ліс шығуы бәрібір сөзсіз, әрекетсіз бірыңғай Лиганың 
болғанынан гөрі, күресуші белсенді екі жақтың болғаны 
жаксы деп ұйғарасыз. Бірақ әңгіме мынада: Лиганың 
ішінде жіктеліс шығуы сөзсіз екені былай тұрсын, кэзір- 
дің өзінде аяқталып отыр деуге де болады; күресуші бел- 
сенді екі жақ қурылып та қоііды және, партия жікке бө- 
лінбей тұрғанда, бұл күресуші жақтардың бірыңғай 
Лиганың ішінде кала беретіні сөзсіз. Екінші жағыпан, 
партияның съезі Лиганың бүкіл ұйымдық базисін мүлде 
өзгертіп жіберді: оның Сізге жақсы мәлім ескі уставы 
дұрысын айтқанда партия съезінен кейін, әрине, өзінен 
өзі жайына қалады. Лига жаңаруға тиіс, әрине, жаңа 
негізде жаңартылады да, партия комитеттері мен жалпы 
алғанда барлық партпя мекемелерін ұйымдастыру ісі 
тапсырылған партияның Орталық Комнтеті оны жаңар- 
тады.

Демек, съезге шынында ажырасу үшін жыйналысу ға- 
на қалады деуге болады. Ажырасу екі мағнада болады: 
біздер мен «мартовшылдардың» ұрсысуы мағнасында
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және ескі Лиганыи жоиылуы мағнасында болады. Осы- 
ған бола жыйналысудың қажеті бар ма? «Жіктелісті» 
(дурысырақ айтқанда, өршімелі шеттеушілікті) мұнымен 
сауықтыра алмайсың, қайта екі жакты да бұрынғыдан 
бетер өшіктіресің. Мұның неменеге керегі бар? Лиганың 
барлык кырық мүшесінің ішінен 35 мүшесіне жуығының 
көптен бір позиция устағаны кәзірдің өзінде-ақ күмансыз 
деуге болып отырғанда сөз жарыстырудың не керегі бар?

«Бас репетиция» жасау үшін керек болғаны ма? яғни 
егер іс партия ішінде жіктеліс шығуға дейін барғандай 
болса, біздің бір-бірімізбен сонда қалай төбелесетінімізді 
шамалап қарап көру үшін керек болғаны ма? Съездің 
мундай манызын мен теріске шығара алмаймын, бірақ 
мундай тері өңдеуге арзымайды.

Лиганың калған бес (немесе беске жуық) мүшесінің 
біржолата калай болып бөлінгенін білу көп оңай.

Ал Лиганың шет елдегі жұмысы бәрібір партияның 
Орталық Комитеті жасайтын жана негіздерде жүреді. 
Лиганың съезі кэзір төбелес үшін бәрін де береді, ал іс 
үшін, яғни шет елдегі жұмыс үшін дәпеңе де бермейді.

Сіздің мұнда келетініңізді, біздің көрісетінімізді біліп 
өте қуандым. Күнібұрын хабарлаңыз, өйткепі мен дем алу 
үіиін 3—4 күнге бір жакқа жүруге әзірленумен жүрмін. 
Жұмыс бастан асып жатыр.

Қолыңызды катты қысамын. Сіздің Ленин

Женевадан Бпмпнга (Франция) 
усіберілген

Бірінші рет 1928 ж. басылган Колжазба боиыниш басылып отыр
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Г. М. КРЖИЖЛНОВСКИЙГЕ

Клэрге

Қымбатты дос! Ланьның терісін сыпыру140 жоспары 
жөнінде Сізден алынған соңғы хабар мені өте қуантты — 
алдақашан-ақ осылай ету керек еді! Бірақ, екінші жағы- 
нан, Лань мен Вадимніц позицияны теріс түсінетіндік- 
тері, біздердіц бір-бірімізді түсінбейтіндігіміз хаттардан 
көрініп тұр. Бұл өте күйінішті нәрсе (егер тіпті Вадимнің 
ультиматумды кецестер берген соцғы хатын онша елеме- 
сек те — бұғап Колдыц өзі жауап қайтарады, өйткені мен, 
тағыда айтамын, мүндай нәрсені елеулі бір нәрсе деп 
есептегім келмейді). Демонды, соколды еіс. кооптацпя- 
лау, менінше, кате адым, өйткені бұл адамдар әлі онша- 
лық тәжрибелі және дербес адамдар емес. Фупкциялар- 
ды бөліп беру де тым кауіпті пәрсе, өйткені ұсактап алу 
каупі бар. Ал енді комитеттерге бас-көз болушылар бол- 
май отыр: Киевте жұрт акылсыздық істеп жүр, және, бір 
ғажап нәрсе, Андреевский де, Дядин де, Лебедев те күрес 
жүргізу үшін онда енбеген. Харьков, Екатеринослав, Дон, 
Горнозаводский де бүлікшілердіц141 колында. Қалай 
болғанда да жер-жердіц бәрінде позицияны өз адамда- 
рымыздыц алуы керек. Бір-бірден болса да өз адамыцды, 
нағыз өз адамыңды сөзсіз әрбір комитетке тыкпалап жі- 
беру керек. Кавказ ылаңдай бастады142 — онда да өз 
адамдарымыздыц көмегі керек. Функцияны бөліскеннен 
гөрі, әрбір комитетте агенттердің орынға ие болғаны, ал 
сонан кейін бар күштің транспорт пен тасу жұ.мысыиа 
жұмсалғаны маңыздырақ емес пе.

Бүкіл істің түйіні, сайып келгенде, бүкіл күш те транс- 
портта ғой. Бір жолмен қанағаттанып жайбарақат отыру
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керек емес, қайта ылғый болып отыратын үзілісті тоқтату 
үшін екі-үш жолға ие болу керек.

Тезірек хабар жарыялаудыц143, атап айтқанда Россия- 
да жарыялап, оны жер-жердің бәріне таратудың маңы- 
зы өте зор. Құдай үшін, бұған асығыңыз және бұл тура- 
лы бізге тезірек, дәлірек жазыңыз. Советке формалды 
түрде Брутты сайлау керек және оның формалды түрде 
дауысын Колға беруі керек. Бұл кейінге қаратуға бол- 
майтын іс.

Меніңше, Ланьды тым болмаса екі аптаға, тіпті бір ап- 
таға болса да осында жіберіп алу өте керек болар еді. 
Мұның өзі өте-мөте көп пайда берген болар еді, а у о і  

сіЪізеаи* барлығына да көз жіберуге, қай жерден қайнап 
шығып жатқанын білуге, өзара толық түсінісуімізге мүм- 
кіндік берер еді. Осының үшін айналдырған бір 200 сом- 
ның және 2 немесе үш аптаның шынымен қыймастық 
нәрсе болғаны ма? Ланьға шетелдік ашық паспорт шы- 
нымен-ақ табуға болмағаны ма?? Осы туралы жақсылап 
ойланыңызшы. Мен Ланьның жоспарларына байланысты 
ерекше ыңғайлы осы адымға барынша кеңес беремін. 
Расында, ақырына дейін келісіп алмайынша, аяқты бір- 
дей басу қыйын іс. Ал «старикке адамгершілік жағынан 
әсер ету» туралы Ланьның алып-қашты сөздері бірін- 
бірі әбден, тіпті мүлде түсінбеушілікті көрсетеді (ренжі- 
меніз, оллаһи солай!). Ал Лань неліктен бүл жөнінде еш- 
нәрсе жазбай отыр? Мартовты кооптациялау жоспары 
тура күлкілі нәрсе, мұның өзі сондай бір түсінбеушілік, 
мұнда сіздің оңбай орға жығылатын болуыңыз сөзсіз. 
Құдай-акы, мен тіпті сіздің Мартовты кооптациялауыңыз 
туралы шындап айта да алмаймын, ал егер сіздің ойыңыз 
шынымен осы болса, онда біздің әр тілде сөйлейтін болға- 
нымыз! Біз бәріміз (Кол да) бұл «жоспарға» әбден шек- 
сілеміз катып күлдік!!

Ленин

1903 ж. 20 октябрьде жспылған 
Женевадан Киевке жіберілген
Бірінші рет 1928 ж. басылған Колжазба бойыниіа басиш п отыр

* — биіктен карап. Ред.
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КАВКАЗ ОДАҚТЫҚ КОМИТЕТІНЕ

Кавказға

Қымбатты жолдастар! Біз сіздердің істеріңіздің жаны 
туралы Рубеннен ауызба-ауыз, Рашид-Бектен хат арқы- 
лы хабар алдық. Біз сіздердің уақытша, істі Орта.іық 
Комчтет қарап шешкенге дейін Исариді шеттете тұру жө- 
нінде алған шешімдеріңізді тек құттықтаймыз. Оның 
съездегі қылығы туралы мәліметтер түгелімен сөзсіз оған 
қарсы айтатын мәліметтер. Съезд оның әбден тұрлаусыз- 
дығын көрсетті; біраз ауытқығаннан .кейін Исари шешуші 
минутте дегенмен көпшілік жағына дауыс беріп, Орталық 
Орган редакциясы мен Орталық Комитеттің кәзіргі құ- 
рамын өткізуге көмектесті. Бірақ сонан кейін Исари аяқ 
астынан екінші жаққа өтіп кетті де, кәзір лоялдылығы 
екі талай құралдармен .көпшіліктің шешімдеріне қарсы 
күресуде!! Мұнысы не екенііг бір кұдайдың өзі білсін. 
Мұндай қайраткер саяси сенімге ылайық емее. Қалай 
болғанда да, оған жауапты қызмет бермей, ең кемінде 
сақтықпен қарау жөн болар еді,— біздің, менің де 
(Лениннің), Плехановтың да мейлінше көзіміз жеткен 
нәрсе осы.

Кавказдық жолдастар өздерінің ұстаған жолына берік 
болсын. Олар көпшілікке қарсы өсек-аяңға құлақ аспа- 
сын. Съездің толық протоколдары жуырда жарыққа шы- 
ғады, міне сонда жұрттың бәріне іс айқын болады. Олар 
Оргалық Комитетке жолдастық сеніммен бірауызды жұ- 
мыс істей берсін, сөйтіп кәзіргі партиялық «ылаңның» 
тез таркайтындығына біздің сеніміміз кәміл.

Біз кәзір осында грузин және армян әдебиеттерін бас- 
тыру ісін ұйымдастыруды қатты ойластырудамыз. Мұны 
іске жетік жолдастар қолға алды; ақшаны табармыз де-
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ген үміт бар. Әдебиет жағынан да, қаржы жағынан да 
көмек керек.

Кавказдык жолдастарға сәлем жолдап, жұмыста та- 
бысқа жетулерін мықтап тілейміз.

Ленин. Плеханов

1903 ж. 20 октябрьде жазылган 
Женевадан жіберілген

Бірінші рет  1923 ж. басьсіған Крлжазба бойынша басылып отыр
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ДОН КОЛП1ТЕТІНЕ

Жолдастар! Қарармен косып сіздердіц хатыцызды ал- 
дык.144. Сіздердеи мына төмендегілерді бі.іге жазып жібе- 
руді өте өтініп сұрар сдік: 1) сіздер азшылықтың да, 
көпшіліктіц де баяндамаларып тыцдадыцыздар ма (өзде 
ріңізге, сірэ, молім болу керек, сіздердіц делегаттарыиыз- 
дың бірі к ө п п і і л і к т і ц  жагыпда болган еді), әлде азшы- 
лықтыц ғапа баяндамасып тыцдадьіцыздар ма? 2) сіздер 
«кету» деген сөзді қалай деп түсінесіздер? Кету 
қайда кету? Мүны сіздер біреу жұмыстан шеттетілгеп 
иемесе пәлепдей себепгердеп өзі шеі гегеп деген мағнада 
түсінесіздер ме жәпе атап айгқанда камдаіі себептерден?
3) Сіздер «сайлау кезіндегі жөпсіз жаглаіі іар-> деп неііі 
атайсыздар? 4) Сіздердіц пікірлеріңі шіе,  Оріа іык Ко- 
митетке атап айтқлпда кімді кооі і і і і ңі і я  і а \  к е р е к ?  ,к ,ше 
5) Орталық Оргапга аіап іііііқаііди кімдІ ымііпапмн.іау 
керек?

1903 ж. октябрһд? жп.чылпің 
Женевадан жіберілсоп

Вірінші рет 1901 ж. м һ і ш і  

Кітапиіада басылгаң: I/ ІІІахоа 
сСъезд үшін қүрсс»

ҚІҺіпшііһЫҢ іам;іІ бигіьшиш 
( Ш і ы л һ н і  ч і и і р

__
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Жолдастар! Сіздердің қарарыңызды алдық145 және 
бізге мына мәселелерге жауап беруді сұранмыз. Бұларды 
партияның Орталық Органы редакциясының сұратпасы 
ретінде Комнтеттің барлық мүшелерінің толық жыйналы- 
сында талқылағайсыздар (немесе егер мүшелер бір жер- 
де болмаса, барлық мүшелерге жіберіңіздер).

1) Комитет партия съезіндегі көпшіліктің өкілінің 
баяндамасын тыңдады ма?

2) Протоколдар шықпастан бұрын және тіпті Комнтет 
өзіне айқын емес нәрсе туралы Орталық Комитеттің не- 
месе көпшілік мүшелерінің пікірлерін де сұрап білуден 
бұрын съездің істеген істері мен шешімдеріне баға бере- 
тін қарар шығаруды Комитет лайықты іс деп біле ме?

3) Ұйымдық мәселелер жөніндегі бұл алауыздықтар 
«Искра» мен Ұйымдастыру комитетінің ілгеріде істеген 
нәрселерінің бәрін қалай бүлдіре алды? Не нәрсе бүлді- 
рілді? Атап айтқанда не бүлінді? Бұл бізге мүлде түсі- 
ніксіз, ал дұрысында, егер сіздердің Орталық Органды 
пәлендей қатеден сақтандырғыларыңыз келсе, онда сіз- 
дердің борышыңыз — біздің қатемізді неде деп білетіндік- 
теріңізді бізге түсіндіру. Істің жайын барынша толык 
баяндап беріңіздер, сонда біз сіздердің пікіріңізді көңіл 
қойып талқылаймыз.

4) «Ұйымдық мәселелер жөніндегі қатты алауыздық- 
тар» атап айтқанда қандай? Мұны біз білмейміз. (Біз 
Мартовтан және «Искра» редакциясының бұрынғы мүше- 
лерінен осы алауыздықтарды біз редакциялап отырған 
баспалардың бетінде баяндап берулерін сұрадық, бірақ 
біздің өтінішіміз әзірге еленген жоқ146.)
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5) Саясатқұмарлық пен сенбеушілік атмосферасы неде 
болып отыр? Кімнің тарапынан? Анығырақ айтыныздар. 
(Егерде біз Мартовқа сенбеген болсақ, онда біз оны 
«Искрада» жұмыс істеуге шақырмаған болар едік.)

6) Егерде біздер мен бұрынғы редакторлардың ара- 
сында «ұйымдық мәселелер жөнінде қатты алауыздық- 
тар» шынымен бар болатын болса, онда біз екеуміз олар- 
лың төртеуін бірдей қалай кооптациялай алар едік? 
Олардың бағдарын үстем ету деген — осы емес пе екен? 
Бірақ съезд біздің бағдарды жақтап шықпап па еді? 
Сонымен енді сіздер съездің қарарының кәзір жеке келі- 
сім негізіпде қайта қаралып шешілгенін тілеп отырсыз- 
дар ма?

7) Партияның қызмет адамдарын (Орталық Органның 
редакциясы мен Орталық Комитетті) жік шығарамыз, 
бойкот жасаймыз, т. т. деп қорқытып, осы орталықтар- 
дың партия мүдделері үшін пайдалы деп есептейтін нәр- 
сесін істеткізбей, басқа нәрсені істеткілері келетінін сіз- 
дер лайық іс деп санайсыздар ма?

8) Партияның азшылықта қалған імүшелерінің Орта- 
лық Органда жұмыс істеуден безуін, Орталық Комитетті 
қолдаудан және оған бағынудан безуін, партияны ақша 
қаражаттарымен сүйемелдеп отырудан, тағысын тағыла- 
рынаи безуін сіздер лайық және жол берілетіи іс деп 
санайсыздар ма?

1903 ж. октябрьде жазылган 
Женевадан жіберілген

Бірінші рет 1904 ж. мына 
кітапшада басылган: Н. Шахов. 

^Съезд үіиін күрес»

Кітапшаның тексті бойыниіа 
басылып отыр
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА
1. XI. 03.

Қымбатты Георгий Валентинович! Бізді толкытып 
отырған мәселелер жөнінде мен ешбір тыныштана алман 
отырмын. Шешімді бұлай кешеуілдету, кейінге карату — 
сұмдык бірдеңе, азап...

Мен, шынында да, мартовшылдарға уступка беруді 
жактайтын Сіздің дәлелдеріңіз бен пікірлеріңізді әбден 
гүсінемін. Бірак менің мынаған әбден сенімім кәміл: кә- 
зіргі кезде уступка беру — дауыл мен дау-жанжалға 
мартовшылдармен еоғысудан гөрі элде қайда дәлірек 
апаратын барып тұрған көзсіздік. Бұл парадокс емес. Мен 
Куриті кетуге үгіттемегенім былай тұрсын, кайта калу 
керек екендігін айттым, бірак ол (және Ру) кәзір Мартов 
редакцияеымен іс істеуден сөзсіз бастартып отыр. Енді 
не болмак? Россияда ондаған делегат барлығын аралап 
та шыккан, керек десе Нижнийден де Орталык Комитет 
көп нәрсе істеді деп жазады, транспорт жолға койылған, 
жер-жерге агенттер кеткен, хабарландыру б а с ы л ы п  
жа тыр и1, батыста Соколовский де, орталыкта Берг те, 
Землячка да, баска да, біркатары жұмыска кіріскен. Енді 
келіп — Курц жұмыстая бастартып отыр. Ұзақ уакыт 
(съезд үшін және бүкіл Орталык Комнтеттің кеңесі, кәзір, 
сірә, едәуір кеңейтілген кеңесі үшін) ү з і л і с  болады. 
Сонан кейін не Орталык Комитет АІартовтың редакиня- 
сымен күресетін болады, не бүкіл Орталык Комнтет отс- 
тавкаға шығады. Сонда Сіз +  Советтегі екі мартовшыл 
жаңа Орталық Комитетті кооптациялауға тиіссіздер, ал 
мұның өзі съездің сайлауынсыз болады, толып жатқан 
россиялыктар мұны мүлде макұлда.майтын болады, кә- 
зірдің өзінде жан-жакка кеткен агенттер аи-тан болып.
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наразы болып, істен бастартады. Я мұның өзі съездің 
мүлдем кадірін кетіргендік болады, Р о с с и я д а  әбден 
ылаң салып, шатақ туғызады, бұл жағдай шетелдегі жа- 
лақор кітапшаларға қарағанда жүз есе қорқыныштылау 
және кауіптірек.

Қым-кыйғаштық мезі кылды! Россиядағы жұрттың 
жазатыны мен зарлап айтатыны міне осы. Ал істі мар- 
товшылдардың колына беріп кою— кәзір Россиядағы 
кым-қыйғаштықты заңды етіп орнықтыру деген сөз, өйт- 
кені Россияда әлі күнге бойеынбаушылық пен бүліктің 
жұрнағы да болған жок. Мені мен Сіздің ешбір мәлім- 
демелеріміз енді партия съезінде көпшіліктің делегатта- 
рына токтау сала алмайды. Бұл делегаттар сұмдык бір- 
денені көтереді.

Партияның бірлігі үшін, беріктігі үшін — Сіз өзіңізге 
бұл жауапкершілікті алмаңыз, кетпеңіз және бәрін мар- 
товшылдардың колына беріп қоймаңыз.

Сіздің Н. Ленин
Женевада жазылган 

Бірінші рст 1926 ж. басылган Колжазба бойыніиа басылып отыр
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙГЕ

Қымбатты дос! Мұнда не болып, не қойғанына тіпті 
мыйың жетпейді,— мұның не нәрсе екенін тіпті сайтан 
біліп болмайды, сондықтан мен сенен қалған. жүрттың 
бізге дауыс беруіне рыйзалығын алып, Бориспен бірге 
осында келуге қолдан келгеннің бәрін, мүмкіні імен мүм- 
кін емесінің бәрін істеп көруіңді қатты өтінемін. Саған 
мәлім, мен партия істерінде кәзір бірсыпыра тәжрибелі 
болып қалдым, сондықтан менің кесіп айтарым мынау: 
істі қандай да болсын кейінге қалдыру, сәл болса да ке- 
шеуілдету және қобалжу партияның мерт болу қаупін 
туғызады. Бәлкім, саған бәрін де толық баяндап берер. 
Әңгіме мынада: Лиганың съезіндегі шатақтан кейін Пле- 
ханов кенет жалт бұрылды, сөйтіп мұнысымен мені, 
Курцті және біздің барлығымызды сұмдық, масқара етіп 
отырғызып кетті. Енді ол бізден бөлектеніп, мартовшыл- 
дармен саудаласуға кірісті; мартовшылдар Плехановтың 
жіктен қорыққан түрін көріп, екі есе, төрт есе көп нәрсені 
талап етіп отыр, алтауды ғана талап етіп қоймай, соны- 
мен қатар өз адамдарын (қаншасын және кімдерді екенін 
әлі айтпайды) Ортальіқ Комитетке қабылдауды, өздері- 
нің екі адамын Советке қабылдауды және Орталық Ко- 
митеттің Лигадағы істерін (бүтіндей Плехановтың «елі- 
суімен жасалған қыймылдарын) теріс деп жарыялауды 
да талап етіп отыр. Плеханов бишаралық етіп, жіктеліс 
пен күрестен қорықты! Хал өте ауыр, дұшпандар мәз- 
майрам болып, арсызданып кетті, біздің адамдардың 
бәрі қатты ашулы. Плеханов дереу барлық істі тастай- 
мын деп қорқытады, мұиы істеу қолынан да келеді. Та- 
ғыда айтайын, қалай болғап күнде де келуің қажет.
1903 ж. 4 ноябрьде жазылған 
Женевадан Киевке жіберілгсн

Iіірініиі рет 1928 ж басылган Колжазба бойыниіа басылытх отыр
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ОРТАЛЫҚ ҚОЛІИТЕТКЕ

Олардың қоятын шарттары: 1) редакцияға 4 кісіні
кооптациялау; 2) Орталық Қомитетке кооптациялау?;
3) Лиганы заңды деп тану; 4) Советте 2 дауысқа ие болу. 
Мен Орталық Комитетке оларға мынадай шарттар беруді 
ұсынар едім: 1) редакцияға 3 кісіні кооптациялау; 2) Ли- 
гада зЫ из яио апіе ЬеІІит*; 3) Советте 1 дауыс беру. 
Сонан соң мен дәл сол арада (күресуші жақтарға әзірге 
хабарламастан) мына ультиматумды бекітуді ұсынар 
едім: 1) редакцияға 4 кісі кооптацияланады; 2) Орталық 
Комитеттің қалауы бойынша Орталық Комитетке 2 кісі 
кооптацияланады; 3) Лигада зіаіиз цио апіе Ьеііит бо- 
лады; 4) Советте 1 дауыс беріледі. Ультиматумды қабыл- 
дамаған күнде — ақырына дейін соғысу. Қосымша шарт: 
5) партияның II съезінде және онан кейін болған дау- 
шар жөніндегі даттаудың, керістің және әңгімелердің бә- 
рін тоқтату.

Өз жағымнан айтарым, <мен редакциядан кетемін, Ор- 
талық Комитетте ғана қала аламын. Мен қолымнан 
келгеннің бәрін істеймін және қояншық даукестердің 
немесе жарамсыз етілген министрлердің күресі туралы 
кітапша жазып шығарамын148.

1903 ж. 4 ноябрьде жазылған 
Женевадан Россияға жібсрілген

Біріниіі рет 1928 ж. басылған Колжазба бойынша басылып оттяр
і

* — соғыска дейінгі жағдай болсын. Ред.
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фШ¥ №№*уІЛЯ4Шій келіиіэ.

^ п*І * 4 (м+4р*40 *'»**»*ъп ЯММШШі ****** шШ0шм
А -* !*п* *  г.ч* ч*+’м  Колдсн жауы.ігсн к+иаряе

отыр



Г. В Ш1ЕХЛН0КМ
7 ?

6. XI. 03.
Аса калірлі Ге-орг-й Ва '.^'Пиишнічі Ггер.уе ме» К.м.п

ГИНГе пзртт.я С о Ь ? : . : і С Н  І . . ы і у  І А  НГЦСЧ' А«ү\ід һоиЛГ..А»
өзініздін <:.-е с-і>;е :.• .......ч г, іп щід* .>р.. ім < •' Г«**
кешегі жзсзғз.ч млл мл -м.-..., апшн.іс мек \ ♦'Л-ілн 
дым. Меа буга *. е _ ' л к- •• ім.и'іцми Н-іиіз й* К \*\ »'* 
де толык ерк:.чд г дед р. ДііхЦийпм С і д .і і и  »»*м'
дын колына беріа к<.. >ипыі ыктыАімя.і ден »й і \ ‘' ім\»й 
бататыныя зйгып отыр» лишіыдДян Соп ма.і ьііміііҢ ііі> 
таака бергел.м- ндрдм.!. рг. міі счсс -»..і» ф*м
жүзіндегі редактор бо іип к.і.туы.мдм г.у і«»* бміііЛ мүц^Ш 
емес деп есептейміи Г.омлык.тяіі мс», Оріа ім«х іІріДИ 
редакциясының бардық ресмп кятыііас с«ііа|іы мең оар 
лык материалдарыи Сідпе берупэ йвд.оурміп йу ілрдііі 
Сізге айрыкша пакегпсп дмг.сріп ?е отыіімыи ГГй|К»«5 ма 
териалдар жвиіңдс к.аііді»й Да 6>р түсіміпіер мераң 0<і »а 
калса. онда меи оидай түсімікғврді, мриңе, мм.ы.-»«і.-ммм«н 
беремін. Кебб.р материд.. і.тр *.идм«тоердс'рге <.г1с»к і< » 
ке, Шзарика, Рубенге) берідген-ді, бүддргм омрім дв * »* 
ге тапсыруды абту нереа болвды-

//. Лбнип

Р. 5, Редагл/яхы та".сырг*ікілк< л.м вгммдулы <>/«*•<,•» 
магнасьадг тусіке к*р*іе.*и*. Чунъто* \п  нуі̂ асіи жыл 
: ы* ! яэяСр.иде С зне жаснсни мі«.г жлечнехкдс •>
радаа-аура ма.піниіеген ннрсеме кпншы мммүн <Хмнр 
елі. Өзі\*!сіін редаккиядан шыккакдыгымлм мен енді. %>ри 
не. жолдастардын есінс саламын.

Р Р. $. М.8терпплларлмн маннгадылы»'ып*і мцшб »'в
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бб, вв—деген үш пакет жіберемін (ертен, тақерте хат-қа- 
ғаз тасушымен жіберемін).

52-номер Орталық Комитеттің хабарландыруын151 ба- 
сып 16.XI күні шығаруға ұйғарылған-ды. Бұл үшін дүй- 
сенбі күннен баса бастау керек, тіпті сейсенбіден бастаса 
да үлгіреді.

Женевада жазылган
Бірінші рет 1928 ж. басылган Колжазба бойыниш басылып отыр
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Г. М. КРЖИЖЛНОВСКИЙГЕ

8. XI. 03. Смитке
Қымбатты дос! Сенің, нақ сеніц келуіцді жәпе онан 

соң Орталық Комитеттен тагы бір-екі адамныц келуін 
тағыда қатты өтініп сұраймыи. Бұл сөзсіз және дереу 
қажетті нәрсе. Плеханов бізге опасыздық жасады, біздіц 
лагерь сұмдық ашынуда; Лпгадағы жанжалдарға бола 
партия съезініц шешімін қайта өзгертуге Плехановтыц 
жол бергеніне жұрттыц бәрі ызалы. Мен редакциядан 
біржолата шықтым. «Искраныц» тоқтап қалуы мүмкін. 
Нағыз, сұмдык кризис. Есің,те болсын, мен кәзір Орта- 
лық Орган редакцнясы үшін күресіп жатқан жоқпын, 
мен Плехановтыц менсіз 5 кісіден алқа құрғаныпа әбден 
шыдаймын. Бірақ мен Орталық Комитет үшін күресіп 
жатырмын, Плехановтыц қорқақтап опасыздық жасаға- 
нынан кейін құтырынып қеткен мартовшылдар Орталык 
Комитетті де басып алғылары келеді, оған өз адамдарын 
кооптациялауды талап етеді, тіпті қанша адам кооптация- 
лау керектігін де ашып айтпайды!! Орталық Органнын 
редакциясы үшін жүргізілген күрес Плехановтың опа- 
сыздық жасауы себебінен біржолата ұтқызылды. Бітімге 
келудің бірден-бір шарты: Орталық Органныц редакция- 
сын оларға беріп, Орталық Комитетті өзімізге алып қалу 
жағын байқап көру.— Бүл тіпті оңай емес (бәлкім бұл 
кәзір кеш те шығар), бірақ байқап көру керек. Осында 
нақ Смиттің болуы қажет және Орталық Комитеттен та- 
ғыда екі орыс адамының болғаны, ең көрнекті адамдар- 
дың (әйел сыяқты емес адамдардыц) (мәселен, Борис 
пен доктор сыяқты адамдардыц) болғаны бәрінен де 
жақсы. Егер Орталық Комитет уступкаға бармаса, Пле- 
ханов кетемін деп коркьттады, қудай үшітт оның қоркы-
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туларына сенбеаіз; оны кыса түст кереь, к.:С'Еьгга түст 
аереь. Ортальш. Органнын редакшіясыз беріп ьшомеа 
ты ныііланьт, Россиннын Орталык Коиштет үпгін та-бав

ІМІ күресуі керек. Осында Орталых Кошггеттен жана 
адамлардын Оол>ы ьажет, еііткені ошан болм айьтнши 
мартовшыллармев келіссез жүргіэетів тііггі егшгім жок.

1КЛ81 ков-Смитгін болганы үш е е к.ажгг. 3 
ған сшарттарын> ьаЁталан айтаиьш: ] ) Ортальгк Орган 
релакаиясы мен Ортальпк Комитеттін атызан ке.ліссез 
жургізу, 2) Орталык Органнын редакпивсынла 6 кігі 
болсын, 3) Орталык Комитетте Орталык Комнтетке 
кооптадияааулы токтата түру, 4) Созетте 2 орын б*ерт, 
5) Орталык Комзтеттін Лига женінлел піюрін теріс лел 
жарын.лау. .Іигаяын съезін занлы лел танус Мунын езі 
женгендерлін жеаілгенлерге коятын бітім шарттары ғон!3

Женееада* Ғмевг.г жлЬіМілвсн

Ь.р.ңіш ргт 2 И В  ж. Ьисылпхн Кііежяг5в Зпйыншс йагыяып г - п : г
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10. XI. 03.
Кымбатты Лнднн! Мен Сізге біздегі сеаяси жанадык,- 

тар> туралы баяндағым келеді.
Бастап айтсақ сонғы окынғалардын хронатогаясы мі- 

не былан. Сәрсенбі (27. X немесе 23. X?) — Лига съезінід 
үшінші күні. Мартов датданып: сбұрынғы редакішянын 
каны» (Плехановтын сөзі) сендердін мойындарында, 
съезде Леннннін тарапынан ннтрнга сыякты бір нәрсе 
баіды деген тақырыпта әнгіме кылып зар кағалы. Мея 
оны бүкіл партня алдында жазба гүрде (съездіа бюросы- 
на мәлімдеме жазып) аіиықтан-аіиық маған айып тағыл 
шығуға сабырмен шакырамын: мен бғрін де басып шы- 
ғаруды міндетіме аламын. Ал атан етпеген күнде муны 
күр әншенін Зкапбаізисһі*, деймін. Мартов. әрные, ара- 
лык сот жасауды талап етіп (алі де батса талап етіп), 
сізгілікпен кейін шегініп отыр»; мен онан батылы барьш 
менің айыбымды ашыктан-ашык аитып беруін талап ете 
беремін,— отай етпеген күнде мен мүньщ бғрін түкке 
түрғысыз өсек деймін де. елгусіз калдырамын.

Плеханов батса Мартовтын ланыксыз кылығынын 
салдарынан сөз айтудан бастартып отыр. Біздін жактын 
ондаған адамы айтысты урыс-керіс, күдіктенушілік еГс. 
негізіне аударған Мартопгың «лнйиксыэ кылыгын» бе- 
тіне басып. съездің біоросымя арыт г»еріті отыр. Жэкшз- 
нын ішінде айта кетсек. һяргіи съезімде \'ег?итрІип§** 
жағына сМартовтын тпр"Г' !"■ "'уі"'сЫ* 'коңінде ченің 
сөйлеген екісағаттын се ' ":м.........V ' '.••рдын "әселені

•  —  ж з я ж я л  і з д с г е к д і к .  і\0. 
•• — Оатпактик. Рсд.

_ _ __ _____________
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урыс-керіс негізіне көшіруді жактап шыккан тіпті бірде- 
бір наразылығын туғызған жок.

Жүма. Лигаға біз 11 жаңа мүше енгізілсін деп шеш- 
тік; кешінде осы «гренадерлармен» (оларды біз әзілдеп 
осылай атантынбыз) өткізілген өзара жыйналыста Пле- 
ханов мартовшылдарды біздің калай тас-талкан ететін- 
дігіміздің барл ык кадамын қ а й т а л а т ы п  п ы сы қ- 
та т т ы. Сахна. Ду кол шапалактау.

Сенбі. Орталык Комнтет Лиганың уставын бекітпеу ту- 
ралы және жыйналыстың заңеыздығы туралы өзінің мә- 
лімдемесін (бүрын егжей-тегжейіне дейін, әрбір әрпіне 
дейін Плехановпен бірге отырып талкыланған мәлімде- 
мені) окыйды. Біздің адамдардың бәрі де съезді тастап 
шығады, мартовшылдар: «жандармдар» еіс. деп айкай 
салып кала барады.

Сенбі күні кешінде. Плеханов «кайтты»: ол жіктеліске 
бармайды. Ол бітім келіссөздерін бастауды талап етеді.

Жексенбі (1. XI). Мен Плехановка жазба түрде өзім- 
нің отставкамды тапсырдым (шет елдегі дау-жанжалдың 
әсерімен партия съезін бұрмалап жіберу сыякты бүзык- 
тыкка катыскым келмеді; мен нағыз стратегнялык түр- 
ғыдан карағанда да уступкаға бару үшін мүнан жама- 
нырак кезеңді таңдап алуға болмағаны туралы сөз кылып 
та отырғаным жок).

3. XI. Старовер келіссөз жүргізе бастаған Плехановка 
оппозициямен бітімге келудің шарттарын жазба түрде 
хабарлайды: 1) келіссвзді Орталъіқ Органның редакция- 
сы мен Орталык Комитет жүргізеді. 2) «Искраның» бұ- 
рынғы редакциясын қалпына келтіру. 3) келіссөз кезінде 
белгіленген мөлшерде Орталық Комнтетке кооптациялау. 
Келіссөз басталған мезгілден бастап Орталык Комитетке 
кооптациялауды тоқтату. 4) партия Советінде 2 орын 
($іс!) және 5) Лига съезін заңды деп білу.

Плеханов шімірікпеді. Ол Орталық Комитеттің уступ- 
ка жасауын талап етеді (!!!). Орталық Комитет бұдан 
бастартады да, Россияға хат жазады. Егер Орталық Ко- 
митет уступка жасамаса кетемін дейді Плеханов. Плеха- 
новтыц мартовшылдарға газетті ғана беріп коймай, со- 
нымен қатар тектен-тек бүкіл Орталық Комитетті де 
беріп коятындығына көзім жеткеннен кейін, меи редак- 
цияныц б а р л ы қ  істерін Гілехановка өткіздім (6.XI).
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Ісгің жайы: «ІІскраның» уақытында шығуы екі талай. 
Марговшылдар өздерінің «жеңісгері» жөнінде масаГірал 
куануда. Біздің адамдардың барлығы (тіпті Плеханов 
Тгеиіозі^кеіі* жасап отырса да оған адал баіып калған 
екі Аксельрод бикештен баскасы) Плехановтан безіп, 
жыйналыста (6 немесе 7.XI) оған («екінші ІІсарн» же- 
ніндегі такырыпта) жанға бататын шындыкты антады.

Шынында да, жаксы-ак е.мес пе? Мен редакцняға кір- 
меймін, бірак жазып тұрамын. Біздің адамдар, мүмкін 
болғанынша, Орталық Комитетті қорғап, мартовшылдарга 
қарсы күшті үгіт жүргізе бергілері келеді — меніңше, 
бұл дүрыс жоспар.

Мейлі, Плеханов кете берсін: ол уакытта партня Советі 
«Искраны» комиссияның қатына беріп, партияның жедел 
съезін шақырады. Шетелдік Лнганың көпшілік 3 4 да-
уыспен партия съезін бурма.іап жіберуіне шынымен-ак 
жол беруге болғаны ма?? Күресті әбден әйгілі дәрежеге, 
ажырасуға дейін дерлік жеткізіп, кері кайту. мартовшыл- 
дардың әмір етіп отырған бітім шарттарын қабьілдау 
шынымен лайық іс болғаны ма??

Мен Сіздің пікіріңізді білмекші едім.
Меніңше, Плеханов а 1а іс істеу партия съезін болғыз- 

бау және ондағы көпшілікке кыянат жасау деген сөз. 
Меніңше, Лига съезіне емес, партия съезіне бағынуды 
жактап осында да, Россияда да бар күшімізді салып үгіг 
жүргізуге тиістіміз.

«Искраға» (мартовтық болса да) бойкот жасау, әрине, 
акылсыздық. Оның мартовтық емес-ау, плехановтық бо- 
луы ғажап емес, өйткені Засулич пен Аксельрод Плеха- 
новқа бесеудің ішінде дереу үш дауыс әпереді. Осы да 
редакция болыпты!! Сіздің саровская мумиялары туралы 
тауып айтқан ескертуіңізге қосымша ретінде бір кішкене 
статистика келтірейін: алтау шығарып тұрған «Искра-
ның» 45 номерінде басылган мақалалар мен фельетон- 
дардың ішінен Мартовтың жазғаиы 39. менің жазғаным 
32, Плехановтың жазғаны 24, Старовердің жазғаны 8, 
Засуличтің жазғаиы 6 және II. Б. Акеельродтың жазға- 
ны 4. Мұның өзі үш жылдың ішіндегі жазылғаны! Б і р- 
де- бі р  №-ін (редакциялық-техникалық мағнада алған- 
да) Мартовтаи немесе менен басқа ешкім құраған емес.

* — опасыздык. Ред.
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Енді келіп — дау-жанжал шығарғандықтарының хакына, 
акшаның көп түсетін бір жерін Старовердің кесіп таста- 
ғандығының хақына — оларды редакцияға алу керек 
болыпты! Олар «принциптік алауыздықтар» үшін күре- 
сіпті,— бұл алауыздықтар Старовердің 3. XI де Плеха- 
новка жазған хатында ашықтан-ашық өздеріне қанша 
орын керектігін көрсететін есепке айналып кеткен. Сөйтіп, 
біз орын үшін болған бүл күресті занды етуге тиіс бо- 
лыппыз, жарамсыз етілген генералдардың немесе ми- 
нистрлердің (Плехановтың айтканындай, §тё\’е ^ёпёгаіе 
сіев ^ёпёгаих*) осы партиясымен немесе байбаламшыл 
даукестердің партиясымен келісім жасауға тиіс болып- 
пыз!! Егерде іс шетелдегі ағайыншылдықпен, байбалам- 
шылдыкпен және дау-жанжалдармен біте салатын болса, 
ол уакытта партия съездерінің не керегі бар??

Байбаламшыл Мартов менің «интриганттығымның» ор- 
талығы деп білетін атышулы «үшеу» туралы тағы бір-екі 
ауыз сөз айта кетелік. Съезд уакытынан бастап-ақ съезд 
жөнінде менің жасаған программам мен менің осы прог- 
раммаға берген түсінігім Сіздің есіңізде болса керек. 
Мен партияның барлың мүиіелерінің осы документті бі- 
ліп ңоюын өте-мөте тілер едім, міне сондықтан Сізге оны 
тағыда бір рет дәлме-дәл жазып келтірейін. «(Та^езогсі- 
пип^-тіц**) 23-пункті. Партияның Орталың Комитетін 
және Орталық Органның редакциясын сайлау».

Менің берген ком.ментариям: «Съезд Орталык Орган- 
ның редакциясына үш адам, Орталық Комитетке үш 
адам сайлайды. Осы алты адам бірігіп отырып, кажет 
болса, 2/з көпшілігімен Орталык Органның редакциясы 
мен Орталық Комитеттің күрамын кооптация жолымен 
толыктырады да, съезге тиісті баяндама жасайды. Бұл 
баяндаманы съезд бекіткеннен кейін, одан аргы коопта- 
цияны Орталық Органның редакциясы мен Орталық Ко- 
митеттің өздері жеке-жеке жасайды».

Мүнда редакцияның жаңартылатыны, Орталык Коми- 
теттің рыйзалығынсыз жаңарту мүмкін еместігі (коопта- 
циялау үшін 6 адамнан 4 адам дауыс беру керек), оның 
бержагында алғашкы 3-уді кеңейту немесе оны сол кү- 
йінде калдыру мәселесінің ашы ң қа  л ы п о т ьі р ғ а н ьі

• — генералдардың жаппаГі көтерілісі. Ред.
•• — Күн тәртібініқ. Ред.
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(«е г е р б ү л  к е р ек  б о л с  а» кооптациялайтыны) 
осыдан айқын болмағаны ма? Бұл жобаны мен съезге 
дейгн жұрттын. б ә р і н е  (әрине, Плехановка да) көрсет- 
кен болатынмын. Әлбетте, алтауға (және әсіресе ешка- 
шан дерлік жұмысқа қатыспаған П. Б. Аксельрод пен 
тез көнгіш В. И. Засуличтің дауыстарына факт жүзінде 
ие болған Плехановқа) наразылық болуы себепгі жа- 
нарту керек болды, әлбетте, Мартовпен өзара сөйлеске- 
німде мен бұл наразылықты қатты айттым, қыңырлық- 
тары үшін (өте-мөте) Плехановты да, Аксельродты да, 
Засуличті де «ұрыстым», б-уды 7-уге дейін жеткізуді де 
ұйғардым, т. т. Ал енді осы өзара әңгімелерді теріс 
айналдырып жіберу және «үшеу Плехановқа қарсы ба- 
ғытталған еді», мені Мартовқа «қақпан» құрыпты, еіс. 
деп осы зар қағудың өзі байбалам емес пе?? Әрине, Мар- 
тов екеуіміз бір пікірде болғанда, үшеу Плехановқа қар- 
сы болар еді, ал Плеханов Мартовпен бір пікірде болеа 
(мәселен, демонстрациялар туралы мәселе жөнінде), он- 
да маған қарсы болар еді, т. т. Байбалам салып зар қағу 
редакцияда жалған редакторлар емес, тек қана шын ре- 
дакторлар болуға тиіс екенін, мұның тоғышарлық колле- 
гия емес, іс істейтін коллегия болуға тиіс екенін, ол кол- 
легияда әркімнің эрбір мәселе жөнінде өз пікірі болуға 
тиіс екенін (сайланып қойылмаған үшеудің ешқашан да 
өз пікірлері болған емес) бишара болып түсіне алмау- 
шылықты ғана бүркейді.

Мартов үш-үш адамнан 2 алқа болсын деген менің 
жоспарымды ұнатты, бірақ бір мәселеде ол оған, Мар- 
товқа, қарсы келгенін көрген кезде, ол байбалам салып 
интриганттық деп зар қақты! Лига съезінің кулуарла- 
рында Плеханов оны «бишара адам» деп бекерге атама- 
ған!

Я... шет елдегі жиренішті бақастық, орыс қызметкер- 
лері көпшілігінің шешімін жеңіп кеткен міне осы. Пле- 
ханов та шінара шетелдегі дау-жанжалдан қорқып, ші- 
нара бесеудің ішінде өзінің үшінші болып қалатынын 
(бэлкім) сезіп, опасыздық жасады.

Орталық Комитет үшін күресу, тез арада (жазда) жа- 
ңа съезд шақыру үшін күресу — бізге қалатын іс міне 
осы.

1 о
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Менің дәптершемді тауып алыңыз154. Ол дәптерше По- 
летаев (Бауман) арқылы Вечесловтың тек жеке өзіне 
жіберілген болатын. Шергов ол дәптерді тек жөліктікпен, 
тек өзіне деген сенімді бузып барып алуы мүмкін. Ол 
дәптерді жұрттыц бәріне, тілеген адамыңызға, оқып 
беріңіз, ешкімнің колына бермеңіз де, маған қайтарыңыз.

Вечесловты Сіз барлық позициядан ығыстырып қуып 
шығуыңыз керек. Орталық Комитеттен өзіңізге хат жаз- 
дырып алыңыз, өзіңізді РагІеіуогзІагкГ-тың* алдында 
Орталық Комитеттің агентімін деп айтыңыз және неміс- 
термен болатын байланыс істерінің бәрін түгелімен өз ко- 
лыңызға алыңыз.

Сіздің кітапшаңыз үшін Сіздің алдыңызда өте айыпты- 
мын. Оны тек бір рет оқып шығуға үлгірдім. Ол қайта 
өңдеп жазуды керек етеді, мүның жоспарын мен белгі- 
леп үлгіре алмадым.

Сіздің Ленин

Женевада жазьиған 
Бірінші рет 1928 ж. басылған Ко^іжазба бойынша басылып отыр

* — Партня баскармасының (Герман с.-д. партнясы Орталык 
комитетінін). Ред.
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Г. В. ПЛЕХАНОВҚА

18. XI. 03.
Аса кадірлі Георгий Валентинович!
Мақаланы бір күн кешіктіргеніме өте кешірім сұран- 

мын155: кеше меніц саулығым болмады, тегінде осы соң- 
ғы кездерде жұмыс істеу өте ауырға түсіп жур.

Макала ұзарып кетті, сондыктан оны 2 бөлімге бөлу 
қажет; 2-ші бөлімінде Мовобранцевті әбден толык тал- 
дап тексеремін де, корытындысын шығарамын.

Өзімніц макаламның соңына кол қойылуын мен ка- 
жетті деп есептеймін де, псевдонимді алып отырмын, өйт- 
кені басқаша жарыялағанға дейін Сізге, сірә, ыңғайсыз 
болар.

«Искраның» съезд туралы жарыяланған номерінде мен 
өзі.мнің осы жолдап отырған өтінішімді де басуды сұрай- 
мын156. Әрине, егер партия ішінде толык тыныштык ор- 
нан калғандай болса (бұдан менің үмітім бар) және егер 
Сіз мұны керек деп табатын болсаңыз, мен бітімге келу- 
дің басқа да шарттарымен қатар осындай өтінішті бас- 
пауды да талкыға салар едім.

Сізге шын берілген Н. Ленин

Женевада жазылган
БірІніиі рет 1928 ж. толық 

Оасылған
Ко.іжазба бойыниіа басылыг. отир
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ОРТАЛЫҚ ҚОМИТЕТКЕ

Қымбатты достар! «Иекранық» 53-номерінен бастап 
жаңа саяси позиция әбден аііқындалды. Орталық Орган- 
дағы бесеудіқ Ленинді де (ол южнорабочийлыктарды 
партиядан қуды деген жалаға дейін барып, арамдықпен 
Швейцерді157 аңғартуға дейін барып), Орталық Комитет- 
ті де, бүкіл көпшілікті де әбден куғындағысы келетіні 
анық. Орталық Органдағы бесеуге ешқандай Орталық 
Комитет қорқынышты емес деп Плеханов тіке айтып 
отыр. Орталық Комнтетке осында да, Россияда да ша- 
буыл жасалып жатыр (Мартынның жүруі туралы СПБ.- 
дан хат алынды). Мәселе қабырғасынан қойылды. Егер 
уақытты өткізіп алсақ және күрес жүргізуге керекті 
үранды қолдан шығарып алсақ, онда 1) бесеудің «Иск- 
радағы» жанталасқан күресінің салдарынан, 2) Россия- 
да біздің адамдардың сәтсіздікке ұшырауларының салда- 
рынан то.іық жеқілу еөзсіз нәрсе. Аман сақтаудың бір 
ғана жолы бар, ол — съезд. Оның үраны: ірткһиілдермен 
күресу. Тек осы ұран арқылы ғана мартовшылдарды ұс- 
тауға, қалың бұқараны өз жағыңа шығарып, познцияны 
сақтап қалуға болады. Меніңше, бірден-бір мүмкін жос- 
пар мынадай: съезд туралы эзірге ешкімге бір ауыз сөз 
айтпау керек, әбден құпыя ұстау керек. Барлық күшті, тү- 
гел барлығын, комитеттерге жэне жер-жерді аралап шы- 
ғуға жұмсау керек. Бітісу үшін, ірткі салушылықты тоқ- 
тату үшін, Орталық Комитетке бағыну үшін күресу 
керек. Бар күшімізді салып комитеттерді өз адамдары- 
мызбен нығайту керек. Бар күшті салып, мартовшылдар 
мен южнорабочийлықтарды ірткішілдік әрекеттерінен ұс- 
тау керек, ірткішілдерге қарсы документтермен, қарар-
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лармея ұстау керек. Коміггеттердін карарлары Орталык. 
органға жауып кетуге тиіс. Онан сон әрі-сәрі комнтеттер- 
ге өз аламдарынды тығып жіберулеріңіз керек. Ірткі са- 
лушылыкка карсы деген ұран ұшін комитеттерді өз жа- 
ғымызға каратып алу — ең басты міндет осындай. 
Январьдан кгшіктір.чей съезд шакыру қазсгг. сондыктан 
іске жігерлірех > :індер. біз де 5ар кұ шімізді жүмыл- 
дырамьіз. Съездің мақсаты: Орталык Ко.митет пен Со- 
ветті нығайтіі. бәлкім. не үшеу аркылы (Плехановты 
жырып алу мүмкін бола калған ретте. бүл онша ыктын- 
мал емес). не алтау аркылы Орталык Органды да ны- 
ғайту батар. біз үпіін күрметті бітім батса. а.ітауга мсн 
де енемін. Ен жаман дегенде: Орталық Орсан олардікі 
де, Ортсиык Комитет пен Совет біздікі болады.

Тағыда айтамын: не толық жекілу (бізді Орталық Ор- 
ган әбден кұтъшдайды не дереу съезді ғэірлсу керек 
Оны птахігпит бір айдын ішінде алдымен жасырын ғэір- 
леу керек, сонан соң үш аптаның ішінде комнтсттердің 
Чг-ның коятын та.іаптарык жыйнап. съеэді иіақыру ке- 
рек. Кайгалап тағы айтамын: сактап қалудыц бірден-бір

1903 х  10 жвзыялж
Женгзсд‘2н  Россилға жіберілген

Бірініиі рет 1025 ж. басылған Ко.іжазба бойынша басылып отыр
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Орта.іық Органның редакциясына 

12. XII. 03.

Мен. Орталык Комитеттін өкілі ретінде. бүгін Мартов 
жолдастан Орталык Комнтеттің Женевадағы оппозиция- 
мен жүргізіп жаткан келіесөздері т\-ралы басуға бола ма 
деген сүратпа алдым159. Мен басуға болады деп білемін, 
жәнеде Орталык Органның редакциясындағы жолдас- 
тардан партня ішінде жаксы бітімге келу мәселееін тағы- 
да таразыға салып қарауды қатты өтініп сұраймын.

Бұл тыныштыкты қамтамасыз етлт әлі кеш емес, жік- 
телістін егжей-тегжейлерін және әдепсіздік туралы, 
жалған тізімдер туралы сейленіп жүрген сөздерді,— сөз 
батғанда, тіпті «Московские Ведомости» де пайдалануы 
ыктыймал еөздерді жүртшылық пен дүшпандардың күла- 
ғына тиментінден етіп коюға әлі кеш емес. Партня ішін- 
де дүрыс тыныштык орнауы камтамасыз етілетін болса, 
бұжш осы ыласты ұмытуға көпшіліктің шын ынтаеымен 
көнетіндігіне мен кепіл боламын.

Кәзір барлык нәрсе Орталык Комитеттің бітімге кету 
туралы 25. XI. 03 жылғы усыныеын160 қабылдамаған бү- 
рынғы оппознцияның өкілдерін өз ішіне алып отырған 
Орталык Орган редакцнясына байланысты. Жолдастар 
мен Сіздерден мынаны ескеруді сүраймын: Ру жолдас- 
тың отставкаға шығуына кеңес беріп және Лига жөнін- 
дегі істі «жаксылыкпен» реттеп жіберуге әрекет жасап, 
Орталык Комитет міне сол кезден бері өз еркімен онан 
әрі екі уступка жасады.

Солай бола тұреа да, Орталык Комнтетке бойкот жа- 
сау, оған карсы үгіт жүргізу және Росеиядағы практнка- 
лык жұмыска ірткі салушылық әлі тоқтаған жок. Бізге 
Россиядан оппознция онда жүртты «тозаккз» салуда деп
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Қымбатты дос! Өзіміз, сірә, келісе алман отырған мәсе- 
лені біздін әбден тәптіштеп аныктап алуымыз қажет, 
сондыктан менің осы хатымды Орталык Комитетгін (не- 
месе Аткару комиссиясынын161) барлык мүшелерінін тал- 
кысына беруіңізді катты өтініп сүраймын. Келіспеушілік 
міне мынада: 1) сен мартовшылдармен бітімге келуді
мүмкін деп ойлайсың (Борнс тіпті бітіммен қүттыктап та 
отыр! Әрі күлесің, әрі күйінесің!); 2) сен дереу съезд 
шакыруды өзіміздің әлсіздігімізді мойындағандык деп 
ойлайсын. Менің көзім жетіп отыр, сен осы екі пункттің 
екеуі жөнінде де катты қателесесің. 1) Мартовшылдар 
соғысқа шығып отыр. Мартов Женевада болған жыйна- 
лыста: біз күшпіз деп тура анкай еалған болатын. Газет- 
те олар бізді жерден алып жерге салуда және ездерінің 
айлакерліктерін сізді бюрократтык жасады деп зарқағуы- 
мен бүркеп, мәселені арамдыкпен баска жаққа аударыи 
жіберіп отыр. Орталық Комитет мүлде түкке жарамсыз 
деп Мартов оңды-солды айкайлауда. Қыскасы, мартов- 
шылдардың нақ сондай айлакерлікпен, бойкотпен, дау- 
жанжалмен Орталық Комитетті де өз колдарыиа алып 
алуды өздеріне максат етіп отырғандығына күмандану 
аңқаулык, тура лайықсыз нәрсе. Олармен бүл негізде 
күресу колдан келмейді, өйткені Орталық Орган корқы- 
нышты күрал және әсіресе сәтсіздіктерге үшырап қалу 
себептерінен біздің жеңіліп қалуымыз ғажап емее. Уа- 
кытты өткізіп алуыңызбен, сіз бүкіл көпшіліктің турадан- 
тура, толық жеңілуіне себеп боласыз, Орталық Комитет- 
ке шетелден (Лигадан) берілетін таяқты сіз үндеместен 
бзіңіз жейсіз де, тағыда таяқ берілуін күтесіз. 2) Съезд
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Сонымен: оеындай мүмкін емес атмосферада тыныш- 
тыкпен жұмыс істейміз деген аңқаулық үмітіңізді қойы- 
ңыз. Басты-басты күштердің бәрін жер-жерді аралап 
шығуға жіберіңіз, Лань да жүретін болсын, біржолата 
дереу өз комитеттеріңізді қамтамасыз етіңіздер, сонан 
кейін баскалардың комитеттеріпе атака бастаңыз және... 
съезд, январьдан кешіктірмей съезд әзірлеңіз!

Р. 5. Егер Мартов Ланьнан материалдарды жарыялау 
жөнінде сүрайтын болса162,— Лань өзінің дауысын сөзсіз 
Колға берсін, сөзсіз соған берсін, әйтпеген күнде үлкен 
шатак болады! Мартов пен Дан Колмен жолығыскан 
кездерінде оған сұмдык оңбаған нәрселерді айтады!

Р. Р. 5. Бүгін, 18, мартовшылдар тағыда бір опасыздық 
істеді:Ганс документтерді жарыялауға карсы болды де- 
ген сылтаумен (соқты өтірікті! Ганс бітім болатын болса 
карсы еді!), мартовшылдар мен редакциядан неліктен 
шыктым деген менің хатымды163 54-номерде басудан бас- 
тартты. Бастартумен бірге Орталық Комитет ОрталықОр- 
ганды өз колына алуға әрекет етті, Орталық Комитетке 
деген сенімнің қайта орнауы туралы келіссөз жүргізіліп- 
ті деген тәрізді, тағы сондай бірқатар оңбағандық нәрсе- 
лер де айтылған. Мүндағы тактикасы айқын: Дандардың, 
Мартыновтардың еіс. Орталық Комитетке карсы оппо- 
зицияда екендіктерін екіжүзділікпен бүркеу және газет- 
те жайлап Орталық Комитетті масқаралап отыру. Оңба- 
ған 53-номерді мен ешбір жауапсыз қалдырмақ емеспін. 
Дереу телеграмма беріңіз: 1) менің хатымды «Искрадан» 
тыс басуға келісесіз бе? Асііеп* 203; 2) барлык күшті 
дәл кәзірден съезге жұмылдыруға келісесіз бе? Асііеп 
204. Егер екі сұрауға да келісетін болсаңыз, онда Асііеп 
407. Егер екеуіне де келіспейтін болсаңыз, онда Асііеп 45.

Бүрсігүні сізге редакңнядан шығуым туралы өзімнің 
хатымды жіберемін. Егерде сіз дереу съезд шақыруға 
келіспейтін болсаңыз және үндеместен мартовшылдар- 
дың таяғын көтере бермек болсаңыз, онда менің, сірә, 
Орталық Комитеттен де аулак кетуіме тура келер.
1903 ж. 18 декабрьде жазылған 
Женевадан Киевке жіберілген

Бірінші рет 1929 ж. басылган Қолжазба бойышиа басылып отыр

* Акция. Ред.
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Қымбатты жолдас! Мен Сіздің хатыңызға оте куан- 
дым, неге десеңіз, жергілікті жерлерде жұмыс істеп жат- 
қан адамдардың әшкере және дербес айтқан 'пікірлерін 
осы арада, шет елде, біз тым аз естиміз. Шет елде тұру- 
шы социал-демократ жазушы үшін Россияда қыймыл 
жасап жатқан алдыцғы катарлы жұмысшылармен жиі- 
жиі пікір алысып отыру аса маңызды нэрсе, сондықтан 
біздегі дау-шардыц комитеттерде қандай әсері болып 
отырғандығы туралы Сіздің баяндаған әцгімеңіз мен 
үшін өте-мөте қызықты болды. Мен, бәлкім, реті келе 
қалса Сіздің хатыңызды тіпті басып та шығарармын164.

Сіздің сұрауларыңызға бір хаттың ішінде жауап беріп 
шығу мумкін емес, неге десеңіз, көпшілік пен азшылық 
туралы толық баяндау бүтін бір кітапты алар еді. Мен 
кәзір ««Искра» редакциясына хатты» (Мен редакңиядан 
неліктен шықтым?) жеке листокетіп басьш шығарттым — 
мен онда өзіміздің не үшін айырылыоқанымызды қысқа- 
ша баяндаймын, сөйтіп «Искраның» 53-номерінде істің қа- 
лай теріс суреттелінгенін көрсетуге тырысамын (53-но- 
мерден бастап редакцияда азшылықтың төрт өкілі және 
де Плеханов болды). Бұл хат (8 беттік бір кішкене баспа 
табақ) жақында Сіздің қолыңызға тиіп қалар деп сене- 
мін, өйткені Россияға оны алып кетті де, оны тарату да, 
сірә, қыйын бола қоймас.

Тағыда айтамын: бұл хатта мәееле өте қысқа баяндал- 
ған. Партия съезі мен Лига съезінің протоколдары эзір- 
ге шықпай тұрғанда кәзір әлі толығырақ баяпдап бол- 
майды («Искраның» 53-номеріиде осы екі съездің екеуі- 
нің де протоколдары толық және тез басылып шығады
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Сонымен: осындай мүмкін емес атмосферада тыныш- 
тықпен жұмыс істенміз деген аңқаулық үмітіңізді қоны- 
ңыз. Басты-басты күштердің бәрін жер-жерді аралап 
шығуға жіберіңіз, Лань да жүретін болсын, біржолата 
дереу өз комитеттеріңізді қамтамасыз етіңіздер, сонан 
кейін басқалардың комитеттеріне атака бастаңыз және... 
съезд, январьдан кешіктірмей еъезд әзірлеңіз!

Р. 5. Егер Мартов Ланьнан материалдарды жарыялау 
жөнінде сұрайтын болса162,— Лань өзінің дауысын сөзсіз 
Колға берсін, сөзсіз соған берсін, әйтпеген күнде үлкен 
шатақ болады! Мартов пен Дан Колмен жолығыскан 
кездерінде оған сұмдық оңбаған нәрселерді айтады!

Р. Р. 3. Бүгін, 18, мартовшылдар тағыда бір опасыздық 
істеді: Ганс документтерді жарыялауға қарсы болды де- 
ген сылтаумен (соқты өтірікті! Ганс бітім болатын болса 
карсы еді!), мартовшылдар мен редакциядан неліктен 
шықтым деген менің хатымды163 54-номерде басудан бас- 
тартты. Бастартумен бірге Орталық Комитет ОрталықОр- 
ганды өз қолына алуға әрекет етті, Орталық Комитетке 
деген сенімнің қайта орнауы туралы келіссөз жүргізіліп- 
ті деген тәрізді, тағы сондай бірқатар оңбағандық нәрсе- 
лер де айтылған. Мүндағы тактикасы айқын: Дандардың, 
Мартыновтардың еіс. Орталық Комитетке қарсы оппо- 
зицияда екендіктерін екіжүзділікпен бүркеу және газет- 
те жайлап Орталық Комнтетті масқаралап отыру. Оцба- 
ган 53-номерді мен ешбір жауапсыз қалдырмақ емеспін. 
Дереу телеграмма беріңіз: 1) менің хатымды «Искрадан» 
тыс басуға келісесіз бе? Асііеп* 203; 2) барлық күшті 
дәл кәзірден съезге жумылдыруға келісесіз бе? Асііеп 
204. Егер екі сұрауға да келісетін болсаңыз, онда Асііеп 
407. Егер екеуіне де келіспейтін болсаңыз, онда Асііеп 45.

Бүрсігүні сізге редакциядан шығуым туралы өзімнің 
хатымды жіберемін. Егерде сіз дереу съезд шақыруға 
келіспейтін болсаңыз және үндеместен мартовшылдар- 
дың таяғын көтере бермек болсаңыз, онда менің, сірэ, 
Орталық Комитеттен де аулақ кетуіме тура келер.
1903 ж. 18 декабрьде жазылған 
Женевадан Киевке жіберілген

Бірінші рет І9?9 ж. басылган Қолжазба бойынша басылып отыр

* Акцня. Ред.
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деп жарыяланды. Маған мәлімі, партия съезінің прото- 
колдары үш жүз беттік және онан да көп бүтін бір кітап 
болып шығады; 300 бетке жуығы кәзір даяр тұр; сірә, бір 
аптадан сон, кеп болғанда екі аптадан соң, бұл кітап 
шығады). Осы протоколдардыц барлығы шыккан кезде 
тағыда кітапша жазуға да165 тура келуі әбден ықтыймал 
нәрсе. *

Мен өз басым бұл мәселеге былай караймын; жіктеліс 
бэрінен бұрын және көбінесе орталыктардағы (Орталык 
Орган мен Орталык Комитеттегі) адамдардың кұрамына 
наразы болушылықтан туды. Азшылыктың Орталык Ор- 
ганға бүрынғы алтауды бекіткіеі келді, ал съезд алтау- 
дың ішінен үшеуін сайлады. бұларды, анығында, саяси 
басшылық үшін неғұрлым жарамды деп тапкан болу 
керек. Нак сондай-ақ, азшылык Орталык Комитеттің 
курамы туралы мәееледе де жеңіліп калған еді, яғни 
съезд азшылыктың тілеген адамдарын сайлаған жок.

Наразы азшылық оеыған бола тым ұсак алауызлык- 
тарды өршіте бастады, орталықтарға бойкот жасай бас- 
тады, өздеріне жақтастар іріктеп ала бастады, тіпті пар- 
тиянын жікке бөлінуін де дайындай бастады (осында 
жұрт арасында; олар «Крсімола» деп аталатын өз газет- 
терін негіздемекші болып шешім алыпты, оны тере де 
бастапты деген катты лакап тарап жүр, муның шын да 
болуы мүмкін. Сірә, «Искраның» 53-номеріндегі фелье- 
тонның әсте партия баспаханасында да жок әріптермен 
терілуі тегін болмау керек!).

Плеханов жіктен кұтылу үшін, олаоды редакнияға 
кооптацияламакшы болып шешеді де, «Искранын» 52-но- 
мерінде «Не істемеу керек» деген макаланы жазады. Мен 
51-номерден кейін редакциядан кетіп калдым, себебі шет 
елдегі дау-жанжалдардың әсерімен съезді осылай бұр- 
малап бұзуды дұрыс емес деп есептедім. Бірак, әрине, 
егер бітім мүмкін болса, өз басым бітімге кедергі жаса- 
ғым келмеді, сондыктан да (енді алтаудың ішінде жұ- 
мыс істеуді өзіме мүмкін емес деп есептеп) редакциядан 
кетіп калдым, алайда ат салысып тұрудан бастартқаным 
жок.

Азшылык (немесе оппозиция) әлі өз адамдарын зор- 
лап Орталық Комитетке де тыгып жібергілері келеді. 
Орталык Комитет бітімге келу үшін екі адам алуға ке- 
лісті,— бірак азшылық сонда да болса бұған қанағат-
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танбай, Орталык Комнтет жөнінде ол кабілетсіз екен де- 
ген тәрізді онбаған лакаптар таратуда. Меніңше, мұның 
өзі нағыз барып тұрған өрескел түрде тәртіп пен партия- 
лық борышты бұзғандық болып табылады. Ал оның 
бержағында мұның бәрі өсек, өйткені съезд Орталық Ко- 
митетті сайлағанда ««Искра» ұйымының» көпіиілігі жақ- 
тап шыққан адамдардан сайлады. Ал ««Искра» ұйымы», 
әрине, мұндай маңызды рольді аткаруға кімдердің жа- 
рамдылығын басқа кімнен болса да жақсы білетін-ді. 
Съезде Орталық Комитет үш адамнан сайланды,— бұ- 
лардың үшеуі де әлдеқашаннан-ақ ««Искра» ұйымының» 
мүшелері болатын; олардың екеуі Ұйымдастыру комите- 
тінің мүшесі еді; үшіншісі Ұйымдастыру комитетіне ша- 
қырылған болатын, бірақ жеке өз басының тілемегендігі- 
нен оған енбеді, оның бержағында партиялық ортақ іс 
жөнінде Ұйымдастыру комитетіне көп уақыт қызмег 
істеді. Демек, Орталық Комитетке ең сенімді, сыналған 
адамдар сайланды, сондықтан мен Орталық Комитеттің 
жұмыс істеуіне азшылықтың өзі кедергі жасап отырғанда 
олар жөнінде «қабілетсіз» деп айқай салуды ең оңбаған 
тәсіл деп есептеймін. Орталық Комитетке тағылған айып- 
таулардың бәрі де (формализм, бюрократнзм, т. т. жөнін- 
де) ешқандаіі негізі жоқ қасақана өтіріктен басқа түк 
емес.

Сіздің: бұрын басқаша пікірде болған және айырым 
бір мәселеде съезд өздерінің тілегенін істемегенге наразы 
адамдардың централизмге қарсы және съезге қарсы жар 
салулары қандай әдепсіздік еді деген пікіріңізге толық 
қосылатындығымды айтпасам да болады. Өз қателіктерін 
мойындарына алудың орнына, бұл адамдар кәзір партия- 
ға ірткі салып отыр! Меніңше, орыс жолдастар ірткі са- 
лушылықтың қандайына болса да батыл қарсы шығуға 
тиіс және съездің қаулыларын орындалатыи еткізуге тиіс, 
Орталық Орган мен Орталық Комитетте кімдердің бо- 
луы керек екендігі жөніндегі дау-шарға бола жұмыс іс- 
теуге кедергі жасалмайтын етуге тиіс. Орыс комитетші 
басшылары неғұрлым дербес болып, өз өкілдерінің пар- 
тия съезінде қаулы еткендерін орындауды қатты талап 
ете алатын болғанда ғана әдебиетшілер мен баска да 
әралуан генералдардың (бұларды Сіз турадан-тура инт- 
ригандар деп тым қатал атап отырсыз) шет елдегі дау- 
шарлары партия үшін қауіпсіз болады.
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Орталық Органның Орталық Комитетке қатынасы жө- 
нінде Сіздің айтқаныңыз әбден дұрыс, олардың бірі бол- 
маса бірінің үстем болуына ешқашан жол бермеу керек. 
Меніңше, бұл мәселені әр уақыт съездің өзі жеке шешіп 
отыруға тиіс. Сонымен кәзір устав бойынша партия Сове- 
ті Орталық Органның үстінен де, Орталық Комитеттің 
үстінен де қарайды. Лл Советте Орталық Органнан 2 
мүше және Орталық Комитеттен екі мүше бар. Бесінші 
мүшені съезд сайлады. Демек, бұл жолы кіімді үстем 
ету керек екендігін де съездің өзі шешкен. Орыс Орталық 
Комитетін біэдің шетелдік Орталық Органмен жаныш- 
тап тастағымыз келіпті деген әңгімелер — түрған бойы 
шылғи өсек, мұнда бірде-бір шын сөз жоқ. Біз Плеханов- 
пен редакцияда болған кезімізде, бізде тіпті Советте де 
үш орыс соңиал-демократы және тек қана екі адам шетел 
социал-демократы болды. Ал мартовшылдарда кәзір бұ- 
дан басқаша болып отыр! — міне олардың сөздеріне 
осыған қарап баға беріңіз!

Қолыңызды қатты қысамын және осы хатты алған-ал- 
мағаныңызды, менің редакцияға жазған хатымды, «Иск- 
раның» 52, 53-номерлерін окыған-оқымағаныңызды жә- 
неде комитеттегі сіздердің істеріңіздің жайы кәзір жалпы 
қалай екенін маған хабарлауыңызды өтініп сұраймын.

Жолдастық сәлеммен. Ленин

Кеш дегенде 1903 ж. 22 декабрьде 
жазылган

Женевадан Екатеринослаөқа
жіберілген

Бірінші рет 1929 ж. басылған Ко^іжазба бойынша басылып отыр
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22. XII. 03.
Орталық Комитеттің мүшесі Лениннен Орталық Коми- 

тетке. Мен Орталық Комитеттің комитеттерге жіберілген 
хабарлауын оқып шықтым да167, тек қайран қалдым. 
Бұдан аскан күлкілі түсініспеушілікті мен біле де алма- 
дым. Өзініц сенгіштігі мен сезімталдығы үшін Ганс осы 
арада қатты таяқ жеді. Құдай үшін, ол маған мынаны 
түсіндірсінші: оппозицня (соныц ішінде Мартов та!) Ор- 
талық Комитеттің ультиматумына берген жауабында 
бітімді ресми түрде қабылдамай отырғанда бітім туралы 
осындай жалбарынған жүзбен сөз қылуға ол қайдан 
батыр бола қалды?? Бітімді осылай ресми түрде қабыл- 
дамағаннан кейін, 1-шіден, кеше не айтқаны бүгін есінде 
болмайтын, ал 2-шіден, бүкіл оппозиция үшін жауап бе- 
ре алмайтын Мартовтың былшылына сүйенудің өзі ба- 
лалық емес пе? Оппозиция жаңа соғысқа дайындалып 
жатқанда, Женевадағы жыйналыстарда бар күш бізде 
деп жар салып отырғанда, «Искраның» 53-номерінде 
жексұрындықпен қуғындай бастаған кезде бітім туралы 
сөз қылудың, жазудың өзі аңқаулық емес пе? Мәселен, 
Лигамен арадағы жанжал «бүтіндей тамам болыпты» 
деп комитеттерге турадан-тура өтірік нәрсені мәлімдеу 
ше?? бірінші'Совет (Румен болған) туралы үндемеу ше?

Ақырында, менің осы арадан кетуіме әлгі ақымақтық- 
пен ақыл беруді алыңызшы! Мұндай ақылды үй ішінің 
адамдары, туғандар берсе бір сәрі ғой, бірақ мұндай 
өрескелдікті Орталық Комитеттің жазуы қызық екен!! 
Я, әдеби соғыс міне дәл енді басталады. 53-номер және
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жеке листок болып басылып шыққан менің хатым168 мұ- 
ны сізге көрсетеді.

Мен сіздің комитеттерге жазған хабарлауыңызға ыза- 
лы екендігім соншалық — сіздің күлкілі жағдайдан қалай 
кұтылуыңыздың ешбір шарасын қапелімде ойлап таба 
алмай отырмын. Әлде былай етсе қайтеді: «Искраның» 
63-номерінін мазмұны және әсіресе «Біздің съезд» деген 
макаланың мазмуны сіздің бітім жөніндегі сеніміңіздіц 
бәрін босқа кетірді деп айтсаңыз. Тегінде мен осыдан 
баска жолды білмей отырмын.

Комитеттерге (Мартовтың өзіне де): «Біздің съезд» 
деген өрескел-жалған мақала әдеби айтысқа ұрындырды 
деп, ал біз (Орталық Комитет) дұрыс жұмыс жүргізуге 
тырысамыз деп жазып жіберіңіздер. Плеханов «Біздіц 
съезд» деген мақалаға да, Мартовтың рефератпен шы- 
ғуына да қарсы еді.

Женевадан Россияға жіберілген
Бірінші рет 1929 ж. басьиған Ко.хжазба бойынша басы^хып отыр
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Ортсиык, Органның редакциясьіна
Қадірлі жолдастар!
Орталық Орган редакциясының 22. XII. қарары жөнін- 

де Орталық Комитеттің шетелдік өкілі редакцияға бұл 
карардын катты ашудан ғана туған барынша келісімсіз 
нәрсе екенін атап көрсетуді қажет деп есептенді170.

Орталық Комитеттің мүшесі ретілде емес, бұрынгы 
редактор ретінде пікір айтқан Ленин сізлердің оііыңыз- 
ша теріс бір нәрсе баяпдаған болса, мұны сіздердің әде- 
биет бетінен аныктауларыңызға болады.

Ганс жолдас келіссөздерді жарыяламау туралы Орта- 
лық Комитеттің атынан ешқандай ке.іісім жасаган емес 
және, біздің рыйзалыгымызсыз, жасай алмайды да. Ре- 
дакцияға мұның белгілі болмауы мүмкін емес. Ганс жол- 
дас ресми бітім жасала қалған күнде келіссөздерді жа- 
рыяламау туралы өзінің жорамал пікірін айттьі.

Орталық Комитеттің шетелдік өкілі Лениннің хатын 
жарыялауға ОК руқсат ететіндігін Орталық Орга і ре- 
дакциясына жалтармасыз, әбден анық түрде скі рет ха- 
барлады.

Егер редакция қатіы ашу үстінде қыіімы.і цімаган бол- 
са, онда шет елде Орталык Ко.мниіпц қ.інпіа мүшесі
бар дегеп өзінін ескертпесіңіа к-н ..рі......  іыі ын ре-
дакцня оп-онаи қаргең болар еді. Р с  і .і һ ц і і я і і ы ң  осы 
сыякты жэне басқа кс.іісдмсіз қылыһідіи.ша іқапдағы 
бір «жасырыи» басп.і оарлыіиі -кчдіи цд і и\ і к і . і і  сөздер 
тәрізді қылықгарьша) Оріадық Комніепің шетелдік
14 Іі.гпм
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өкілі партиялық борышты ұ.мытпауға және әдеби айтысты 
жіктеліске сылтау ете алатын әрекеттерді токтатуға ша- 
қырумен ғана жауап береді.

Орталық Комитеттің шетелдік өкілі.

1903 ж. 27 декабрьде Женевада 
жазылган

Бірінші рет 1929 ж. басылған Ко.хжазба бойынша басылып отыр
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30. XII. 03.
Сіздердің ескіше 10. XII жазған хатыңызды алдық. 

Сіздердің айбынды мәселелер жөнінде үндемей жаткан- 
дарыцыз және хат жазысуға салақтықтарыңыз бізді қай- 
ран қалдырады, күйіндіреді. Істі бұлай жүргізуге бол- 
майды ғой! Егер медведь пен ланиха апта сайын жазып 
тұра алмайтын болса, тағыда секретарь алыңыздар. Ойлап 
қараңыздаршы, осы уақытқа дейін Ланьнан алынған еш- 
қандай бір толық хабар жоқ! Біздің жаңаша 10.XII жаз- 
ған хатымызға171 күні бүгінгедейін (20күнөтсе де) жауап 
жоқ. Калай болғаида да бұл тәртіпсіздікті тыю керек.

Онан соң. Біз мартовшылдармен күресте өзіміздің ұс- 
тайтын позициямызды әбден апықтап алуымыз, өзара 
бір-біріміздің тілімізді тауып, әбден айқын бір жол белгі- 
леп алуымыз қажет екендігін қатты талап етеміз.

Бористі мұнда неге жібермедіңіздер, Ганс осында бол- 
ган кезінде жібереміз демеп пе еді? Борис осында болып 
кеткенде бітім туралы бізге күлкілі сөздер жазбаған бо- 
лар еді. Старикке Бористің көңіл ниетін анық етіп жазып 
жіберемін деген уәдесін Ганс неліктен орындамады? Егер 
Бористі жіберуге болмаса, оида істің жайын анықтап алу 
үшін Митрофанды немесе Зверьді жіберіціздер.

Тағыда қайталап айгамын: Ганстың негізгі қатесі сол— 
ол соңғы алған әсеріне сеніп калған. 53-номер оны айық- 
тыруға тиіс еді. Мартовшылдар Орталық Органды соғыс 
ашу үшін өз қолдарына алды, міне енді соғыс барлық 
жағынан жүріп берді: «Искрада» кудалап соңға түсті, 
жұртшылық алдында оқылған рефераттарда ұрыс шығып 
отырды (жақында Мартов Парижде 100 кісі алдында 
жіктеліс туралы реферат оқып, Лебедевпен ұрсысып қал-



212 В. И. Л е я н н

ған), Орталык Комитетке карсы нағыз арсызлык үгіт 
жүргізілді. Мұндай жағдайды Россияға көшпенді деп 
ойлау кешіргісіз сокырлык болар еді. Бүл арада әңгіме 
Орталық Органнын Орталык Комитетпен екі арадағы 
катынастарын үзісуге дейін барды (Орталық Органның 
22. XII сіздерге жіберілген карары), Орталык Органның 
(«Искраэ 55 ) келіссөздерді баспау туралы кглісім бол- 
ды деген ө т і р і г і н  басып шығаруға дейін барды.

Акырында, бүкіл саяси позиция туралы жаксылап ой- 
лап караңыздаршы, төңірекке кеңірек көз салыңыздар, 
тыйын-тебеннің, паспорттың әлегімен жүретін күнделікті 
ұсак-түйектен көңілді баскаға аударып, бұкпаламай, 
өздеріңізге мынаны аныктап алыңыздаршы: сіздер кайда 
бара жатырсыздар жғнг нг үіиін сіздер созбұйдаға салып 
жүрсіздер?

Егер мен кателеспесем, бізде Орталық Комитеттің ішін- 
де екі ағым бар (немесе, бәлкім, үшеу болар? Кандай 
ағымдар?). Меніңше, олар мынадай ағымдар: 1) килігу- 
шіліктен және арсыздыкпен бетке түкірушіліктен мүмкін- 
дігінше үндемей кұтылып, съезді шакырмай істі созу, 
сөйтіп Россияда позицияны нығайтып алу; 2) Орталык 
Органға карсы шығарылған карарларды жаудыру, әрі- 
сәрі комитеттерді өзіңе каратып алуға б а р л ы қ  күшті 
жұ.мсау және екі, шахітиш үш айдан кейін съезд әзір- 
леу. Ал енді мен мынадай сұрак коямын: сіздердің пози- 
цияны нығайту дегеніңіздің мәні неде? Мынада ғана: 
дұшпан осында күш жыинап жатканда (ал шет елдің 
маңызы өте зор!), сіздер уакытты өткізіп аласыздар, сөй- 
тіп шешімге келуді өздеріңіз сәтсіздікке ұшырағанға 
дейін кешеуілдетесіздер. Сәтсіздікке ұшырауларыңыз 
сөзсіз және тез-ак ұшырайсыздар,— мұны елемеу тура 
балалык болар еді.

Сәтсіздікке ұшырағаннан кейін сіздер бізге не калды- 
расыздар? Мартовшылдарда жана және көптеген күш- 
тер болады. Біздің қатаримыз кыйрайды. Оларда нығай- 
ган Орталық Орган бэлады. Бізде — олардың осы 
ұрысшаң Орталык Органпна жаксы шыдап бере ал.май- 
тын ко.мпания қалады. М̂  ның өзі турадан-тура жеңіліске 
апаратын жат ғон, мұның өзі болмай қалмайтын жеңіліс- 
ті масқара болып, акымақтықпен соза тұру ғой. Шет 
елдегі соғыстың сіздер жакка баяу көшетінін пайдаланып, 
сіздердің мұны тек көргілеріңіз келмейді. Сіздердің так-



Орталык Комнтетке 213

тиканыз турадан-тура мынаған келіп тіреледі ғой: бізден 
кенін (Орталық Комитеттің кәзіргі құрамынан кейін) 
мейлі тіпті топан су (көпшілік үшін топан су) қаптасын 
дейсіздер.

Меніңше, егер тіпті жеңіліс сөзсіз болатын болса. онда 
турадан-тура, адал түрде және ашықтан-ашық кету ке- 
рек, ал мұның өзі съезде ғана мүмкін болатын нәрсе. 
Бірақ жеңіліс әсте де сөзсіз болатын нәрсе емес, өйткені 
бесеудің басы біріккен жоқ, Плеханов олармен бірге емес, 
кайта бітімге келу жағында, сондықтан съезд арқылы 
Плехановты да, өздерінің бейне алауыздықтарымен ко- 
сып оларды да үстап алуға болады. Съезд жөнінде бола- 
тын бірден-бір елеулі карсылық — съезд жіктеліеті заң- 
ды етпей коймайды. Ал мен бұған былай деп жауап 
беремін: 1) тіпті кәзіргі кездегі халден осының өзі жаксы, 
өйткені ол уакытта бетке түкіре беретін масқаралық күй- 
де жүре бермей, адал кетуге болады; 2) мартовшылдар 
жік шығаратын кезді өткізіп алды, олардың 3-ші еъезден 
кетуі де мүмкін емес, өйткені кәзіргі күрес және матери- 
алдарды толық жарыялау жік шығаруға мүмкіндік бер- 
мейді. 3) Егер олармен саудаласу керек болатын болса, 
онда бәрінен гөрі нак съезде саудаласкан жақсы.

Бұл мәселені дұрыстап талқылаңыздар да, ақырында, 
Орталық Комитеттің әрбір (сөз жоқ әрбір) мүшесінің 
пікірін хабарласаңыздаршы.

Листоктар жөнінде менің мазамды ала бермеңіздер: 
мен машина емеспін, жәнеде кәзіргідей оңбаған жағдай- 
да жұмыс істей алмаймын.

Женевадан Россияга жіберілген
Біріниіі рет 1929 ж. басьиган Ко.яжазба бойынша басылып отыр
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парлары жөнінде) тасушыларға, жала жабушыларга 
(бюрократтар, яғни сіздердің өздеріңіз бен бүкіл көпші- 
лік жөнінде) анналатындарыңызды сіздердің шынымен- 
ақ сезбей отырғандарыңыз ба? Әне сондай «ндеялык 
басшылыкпен» сіздер «тиімді жұмыс» жүргізуді мүмкін 
деп есептейсіздер ме? Әлде сіздер адал к\грес жүргізудің 
съезден баска қүралын білесіздер ме??

((Киев, Харьков, Горнозаводский, Ростов және Қырым, 
сірә, мартовшылдардың колында болу керек. Осы 10 да- 
уысқа -}- Лига +  Орталык Органның редакцнясы -(- Со- 
веттегі 2 дауыс =  16 дауыс 49 дауыстан. Егер барлык 
күшті бірден Николаевке, Сибирьге және Кавказға сал- 
сак, ол уақытта оларды '/з етіп әбдсн қалдыруга бо- 
лады.))

Женевадан Россияға жіберілген
Біріниіі рет 1929 ж. басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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4. I. 04. Жазып отырған Старик. Менің 10. XII хатыма 
жауап жазған Ланьның хатын кәзір ғана алып, дереу 
жауап жазып отырмын. Ланьның көзқарастарын сынап 
бер деп менен өтінетін түгі жоқ. Мен турасын айтанын, 
Ланьның сұмдык жасканшактығы мен аңқаулығына ме- 
нік зығырым кайнайды.

1) Россиядан Орталык Комитеттің атынан Орталық 
Органға хат жазу — шектен шыккан әдепсіздік. Бәрін де 
міндетті түрде Орталық Комитеттің шетелдік өкілі ар- 
қылы ғана жүргізу керек. Егер үлкен шатакка калам 
демесең, кұдай-акы, осылай ету керек. Шет елде Орталык 
Комитеттің полно.мочиеті өкілі бар, басканы білмейміз 
деп Орталық Органға біржолата кесіп айту керек.

2) Лиганың протоколдары туралы пәлендей бір келісім 
болыпты деу өтірік. Жарыялау немесе кыскарту мәселе- 
сін біздің карауымызға беремін деп сен турадан-тура 
айттың ғой. (Сен бүл арада ешнәрсе жөнінде «келісе» де 
алмайсың. Керек десе бүкіл Орталық Комитет те келісе 
алған емес.) Сен бұл арада сүлідык шатастырып отыр- 
сын, егерде абайсыз бір сөз жазатын болсаң. бәрі басы- 
лып шығып үлкен шатак болады.

3) Егер 53-номер жөнінде сенің Орталык Органға жаз- 
ған хатыннын ішінде Швейцер туралы, бюрократтык 
формализм және баскалары туралы айтылған онбаған- 
дыктарға карсы бірде-бір наразылык білдірілген сөз бол- 
маған болса,— ол уакытта біз бір-бірімізді түсінуден ка- 
лыппыз деп айтуға тиістімін. Онда мен коямын да, бұл 
оңбағандыктарға карсы жеке жазушы ретінде аттана-
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мын. Мен бұл мырзаларды баепа сөз жүзінде қояншык. 
ұстаған алаяқтар деп атаймын.

4) Орталық Қомитет тиімді жұмыс туралы міңгірлеп 
болғанша, Ерема мен Мартын одан Николаевті тартып 
әкетеді. Бұл асқан масқарашылық және сіздерді, мың 
мәргебе болмаса, жүз мәртебе ескерткендік. Не комитет- 
терді өзіне қаратып алып, съезд шақыру керек, не мені 
«Искраға» жолатпай отырған Орталық Органның бас- 
тырмалатқан жиренішті шабуылынан омақасып масқара 
болып сахнадан түсу керек.

5) Комитеттердің қайдағы бір конференциясы туралы 
және «ультиматум» жөнінде (олар біздің ультиматумды 
масқаралаганнан кейінгі жерде!!) сөз кылу тура күлкілі 
нәрсе. Ал мартовшылдар мұндай «қоркытуға» тек кар- 
қылдап күлетін болады!! Олар акшаны турадан-тура 
жібермей ұстап қалып отырғанда, Орталық Комитеттің 
жер жебіріне жетіп отырғанда жәпе аиіықтан-ашық: «Бі- 
рінші сәтсіздікке ұшырауын күтеміз» деп отырғанда, 
оларға ультиматум дегенің бұйым ба екен.

Мартов алаяқгардың қолындағы колжаулығы екенін 
Ланьныц шынымен-ақ ұмытып қалғаны ма?? Осыдан 
кейін де Мартов пеи Жорждың Лань мен Нилге көзқа- 
расы туралы әңгіме етудің не керегі бар екен десеңші! 
Осындай аңқаулықты окығанда кісі капа болады екен 
ғой. 1-шіден, Мартов пен Жорж барлық Ланьдар мен 
Нилдерге пысқырып та қарамайды. 2-шіден, Жоржды 
мартовшылдар әбден шеттетіп тастаған, сондықтан ол 
мартовшылдар мені тыңдамайды деп турадан-тура айтып 
отыр (мұның өзі «Искрадан» былай да айкын көрініп 
отыр ғой). 3-шіден, жүзінші рет кайталап айтайын, Аіар- 
тов деген ноль. Неліктен осы ең сүйкімді ақ көңіл Ганс 
бұл арада Троцкиймен, Данмен және Наталья Ивановна- 
мен дос болып алмаған? Бұл ақ көңіл кісі «адал ниет- 
пен», «жақсылықпен жасалатын бітім» деген «мүмкінші- 
ліктен» (соңғы мүмкіншіліктен) бекер-ақ айрылып кал- 
ған... Қуыршақ Мартушаның көкірекшесіне құр боска 
көздің жасын төккенше, турадан-тура осы «қожайындар- 
ға» хат жазғанның өзі ақылырақ болмай ма? Қәне, бір 
жазып көрші, сол сені айықтырар! Ал әзірге оны жаз- 
баған екенсін, оларды дәл өз бетіңе түкіртпеген екенсін, 
олай болса осыған дейін «бітімге» келу жөнінде біздің 
басымызды (немесе олардын басын) катырма. Мартов-
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шылдардың ішінен кімнің кұр былшылдап жүргенін және 
кімнің билеп-төстеп жүргенін біз бұл арада 'анық көріп 
отырмыз.

6) Съезді шақыру керектігін көрсететін дәлелдерді өт- 
кен жолы көрсеткен болатынмын. Қүдай үшін, өзіңді 
өзің алдай берме: съезді кейінге созу біздің нақ дәрмен- 
сіздігімізге дәлел болар еді. Ал егер сіздер бітім туралы 
бұрынғыша созбұйдаға сала беретін болсаныздар, ол 
уақытта дұшпан сіздерден талай Николаевті тартып әке- 
теді.

Екінің бірі: соғыс немесе бітім. Егер бітім болса,— ол 
уакытта сіздер қызу, айлалы соғыс жүргізіп жатқан мар- 
товшылдардың алдында тізе бүгесіздер деген сөз. Ол 
уақытта сіздер Орталық Органда ( =  партияны идеялық 
жағынан баскарушы!) өздеріңізді әбден маскаралағанға 
үндемей шыдап отыра бересіз. Онда бізге сөз кылатын да 
дәнеңе жок. Айтарымды мен баспасөз жүзінде айттым да, 
б э р і н д е  айтамын, сөздің толык мағнасында бәрін ай- 
тамын.

Егер «Искраны» менің бір өзім колға ала калған күн- 
де өзіміз солай болады-ау деп қорыкқан куғындаушы- 
лыктың кәзір де үдегені мен үшін айқын нәрсе, бірак мен 
үндей алмай отырмын. Сондыктан Лениннің есімінің 
әсері туралы Андреевскийдің сөздеріне сүйену балалык 
болады.

Не соғыс болады, ал ол уакытта маған мынаны түсін- 
діріп беруді сұраймын: нағыз және адал соғыстың съез- 
ден баска кандай қүралы бар?

Қайталап айтамын, ңәзіргі уақытта съезд пайдасыз 
емес, өйткені Плеханов мартовшылдармен бірге емес. 
Жарыялау (мен мұны қалай болғанда да істеткізем)173 
оны мартовшылдардан біржолата бөліп шығарады. Ал ол 
кәзірдін өзінде-ак мартовшылдармен араз.

Мартовшылдар 3-ші съезде алтау туралы сөз де кыл- 
майды. Олар «Искраны» өсектеп былғаған кәзіргі күйден 
де жіктеліс болғанның өзі жаксы еді. Бірак олар 3-ші 
съезде де жіктеліске бара кояр ма екеи, ал біз «Искраны» 
екі жактан да тартып алып, оны битарап комиссияға бе- 
ре аламыз.

7) Мен Лигамен батыл соғысқа шығуға бар күшімді 
салып кірісемін.
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8) Егер Нил әлі де бітім жағында болатын болса, онда 
келіп, Данмен бір-екі рет сөйлессін. Оллаһи, осы да жет- 
кілікті болады!

9) Бізге ақша керек. Ақшамыз 2 айға жетеді, ал онан 
кейін дәнеме де болмайды. Біз кәзір Орталық Органда 
бетімізге түкіріп, бізге жынын шашып жатқан жексұрын- 
дарды «асырап отырмыз» ғой. Осының өзі «тиімді жұ- 
мыс» деп аталады. Ісһ §;гаіи1іеге!*

Женсвадан Киеөке жіберілген
Бірінші рет 1929 ж. басылған Ко.юсазба бойынша басылып отыр
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Рефераттарда сөнленген кызу сөздерге сүненіп немеее 
әдеби айтыска сүйеніп занлылык, т. б. туралы мәселе кө- 
теруге ешкандан негіз жок екендігін мен Орталык Коми- 
теттің өкілі ретінде редакцияға атап көрсетуді кажет деп 
есептеймін. «Искраның» 53-номерінде әбден әділ айтыл- 
ғандай, партия уставының 12-параграфына толык сәйкес 
гүрде кооптацияланған редакцияның заңдылығына Ор- 
талык Комитеттің өзі ешбір күманданбайды және ешка- 
шан күманданған емес. Орталык Комитет егер керек 
болса осыны жүртшылык алдында да ашык мәлімдеуге 
әзір болар еді. Егер редакция айтыста өзіне шабуыл жа- 
салды деп білетін болса, онда оның бүған жауап кайта- 
руға толык. әбден толык мүмкіндігі бар ғой. Еш жерде 
бойкот туралы да, әділдік емес (Орталык Комитеттің 
тұрғысынан) баска бір әрекеттер туралы да ешкандай 
сөз болмай отырғанда айтыстағы белгілі бір катты ай- 
тылған сөздерге (редакцняның тұрғысынан) бола кызып 
кетудің жөні бар ма? Редакцияның есіне сала кетейік: 
Орталык Комитет Данның хатын да, Мартовтың «Тағыда 
азшылыкта» деген макаласын да, осы шығармалардағы 
ең катты кіналаушылык реттеріне ешбір ренжімей-ак, 
дереу басып шығаруға өзінің әбден дайын екенін талай 
рет айткан еді, басып иіығаруды тура ұсынған да еді. 
Ортальгк Комитеттіц пікірі бойынша, партияның барлык 
мүшелерінің орталыктарды сынауына, орталыктарды 
айыптауына мүмкіндігінше неғұрлым толық еркіндік 
беру кажет: егер мүндай айыптаулар бойкот жасауға, 
тиімді жұмыстан кетуге, акша каражаттарын токтатып 
тастауға соктырмайды екен, онда Орталык Комнтет бү-
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ларды ешбір кауіпті деп ееептемеиді. Орталык Комитет 
өзіне кареы бағытталған сынды басып шығарар еді деп 
кәзірде де мәлімдейді, өйткені еркін...175

1904 ж. 8 январьда Женевада 
жазы-іган

Бірініиі рет 1929 ж. басылған Ко.іжазба бойынша басылып отыр
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ПАРТИЯ СОВЕТІНІҢ ПРЕДСЕДАТЕЛІ 

Г. В. ПЛЕХАНОВҚА'7*

Аса кадірлі жолдас!
Біз дүйсенбі күні 25 .1, күндізгі сағат 4 те, БапбоИ рес- 

торанында Советтің мәжілісіне жыйналуды ұсынар едік. 
Егерде Сіз бұдан баска жер, баска уакыт белгілесеңіз, 
бізге жексенбі күннен кешіктірмей хабарлағайсыз, өнт- 
кені біздің бір кісіміз Женевадан алыста тұрады.

Секретарьлыкка келетін болсак, онда біз Мартов жол- 
дастың кызметіне токталуға болады деп білеміз, оныңөзі 
Советтің бірінші мәжілісінде секретарь болып белгілен- 
д[ де.

Блюменфельд жолдастың секретарьлығына біз үзілді- 
кесілді қарсымыз, өйткені ол, 1-шіден, конспирацияшыл 
емес (Лениннің Орталык Комитет адамы екендігін 
Друянға хабарлаған), 2-шіден, тым ұстамсыз адам, сон- 
дыктан тыныштыкпен, іскерлікпен жұмыс істеуге ешбір 
кепілдік жок,— тіпті жанжал шығып кетіп, кұлыпталып 
калу каупі де бар. 3-шіден, біз, бәлкім, Советте партия 
әдебиетін сатып алушы ретіндегі оның нак ез басы жө- 
нінде мәселе козғармыз.

Егер Сіз ерекше бір адамның секретарьлык етуін ка- 
жет деп табатын болсаңыз, онда біз бұған Бычков жол- 
дасты ұсынамыз, ол өзі «Искра» ұйымының ескі мүше- 
лерінің және партияның көрнекті кайраткерлерінің 
қатарындағы адам (ҰК мүшесі), оның үстіне анағұрлым 
әділ және бүкіл жазу жұмысын сабырлы түрде жүргізе 
алатын адам.

Советтің мүшелері...

Р. $. Менің әдейілеп Женеваға Советтің мәжілісіне ке- 
луі.ме тура катеді, ал Могпех-ке почта недәуір ұзак уакыт

г.
і и

 *
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жүреді. Сондыктан мен мәжіліс дүйеенбі күнге тағайын- 
дала калған ретте маған не жексенбіден ( к ү н д і з )  ке- 
шіктірмей хат салып жіберуді өтініп сүрар едім, өйткені 
олай етпейінше мен хабарды алып үлгірмеймін.

Олай болмаған күнде мен мәжілісті сәрсенбі күнге 
калдыра тұруды өтінер едім.

Менің әдресім: Моглех...

1904 ж. 23 январьда Женевада 
жазылған

Бірінші рет 1929 ж. басылған Ко.гжазба бойыниіа басылып отыр
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ПАРТИЯ СОВЕТІНІҢ ПРЕДСЕДАТЕЛІ
Г. В. ПЛ ЕХАНОВКА

Аса қадірлі жаідас!
Амал не, редакцнянын, секретарьлыкка Гурвич жол- 

дасты ұсынып отырғанына біз үзілді-кесілді қарсы шы- 
ғуға мәжбүрміз.

1- шіден, Орталық Комитет пен онын арасында бірсы- 
пыра жанжал болған.

2- шіден, ол хат арқылы (біз Сізге оның көшірмесін ха- 
барлай аламыз) партияның жоғарғы органы Советке 
сондай бір пығылын білдірген, оның Советтің мәжілісіне 
қатысуы мүлде мүмкін емес.

3- шіден,— және бұл ең бастысы— лнга админнстра- 
циясының өкілі болып табылатын, біздің пікірімізше, 
Орталык Комитетке теріс қараған Гурвич жо.ідастың өз 
басы жөнінде, бәлкім, Советте біздің мәселе көтеруімізге 
тура келер. Істеген істерінің дұрыс-терістігі талқылануға 
жататын адамның секретарь болуы ыңғайсыз ғой.

Мұнымен қатар біз мынаған назар аударамыз: Совет- 
тің біріктіру және келістіру құралы ретіндегі (ажырас- 
тыру, ұрыс-керіс құралы емес) маңызын бағалай отырып, 
біз бірден-ақ ұрыс-керіске ешбір қатыспаған және екін- 
ші жак та қарсы болмаған секретарьды ұсынған едік.

Екінші жақтың да, Орталық Орган редакциясының, 
ұрыс-керіске катыспаған және Советтің карауына объекті 
бола алмайтын кандидатты оп-оңай ұсына алатындығына 
біздің сеніміміз кәміл.

Сізге шын берілген
Л.

1904 ж. 27 январьда Женевада 
жазылған

Бірініиі рет 1929 ж. басылган Ко.іжазба бойынша басылып отыр
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ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ

Орталык Комитет үшін (ХХ-ге тапсырылсын177)
" Ч*  Ч.  . “ * - г - - .  +

Кеше партня Советі сесснясынын (үш) мәжілістері біт- 
ті. Бұл мәжілістер партнянын бүкіл саяси ақуалын бір- 
жатата анкындап беріп оіыр. Плеханов барлык нәрсе 
жөнінде біаге карсы шығып, онша-мұнша маңызды деген 
нәрседе мартовшылдармен бірге кетіп барады. Боіікотты 
(екі жақтан да бо.іатын бонкотты), т. б. теріс деп табу 
жөніндегі біздін карарымыз дауыска койылмады; күрес- 
тің жол берілментін формаларын жол берілетін форма- 
ларынан бөліп ажырату прннципінде ғана кабылданды. 
Оның есесіне Плехановтың: Орталык Комнтеттің тиісгі 
(зіс!*) матшерде азшылыктан кооптацняллганы жен 
деген карары кабылданды. Осыдан кенін біз өзіміздін 
карарымызды кері кайтарып алып, Советгің ішіндегі 
осы орынға таласушылыктан туған басараздык саясаты- 
на карсы шығып, наразылык білдірдік. Советтіц үш мү- 
шесі (Мартов, Аксельрод және Плеханов) бүл наразы- 
лыкты карауды «өздеріне лайык емес» деп жауап берді. 
Біз бұл халден шығагын бірден-бір ада.і ж ол— съезд 
дедік. Совет мұны да өткіэбен тастады. Советтіц үш 
мүшесі редакцияның өз уәкілдерін Орталык Коміпеттен 
батек өзалдына жіберіп отыруын занды егетін (!), тара- 
туға керекті мөлшерде редакцняға әдебнет беріп отыруды 
Орталық Комитетке тапсыратын карарлар кабылдаЛ- 
ды (!!).Мұның мәнісі — олардыңөздерінің тасып, тарапы 
үшін әдебиет беріп түру деген сөз, ойткені аіардлн козір 
бірінен соң бірі Орталык Комнтет үшін корекгі глпсыр- 
маларды орындаудан оастартатын «агент» кетіп жагыр.

• — солайі Ред.
15 34-том
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Муиын үстіие, олзрлың трансторты да лінын (жарха- 
жар пайдаланып тасуға үсыныс жасдды >.

«гИскрада» (.\г 57) Плехаяогтын бізлін Ортзлық 
Комитетті — эксцентрик (онда азшы.ты:-; жак.' дел атай- 
тын және оган кооптаішя жасауға шакыратын макаласы 
басылып ишклак. Канша адам кооотацняяау керек ехені 
белгісіз; жеке моліметтерге карағанда, оте шағын тізім- 
нен (сірә, 5—6 адамнан) кемінде үш адам болса керек, 
ал оныц үстіне біреулердің Орталык Комнтеттен кетуі де 
іалап етілуі ыктыймал.

Енді әңгіменің неде екенін сокырлардын ғана көрмеуі 
мүмкін. Совет мартовшылдарға татык устулка жасауды 
талап етіп, Орталық Комитетті барлык нэрсгмен жэнг 
түрліиіе қыса түседі. Не дереу съезд шакыру керек, 
съезд шақыру туралы дереу 11—12 комитеттің карарын 
жыю керек, дереу барлық күшті съезд үтнін үтіт жү*ргі- 
зуге жұмылдыру керек. Не — бүкіл Орталык Комнтеттщ 
отставкаға шығуы керек, өйткені Орталык Комитеттін 
ішіндегілерден ешкім де маскаралык. күлкиі ратьге: 
барлығын өз колдарына алманынша жандары жан тап- 
пайтын, өздерінің айткандарын өткізу үтиін ұсақ-түнектін 
бәрін Советке ала жүгіріп отыратын өздері баИгана кете- 
тін адамдарды қабылдауға келісе алманды.

Біз Курц екеуміз Орталық Комитеттің қалай болғанда 
да дереу жыйналып, біздін дауысымызды да, әрнне, 
есепке алып, мәселені шешіп бітіруін қатты талап етеміз. 
Біз барынша, жүзінші рет канталап айтамыз: не дереу 
съезд шакыру керек, не отставкаға шығу керек,— біздін 
пікірімізге қосылмайтындардың мәселені осы арада тал- 
кылау үшін осында келулерін сұранмыз. Бітімге келудін 
пайдасы туралы бізге құргақ сөздер жазбан-ақ мартов- 
шы.тдармен і с ж ү з і н д е сынысып көрсін!

Біздін акшамыз жок. Орталык Орган Орталык Қоми- 
тетті жоққа шығаратын тығыз шаралар көру үшін, бізді 
корне банкроттыққа карай итермелеп, финанс жағынан 
күйреуімізге кәрне есеп жасап, бізді шығынға батыруда.

Дереу және калаіі болған күнде де екі-үш мың сом 
керек. Қалай да, дереу жіберіңіздер, олан болмаса бір 
айдан кейін то л ық  күйрейміз!

Тагыда айтамыз: жаксылап ойлап караныздар, ос ын-  
да д е л е г а тта р  ж і б е р і ң і з д е р  және жағдай- 
>іы тура бағаланыздар. Біздің ақырғы айтар сөзіміз:
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не съезд шақыру керек, не бүкіл Орталык Комитет отс- 
тавкаға шығу керек. Бізге дауыс бересіздер ме, дереу 
жауап қайтарыңыздар. Егер бермесеңіздер, біз Курцпен 
отставкаға шыға қалған күнде не істеу керек екендігін 
хабарлаңыздар, қалай да хабарлаңыздар.

1904 ж. 31 январьда жазылған 
Женевадан Россияға жіберілген

Бірінші рет 1929 ж. басылған Қолжазба бойыниіа басылып отыр



228

\

94

Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙГЕ

Гансқа Стариктен

Кымбатты дос! Мен Зверьді көрдім, сіздердін істеріціз- 
діц жаііын тек сонан білдім. Меніцше, сен Ланьды калаГі 
да дереу кететін ет және тонын өзгертетін ет. Опың сок- 
кы күтуі жөнсіз, күлкілі нәрсе. Қүпыя жағдайға көшу 
және жүріп жүру — кұтылудың бірден-бір жолы міне 
осы. Ал шынында, мүндай қадамнын оған ғана кыйын, 
ауыр болып көрінуі мүмкін. Ол кадамды жасаи көру 
керек, сонда жаңа жағдай көп үзамай-ак Лань үшін 
калып болып алады. (Коняганың бүған карсы дәлелде- 
рін ешбір түсіне алмай отырмын және оған косыла ал- 
маймын.)

Онан соң бүкіл саяси акуал жөнінде айтайын. Моселе 
сұмдық шатастырылған. Плеханов мартовшылдарға ке- 
тіп қалды, сөйтіп Советте бізді түншыктыруда. Совет 
Орталык Комитет толықтырылса екен деген тілек білдір- 
ді («Искраның» 58-номерінде бұл басылып шығады). 
Совет редакцияның агенттер жіберіп тұруына және тара- 
туға әдебиеттер алып отыруына право берген.

Мартовшылдардың, анығында, өздерінің соғыс коры 
бар, сондықтан соир сГёІаІ* жасау үшін колайлы кезеңді 
ғана (финанстык күйреу сыякты кезеңді — біз акшасыз 
калдык,— немесе Россиядағы сәтсіздікке үшырау сыяк- 
ты, т. с. кезеңді) күтіп отыр. Мен бүған күманданбай- 
мын, сондыктан біз Курц екеуіміз Орталык Комитеттің 
бүған күманданатын мүшелерінің бүған көздері жетуі 
үшін осында келулерін талап етеміз,— болмаса біріміз- 
дің ойға, біріміздің кырға тартқанымыз күлкілі нәрсе 
ғой, лайык іс емес кой.

* — тәңкеріс. Ред.
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Меніңше, кәзір 1) нағыз жауынгер карарлар шыға- 
рып, комитеттерде Орталык Органға кареы аііғай-шу 
көтеру керек; 2) комитеттердің лнстоктерінде Орталык 
Органмен антысу керек; 3) комнтеттерде съезд туралы 
карарлар алып, оларды сол арада басып шығару керек;
4) Шварцты, Вакарды және баскаларын Орталык Ко- 
митет үшін листоктар шығаруға отырғызу керек.

Ганска ескертіп кою керек, оны калаіі да маған карсы 
жалған куа етіп тартады, калай да сөйгеді. Егер Ганс 
жалған куа болғысы келмесе, онда дереу жазба түрде 
мынадай үзілді-кесілді мәлімдеме жіберсін: 1) келіссөз- 
дерді жарыяламау туралы келісім болған жок; 2) Совет- 
те 29. XI. 03 Ганс Орталык Комитетке кооптация жасау- 
ға уәде берген жок; 3) Ганс Орталык Органды 
мартовшылдар бітімге келу үшін алады деп түсініп еді, 
бірак олар 53-номерден бастап үрыс көтеріп, оның үмітін 
ақтамады деген молімдеме жіберсін. Біз мәлімдемені өзі- 
мізді арандататын болған рстте гана басып шығарамыз.

1904 ж. 2 және 7 февральдың 
арасында жазылган 

Женевадан Киеаке жібсрілген
Бірініиі рет 1929 ж. басьиган Колжазба боііынша басылып отыр
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ОРТАЛЫҚ КОЛ\ИТЕТКЕ

Жазып отырған Старик. Землячка мен Конягиннің 
жазған хаттарын оқыдым. Мен кәзір съезді пайдасыз деп 
тауыпты дегенді ол қандан шығарып алып жүр, мұны 
бір құдайдың өзі білсін. Қанта, мен бұрынғыша бірден- 
бір адал жол осы дегенімнен, сокырлық немесе корқақ- 
тық қана мұндай қорытындыдан кашуы мүмкін дегенім- 
нен қайтпаймын. Мен бұрынғыша Борнсті, Митрофанды 
және Лошадьты міндетті түрде осында жіберуді талап 
етемін, міндетті түрде жіберсін, өйткені жұрт бұкпалап, 
бұл арадан Орталық Комнтетке үш жыл жүгірсең де жү- 
гіріп жете алмайтынды пайдаланып, алыстан кесіп-піш- 
кенше, жағдайды (әсіресе Советтің мәжілістерінен кейін 
туған жағдайды) өз көздерімен көруі керек.

Съезді шақыру жөніндегі жұмыс, комитеттерде үгіт 
жүргізу, оларда ойластырылған және батыл (былжыр 
емес) қарарлар алғызу «тиімді» жұмысқа жо.і қа.ідыр- 
майды немесе оған қайшы келеді деген пікірден өткен 
сорақы ештеңе жок. Бұл пікірден кәзірде партия ішінде 
орын алып отырған саяси ақуалды түсіне білмеушілік 
кана көрініп отыр.

Партия факт жүзінде быт-шыт етілді, уставы шүбірек- 
ке айналды, ұйымы маскара етілді,— мұны көңілшек 
пошехондыктар ғана көрмеуі мүмкін. Ал кімде-кім мұны 
түсінген болса, ол адамға мынау айкын болуға тніс: 
мартовшылдардың тегеуірініне (бітімге келу, т. б. жө- 
ніндегі арамдық мылжыңмен емес) тегеуірінмен жауап 
беру керек. Тегеуірін үшін барлык күшті колдану да 
керек. Техникамен, транспортпен, кабылдау жұмысымен
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тек қана көмекші күштер, жәрдемшілер, агенттер шұғыл- 
данатын болсын. Бұл жұмыска Орталық Комитеттің 
мүшелерін қою— барып тұрған ақылсыздық. Орталык 
Комитеттің мүшелері барлық комитеттерді қолға алуға 
тиіс, кәпшілікті іске жұмылдыруға тиіс, Россияны ара- 
лауға тиіс, өз адамдарын топтастыруға тиіс, тегеуірін 
жасауға тиіс (мартовшылдардың шабуылдарына жауап 
ретінде), Орталық Органға тегеуірін жасауға тиіс, тегеу- 
рін жасағанда 1) съезд шақыруды талап ететін; 2) редак-. 
дияның адамдар құрамы жөніндегі мәселеде оның съезге 
бағынатын-бағынбайтынын Орталық Органның редак- 
циясынан сүрайтын; 3) «тоғышарларша жұмсақтық» жа- 
самайынша, жуырда Астраханьның, Тверьдің және 
Уралдың масқаралағанындай етіп жаңа «Иекраны» мас- 
каралайтын қарарлармен тегеуірін жасауға тиіе. Бұл 
қарарларды Россияда басып шығару керек, біз мұны жүз 
рет айттық.

Меніңше, шынында да біздің Орталық Комитетте 
отырғандар революционерлер емес, бюрократтар мен 
формалистер. Мартовшылдар олардың беттеріне түкіреді, 
ал олар беттерін сүртіп, «күресу пайдасыз!» деп маған 
ақыл үйретеді... Орталық Комитеттің кәзір Орталық Ко- 
митет емес екендігін және сондай болуға әуреленіп тыры- 
судың күлкілі нәрсе екенін енді бюрократтардың ғана 
көрмеуі мүмкін. Не Орталық Комитет Орталық Орган- 
мен соғысатын, сөз жүзінде емес, іс жүзінде соғысатын, 
комитеттердің ішінде соғысатын ұйымға айналады, не 
Орталық Комитет — сазайын тартқызып лақтырып тас- 
тайтын, түкке жарағысыз шүберек.

Түсінсеңіздерші, кұдай үшін, мартовшылдар центра- 
лизмнің біржолата быт-шытын шығарды. Есуастық фор- 
малшылдықты тастаңдар, комитеттерді өз қолдарыңа 
алыңдар, оларды. шет елдегі үйірмешілдікке қарсы пар- 
тия үшін күресуге үйретіңдер, оларға листоктар жазың- 
дар (бұл съезд үшін үгіт жүргізуге бөгет болмайды, 
қайта оған көмектеседі!), техникаға көмекші күштерді 
қойыңдар. Орталық Органға қарсы жүргізілетін соғысқа 
басшылық етіңдер немесе... түкірікті сүртіп тастаумен 
«басшылық» етуге деген мүлде кісі күлерлік дәмені қо- 
йыңдар.
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ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ

Жазыгі отырған Старик. Землячка мен Конягиннің 
жазған хаттарын окыдым. Мен кәзір еъезді пайдасыз деп 
тауыпты дегенді ол қандан шығарып алып ж\ф, муны 
бір қудайдың өзі білсін. Қайта, мен бурынғыша бірден- 
бір адал жол осы дегенімнен, сокырлык немеее коркак- 
тық кана мұндай корытындыдан қашуы мүмкін дегенім- 
нен қайтпаймын. Мен бұрынғыша Бористі, Л\итрофанды 
және Лошадьты міндетті түрде осында жіберуді талап 
етемін, міндетті түрде жібереін, өйткені жұрт букпалап, 
бұл арадан Орталык Комнтетке үш жыл жүгірсен. де жү- 
гіріп жете алмайтынды пайдаланып, алыстан кесіп-піш- 
кенше, жағдайды (әсіресе Советтің мәжілістерінен кейін 
туған жағдайды) өз көздерімен көруі керек.

Съезді шакыру жөніндегі жұмыс, комитеттерде үгіт 
жүргізу, оларда ойластырылған және батыл (былжыр 
емес) қарарлар алғызу стиімді» жұмыска жол қсидыр- 
майды немесе оған қайшы келеді деген пікірден өткен 
соракы ештене жок. Бұл пікірден кәзірде партия ішінде 
орын алып отырған саясн акуалды түсіне білмеушілік 
кана көрініп отыр.

Партия факт жүзінде быт-шыт етілді, уставы шүбірек- 
ке айналды, ұйымы масқара етілді,— мұны көнілшек 
пошехондыктар ғана көрмеуі мүмкін. Ал кімде-кім мұны 
түсінген болса, ол адамға мынау айқын болуға тніс: 
мартовшылдардын тегеуірініне (бітімге келу, т. б. жө- 
ніндегі арамдык мылжынмен емес) тегеуірінмен жауап 
беру керек. Тегеуірін үшін барлык күшті қолдану да 
керек. Техникамен, транспортпен, кабылдау жұмысымен
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тек қана көмекші күштер, жәрдемшілер, агенттер шұғыл- 
данатын болсын. Бұл жұмыска Орталық Комитеттің 
мүшелерін қою— барып тұрған ақылсыздық. Орталық 
Комитеттің мүшелері барлық комнтеттерді қолға алуға 
тиіс, кәпшілікті іске жұмылдыруға тиіс, Россияны ара- 
лауға тиіс, өз адамдарын топтастыруға тиіс, тегеуірін 
жасауға тиіс (мартовшылдардың шабуылдарына жауап 
ретінде), Орталық Органға тегеуірін жасауға тиіс, тегеу- 
рін жасағанда 1) съезд шақыруды талап ететін; 2) редак-. 
ңияның адамдар құрамы жөніндегі мәселеде оның съезге 
бағынатын-бағынбайтынын Орталық Органның редак- 
циясынан сүрайтын; 3) «тоғышарларша жұмсақтық» жа- 
самайынша, жуырда Астраханьның, Тверьдің және 
Уралдың масқаралағанындай етіп жаңа «Искраны» мас- 
каралайтын қарарлармен тегеуірін жасауға тиіс. Бұл 
қарарларды Россияда басып шығару керек, біз мұны жүз 
рет айттық.

Меніңше, шынында да біздің Орталық Комитетте 
отыргандар революционерлер емес, бюрократтар мен 
формалистер. Мартовшылдар олардың беттеріне түкіреді, 
ал олар беттерін сүртіп, «күресу пайдасыз!» деп маған 
ақыл үйретеді... Орталық Комитеттің козір Орталық І<о- 
митет емес екендігін және сондай болуға әуреленіп тыры- 
судың күлкілі иәрсе екенін енді біоромраттардың ғана 
көрмеуі мүмкін. Не Орталық Комитет Орталық Орган- 
мсн соғысатын, сөз жүзінде емес, іс жүзінде соғысатын, 
комитеттердің ішінде соғысатын ұйымға айиалады, не 
Орталық Комитет — сазайын тартқызып лақтырып тас- 
тайтын, түкке жарағысыз шүберек.

Түсінсеңіздерші, құдай үшін, мартовшылдар центра- 
лизмнің біржолата быт-шытын шығарды. Есуастық фор- 
малшылдықты тастандар, комитеттерді өз қолдарыңа 
алыңдар, оларды шет елдегі үйірмешілдікке қарсы пар- 
тия үшін күресуге үйретіңдер, оларға листоктар жазың- 
дар (бұл съезд үшін үгіт жүргізуге бөгет болмайды, 
қайта оған көмектеседі!), техникаға көмекші күштерді 
қойыңдар. Орталық Органға қарсы жүргізілетін соғысқа 
басшылық етіндер немесе... түкірікті сүртіп тастаумен 
«басшылық» етуге деген мүлде кісі күлерлік дәмеиі қо- 
йыңдар.
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РСДЖП ОРТАЛЫҚ ОРГАНЫНЫҢ 

РЕДАКЦИЯСЫНА

Орталық Комитет Орталық Органның редакциясына 
мынаны білдіреді: Орталық Қомитетке арналған хаттар- 
ды Орталық Органның қолына беру туралы бұйрықты 
Орталық Комитет заңсыз және қыянатшыл басып алу- 
шылық, сенімді бұзғандық деп қарайды.

Мұнымен қатар Орталық Комитет мынаны мәлімдейді: 
кәзір хаттарды сұрыптау ісі тапсырылып отырған Блю- 
менфельд жолдасқа оның конспирацияшыл емес екендігі 
және жанжалдарға әзір тұратыны үшін Орталық Коми- 
тет әбден толық баға берген болатын.

Сондықтан Орталық Қомитет мұндай басып алушы- 
лықты және іс үшін оның сөзсіз зыянды зардаптары бо- 
латынын партияның барлық мүшелерінің есіне салады.

о к

1904 ж 26 феоралһдо Жснепада 
жазылған

Щрініиі рет 1930 ж Ласылган Кплжаэба бойынша басылып отыр
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Жолдастар! Орталык Комитеттің көпшілігі сіздердіц 
съезге қарсы коллектив болып кабылдаған шешімдеріңіз 
туралы және «бакзстыкты - тоқтатудың керектігі тура- 
лы жазған хабарларыңызды алып, бұл хабарды үшеуіміз 
(Курц, Зверь және Ленин) отырып талкылағаннан кенін, 
біз бірауыздан мынандай шешім кабылдадык:

1) Орталык Комитеттің көпшілігімен екі арадағы 
алауыздыктарымыздың шын сыйпатын айкындағанға 
дейін Курц пен Ленин (Орталык Комитеттің мүшелері 
болып кала тұрып) Советтің мүшесі болу кызметін уа- 
қытіиа өздерінен ала турады. (Біз Советте бакастықтан 
кұтылудың съезден баска ешкандай адзл жолы жок деп 
білеміз деген болатынбыз және съезді жактап дауыс 
берген болатынбыз). Жалпы алғанда Советтен әсте бас- 
тартпай және алауыздыктарымыз бен түсініспеушілікте- 
рімізді жолдастыкпен ашып алуды өте тілеп, уакытша 
және шартты түрде кететіндігімізді баеа көрсетеміз.

2) (А) шет елде Советтің Орталық Комитеттен таға- 
йындалған мүшелері болуының кажеттігінен; (б) Орталык 
Комитеттін орыс мүшелерімен жеке кеңес өткізудің ка- 
жеттігінен; (в) Курц, Зверь және Ленин кеткеннен кенін 
(Курц пен Зверь Россияға кетеді, Ленин кемінде екі ай- 
ға ресми және толык демалыс алады) шет елде Орталык 
Комитеттің мүшесі болуының кажеттігінен; (г) бұл ара- 
дағы «бакастык» туғызатын істерді Орталық Комнтеттін 
бізбен келісе алмаған мүшетері баскаратын етіп жолға 
коюдың кажеттігінен, өйткені біз бакастыкпен өзіміз 
күресіп отырғандағыдан баскаша күресуге дәрменсізбіз, 
— осылардың бәрінің себебінен біз Орталык Комнтеттен
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орыс мүшелердің ішінен кем дегенде біреуін осы араға 
дереу және калай да жіберетін болуын қатты талап етіп 
сұраймыз.

Осы хатты алғандықтарыныз туралы және өздеріңіздін 
жауаптарыңыз туралы бізге дереу хабарлауларыңызды 
өтінеміз.

Р. 5. Өсек-аяң мен күнілгері болатын қауесеттерден 
аулақ болу үшін, біз Советке өзіміздің отставкаға шыға- 
тынымызды мына формада хабарладық: (толық көшір- 
месі).

«Партия Советінің председателіне

Қадірлі жолдас! Біздің біреуіміздің бұл арадан жол 
жүріп кеткеніміз, екіншіміздің демалыс алғанымыз се- 
бепті біз, амал жоқ, Орталық Комитеттің атынан Совет- 
тің мүшелері болу қызметін өзімізден уақытиіа ала тұ- 
руға можбүр болып отырғанымызды Сізге білдіреміз. 
Бұл жөнінде біз Орталық Комитетке хабарладық.

Социал-демократиялық сәлеммен
Курц

Ленин»
1904 ж. 13 және 14 мартта 

жазылған
Жсневадан Россияға жіберілген

Бірішиі рет 1929 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр
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Қадірлі жаідастар!
Сіздер кандай конферениия шакыруды, кандай меке- 

мелердіи чкіідерінін катысуымен шакыруды, кашан жә- 
не кай жерде шакыруды жобалап отырғандыктарыныз 
туралы неғұрлым толығырак мәлімет хабарлағайсыздар. 
Сонан сои конференцияға поляк социал-демократтары- 
нын катысуына калан карайтындыктарынызды да хабар- 
ласаныздар екен.

Сіздерден барлык косымша мәліметтерді алғаннан 
кейін біз сіздердін үсыныстарыңызды. біздің партнянын 
уставына сәйкес, партия Советінің карауына еңгіземіз.

Жолдастық сәлеммен
ОК үшін...

Колжазба бойынша басылілп отыр

ІҮИ ж 7 апрельде жазылган 
Ж'нгеадан жіберілгсн

йірітиі рет ІУЗО ж. басылган
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Ф. В. ЛЕНГНИККЕ

Өз атымнан Колға косып айтарым — ол ешбір кетпей- 
тін болсын178. Егерде Валентиннін барлық мәселелер 
жөнінде кенескісі келмесе және барлық мәліметті, түгел 
барлық мәліметті Колға бергісі келмесе, онда Валентнн 
кете берсін. Колдын есінде болсын, окыйғалардын бүкіл 
барысы кәзір біздін пайдамызга иіыгып отыр, тагыда бі- 
раз төзу керек, табандылық көрсету керек, сонда біздің 
ісіміз женіп шығады. Жүрттын бәрін, әсіресе Брутты 
кітапшамен сөзсіз таныстырыныз. Кітапшамен таныскан- 
нан кейін Брутқа тағыда қысым жасап көру керек. Брут 
біздікі болады, оның кетуін әзірге мен қабылдамаймын, 
Сіз де кабылдаманыз, онын бергеп отставкасын әтірге 
қалтаға сала тұрыіиар. Землячканын отставкаға шығуы 
жөншде сөз де болмауға тиіс, мынау есінізде болсын: 
Землячканын отставкаға шығуын Нил тіпті тілгмейті де. 
Бұл жөнінде Землячкаға хабарланыз және берік Кдлы- 
ныз. Тағыда айтамын, Орталық Комитеттін іпг ■ :■' г н 
ісіміз жеңіп шығады.

1904 ж. 70 мпйда жазылган 
Женеаадан Мпсквага жіберілген

Бірінші рет 1930 ж. басылган Кплжлз&а
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Г. М. КРЖИЖАНОВСКИЙГЕ

Қымбатты дос! Біздің Нилмен жасаған договорымыз- 
дан179, әрине, сен істің мәнін түсінесің. Құдаи үшін, ше- 
шімге келуге асықпа және торығып жүрме. Алдымен қа- 
лаи болғанда да менің кітапшаммен және Советтің 
протоколдарымен таныс. Өзіңнің уақытша істен шетте 
болғаныңа қысылма, онанда бірнеше дауыс беруден тар- 
тынғаның тәуір болар, бірақ мүлдем кетіп қалма. Сені- 
ңіз, сен әлі өте-мөте керек боласын, достардың бәрі де 
сенің жуырда «қайта тірілетініңе» сенеді. Бізде партия 
ішінде көп жүрт әлі де болса аң-таң болып, сасқалақтап 
жүр, жаңа жағдайға көндіге алмай, қорғалақтап өзіне 
және әді.і іске сенімін жоғалтып жүр. Солай бола тұрса 
да кейінге қаратудан біздің ұтып шығатынымыз, ұрыс- 
керістің өзінен-өзі құрып бітіп, істің шын мәні туралы, 
принцнптер туралы мәселенің алға қойылмай қоймайты- 
ны бізге осында барған сайын айқын көрініп келеді, ал 
енді бұл мәселеде жаңа «Иекра» сұмдық әлсіз болып 
шығып отыр. Бізді жік шығаруға ұмтылады деген өрес- 
кел ертегілерге сенбе, біраз шыдамың болсын, сонда сен 
біздің науқанымыздың тамаша екенін, біздің жұртты 
иландыру арқылы жеңіп шығатынымызды тез арада кө- 
ресің. Маған қалайда жауап жаз. Егерде еен бір апта 
уакытқа осында. келе алсаң, бұл бәрінен де жақсы бо- 
лар еді,— іс үшін>мес, тек қана дем алу үшін, таудың 
бір жерінде менімен жолығысу үшін келгенің жаксы бо- 
лар еді. Рас айТам, сен әлі өте керек боласың, Коняга 
қателесіп сені өзіңнің бір жоспарыцнан айнытса да, ол
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ештеңе емес, кенікге каратылғанымен, әлі жоғалмаған 
нәрсе леп біл! Калан да өзіңе-өзің келіп ал, біз әлі де кү- 
ресіп бағамыз!

Сенің Ленинің

Ерте деггнэг эс. 25 майда 
жазылтач

Женгвадан Россяяға эсіберілген 
Біріниа рет 193? эс. батъиган Ко.исазба бойынша Оасылып оіыр
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Л. Б. КРАСИНГЕ

Стариктен Лошадьқа жеке хат

Сізге жіберіліп отырған документтер жөнінде (Нилмен 
жасалған шарт және менің ресми түрде Орталык. Коми- 
тетке жазған хатым180) менің элі Сізбен әңгімелескім 
келеді, өйткені көрісе аламыз ба, жоқ па білмеймін. 
Осында жуырда Сіздің «досыңыз» болды, Сіздің келеті- 
ніңізді айтып үміттендірді, бірақ Нил бұл хабарды теріс- 
ке шығарды. Егер сіз келмесеңіз мұныңыз тым өкінішті: 
келгеніңіз барлық жөннен де сөзсіз қажетті болар еді, 
өйткені түсініспеушілік тым көп, егер жүз көрісіп, әбден 
жаксылап сөйлесіп ала алмасақ, мұның өзі бүкіл жұмыс- 
ты бөгеп, өскен үстіне өсе бермек. Келесіз бе, менің 
кітапшама қалай қарайсыз, маған осыны қалайда жазып 
жіберініз. Тегінде хат жазуға келгепде Сіз кешіргісіз 
салаксыз.

Борис (сірә, Коняга да), меніңше, көрне артта калған 
көзкараста қалып қойған сыяқты. Олар әлі де болса 
«ноябрьдің сарынымен жүр», ол кезде біздің партиялық 
күресімізде істің бәрін ұрыс-керіс баскан еді, ол кезде 
жұрт бір-бірінің дегеніне аздап көне коятын болса, бәрі 
де «өзінен-өзі жөнделіп кетеді» деп үміттенуге болатын 
еді, т. т. Кәзір бұл көзқарас ескіріп калды, сондыктан ол 
көзқарастан таймау деген не бір нәрсені мағнасыз кай- 
талай беретін тоты кұс болу деген сөз, не саяси бір тұ- 
раксыз кісі болу деген сөз, не болмаса басшылык роль 
атаулының бәрінен бастартып, дүлей арбакешке, дүкен- 
шіге айналу деген сөз. Окыйғалар бұл ескі көзкарасты 
қайтып кел.местей етіп кыйратты. «Кооптациядан» мар- 
товшылдар да іргесін аулак салып отыр; жаңа «Искра- 
ның» беті толы принцип жөніндегі бос сөздер кәзірдің
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ввінле Зе яйо* упые-тверіс лтгупыяы Аідеклйда кейіпге 
іиыгтьггиыг яіырардь деые.к казііп тек тоты куетар гана 
ұрнг-керігті тт.кт£т\'ғ£ шакырл адады), мәседе кәзір 
парткя жаьіі <Л;гкпаті > г ыіілі ма, жок ;іл дегенге тірсл- 
ді, ©шішышрііын. зң'ш:м«а лтыға.ч тірелді, кұдай үшін 
осшоа тупкікізпгі Егерле 5із әншейін клт жаулық бол- 
ғъгкыз зжлыаое, біз авазфгі жағдайды міндегті түрдс 
іүсінуітійз тарек ж&не уі-.ірмеи-лдікке кдреы партиялық 

оіпіордушшаиге клргы ұйымнын реватюциялыкI
прЕнштттег ушія зсіфгізалегіл үчгтомды, бірақ свзсіз 
лрлншпггік ьуреггіЕ жоозарка әзірлеп шығуымыз керек. 
Муздзі гурестіа ьаадзак болса да жікке айырылушы* 
лкк болгады дегеа ез:е.дг: кубы;«ықпен коркытуды қоя- 
ткн үзеыт л:егг_ арбакншер мен дүкеншілердің «тнімді 
жршсыа»_ дз.ле.тте а.тгз:-;ты~ өзіннің партнялык міндет- 
терінзез гягшди,, бзс пгналауды коятын мезгіл жетті, 
съезд үтіхія тгітгеу Лежжннід лнтрнгасы деген, көп ұзамай 
бз.гз.'-зр дз куагы кклзтыз пікірден бастартатын мезгіл 
жегті

Тзгыдз аігайшн; Ортг-тык Комнтет мүшелерінік мүл- 
де іт~тз на.тғ2з  акымакка абналып кетуіне үлкен кауіп 
бар. У. тде-ыхЕіз. тілті аздз батса саясн аброГіы мен 
саясн адалдютв: батгтын балеа. а~ адам сынаптай қүбы- 
льш. қулшппа баоды  ктюға тніс, (мұны біздін момын 
Борнс тутіл. ъгргк дгсе Піеханоз та істей алмаған!), ап 
адам 5елті.дібір пзғзцня ұстап, өзінің пікірлерін қорғауға 
тніс.
Колыаыз.ты катты кысьга, жауап күтемін

Сіздің Ленин

Ерт * З гглЗг Ғ 9М  ж. X  ж зЕ За  
а с д э ч іг к

£ ; ; х - ___ _ р * т  1 5 3 / х  басгциън Крлжазба бойынша баеьиып огнр
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Абсолюттің съезд туралы жазған хатын кәзір алдык, 
бірақ ешнәрсе түсінбедік. Съезд кімнің бастамасы бойын- 
ша шақырылмақшы? Онда атап айтқанда кімдер болады, 
Никитич, Лань және Валентин бола ма? Осының бәрін 
мүмкін қадері толығырақ білуіміз қажет. Мынадай 
оқыйға болып қалуы мүмкін ғой: Лань, Ннкитич және 
Митрофан өз дауыстарын Нильге немесе Валентинге 
беріп қоюы мүмкін ғой, ол уақытта көпшілік соларда 
болады да, олар соир сі еіаі* жасауы мүмкін; шет елде 
мұны жасау оп-оңай — олардың қаулыларын мақұлдау 
үшін Совет нақ жанында. Осында жұмсақ мүшелердің181 
съезінің болуы тегінде кәзіргі кезде өте қауіпті нәрсе 
болып шығуы мүмкін. Нильдің өзін қалай ұстап отырға- 
нына қарағанда — онан бәрін де күтуге болады. Мәсе- 
лен, Плехановтың хаты жөнінде ол былай дейді: «Леннн- 
нің саясатымен келіспейміз, бірақ оны ұстап бергіміз 
келмейді деп жауап беру керек» дейді. «Лениннің саяса- 
ты» деп оның нені түсінетінін бір құдайдың өзі білсін. 
Соколмен қандай да болсын түсінісуден ол бастартып: 
«Менің пікірімді Валентиннен білесіз» деді. Азшылықпен 
өте тәтті-тату сөйлеседі, көпшілікпен сөйлескендегіден 
мүлде басқаша сөйлеседі. Соколдың бүгін жүріп кеткісі 
келген еді, бірақ кәзір біз не болғанын біле алмай қай- 
ран болып отырмыз. Егер өздеріне тиімді болатын болса, 
«жұмсақтардың» бір өздері дауыстардың басқаларга 
берілуіне жол жоқ деп қаулы шығаруы мүмкін, ал ол 
уақытта Соколдың жүруінің керегі жоқ,— артық бір

* — төңкеріс. Ред.
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дауыс болар, оныц үстіне Ленннге көмек те керек. Ал 
егер съезд төңкеріспен аяқталады деп ойлауға негіз бол- 
майтын болса, онда Соколдың бұл арада жүре беруінің 
түкке керегі жоқ. Егер біріншісі болса, онда: «Оеісі
Го1§1»* деп телеграмма беріңіздер (Соколдың дереу жү- 
ріп кетуі керек деген сөз); егер екіншісі болса — «Вгіеі 
Гоіді»** деп телеграмма беріңіздер (Соколдың шет елде 
қалуы керек деген сөз). Телеграмма жіберілетін адрес:...

Сонымен қатар тезірек хат салып, мүмкіндігінше толы- 
гырақ етіп жауап жазып жіберіңіздер. Мерзімін дәлірек 
белгілеңіздер. Пәтер данындаңыздар деген сөздің мәнісі 
не? А\ұнымен қатар сіздер бәрі де қаттылау-жүмсак 
«матреншылдардың» қолына түспей-ақ барлық «тастай 
каттылар» жүріп кете алады деп ойлайсыздар ма? Мә- 
селен, егер Валентин қалып, ал басқалары жүріп кететін 
болса, оның көп нәрсе істеп жіберуі мүмкін.— Ол уақыт- 
та, Россияда Соколдың болуы, бәлкім, қажетті болар. 
Осының бәрін де құнттап ойластырыңыздар. Орталык 
Комитет жөніндегі сіздердің оптимизміңізге біз әзірге 
қосылмаймыз, бірақ біздің жеңетіндігіміз туралы мәселе- 
де біздер оптнмиспіз.

Егер съезд жалпы съезд болатын болса, онда Кол 
Ланьды осында алып келуге және оның (Ланьның) Ко- 
нягага немесе Бориске дауыс беруі соиг б’ё(а{ туғызаты- 
нын және Ленинді кескілескен күреске шығаратынын 
Ланьға түсіндіруге тағыда барынша қатты күш салып 
тырысатын болсын.

1904 ж. 19 июньде жазылган 
Женевадан Москвага жіберілген
Бірінші рет 19.30 ж. басьиган В. Н. Лениннің туъетулгрі мгн

ңосымшалары бар Н. К. Крупская 
жазган көшірмг бойынша 

басьиып отыр
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ПАРТИЯ СОВЕТІНІҢ СЕКРЕТАРЫ 
Ю. О. МАРТОВҚА
Мартов жолдаска

Қадірлі жолдас! Мен сіздің жазылған уакыты көрсе- 
тілмеген хатынызды саяхатта жүрген кезімде алдым. ко- 
лымда Советтің протоколдары жок еді. Калай болғанда 
да Совгт мүшелерінің Советтің мәжілісінен тыс өздерінік 
дауыстарын беруін немесе Советтің компетенциясына 
жататын кандай да болсын істер жөнінде бір-бірімен ке- 
лісулерін мен принципінде мүлде жол берілмейтін және 
зансыз іс деп санаймын. Сондыктан мен кандидаттарға 
дауыс беру туралы Сіздің ұсынысыңызды орындай ал- 
маймын. Егер мен кателеспесем, Советтің барлык мүше- 
лері конгресте біздің партияның атынан өкілдік етеді деп 
шешкен Совет182. Демек, бүл мәселе шешілген деген сөз. 
Егер Советтің мүшелерінің ішінен біреу-міреу жүре ал- 
майды екен, онда, меніңше, ол өзінің орнына баска біреу- 
ді жібере алады: халыкаралык конгрестердің салты
бойынша бұлай орнына кісі жіберуге болатын-болмайты- 
нын, мен, әрине, білмеймін, бірақ біздің партияның уста- 
вында және оның әдеттегі правосында орнына бүлай кісі 
жіберуге кедергіні білмеймін. Мен өзім де бара алмай- 
мын, сондықтан өзімнің орныма Орталык Комитеттің уә- 
кілі Лядов жолдасты және Москва комитетінің мүшесі 
Сергей Петрович жолдасты жібергім келер еді.

Социал-демократиялық сәлеммен Совет мүшесі
Н. Ленин

Р. 5. Орталық Комитетке хабарлау жөнінде мен Жене- 
вадағы агенттерге жазып жіберемін, менің жоғымда 
барлык істі осылар баскарады.
1904 ж. 10 авгі/ста ІІІвейцария 

тауларында жазылган 
Женевага жіберілген

Біріниіі рет 1930 ж. басылган Колжазба бойышиа басылып отыр
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Фрэд үіиін.

Қымбатты жоллас! Сіздің соңғы жазған хатынызды 
алдым. Хаттардың барып жетпеуінен корыксам да ескі 
адрес бойынша жазып отырмын, мұның алдындағы хатка 
барынша толык жауап берілген болатын. Сіздің барлык 
хаттарыныздан көрініп отырған маған деген жолдастык 
сеніміңіз мағанСіздің жеке өзіңізге арнап хат жазғызып 
отыр. Бүл хат коллегияның атынан да және комнтет үшін 
де жазылып отырған жоқ.

Бүкіл Россияда істің жайы қандаи болса, кісінің же- 
тімсіздігінен, әдебиеттің жоқтығынан, барынша хабар- 
дарсыздыктан корлык керіп отырған сіздің комитеттегі 
істің жайы да дәл сондан. Барлык жерде де адам тапшы- 
лығы сұмдык, көпшіліктің комитеттеріндегіге карағанда 
азшылыктың комитеттерінде одан да бетер, бүтінден бы- 
тырандылык, жұрттың көңіл күйінің жалпы ауырлығы 
мен ашынушылық, тиімді жұмыстың токырауы орын 
теуіп отыр. Екінші съезден бастап партияны жұлмалап 
бөлшектеуде, кәзір де бұл жағынап өте көп нәрее істелді: 
азшылыктың тактикаеы партияны сұмдык әлсіретті. Бұл 
тактика съездің өзінде-ак Орталык Комитетке куғын са- 
ла бастап, оны баспасөзде де, ауызша да күшті жүргізіп, 
Орталык Комитеттің беделін түсіру үшін мүмкін болған 
нәрсенің бәрін істеп бакты; ол тактика Орталык Орган- 
нын онан да бетер беделін түсіріп, оны партнялык орган- 
нан көпшіліктен кек алу органына айналдырды. Егер Сіз 
«Искраны» окыған болсаныз, мұны Сізге айтпаса да бо- 
лады. Олар алауыздыкты коздыра түсуге салынып. кәзір 
«төртінші — искралык — дәуірді жоюды» өздеріне ұран 
етіп көтерді және перспективаны мүлде бұрмалап, искра-
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шылдыкты бурын онын ен кдс-жнулары калаи тусікдір- 
ген болса, солай түсіндіріп, олар кеше ғака вздері бас 
иген нәрселердін бәрін отка өртеуде. Өздерінін кешегі 
куні нені корғағандығын умытпаған партня кызметкер- 
лері Орталык Органға ерліеи отыр. Колштетгердін орв- 
сан копші.тігі кәзір съезд квпшілігінін көзкарасында тур, 
сейтіп булардын пагртиялык органмен руханн оанлнныс- 
тары бірден^бірге узіліп келеді.

Бірак істін кәзіргі жанынын тні.мді жуліыска әсерів 
тигізіп отырғаны сонша. оған Гюгет жасап отырғаны сон- 
ша. аартия ішзметкерлерінін бірсыпырасында яьшадав 
пығыл пайда бо.лды: партнянын ішінде болып жаткав
кескілескен өзара курестін бәрінен лтулде безгп, ткгшп 
жумыска бару керек деген пығыл тшйдн болды. Олар 
көздерін жумғылары ке.чеді. кулактарынв лінкта тыккы- 
лары ке.теді, тиімді жумыстын тасасыиа тығыльш бас 
паналагылары келеді. олар кәзір. партпяда бола турып, 
ешкайда кашып кутылуға болмаіітын нәрсеніа барінев 
кашып. содаи тыгылуда. Орталык Ғомитеттегі аламлар- 
дын бір бөлегі у.дғакьш келе жаткан алвуыздыкты кер- 
•мелте тырыс.ып. партнянын ыдырат фаістысын кврмелте 
тырысып. осындай «ымырашыл» позкшіяғв шығьга- та 
отыр. Квпшілік (ьтмыраяяыл емее нвшпілік) былай денді: 
тезірек әйтеуір бір кутылатын жол тнбу керек. калан 
болғанда да взгра 'келйап свз баклвсп керек. идеялык 
күрестін азды-квпті ьалышы турде журетія шенберін 
табуға тырысьш иөру керек. жааа гъезд керек деііді. Аз- 
шылык съезге карсы. олар былай денді: парткянын ора- 
сан көпшшгі бізпе карсы, соядыктан съенд бізге ткгмді 
емес; «-ьгмырашыл» квпшілік те съезге карськ ол квтпггі- 
лік Ортальгк Органға да. Орталык Комитетке де карсы 
барлык журтта осіп к-еле жаткан ашл-ьтзадан коркады. 
Съездін тек жіктетіске бастап әкеллі мумкін деп онлас.ак, 
мучын аты бізде мулде парткя жсяк, біздін бәрімізде пар- 
тиялык сезі-мнін нашар дамыгандыгы соншалык — ол се- 
зі.ү ескі уюрмеглілдікті жене а.лмайды деп мойындау 
деген сез болар еді. Бул жағынан біздін душпандаръгмыз- 
дын өздері жвнінде өзлерінін ойлайтынынан горі біздіа 
олар жвнінде жаксы тпкшрде бо.лғанымыз, Орине. епжәр- 
сеге де г.е- .л бэлъш болмайды. бірак дау-жанжалды пзр- 
тиялык жолмен тешуге жоне жол таблта эрекет жасап 
кер\ керек Калай болғанда да кеггпплік жіктелісгі тіле-
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мейді. ал кәзіргі орын алып отырған жағдайларда жүмыс 
істей беру барған сайын мүмкін болмай барады. Кәзірдін 
өзінде 10 нан астам комнтет съезд шакыруды жақтап 
шыкты (Питер, Тверь, Москва, Тула, Снбирь, Кавказ, Ека- 
теринослав. Ннколаев, Одесса, Рига, Астрахань). бірак 
тіпті комнтеттердін орасан көпшілігі съездін баіуын жак- 
тап шыкканның езінде де, съезд тез арада бола коймайды, 
бйткені Орталық Орган да, Орталык Комитет те, мүмкін, 
Совет те орыс жолдастардың көпшілігінің тілегіне карсы 
батады.

Әдебиет жағына келетін болсак, Орталык Комитеттегі 
осы жөнінде өзімен әңгіме жасаған жолдас сіздің коми- 
тетке әдебнет уакытында дүрыс жеткізіліп түрады деп 
жауап берді. Сірә, бір шатастырушылық бар шығар. Сіз- 
дерге екі рет адам жіберілді. бірак Россияда оларды бас- 
ка жерлерге жіберіп отырған. Әдебиет жаналыктарын 
жол жүрушілерден беріп жіберуге тырысамыз.

Жолдастық сәлеммен Ленин

1904 ж. 15 азгуста Швейцария 
тау.іарында жазьигам, Гомельге 

жіберілген.
Бірініиі рет 1934 ж. басъиган Н. К. Крупская жазган көіиірме

бойынша басылып отыр
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Росс. СДЖП Орталык Органына
24. VIII. 04.
Кадірлі жолдастар! Женевадан едәуір алыста жүрген 

сон. мен Орталык Комитет кабылдапты деген «деклара- 
цияны» Орталык Орган редакииясының басып шыгаруга 
ұйғарғаны туралы бүгін ғана білдім183.

Орталык Органның редакциясына мынаны ескер ті 
борышым деп есептеймін: бұл декларацияның заңдылы- 
ғына, яғни бұл мәселе жөнінде Орталық Комитеттің квп- 
шілігі кабылдапты деген шешімнің заңдылығына мен 
18. VIII. 04. жылдың өзінде-ак карсылык білдірген бола- 
тынмын184.

Кәзіргі кезде Орталык Комитеттің мүшесі (Митрофан 
жолдастың отставкаға шығуының және, егер ұзын кұлак- 
ка сенетін болсак, Зверев пен Васильевтің тұткынға алы- 
нуының салдарынан) алты адам.

Мендегі мәліметтерге карағанда, мынадан ұйғарынды 
тіпті шын сыякты: алты мүшепің ішінен үш мүшенің гаиа 
бүкіл Орталык Комитеттің атынан пікір айтуға және 
тіпті 26. V. 04 жасалған формалдық договормен баила- 
нысты шетелдік екі өкілден аттап өтіп барып пікір айту- 
ға батылдыктары барған (бұл договорға Глебов, Зверев 
және мен кол койғанмын).

Осыған косып менің 18. VIII. 04. мәлімдемемнің кө- 
шірмесін жібере отырып, мынаны айтуға тиіспін: каулы- 
ның шындыгына менің білдірген карсылығым бонышиа 
мәселені Орталык Комитеттің ішінде шешпей тұрып 
«декларацияны» жарыялаған күпде бүкіл дау-жанжалды, 
шатақты баспасөздің бетіне көшіргепі үшін жауапкерші-

103



«Искра* редакциясына 219

лік Орталық Органиыц рсдакциясыиың мойиына жүкте- 
леді.

Орталык Комитеттің мүшссі және шетелдік өкіл
Н. Ленин

Р. 5. Калай болғанда да менің Глебов жолдаспен ба- 
тыл түсінісуіме дейін «декларацияпы» жарыялауды кі- 
дірте түруды меп сөзсіз міндетті деп есептер едім, Гле- 
бов, мендегі мәліметтерге қарағанда, бүгін Берлиннен 
Женеваға шығады. Орталық Комитеттіц мүшесі маган 
керек десе осы декларацияны тегі жарыялау жөніндегі 
Орталық Комптеттіц қаулысы да мәлім емес.

Егер осыган қарамастан редакция декларацияны жа- 
рыялауга бел байласа, ол уақытта мен ол декларация- 
ныц зандылығына білдірген меніц карсылығымды да 
жарыялауға редакцияны әділеттік жағынан міндетті деп 
есептеймін.

Швейцари*і таі/лармнда жаяылган, 
Жгыеаага жіберілгеы

Віріыиіі рет 1930 ж. басылгаы Н. К. Крцпскап жа.ігаы көшірме 
бойыыша багылып отыр
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КӨПШІЛІК КОМИТЕТТЕРІНІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ 
ЖӘНЕ КӨПШІЛІКТІҢ РОССИЯДАҒЫ БАРЛЫҚ

БЕЛСЕНДІ ЖАҚТАСТАРЫНА

Барлык және қандай да болсын корреспонденциялар- 
ды жыйнап. Ленин \тпін деген жаз\-мен біздің адрестері- 
мізге жіберуге дереу кіріскейсіздер. Мұнымен катар 
акша да өте керек. Окыйғалар шиеленісіп барады. Аз- 
шылык Орталық Комитеттін бір бөлегімен келісіп алып, 
көрне төнкеріс әзірлеп жатыр. Біз ең жаман нәрсе болып 
кете ме деп ойлаймыз. Жуырда толык жазып жібереміз.

1904 ж 28 август иіамасында 
Швейиария тауларында жазылған

Бірінші рет 1930 ж. басылған Ко.іжазба бойынша басыльиі отыр
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В. А. НОСКОВҚА

Орталық Комнтеттік мүшесі Глебов жолдасқа 

30. 8. 04.
Кадірлі жатдас! Менін 18. 8. 04 білдірген қарсылы- 

ғыма Сіздік кағаз жүзіндегі жауабыңызды және Орта- 
лық Қомитет қабылдапты деген қаулылар туралы толык 
мәліметтерді алмай түрып. кооптация туралы Сіз үсы- 
нып отырған дауыс беруге185 қатыса алмаймын. Кәзір Же- 
неваға бара алмаймын.

ОК мүшесі Ленин

Швейцария тауларында жазьиган,
Женеөағл усіберілген

Бірінші ре7 1930 ж. басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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Глебов жолдасқа. Сіздің 30. 8. 04 жазған кағазыңызға 
жауап ретінде Сізге мынаны хабарлаймыз: Орталык Ко- 
митеттің Сіз дәлелге алып отырған каулыларының заң- 
дылығы мен шындығына Орталык Комитеттің мүшесі 
Ленин жолдас дау айткан. Орталык Комитеттің ішіндегі 
дау-жанжалдың бүкіл барысы туралы хабардар болған 
Орталык Комитеттің агенттері есебінде біздер де өз та- 
рапымыздан бүл каулының заңдылығына дау айтып, 
Орталык Комитеттің каулысы заңды деп танылуға тиіс 
емес дейміз, өйткені ол каулы көрнеу теріс фактыны ха- 
барлаудан басталады: Орталык Комнтеттің жыйналысы 
туралы хабардар емес Орталык Комитеттің екі мүшесін 
осында шет елден біз өзіміз көрдік. Сіз бізге тура өтірік 
нәрсені (Ленин жолдастың кітабына Орталык Комитет- 
тін бейне тыйым салғандығы туралы186) бұрын да бір рет 
хабарлағаннан кейін, біз Сіздің тарапыңыздан болатын 
мәлімдемелерге онан бетер күмапданып қараймыз. Сон- 
дыктан біз Сізге Орталық Комитеттің шешімінің заіщы- 
лығын тексеру үшін бізге дереу толык мәліметтерді 
(жыйналыстың кұрамы* және әрбір катысушының жазба 
мәлімдемесі) хабарлауды ұсынамыз. Орталық Комитет- 
тің шын көпшілігінің заңды шешімдеріне карсы келуге

* Жалған тусініктен аулак болу үшін мынаны мэлімдейміз: жый- 
налыстын курамы туралы баспасоз жүзінде (декларацияда) жлсал- 
ған теріс мәлімдемеден кейін, жыйпалыстын кұрамын біліп барып 
болмаса шындыкты баскаша білуге біздін мүлде ешкандай мүмкін- 
дігіміз жок.
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ешбір ойымыз болмай, бул заңдылык. бізге кашан дәлел- 
денгенге дейін, біз Сіздің барлык мәлімдемелерінізді 
елеусіз калдырамыз.

1904 ж. 30 немесе 31 августа
Швейцария тауларында жазылган,,

Женевага жіберілген
Бірінші рет 1930 ж. басылған КолжазОа бойыһіиа басылып отыр
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Глебов жолдасқа
2. IX. 04.
Қадірлі жолдас! Орталық Комитеттің көпшілігі қабыл- 

дапты деген шешім жөніндегі менін, білдірген қарсылы- 
ғыма Сіздің жауап беретін ойыңыз бар ма, осыны маған 
хабарлауыңызды өтінемін.

Осипов жолдас өзінің кететіндігі тупалы «Орталық Ко- 
митеттің өткендегі кезекті жыйналысының» қайсысында 
мәлімдеді?

Орталық Комитеттің Оснпов мәлімдеме жасаған кезде 
болмаған мүшелеріне бұл жөнінде дәл қашан және кім 
хабарлады?

Осипов жолдастың жалған кетуі жөнінде өзінің, Ва- 
лентиннің, Васильев жолдаспен түсінісулері туралы Ва- 
лентин жолдас Орталық Комитетке айтты ма?

Травинский жолдас өзінің отставкаға шығатындығы 
туралы қашан және формалдық жагынан кімге мәлімде- 
ді? Маған осы мәлімдеменің көшірмесі мен барлық ег- 
жей-тегжейін хабарлауды өтінемін. Бәлкім, бұл жөнінде 
маған біреу жазған шығар да, бірақ хат жоғалып кеткен 
шығар?

Орталық Комитеттің бар.гық мүшелері (Орталық Ко- 
митеттің құрамы мен оның... июльдегі шешімінің) зан- 
дылығын «тексеріп» болғанға дейін мен өзімді де, Глебов 
жолдасты да партия Советінде Орталық Комитеттің аты- 
нан өкілдік етуге праволы деп есептемеймін.

ОК мүшесі Н. Ленин
Швейцапия тауларында жазылған,

Женеөага жіберілген
Вірінші ріт 1930 ж. басылған
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Колжазба бойынша басылып отыр
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ПАРТИЯ СОВЕТІНІҢ СЕКРЕТАРЫ 

Ю. О. МАРТОВҚА

Мартов жолдасқа
2. IX. 04.
Қадірлі жолдас! Советтің мәжілісіне Сіздіц 31. VIII. 04 

жіберген шакыруыңызға жауап ретінде мен мынаны мә- 
лімдеуге тиіспін: Орталық Комитеттің барлык мүшелері 
оның кұрамы мен оның соңғы, бенне кезекті, жыйналы- 
сының зандылығын тексеріп шыққанға дейін мен өзімді 
де, Глебов жолдасты да партня Советінде Орталык Ко- 
митеттің атынан өкілдік етуге праволы деп есептемеймін. 
Осындай тексеру қашан болғанга дейін мен Глебов жол- 
дастың ресми қадамдарының кандайын да болсын (Со- 
ветке қатысуы да ресми қадам болып табылады) заңсыз 
деп есептеймін.

Көрнеу бір өтірікті және Орталық Комитеттің кұрамын 
өздерінің... июльдегі «мәжілісінде» Орталық Комитеттің 
уш мүшесінің жүргізгеи «тексеруіндегі» бір қате жағдай- 
ды көрсетіп өтумен канағаттана.мын. 1) Мнтрофановтың 
отставкасы жөнінде менде Осипов жолдастың жазба 
мәлімдемесі бар. Травинскийдің отсгавкасы жөнінде мен- 
де ешкашан және ешкімнен сөзсіз жазба мәлімдеме бол- 
ған емее. Орталық Комитеттің үш мүшесі қалған мүше- 
лердің пікірлерін сүрамастан отставканы, басқасын 
былан койғанда, мезгілінен бұрын қабылдаған. 2) Оси- 
пов жолдастың атышулы отставкаеы жайында менде Ор- 
талық Комитеттің мүшесі Васильевтің өзінің Валентин 
жолдаспен таласы туралы және бұл таласты Орталық 
Комитеттің жалпы жыйналысында қарауға шешім 
алынғандығы туралы жазба хабары бар. Осиповтың 
отставкасы жөиінде менде де бірде-бір хабар жоқ. Орта- 
лық Комнтеттің 3 мүшесінің: Осипов Орталық Комитет- 
тің өткендегі кезекті жыйналысында е.мпің шыгагыпды-
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ғын формаллы түрде мәлімдеді деген мәлімдемесі көрне 
жалған нәрсе; мүның жалған екендігі Зверев пен Глебов 
кол койған 26. V. 04 договор бойынша документ жүзінде 
расталып отыр. «Орталык Комнтеттің өткендегі кезекті 
жыйналысынан» сон аИіар өткеннен кейін және Осипов 
СПБ. Комитетіне кіріпті делінгеннен кейін жасалған бұл 
договорда Орталык Комитеттің күрамы 9 адам деп, яғни 
Осиповты қоса есептелуінше, мойындалып отыр.

ОК мүшесі Н. Ленин

Швейиария тауларында жазылган,
Женевага жіберілген

Біоінші рет 1930 ж. басылған Н. К. Крупская жазган көшірмі
бойынша басылып отыр



257

111
ПАРТИЯ СОВЕТІНІҢ СЕКРЕТАРЫ 

Ю. О. МАРТОВҚА

Мартов жолдасқа
7. 9. 04.
Қадірлі жолдас! Сіз хабарлаған көшірмелер жөнінде 

мынаны айтуға тиіепін: шақыруға бармаймын деп мен 
бір рет жауап қайтарғаннан кейін Совет қайтадан шакы- 
ру қағаз жіберіп бекер әуре болған. Мен Орталық Коми- 
теттің ішіндегі «дау-жанжалды» шешу ісін Советтің қа- 
рауына беруге ешқашан тілек білдірген емеспін. Қайта, 
мен Глебов жолдасқа да, Мартов жолдасқа да жазған 
хаттарымда Орталық Қомитеттің құрамының зақдылы- 
ғын Орталық Комитеттің барлық мүшелері ғана тексеру- 
ге компетентті деп тура айтқан болатынмын. Орталық 
Комитеттің ішіндегі дау-жанжалды қарауға Советке 
устав та әсте өкілдік берген емес.

Халықаралық конгрестің бюросы менің мандатымды 
өзімнің сеніп тапсырғанымды қабылдағаннан кейін187, 
мен мұнан былайғы жерде ешқандай Советтің алдында 
ешқандай есеп беруге міндетті емеспін. Белгілі мәселелер 
жөнінде әрбір тілеген адамға (жазба немесе баспа түрде) 
түсініктер беруге шын ынтаммен әзірмін.

ОҚ мүшесі Н. Ленин

Женеваның төңірегінде жазылган, 
Женевага жіберілген

Бірінші рет 1930 ж. басылган Қолжазба бойынша басылып отыр
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112
ОҢТҮСТІК КОМИТЕТТЕРДІҢ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА 
КАТЫСУШЫЛАРҒА 188 ЖӘНЕ ОҢТҮСТІК БЮРОСЫНА

Жолдастар! Көпшіліктің Ұйымдастыру комитетін куру- 
дың керектігі туралы сіздердің алған қарарыцызға жауап 
ретінде, біз сіздердің идеяларыңызға толық қосылатын- 
дығымызды асығып хабарлаймыз. Біз тек бұл топты 
Ұйымдастыру комитеті деп атамай, Көпшілік Комитетте- 
рінің Бюросы деп атағанды дұрыс көрер едік. ККБ-сын 
тағайындау ісін біз өз міндетімізге алуды мүмкін деп 
есептемейміз, көпшілік комитеттерін біріктіру ісіне факт 
жүзінде кіріскен (бұл өздеріңізге мәлім) Мартын, Демон 
және К., Барон, Сергей Петрович, Феликс және Лебедев 
жолдастарды ұсынумен шектелеміз. Біздің ойымызша, 
бірсыпыра комитеттер тікелей қолдаған жағдайда осы 
жолдастар көпшілік жағындағылардың ісін біріктіретін 
жеке топ ретінде іске кірісе алар еді.

(22-нің конференциясына қатысушылар189)

1904 ж. 5 октяОрһдеп кейінірек жазылган 
Женевадан Одессаға жіберілген

Бірінші рет 1930 ж. басылган 9 Қолжазба бойыніиа басылып отыр



КӨПШІЛІК КОМИТЕТТЕРІНЕ

Бонч-Бруевич пен Лениннің жаңа баспаеының190 бар- 
лық басып шығарған кітаптарын комитетке жеткізуді 
және буларды үзбей жеткізіп отыруды өтініп қалай да 
және дереу орыс Орталық Қомитетіне ресми түрде сөз 
салыңыздар (жазған қағазыңыздың көшірмееін бізге 
жіберіңіздер). Орталық Комитеттен жауап алмай қойма- 
ңыздар және жауабын бізге жіберіңіздер. Цекистермен 
кезбе-көз жолығысуды пайдаланыңыздар және олардың 
жауаптары жөнінде олардан куәлардың көзінше сұра- 
цыздар. 73—74-ші номерге берілген қосымнганы — Совет- 
тің шешімдерін алдыңыздар ма191? Бұл жөнсіздікке на- 
разылық білдіру керек, мұның өзі съездің шешімдерін 
тікелей бұрмалап бұзғандық, жергілікті жерлерді коми- 
теттерге тура қарсы көтергендік және Советтің ішіне 
қыйқылжың енгізгендік. Егерде бұл шешімдерді алмаған 
болсаңыздар, оны да Орталық Комитеттен сұратыңдар 
да, бізге хабарлаңыздар. Бізде осы жуырда Советтің бұл 
шешімдерінің толық талдануы басылады.

1004 ж. 5 октябрьдсн кейінірек жазылған 
Женеоадан Россияға жібсрілгсн

Бірінші рет 1930 ж. басылган
Колжазба бойынша басылып отыр



114
СИБИРЬ КОМИТЕТІНЕ

Женева. 30. X. 04.

Сибирь комитетіне Н. Лениннен

Қадірлі жолдастар! Менің сіздер арқылы Симонов жол- 
дасқа жауап бергіім келеді, ол осында Сибирь Одағы- 
ның өкілі ретінде болып, кетер алдында маған взініңымы- 
раласу көзқарасын баяндаған хатын тастап кеткен (мен 
ол кезде Женевада емес едім). Сіздерге мазмұны Симонов 
жолдастан мәлім болуы ықтыймал осы хат жөнінде менін 
сіздермен әңгімелескім ке-іеді. Симонов жолдастың көзқа- 
расы міне мынадай: әрине, олар (азшыльгк) анархистер 
мен ірткі салушылар, бірақ оларға ешнәрсе істей алмай- 
сың ғой; төзгісіз жағдайдан ейтіп-бүйтіп құтылу үшін, аз- 
шылыққа қарсы бұдан былай күрес жүргізерліктей күш 
жыйнап алу үшін «уақытша бітімге» келу қажет (өзі, бас- 
ка ымырашылдардан өзгеше, бітім туралы емес, уақытша 
бітім туралы айтып отырғанын Симонов дәл баса көрсе- 
теді).

Ымыраласудың сирек кездесетін иіын жақтаушіысы ре- 
тіндегі Симонов жолдастың хатымен танысу маған өте 
ғибратты нәрсе болды. Ымырашылдардың арасында екі- 
жүзділіктің кептігі сонша — ойындағысын ғана айтатын 
адамның пікірлерін (теріс пікір болса да) тыңдағаныңда 
бір түрлі дем алып қаласың. Ал оның пікірінің теріс еке- 
нінде сөз жоқ. Жалғандықпен, шатастырушылықпен және 
қыйқылжыкмен ымырага келуге болмайтынын оның өзі де 
түсінеді, бірақ уақытша бітім туралы алыпқашты сөздер- 
де қандай мағна бар? Азшылық бұл уақытша бітімді өз 
позицияларын нығайтып алу үшін ғана пайдаланады ғой. 
Фракциялық айтыс (екіжүзді Орталық Комитет өзінің ко. 
митеттерге жазған ең соңғы хатында, сірә, сіздердің өзде- 
ріңіз де алған хатында, тоқтатамыз деп екіжүзділікпен
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уәде еткен аіітыс) тоқтаған жок, қайта бұл аптыс тіпті 
азшылықты жақтайтын Каутскнйдіц өзі де мінеген ерекше 
сорақы форма алды. Тіпті К. Каутский де өзініц «ІІскра- 
ға» жазған хатында «бүркемелі» айтыс қандай да болсын 
өзге айтыстаи жаман, өйткені мэселе шатастырылады, 
ишарат сөздер күцгірт күйінде қалады, мәселеге тура 
жауап беру мүмкін болмайды деп айтқан-ды. Дл енді 
«Искраны» алып қарацыз — 75-номеріпдегі басмақалада, 
такырыбы біздегі алауыздықтардан өте алыс жатқан бас- 
макалада, ызалы кәрініц советпик Пвановтарга, шіп-шнкі 
надандарға, т. т., т. б. қарсы бәлағаттары орынсыз айтыла 
бергенін көресіз. Орталық Комитеттен қашқан қашқында- 
рымыздыц тұрғысынан қарағанда бұл, сірэ, фракциялық 
айтыс болмау керек! Мен бүл жерде шын мәнінде басма- 
қала авторының (сірэ, Плехановтыц) келтірген дәлелдері 
туралы сөз де қылып тұрғаным жоқ: Маркс прудонистер 
жөнінде жумсақ болған еді дегенді дәлел етеді. Тарихи 
фактыларды, тарнхи ұлы есімдерді мұнан өткен жалған- 
дықпен пайдалану бола қояр ма екен? Марксизм меп пру- 
донизмніц айырмашылығын шатастыруды жұмсақтық 
деген ұрапмен бүркемелеген болса, Маркс бұған не айтар 
еді? (рабочеделошылдық пен искрашылдьгқтыц арасында- 
ғы айырмашылықты шатастыру ісімен жаца «ІІскра» ба- 
рынша шұғылданып отырған жоқ па?). Егерде жұрт 
марксизмнен прудонизмді дұрыс деп баспасөз бетінде мо- 
йындауды жұмсақтық дегенмен бүркемелейтін болса, онда 
бұған Маркс не айтар еді? (ал Плеханов принцип жүзінде 
азшылықтікін әділ деп білемін дегеисіп, кәзір баспасөз 
жүзінде екіжүзденіп алдап отіярған жоқ па?). Я осы са- 
лыстырудыц бір өзімен-ақ Плеханов өзін ұстапберіп отыр, 
үстап бергенде, көпшіліктіц азшылыққа қатынасы маркс- 
измніц прудонизмге қатынасымен тец, «Не істемеу керек» 
дегеи ұмытылмас мақалада да айтылатын революциялық 
қанат пен оппортунистік қанаттыц қатынасыныц дәл өзіне 
тец деп өзін өзі ұстап беріп отыр. Партия Советініц ше- 
шімдерін алып қараңыздар (№ 73 және №№ 73—74-ке 
косымша), сонда сіздер мынаны көресіздер: Орталық Ко- 
митеттің комитеттерге жазған жоғарыда аталған хатында 
айтылғандай азшылықтыц жасырын ұйымыныц тоқтаты- 
луы Орталық Комитеттіц үш мүшесініц азшылықтың 
жасырын ұйымына көшкендігінен басқа ешнәрсе де емес. 
Осы мағнада алғанда жасырын ұйым шынында жоғалды,..
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ейткені кәзір біздің орталық мекеме деп аталатын үш 
мекемеміздің бәпі: Орталық Орган мен Совет қана емес, 
сонымен катар Орталық Комитет те жасырын ұйымға 
(партияға карсы күресу ұйымына) айналып отыр. Форма- 
лизм мен бюрократизмге карсы күресу («принциптік» 
күрес) деген болып, олар кәзір көпшіліктің баепасын пар- 
тиялык емес деп жарыялап, «тақырыптарға» карсы ұрыс 
жарыялауда. Олар съездің өңін айналдырып отыр, дауыс- 
тарды өтірік есептеп отыр (16Х  4 =  61, өйткені 61 деген 
санның ішінде Советтің бес мүшесі бар, ал ұйымдардын 
тең жарасында Совет 2 дауысы бар ұйым ретінде жүр!!), 
партиядан комитеттердің қарарын жасырып жүр (Нижний- 
дің, Саратовтың, Николаевтің және Кавказдың съезд ша- 
кыруды жақтағаны жасырылған: «Партияға» және «Съезд 
үшін күрес»192 деген кітапшамыздағы соңғы қарарларды 
караңыз). Олар Советтің ішіне қыйқылжыңды енгізіп 
отыр, Амстердам конгресіндегі өкілдік мәселесін шексіз 
бұрмалап отыр, Солтүстік комитетті «алдады» дегенді 
басуға дейін батылдары барып отыр, ал бұл жанжалдың 
тексерілмегендігі былай тұрсын (Орталық Комитет оны 
тексеру туралы июль айының өзінде-ақ каулы ала тұрса 
да), керек десе қайдағыбір өсекші деп айыптаған жолдас- 
тан да күні бүгінге дейін жауап алынбаған (бұл жолдас 
август, сентябрь және октябрь бойы, үш ай шет елде бол- 
ған және тексеру туралы шешім алып, бірақ аііыпталушы- 
ның өзіне айып тағып көрмеген Орталық Комитет імүшесі 
Глебов жолдасты көрген!!). Олар «жергілікті жер- 
лерді» көпшіліктің комитеттеріне айдап салып, Питер мен 
Одесеа жөнінде көрер көзге өтірік айтып, ірткі салушы- 
лықты Советтің атынан куаттауда. Олар Советтің үш 
мүшесі Плеханов, Мартов және Аксельрод съезге қарсы 
үіи рет: бір рет редакцияда, бір рет Советте және бір рет 
Лигада дауыс беріп отырғанда, белгілібір жолдастардың 
түрлі комитеттерде дауыс берулерін «қыянат еткендік» 
деп жазғырады! Олар мандаттарды жарамеыз деп жа- 
рыялап, съездің өкілдігін өздеріне алып отыр. А\ұның өзі 
съездің өңін айналдырғандык емес пе? Осы тактика жө- 
нінде де Симонов жолдас уақытша бітімге келуге шыны- 
мен кеңес берер ме еді??

Амстердам конгресіне арналған, жақында ғана орыс ті- 
лінде басылып шыққан баяндаманы алып қараңыздар.
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Азшылык партияның атынан көрер көзге партияның еркі- 
не карсы сөйлеп отыр, бұрынгы «Искра» жөнінде А\арты- 
нов пен К° әрдайым уағыздап келген және кәзір оны Ба- 
лалайкин-Троцкий алға тартып отырған өтіріктің нак өзін 
бүркеме түрде кайталап отыр. Әлде, бәлкім, Снмонов жол- 
дастың осы Балалайкинмен де (оның кітапшасы, «Искра- 
да» турадан-тура айтылғанындай, «Иекраның» редакция- 
сымен шыккан болатын) уакытша бітімге келгісі келе ме? 
Бәлкім, ол мүнда да Орталык Комитет токтатамыз деп 
уәде еткен фракциялык айтыстың токтайтынына сенетін 
болар??

Жок, екіжүзділікпен және ірткі салушылыкпен уакытша 
бітімге келуге болады деген пікір еоциал-демократ үшін 
лайык емес, шын мәніне келгенде терең кате пікір. Әде- 
биетшілерге, бұлар тіпті атакты әдебиетшілер болатын 
болса да, «ешнәрсе іетей алмайсың», олар жөнінде: «Кар- 
ғарсың да бас иерсің» деген сөздермен Галерка тұжырым- 
даған («Бонапартизм жойылсын») тактиканы колдану 
гана калады деп ойлау деген коркактык. Партияның бар- 
лык орталык мекемелерін партияға карсы күресетін жа- 
сырын ұйымға айналдыруға, Советтің келіп съездің өңін 
зйналдыруына көпшілік өзінің онан әрі және сөзсіз топта- 
са беруімен жауап береді. Екіжүзділікті жек көре отырып, 
көпшілік ашыктан-ашык күрес программасымен шығады 
(22-нің карарын караңыз, мүны Кавказ Одағы193, СПБ., 
Рига, Москва, Одесса, Екатеринослав және Николаев ко- 
митеттері ұнаткан. Орталык Орган бүл карарды осыдан 
екі ай бұрын ала тұрса да, оны, әрине, партиядан жасыр- 
ған). Оңтүстік комитеттері кәзірдің өзінде көпшілік коми- 
теттерін топтастыру туралы және партияны корлаушылық- 
ка карсы күрес жүргізу үшін Ұйымдастыру комитетін 
кұру туралы шешім алды. Көпшіліктің мұндай үйымы 
бүгін болмаса ертең құрылып, ашықтан-ашык бой көрсе- 
тетіндігіне ешбір күман болмасқа тиіс. Орталық Комитет- 
тен кашқан кашкындардың өтірік ертегілеріне карамас- 
тан, көпшілікті жақтаушылар Россияда сан жағынан өсіп 
келеді, ал шатасқан екіжүзді «Искрадан» жырылып шык- 
қан жас әдеби күштер көпшіліктің баспасына нағыз орта- 
рапты көмек көрсету, оны кайта кұру, кеңейту және дамы- 
ту максатымен көпшіліктің жаңадан ғана басталған 
баспасына (Бонч-Бруевич пен Лениннің шет елдегі баспа- 
сы) жан-жактан тартыла бастап отыр.
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Жоқ, Симонов жолдастың еңсесі түсуі бекер-ақ болған. 
Ол: оңбаған бола тұрса да ешнәрсе істей алмайсың деп 
шешуге бекер-ақ асыққан. Істей аласың! Олар съезді 
неғұрлым өрескел қорлаған сайын («Искраның» редак- 
циясымен жазып отырған Балалайкин-Троцкий съезді 
искралық жоспарларды баянды етпекші болатын реакция- 
лык, эрекет деп жарыялады. Рязанов съезді своз деп атап, 
шын көңіліндегісін, адалын айтты), олар партия мен Рос- 
сиядағы қызметкерлерді неғұрлым өрескел қорлаған 
сайын, олардың кездесетін тойтарысы да соғұрлым аяусыз 
бола түседі, барлық принципті адамдарды біріктіре оты- 
рып, Плехановтың, Мартыновтың және Троцкийдің табиғи 
емес және өзінің шын мәнінде іріп-шіріп біткен саяеи ода- 
ғынан кете отырып, көпшілік соғұрлым тығыз ұйымдаса 
түседі. Біз кәзір жаңа «Искрадан» және «Зарянын» 
5-номерінен дәл осындай одақты көріп отырмыз (Марты- 
новтың мақаласының оттискасы шықты). Сондықтан кім- 
де-кім аздап болса да алдағыны болжап көре білсе, кім- 
де-кім бір минуттік мүдде мен бір сағаттық коалиция 
саясатын ұстамаса, ол адам тек қана шатасушылық пен 
қыйқылжың туғызатын бұл одақтың апат болатынын 
түсінеді және бұрынғы «Искраның» бағытын жақтаушы- 
лар, бұл бағытты маған десе атақты шетелдіктердің үйір- 
месінен айыра білетін адамдар, осындай адамдар бұл 
одақты жерлеушілер болуға тиіс және болады да.

Егер сіздер маған осы хатты алғандықтарыңызды, соны- 
мен қатар сіздердің оны Симонов жолдасқа бере алған- 
алмағандарыңызды хабарласаңыздар мен өте қуанар едім, 
жолдастар.

Жолдастық сәлеммен Н. Ленин

Бірінші рет 1930 ж. басылган Колжазба бойыніиа басылып отыр



265

115
А. М. СТОПАНИГЕ

Ту — раға Лениннен жеке хат

Кымбатты жолдас! Мен Сіздің хатыңызға өте куанып 
калдым. Екі жол жазсаныз да әрбір апта сайын үзбей жа- 
зып тұрыңызшы және барлык адреетің істеуін және хат 
жазысып, жолығысып тұгру ушін косымша адрестердің 
болуын міндетті түрде бакылап отырыңыз. Көпшілікті 
жзктаушылардың соншама бытыранды болып отырғанды- 
ғының өзі тіпті маскаралык кой! Үзбей катынасып тұр- 
майынша ешкандай ортак жұмыс жүргізу мұмкін емес, ал 
біз болсак жарты жылдан аса Сізден ешкандай хзбар ала 
алмадык.

Сіздің көпшілікті біріктірудің кажеттігі жөнінде, көп- 
шілік комитеттерін топтастырудың кажеттігі жөнінде жә- 
не орыс кызметкерлерінің еркін корғай алатын берік 
топтаскан съезді дайындаудың кажеттігі жөнінде жазып 
отырғандарыңыздың бәріне мен әбден, түгелімен қосыла- 
мын. Бұлардын бәрі үшін нағыз тығыз катынас жасап 
отыру кажет, өйткені олай болмаған күнде біз бет-беті- 
мізге кетеміз, Сіз де ортак істер жөнінде мүлде ешнәрсе 
білмейтін боласыз.

Кәзір Орталык Комитет түгелінен азшылықпен косы- 
лып кетті жэне факт жүзінде оның калай болған күнде 
де съезге карсы күресу максатын көздейтін жасырын 
ұйы.мына еніп алды. Советтің жаңа шешімдері дауыстар- 
дың есебін де, комитеттердің еркін де турадан-тура бұр- 
малап отыр («Искраның» 73—4 но.меріне қосымша. Мү- 
ны көрдіңіз бе?). Кәзір мынаған әзір болу керек: олар 
тіпті ешкандай съезді шақырмайды, уставты бұзудың 
кандайынан болса да тайынбайды, партияны онан әрі 
корлай берудің кандайынан болса да тайынбайды. Олар:
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каие сіздердің күшіңіз деп бізді ашықтан-ашык келемеж 
кылады. Сондықтан дереу күшке күшті қарсы коюға даяр- 
ланбайынша, съездің шакырылатыидығына сенумен қа- 
нағаттанатын болсак, біздер балалық жасаған боларедік. 
Бұл үшін біздер мынаны істеуге тиіспіз 1) дереу көпшілік- 
тің барлык комитеттерін біріктіріп, орталык мекемелер- 
дін бонапартизмімен күресу үшін Көпшілік Комнтеттері- 
нін Бюросын кұру керек (кәзір мұны Одесса +  Нико- 
лаев -|- Екатеринослав бастап та берді); 2) көпшіліктін 
баепасын барлык жағынан қолдауға және үлғайтуға бар 
күшті салуға тиіспіз (бүл баспаны осында Бонч-Бруевич 
пен мен бастадым; Бонч-Бруевич тек бастыруніы). Бүл 
істі бір топ орыс әдебиетшілері колға да алдң, сондықтан 
Сіз дереу түрлі-түрлі материалдар, корреспонденциялар, 
листоктар, заметкалар және тағы басқаларын жыйнап, 
әсіресе жұмысшылардан және жұмысшы қозғалысы ту- 
ралы жыйнап, осында жібере бастауға тиіссіз. Қалай да 
және дереу осылай ету керек. (Егер Сіз кәзірден бастап 
апта сайын бір-бір хабардан жібере бастамасацыз, біз 
Сізбен қатынасты үзісеміз.)

Бюро мәселесі жөнінде кәзіргі істелген нәрсе міне мы- 
надай. Одесса -(- Николаев Екатерииослав комитеттері 
бірігіп мынадай шешім алған... 22 оларға былай деп жа- 
уап берді194...

Бұлардыц екеуін де тапсыру үшін қалай да Тифлиске 
тезірек барып кайтуға тырысыцыз. Ондағылар тезірек 
косылатын болсын. Әлбетте, бюроны Кавказдан сайлана- 
тын мүшелермен толықтыруға болады. Сонымен, бюро 
жөнінде Кавказдыц барлық комитеттері дереу пікірлерін 
білдіретін болсын, яғни бюроға келісетін-келіспейтіндерін 
жэне оныц түрін өзгертуді немесе кандидаттарды толык- 
тыруды талап ететін-етпейтіндіктерін бізге және Питерге 
(әлде Ригаға ма?) жазып жіберсін (адрес..., кілт...). Қү- 
дай үшін, осы ең мацызды істің ұкыпты, дұрыс және тез 
орындалуына тырысыныз.

Кейбір жолдастар Россияда көпшілік комнтеттерінің 
конференциясын өткізуді талап етеді. Бұл арада біз мұны 
әрі кымбатка түседі, әрі қағазбастылық туғызады, әрі 
онша өнімді нәрсе шығара алмайды деп ойлаймыз. Ал 
біз бар күшімізбен асығуға тиіспіз. Бюроны сайлау үшін 
жан-жақтан жыйналысудыц қажеті жоқ; бұл жөнінде хат 
аркылы пемесе бір-екі жолдастыц аралап шығуы арқылы



А. М. Стопаниге 267

келісе қою әлдеқайда жақсы. Ал бюро іске кірісіп, оған 
Екатеринослав +  Одесса +  Николаев СПБ. +  Москва 
+  Рнга +  Кавказ қосылған кезде, бұл бюро бірден ұйым- 
дасқан көпшіліктің өкілі болып шыға келеді.

Сонымен, құдай үшін асығыңыз және тезірек жауап 
қайтарыңыз.

Қолыңызды қатты қысамын. Сіздің Н. Ленин.

1904 ж. 10 ноябрьде жазылган 
Женевадан Бакуге жіберілген
Бірініиі рет 1930 ж. Оасылган Қолжазба бойынша басылып отыр
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Кы \гбатты дос! Рахметовқа дереу анта кергейсіз, ол 
бізге тура доныздык жасап отыр. Осында барлык журт 
одан өзінін беріп отырған телеграммаларындай телеграм- 
ма күтпей, кайта анык, дэл, жігерлендіретін хабарларіы 
соншалъгқ күтіп отырғаны оныи тіпті ойына да кіріп шык,- 
пас. Мәнгі күтуден және белгісіздік жағдайдан жүрт 
тура кажыды. Рахметовтын жазарға ештенесі болмауы 
әсте мүмкін емес: ол көптеген жүртты көреді, көріп те 
жүр, Землячкаімен сөйлесті, Бородамеи баііланысты, 
Москва адвокаттарымен, әдебиетшілерімен, тағысын тағы 
сондайларымен байланысып, тілдесті. Бізді аи соигапі* 
ұстау керек кой, байланысты аіітып отыру керек, жака 
адрестерді хабарлап отыру керек, корреспонденциялар 
жіберіп отыру керек. іс бабындағы және кызыкты жолы- 
ғысулар жөнінде баяндап отыруы керек коіі. Рахметов 
бірде-бір жана баііланысын бізге жазып жібермеді! Бұт 
тіпті с.ұмдык коіі. Бірдв-бір корреспонденция, Москвадағы 
әдебиетшілер тобы жөнінде бірде-бір хабар жіберген жок. 
Егерде Рахметов ертенгі күні кұрып кететін болса, ол ту- 
ра жер бетінде тұрмағандан-ак біз ешнэрсе де пайдалана 
алмай каламыз ғой!! Бұл тәртіпсіздік, ол бәрін де, барлық 
нэрсе жөнінде епгбір кауіпсіз-ак жаза алған болар еді, 
бірақ бар болғаны кайдағыбір жас күштерді, тағы баска- 
ларын тұспалдап айткан болады. (Базаров. Фрич. Суво- 
ров және баскалары жөнінде не хабар бар?) 10—15 бет- 
тік хат жазуға аптасына кемінде бір рет (кұдан-акы. бұл 
көп емес) 2—3 сағат жұмсау керек, олай бо.тмаған күн-

* — хабардар. Ред.
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де, шкзынлг л і . Гиііхег.ыг лті о ш г *і ь : ц  5 ^  факт жүдінм 
рііеіі. Рахяеетшш те.1, сч.ык цшьній.гкііукы жлк жослдрЛА" 
ры раы-кзштдрм я в к  жялғііғзтв аіяадажьг, лд мүямгы 
жұрт үреМ р ш ,  дшкііндаій яввшілііік жчж ж«4к ш а і '  
лйпе еяшэдхе бшпмійіш летен кгс-ытуг.льтл ке.ііл, т\-рл 
алды-аліыөа ьаіпыг ветел Аяс_ділычстъгң такпіклсы в.\і* 
нін жана түріндс з:ч№® д ж ь  я ііа іы . аи: к*лшітівстін зде* 
биетін жа®е змвшшыжтіа евеалшгіш мү.лде елемеуигілік 
және окы -.ісырч . іітыггы С»ртіі.лын Органнын Легінен 
кетіру жаэе зе іш .: жршстіш оаз кылыл мацылдану 
(жгырдг Орггадипк. Орглишыш редааэда? *сы ооциад-демок- 
раттардын земстзо гаутьавасаа «.ітысу жослары туралы 
партия ұйымдарыша х&т басыпш шыгардьа. бірак «партня 
мүшелер: үш:н ғааі> бзсъ- шығарды: сү.удык әдепсіз 
нәрселермен сүэддащ маяшалану. Осыида Леннннін бүл 
хатты татдаған тгалдауы мен эішкерелеуі басылып шық- 
ты195). Көпшілктщ. ез органымен шығуы керек,вв: бүл 
ушін жетлей отырған ні-рсе аклза мен корреспонденция- 
лар. Мұныц екеуін де мыктап колға алу керек, ал вте то- 
лық, барынша тоттіигтел жазытған хаттар болмайынша 
ешбір ісгін сәті батманды. БаГианыс жеткізіліп отырған 
жок, белгілібір адамға түрлі жағынан тиіп шабуыл жа- 
сауға мүмхінліх жок. Росаіяны аралап, бүлардын 
екеуін де бет-беттерімен жолға салып жүрген көғігеген 
большевиктердід жүмысывда үнлесім жок. Бүл бытыран- 
дылык барлык нәрседен сезітіп түр, комнтеттер тагыда уа- 
кынғаға ілесе алман отыр, бүлардыц жарым-жартысы Со 
веттін жаңа каулыларын білмей отыр («Пскраныц> 73 74
номеріне косымша, 10 беттік аіірыкша лнсток), жарым 
жартысы атардыц баныбына бармаіі отыр және бүл 
каулылардын съезді бүтіндей, нағыз арсыздыкпсн бү *ып 
бурмалағандыкка барабар екенін түсінбей отыр. Совсг пон 
Орталық Комитет съезді болғызбау үшін ешнарседен то 
тайынбайтындығын кәзір тек балалардыц ғана кормеуі 
мүмкін. Біз Россняда бүған к уш гі' =  орган кепШІ- 
ліктің ұйымын қарама-қарсы қоюға тиіспіз, нсмесе олай 
етпегенде біз қүруға тніспіз. Легкомысленныймен Ленин 
әлі кездескен жоқ; Легкомысленныйдыц бір жаққа когін, 
аңдысын андығандай болуы ғажап екен!

Сөйтіп, Рахметовка менің атымнан үш қайтара үрсы- 
ңыз және жазасы ретінде өзініц күнделік даптерін жүргі- 
зуге көндіріңіз. Уәде еткен жеріне ш іис Рахмепова неге
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бармай жатыр? Тағыда айтамыз: жұрттык бәрі түгел 
алды-алдына кетеді (керек десеГалерка да аһлап, уһлеу- 
де), өйткені Россиямен ешқандай байланыс бар екені се- 
зілмейді, Рахметовтың тірі болып, ортақ жұмысты істеп 
жатқаны, сол жұмыс жөнінде уайымдап, соныц камын 
жеп жатқаны көрінбейді. Хат болмаса толық ыдыраушы- 
лықтан басқа түк жоқ!І

1904 ж. 21 ноябрьде жазылған 
Женевадан Россияга жіберілген
Бірінші рет 1930 ж. басылған Колжазба бойыніиа басылып отыр
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Н. К. КРУПСКАЯҒА

3. XII. 04.
Бүгін Бончка іс бабында хат жібердім. Бір керекті 

нәрсені: 3 00 0 дана етіп (Лейтейзеннің сөздігін) бастыр 
деп айтуды үмытып кеткенмін, бағасын есептеп шығару 
үшін мұны міндетті түрде білу керек. Осыны Бончка де- 
реу айтарсын.

Одактык комитеттің және Орталық Қомитеттің кав- 
каздық өкілінің мәлімдемесін197 жіберіп отырмын, мәлім- 
деме бүгін Раиса198 арқылы алынды. Меніңиіе, мұны біз- 
дің баспада л и  с ток түрінде қалай да м і н д  е т т і 
түрде дереу кайта басып шығару керек: дереу, қалай да 
осыны істеңіз; листокқа Николаевтың қарарын және 
басқа қарарларды қосуға болады, бірақ листок өте кіш- 
кене, 2—4 (шахішит) бет болсын (ешқандай тақырып 
берілмесін, төменде кімнің баспасы екендігі ғана көрсе- 
тілсін).

Сенің хатыңды кәзір алдым. Лядов пен Рахметовтың 
«жоспарына» не болғанын түсінбей-ак қойдым, ал мұнда 
бір кілтипан бар. Тезірек баруға және миноносецгің ба- 
руын тездетуге тырысамын.

Қосып жіберіп отырған листлерді кыздырғаныммен 
іүк шықпады. Мүмкін, баска бір реактивтер қолданып 
көрерсің.

Күтілмеген жерден кешке колым бос болатын болды. 
Осының сыртына хат жазып беріп отырмын, кеңес өткіз- 
бей-ақ оны дереу менің өз атымнан 3-уіне бірдей жіберу- 
ге кеңес беремін199; бұл оларды жақсылап сілкіндірсін, 
егер алынған хабар асыра айтылған норсе болып шықса, 
кейін көріп алармыз: факт сол—лағушылык басталып 
келеді, сондыктан әуел бастан-ак міндетті түрде ескертіп,
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барынша катты үрысып кою керек; осы хатты дергу 3-іне 
бірдей және дәл менің өз атымнан жібер\те өте кенес 
беремін. Ертең миноносецпен сөйлесемін, сірә, ол мені 
жактайтын болар, Василнй Васнльевнн пен Шварц та 
мені жактайтын болу керек, бірак ыейлі өз текстім бат- 
таны жаксы. Л\артын Ннколаевнчке хат жазып, оған 
жаксылап ұрсайын деген едім, бірак мүның кажеті жок 
кой деп ойлаймын; барғаннан кейін сәйлесермін, өйткені 
бұл арада ол әзірге зыянды емес. Ал менін хатыч орыс 
жағындағы кәзіргі басталған зыянның ептеп бетін кай- 
тарады. Сенін >\артын Ннкатаевнчке барлык нәрсе 
жөнінде Парижге маған дереу хат жазғызбағаның бекер- 
ак болған,— тіпті бекер батған, бұл кажетті нәрсе еді.

Рахметовка жазылған хатты тағыда окып шықтым: 
бәлкім, катты сөгіп айтылған бірер сөзді г\сіріп калды- 
руға да болар, бірақ хатты дереу, менің өз атымнан өте 
қатаң түрінде жолдауға қатты к е ң е с  б е р е м і н .

Лейтейзенде болдым. Ол маған өзіне Плехановтын 
жазған хатын окып берді. Плеханов Ленинге ұрсады, 
әрине, бәләғаттап ұрсады. «Троцкнйдің өзі кандан болса, 
оның кітапшасы да сондай түкке тұрғысыз жаман кітап- 
ша» деп жазады, Лейтейзеннен «азшылықтың соңынан 
ермей, оның соңына» (Плехановтың соңына) еруін втініп 
сұрайды, «20 жылдан кейін өзіне сенетін жолдас болма- 
ған өз өмірінің трагедиясын» айтып шағынады, «беделге 
бағынбай, жолдастықсенім болуын> өтінемін дейді,«отс- 
тавка жағын мыктап ойланудамын» дейді... бұл әзірге 
епіге поиз* дейді.

Дейч ақша жағынан жәрдем сүрап жакында Лентей- 
зенге хат жазған, оларға әлі акша келмей жатыр. Осын- 
дай хатты Ефронға Засулич те жазды (бұдан бұрыны- 
рақ), Галерканы ұрсып, Сергей Петровичті Галерка деп 
есептеген (!!)

Бүрсігүні, дүйсенбіде, жүремін деген үмітім бар; сей- 
сенбі мен сәрсенбі күні Цюрнхте, бейсенбі күні Бернде 
реферат окып, жұма күні үйде батам ба деген үмітім 
бар. Бірак жүруім, сірә, тагыда бірнеше күнге созылып 
кететін болар.

Маған Цюрихке Аргунин аркылы хат жазып жібергін

* — өз арамызда болсын. Ред.
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(екі кенвеггтіа. ішіне ораз. ішкі конвертін берігірек егіп, 
абай.тал жллсьігі. Лозаннадан \ат жазды ма. менің жлт- 
дан соға кегчімді етінді ме? адресін берді ме?

Сенің Н. Лгнинің

Комнтеттер редакцнянын. земство турады хатын бар- 
лықжұрт үшік г>рі?е канта басып шығару жөнінде
бізге форжа.іды буйрь*к жіберетін етіп міндетті түрде 
және дереу біздін 6 а р л  ы к комнтегтерге жазып жібе- 
ріндер. Керех бола калғандай болса. Мүны сшбір сыл- 
таусыз орында.

Хаттын езін тауып алындар (немесе қайта басып шы- 
ғарындарі жоне конвертке салып көпшіліктін. комнтетте- 
ріне тағыда жіберіндер.

Плрихден Жгнгзага хібері-ігеч
Бірікил рет /50І беііыныіа біиылып отыр
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А. А. БОГДАНОВҚА, Р. С. ЗЕМЛЯЧҚАҒА,
М. М. ЛИТВИНОВҚА

Рахметовқа, Землячкаға, папаиіаға Лениннен жеке хат
3. XII. 04.
Қымбатты дос! Мен Мартын Николаевичтың келгенді- 

гі туралы хабар алдым (өзім оны көргенім жоқ), бұл 
хабардан біздің ісіміз мүлде жақсы емес екен деген қо- 
рытынды жасадым. Тағыда орыс большевиктері мен шет 
елдегі большевиктердің арасында әйтеуір бір лағушылық 
туып отыр. Мұндай лағушылық іске сұмдық зыян келті- 
руі мүмкін екенін мен 3 жылдық тәжрибеден білемін. 
Бұл лағушылықты мен мынадай деп білемін: 1) Рахме- 
ювтың келуін кешеуілдетіп отыр; 2) негізгі салмақты 
осындағы органнан басқаға, съезге, орыс Ұйымдастыру 
комитетіне еіс. аударып отыр; 3) көпшіліктің әдеби то- 
бымен Орталық Қомитеттің қайдағыбір келісім жасауы- 
на жол беріп отыр немесе оны тіпті қолдап отыр және 
орыс органының есуастыққа жуық істеріне жол беріп 
отыр. Егерде менің осы лағушылық жөніндегі мәліметте- 
рім дұрыс болатын болса, ол уақытта мен көпшіліктің 
ең қас-жауы бұдан өткен жаман нәреені ойлап таппаған 
болар еді деуге тиіспін. Рахметовтың жүруін тоқтатып, 
кешіктіру сатқындыққа дейін барып жететін тура кешір- 
псіз ақымақтық болар еді, өйткені жұрттың сандалған 
өсегі сұмдық өсіп барады және өзіміз Россияда дереу 
бірдеңені жасай қоймақ болатын ақымақтық балалық 
жоспарларға бола бұл арада өзімізге қажетті орыннан 
айрылып қалу қаупі бар. Көпшіліктің шетелдік органын 
(ақша ғана жетпей отырған органды) құруды созбұйдаға 
салу онан да бетер кешіргісіз нәрсе. Кәзір барлық істің 
түйіні осы органда, онсыз біз турадан-тура масқара 
елімге барамыз. Калай болған күнде де, не істесеңдер 
де ақша табу керек, тым болмаса бір-екі мың сом тауып
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ш  шгрвь. свйпші ісеіі »гр«у Йакппит вжреж. оліай бавіаған 
іриіе Філ: ваооіааш ^ушадаіміыа. Гегс рііітсіз а чіс-
хаіхар к ш  ёщшщ  риюпгіі тьезгө арга а л іш . еэткені 
СоаетшЕ сьеаі апгаіулыЕа ешсйді жлсайггмны. шавоьфылмай 
тұрыш-ашг. вкогл! жаслягііьшм а і д а  аәрсе. Кұдай үшіа. 
кеаі жднгылжь тгұсіідлдғдерж.: мен еьеаі үшш үгіт жүр-
гізулі тасгаліа# іеп  фщртанмпні ьнгаь, йұ.і ұрамаан блс- 
гартыюар' ісл (шшщгғаішьш жоа. бірал ілгік гүйіні күште 
евкаіа тгүсшбей. ввоір бю-ілдр гана осьдме.ч канағагтакуы 
мүмжііі. Стьеад тгураілш Едрарлар бұрыиғыдаи үсті-үстіне 
жауа берсін ^Марпвдш Ншсшіаевятгьщ ара.тауынан кейін 
осышай юрарідыщ бірде-біір жаэта.іазбауыкык жаны 
калай ииш, бү.г ш і ше-мэше вұйіайиті жағдан екен), 
біраж. пспщ грш и ж^тдш елесг осычы сіыкымен-ах көруге 
батмаганіы ма? Ұіьигддсгъгр-у аяшитеті кемесе көггшілік- 
гіи бдаросы вдіжетпгі щәрсе. бірак органсыз мүнык езі түк- 
ке түръпшз шмгь, йпр ғаиа шмедия. 1-ші сәтсіздікке 
ұпшрағаада-ащ ж : >; бо.тышв кетегін сабын кебігі. Қалай 
батғая күаде де оріганды күр-ып. акша жыйындар, осында 
ахша эдберпндер. жіім ті бзуыздасандар оны бауыздандар, 
бірак. ащжэ жіібер іадер. Үйьщдастыру комнтегі немесе 
көпшшьтгшгщ бдаркэсы бізге орган кұруға (тезірек. гезірек 
құруға) жэае Еомчтеттерді аралан шыг. ға өкілдік бер\те 
ткіс, ад еғер Ұйъщдасгару комитеті а.ідимен стнімді 
жұмысты» нштершш, орган кұруды эзірге ңоя түруғи ой- 
лаған болса, ат уакш та бізді нак осындан есуастык 
Үйымдасшру комшеті біттемен бауыздағач баіар еді. 
Ақырывда, Россняда бірдеңе шығарып тұру, Орталык 
Комнтеттегі жяретгшті сзолочьпен кандай да батсын бір 
келісімге кеду дегеанід өзі түрадан-тура саткындык 
жасау деген свз. Орталык, Комитеттік орыс және шет ел 
большевшпгерщ бв.ііп, бв.тшектегісі кететіні айқын нарсе, 
бұл окыа көатен бергі жоспары, ең бүғанасы кагпаған 
акымаңтар ғана ыұндай кармакка йіінуі мүмкін. Россиа- 
да Орта,тык Комитетіің көмегімен орган ұнымдастыр- 
мақшы батып әлектену — акылсыздык, тура акылсыздык 
немесе сатқындык, окыйғалардың объектнвтік логакасы 
боыынша осылгй болып шығады және осылан баіады. 
ейткені органды немесе жұртка түеінікті органды қүру- 
шылар калай да Орталық Комнтет тәрізді кацдағыбір 
оңбаған пасык нәрсеге алданып калады. Мен мүны ту-

и»
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радан-тура алдын ала болжап айтам және мұндай адам- 
дарға күнібүрын қолымды бір-ақ сілтеймін.

Тағыда айтамын: бірінші орында орган, орган, тағыда 
орган болуға тиіс, одан кейін орган үшін ақша болуға 
тиіс; бұдан басқа нәрсеге ақша жұмсау кәзір барып тұр- 
ған ақылсыздық іс. Рах.метовты дереу осында келтіру 
керек, тезірек келтіру керек. Комитеттерді борінен бұрын 
корреспонденциялар жыйнау үшін аралап шығу керек 
(күні бүгінге дейін бізде корреспонденция болмауы 
кешіргісіз, ұят іс!! бұл тура маскарашылық және қыр- 
сық іс!!), ал съезд үшін жүргізілетін бүкіл үгіт жұмысы 
тек жол-жөнекей істелетін іс болуға тиіс. Көпшіліктін 
барлық комитеттері Орталық Комнтетпен байланысты 
факт жүзінде дереу үзісуге тиіс, барлық қатынасты Ұй- 
ымдастыру комнтетіне немесе көпшіліктің бюросына кө- 
шіруге тиіс; бұл Ұйымдастыру комитеті өзінін кұрылған- 
дығы туралы дереу хабарландыру басып шығаруға тиіс, 
мұны дереу және міндәтті түрде жарыялау керек.

Егер біз көпшіліктің осы бастала бастаған лағушылы- 
ғын жоймасак, егер біз осы жөнінде хат арқылы да және 
(ең бастысы) Рахметовпен жолығысу арқылы да сөйле- 
сіп алмасақ, ол уақытта осында біз бәріміз де қолымыз- 
дьі бір-ақ сілтеп, барлық істі тастаймыз. Егер бірлесіп 
жұмыс істегілеріңіз келсе, онда қатарымызды жазбауы- 
мыз керек, сөз байласып алу керек, сөз байласып қый- 
мылдау керек (сөз байласпай тұрып және сөз байласып 
алмай қыймылдау керек емес), орган үшін ақша жый- 
науға кетіп, қайдағыбір пасық істермен айналысқан, 
мұның өзі турадан-тура масқаралық іс, оңбағандық қой.

Мен жақында баспасөз жүзінде Орталық Комитегке 
карсы бұрынғыдан да батыл пікір айтамын. Егер біз 
Орталық Комитетпен және Советпен қол үзіспесек, ол 
уақытта біз жұрттың бәрі өзіміздің бетімізге түкіруге 
ғана лайық адамдар болғанымыз.

Жауап жазуларыңызды және Рахметовтың келуін 
күтемін.

Н. Лснин
Парижден Россияға жіберілген 
Бірінші рет 1930 ж. блсылган Колжазба бойынша басылып отыр
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Р. С. ЗЕМЛЯЧКАҒА

Землячкаға Стариктен

10. XII. 04.
Реферат окуға шыккан сапарымнан кәзір ғана кантып, 

Сіздің № 1 хатыңызды алдым. Русалкамен сөйлестім. 
Менің ұрсып жазған (папашаға да, Сысонкаға да жібе- 
рілген) хатымды алдыныз ба? Ұйымдастыру комитетінің 
кұрамына келетін болсак, мен, әрине, ортак шешімді ка- 
былдаймын. Меніңше, Рядовойды іске катыстырмау ка- 
жет, кайта оны дереу осында жіберу керек. Сонан соң 
комитеттерді үнемі аралап тұру \'шін және олардың 
арасындағы барлык карым-катынастарды үзбей жүргізіп 
отыру ү*шін міндетті түрде ерекше топ ұйымдастыру ке- 
рек (немесе Ұйымдастыру комитетін толыктыру керек). 
Біздің комитеттермен және Россиямен катынасымыз те- 
гінде әлі тым жеткіліксіз, сондыктан корреспонденттік 
және жәй жолдастык хат жазысуды өрістетуге барлык 
күшті салу керек. Бізді неге Солтүстік комитетімен бай- 
ланыстырмайсыз? неге Москва баспаханашыларымен 
байланыстырмайсыз (бүл өте керек!)? Ряховскнймен неге 
байланыстырмайсыз? Туламен неге байланыстырмайсыз? 
Нижниймен неге байланыстырмайсыз? дереу осыны істе- 
ңіз. Онан сон, комитеттер бізге съезд туралы не себепті 
кайталама карарлар жібермей отыр? бұл кажетті нәрсе. 
Менің катты коркатыным — Сіз съезд жөнінде және Орта- 
лык Комитет жөнінде тым оптимист екенсіз: съезге бөгет 
жасау жағын көздеп олардың кандай да болсын барлык 
нәрсеге, тіпті неше түрлі кулык-сұмдыктарға баратынын 
сіз «Совет партияға карсы» деген кітапшадан көресіз (ол 
кітапша шыкты да). Меніңше, Ұйымдастыру комитетінің 
баспа хабарландыру шығармай отырғаны тура кателік. 
І-шіден, біздін кыймылдауымыздын ашык әдісін азшы-
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лыктың жасырын ұйымьша карама-қарсы кою үшін 
хабарлау қажетті иәрсе. Олай болмаған күнде Орталык 
Комитет сіздердін сырыңызды сөзсіз ашады, Сысойканың 
ультиматумдарын пайдаланып кетеді, сөйтіп сіздердің 
«жасырын» үйымдарыңыз бар екен дегенді мәлімдейтін 
болады: мұның өзі көпшілік үшін масқаралық болады, 
ал бүл маскаралыққа түгелімен Сіз кіналы боласыз. 
2-шіден, партия қызметкерлері бұкарасына жана орта- 
лық туралы білдіру үшін баспа хабарлау қажетті нәрсе. 
Ешқандай хат аркылы сіздер ешқашан тіпті мүнын 
маңына да жете алмайсыздар. 3-шіден, көпшілж комитет- 
терінің топтасуы туралы жасалған мәлімдеменің уайым- 
даушы (әсіресе осында шет елде уайымдаушы) көпшілікті 
жұбатып, жігерлендіру үшін орасан зор әділеттік манызы 
болмақшы. Мұны елемеушілік барып тұрған еаяси 
қателік болар еді. Сондықтан мен тағыда талап етемін: 
солтүстіктегі конференциядан кейін дереу көпшіліктін 
бюросы (немесе комитеттер көпшілігінін Ұйымдастыру 
комитеті) Одесса, Екатеринослав, Николаев комитет- 
терінін, Кавказдын 4 комитетінін, Рига, СПБ., Москва, 
Тверь, Солтүстік комитеттерінің. т. т. (бәлкім, Тула +  
Нижегород комитеттерінің), яғни 12—14 комитеттің келі- 
сімі мен тікелей тапсырмасына сүйеніп баспа мәлім- 
деме шығаіратын болсын. Съезд үшін күрес жүргізу ісіне 
мұның зыян келтірмейтіні былай тұрсын, кайта орасан 
көмектеседі. Осыған косыласыз ба, жок па, маған дереу 
жауап жазыңыз. Земетво науқаны жөнінде менің кітап- 
шамды да200, «Искра» редакциясыньщ хатын да дереу жә- 
не ашықтан-ашық («партия мүшелері үшін»деген акы- 
мактык такырып коймай-ақ) Россияда басьип шығаруға 
қатты кеңес беремін. Бәлкім. тағыда бір кітапша жазар- 
мын, бірақ «Искрамен» болған айтысты міндетті түрде 
кайта басып шығару керек. Акырында, өте-мөте бір ма- 
нызды және асығыс нәрсе: жана орган туралы осындағы 
манифеске201 мен кепшілік комитеттерінің Ұйымдастыру 
комитетінін атынан кол коя аламын ба (немесе Көпшілік 
Комитеттері Бюросыныц атынап кол койған жақсы ма)? 
Меніц бұл арада бюроныц атынан сейлеуіме бола ма? бю- 
роны жаца органды бастырушы және редакциялық топты 
күрушы деп атауыма бола ма? Бұл өте-мөте кажет және 
асығыс нәрсе. Рядовоймен кездесіп, дереу жауап беріңіз, 
оған мынаны айтыцыз, кайталап айтыныз: егер өзін еәт-
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сіздікке ұшыратайын демесежәне іске сұмдьгк зыян тигі- 
зепін демесе ол сат сағатында-ак. дереу, кідірместен ке- 
туге тиіс. Шет елде жүрт барлыік жерде де сұмдьгкөсек 
соғып ж\ф: Парижде. Цюрихте. т. т. рефераттарда болған 
кезімде мен өзім де есіттім. Акырғы рет сактандырып 
ескертетінім: не осында дереу тайып тұру керек, не взіңнін 
түбіне жетіп. біздін барльж ісімізді бір жыл кейін шегеріп 
тастауын керек. Мен мұнда съезд туралы ешкімге де 
ешкандай ультиматум коюды міндетіме алмаймын, уль- 
тиматум койманмын да. өйткені бұл тек келемеж туғы- 
зуы мүмкін, мазак еткізуі мүмкін; күлкі болудын кажеті 
жок. Егерде біз кепшіліктің бюросымен ашыктан-ашык 
шығатын болсак және съезд шакыруды ашыктан-ашык 
жактап шығатын болсак, ен жаксы дегенде тек іске бөгет 
болатын және Глебовтардың, Конягиндердің, Никитич- 
тердің және баска жексұрындардың жаңа интригалар 
жасауына себеп болатын кайдағьгбір акымактык астыр- 
тын келіссөздер жүргізбейтін болсак, ол уакытта біздің 
позициямыз он есе таза және жаксы болар еді. Бұл арада 
бүкіл көпшілік тынышсызданып, азаптанып, органды 
ансап отыр, оны жер-жердін бәрінде талап етіп отыр. 
Бюроның тікелей тапсыруынсыз органды шығаруға бол- 
майды, ал шығару керек. Акша жөнінде барлык шараны 
колданып жатырмыз, акша табамыз ба деген үмітіміз де 
бар; сіздер де табыныздар. Құдай үшін, бюроның атынан 
шығаруға тезірек екілдік беріңіздер және ол жөнінде 
Россияда листок басып шығарыңыздар.

Женевадан Россияга жіберілген
Біріниіі рет 1930 ж. басьиған Колжазба бойынша басылып отыр
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КАВКАЗ ОДАҚТЫҚ КОМИТЕТІНЕ

Кавказ Одағына Лениннен

Қымбатты жолдастар! Сіздердің конференцияңыздың 
карарларын кәзір алдық202. Неғұрлым кұнттап жазылған 
көшірмесін калай да тағы бір рет жіберіңіздер,— көп 
нәрсені таный алмадык. Сонымен қатар өздеріңіздің 
осында арнаулы делегатыңызды жіберу жөніндегі тама- 
ша жоспарларыңызды да тезірек сөзсіз жүзеге асыры- 
ңыздар. Мұнсыз дұрыстап келісіп алу, өзара түсініспеу- 
шіліктерді жою шынында да өте қыйын, тіпті мүмкін 
емес дерлік. Ал кәзіргі кезде мұның өзі өте қажетті 
нәрсе.

Сіздер әлі Совет пен Орталық Қомитеттің барлық до- 
кументтері мен барлық жексұрындықтарын түгел білмей- 
сіздер. Олардың кәзірдің өзінде-ақ 3-ші съезді шақыруға 
кесел келтіргеніне және енді барлық комитеттерді жар- 
ғыштайтынына ешкандай күман жоқ. Дереу 1) Көпшілік 
Комитеттерінің Бюросын құру керек, 2) съезд туралы 
істердің бәрін жәие комитеттерге басшылық етудің бәрін 
сол бюроның қолына беру керек, 3) біздің органымыз 
«Впередты» колдау керек, 4) сіздердің карарларыңызды 
(бұларды жарыялауға бізге уәкілдік бересіздер ме?) 
және бюро туралы құлақтандыруды жарыялау керек.

Тезірек жауап бергейсіздер.
Сіздердің Ленин

Ф

Сіздердің (Кавказдык) бюроңыздың жалпыорыстык 
Көпшілік Комитеттерінің Бюросына көзқарасы қандай 
екені бізге түсініксіз. Тезірек жазып жіберіңіздер, ал 
бәрінен де дұрысы делегат жіберіңіздер.

1904 ж. 12 декабрьден кейінірек 
жазылган

Женевадан жіберілген
Бірініиі рет 1926 ж. басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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КАВКАЗ ОДАҚТЫҚ КОЛІИТЕТІНЕ

Қымбагты жолдастар! Сіздердің «Борьба Пролетариа- 
та»203 жөнінде жазған хатыңызды алдык. Жазып тұруға 
тырысамын және редакциядағы жолдастарға да айга- 
мын. Кәзір жана органнын жұмысымен катты шұғылда- 
нудамын. Сіздерге бұл жөнінде толык хат жібердік те204. 
Тезірек пікіріңізді айтыңыздар және жұмысшы коррес- 
пондениияларын көптен-көп жібергейсіздер. Қәзір орган- 
ның табысты болуы әсіресе Сіздерге байланысты, өйткені 
істің басталуы өте кыйын болады.

Сіздердің Н. Ленин.

1904 ж. 20 декабрьде жазылган 
Женевадан жіберілген

Бірініиі рет 1930 ж. басылған Ко.іжазба бойынша басылып отыр
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Р. С. ЗЕМЛЯЧКАҒА

Землячкаға Лениннен жске хат

26. 12. 04.
Қымбатты Дос! Сіздіц жіберген өкілдігіцізді алдым. 

Жуырда Сіздіц ісіціз бойынша баспасөз жүзінде пікір 
айтамын205. Жақында мұнымен қатар солтүстік конфе- 
ренцияеыныц протоколдарып да алдым. Ура! Сіз та.маша 
жұмыс істедіңіз, сондықтан Сізді (папашамен, мышьпен 
және басқалармеи бірге) орасан зор табысыцызбен қүт- 
тықтауға болады. Л^ұндай конференция — орыс жағ- 
дайларында өте қыйын іс, конференция, сіро, ете жақ- 
сы өткен болу керек. Оныц мацызы орасан зор; біздіц 
газетіміз («Вперед») туралы біздіц анонсымызбен дол 
орайласып келіп отыр. Анонс кәзір шықты да. ҒЗірін- 
ші № жаңаша январьдыц бас кезінде шыгады. Кәзіргі 
міндет мынадай: 1) Россияда Кепшілік Комитеттерініц 
Бюросы туралы мүмкіндігінше тезірок листок басып шы- 
ғару керек. Кұдай үшін муны бір аптага да кейіпге қа- 
ратып жүрмеңіз. Мұның өзі кандай мацызды десеңші.

2) Оңтүстіктің (жэне В о л г а н ы ң )  комитеттерін та- 
ғыда бір аралап шығу керек және «Впередке» қангіай 
да болсын көмек жасаудыц маңыздылығыи жұргқа ба- 
рынша ұғындыру керек.

Әзірге папаша барда транспорт болады. Сәтсіздікке 
үшырай калған күнде өзінің мұрасын тапсырып кетуге ол 
барынша жігерлі шара көретін болсын.

Рахметовты дереу қауіпті жерлерден оның баратын 
жеріне жіберіңіз. Тезірек жіберіңіз!

Ақша болған кезде квп адам жібереміз.
Питердегі маскаралық туралы (азшылықтың демонсі 

раиияны болғызбай тастағандығы) «Впередтіц» бірінщУ 
номерінде басып шығарамыз208.
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Бюро туралы және калай да барлық 13 комитеттің 
тізімін беріп, тезірек ашык хабарлама шығару керек207. 
Тездетіндер, тездетіндер, тағыда тездетіқдер! Сонда ақ- 
ша да болады.

Сіздің Ленин
Барлық достардың қолын катты қысамын.

Женевадан Россияга жібер/лген 
Бірінші рет Ю26 ж. басылган Колжазба бойынша баеылып отыр
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А. И. ЕРАМАСОВҚА

Монахқа Лениннен жеке хат

Қымбатты жолдас! Сізбен енді неғұрлым дүрыс қа- 
рым-қатынас орнатуға болатынын біліп өте қуанып қал- 
дым. Егер Сіз осымен пайдаланып, Өзіціздіц көціліціз 
бен жақын арадағы ойларыцыз туралы маған бірнеше 
жолдық хат жазып жіберсеціз жақсы-ақ болар еді. Ал 
енді осы уақытқа деііін Сіз жөніндегі хабарлардыц борі 
аралық адамдар арқылы алынып отырды, мұпыц өзі 
езара түсінісуді әрқашан да біраз қыйындатып отырады.

Біздің партиялық істеріміз букіл жыл бойына оцбады, 
мұны, әрине, өзіціз естіген шығарсыз. Азшылық екінші 
съезге біржолата бөгет жасады, жаңа «Искраны» құрды 
(Сіз оны көрдіціз бе? оған қалай қарайсыз?) және кәзір 
жалпы пікір білдірген комитеттердіц орасан көпшілігі 
осы жаца «Искраға» қарсы үзілді-кесілді ұрыс ашқанда, 
азшыльгқ үшінші съезге де бөгет жасады. Олардыц өсек- 
іеу және күрестегі қыйқылжыц органымен, принциптерге 
келгенде рабочеделошылдыққа, атақты ұйымдастыру- 
процесс теориясына қайта оралу органымен партияныц 
ымыраға келе алмайтыны азшылыққа тым айқын болды.

Кэзір позиция анықталып отыр. Көпшілік комитеттері 
бірікті (4 Кавказ комитсті, Одесса, Екатсрннослав, Нико- 
лаев, СПБ., Москва, Рига, 'Гверь, Солтүстік және Ниже- 
город комитеттері). Мен мұнда (жаца эдеби күштердіц 
көмегімен) «Вперед» газетін шығара бастадым (анонс 
шықты, біріпші номері жацаша январьдыц басында шы- 
гады). Сіз бұған қалай қарайтыныцызды және біз үшін 
өте мацызды болатын Сіздіц қолдауыцызга сепуге бо- 
латын-болмайтынын хабарлацыз.

1904 ж. декабрьдің аягында 
жазылган

Женевадан Россияга жіберілгсн
Ыріниіі рет 1930 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр



286

125

М. М. ЛИТВИНОВҚА

Папашаға Лениннен

Қымбатты дос! Сіздің маған өте қатты ү н а ғ а н  хаты- 
ңызға дереу жауап жазып отырмын. Сіздің батыл қый- 
мылдау керек, революцияшыл жолмен қыймылдау керек 
және темірді қызған кезінде соғу керек дегеніңіз мың 
мәртебе дұрыс. Сонымен қатар нақ көпшіліктің комитет- 
терін біріктіру керек дегеніңізге де қосыламын. Орыс ор- 
талығы мен осындағы органның қажеттігі кәзір біздің 
бәрімізге айқын болып отыр. Соңғы үшін біз кәзір қолы- 
мыздан келгеннің бәрін істедік. Рядовой қызу жұмыс іс- 
теп жатыр, органға қатысушылар тартты, өзі де бүтінден 
бұл іске берілді және бар күшін салып миллионер іздеу- 
де, мұның орындалуына біраз мүмкіншілік бар. Ақы- 
рында, Сіздің ашықтан-ашық қыймылдау керек дегеніңіз 
де мың мәртебе дұрыс. Біздің арамыздағы талас мәселе 
жеке айырым нәрселерге гана қатысты, ал опы сабыр- • 
лылықпен талқылау керек, атап айтқанда ол мынандаіі 
мәселе: комитеттердің конференциясын шақыру керек пе 
әлде турадан-тура «Қөпшілік Комитеттерінің Бюросын» 
кұру керек пе (мәселе, әрине, атында болып отырмаса да 
бұл ат бізге Ұйымдастыру комитеті дегеннен гөрі жақсы 
ұнайды), ондағы мақсат бұл бюроны алдымен бірнеше 
комитетке, ал онан соң көпшіліктің барлық комитеттеріне 
мойындату. Сіз біріншісі жагындасыз, біз екіншісі жа- 
ғындамыз. Шет елде конференция шақыру мүмкін болса, 
мен бүтіндей сол жағында болар едім. Ал Россияда бұл 
сұмдық қауіпті, сүйретпелікке ұшыратады, өнімді ешнәр- 
се бермейді. Оның бержағында Одесса +  Ыиколаев-|- 
+  Екатеринослав кәзір түсінісіп алып, «22-ге», «Ұйым- 
дастыру комитетін тағаііындауды» тапсырған. Біз жауап
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ретінде «Қөпшілік Комитеттерінік Бюросы» деп ат қоюға 
кеңес беріп, жеті кандидат ұсындық (Русалка, Феликс, 
Землячка, Павлович, Гусев, Алексеев, Барон). Бұл жө- 
нінде Одесса мен С.-Петербургке жазып отырмыз. Алек- 
сеев Сізге жүріп те кетті. Кандидаттар сайлауын Рига, 
С.-Петербург +  Москва арқылы өткізу, сонан соң іле- 
шала бұл жөнінде ашық мәлімдеме жасау (хабарландыру- 
дың жобасын жіберіп отырмыз208) , онан кейін Солтүстік 
комитетке, Кавказға, Саратовқа, Нижнийға және басқа 
комитеттерге барып, олардыц қосылуын сұрау және бю- 
роны мүмкіндігінше либералдық түрде олардық бір-екі 
кандидаттарымен толықтыру (қосылатын комитеттер 
бюроның құрамына көп толықтыру енгізілуін талап етуі 
онша ықтыймал болмаса да) дұрыс болмас па екен. Біз- 
де бюроның құрамына бола қыйыншылықтар кездеседі 
деп менің тіпті ойыма келмейді.

Мұндай әдістің тиімділігі: тездігі,' арзандығы, қауіпсіз- 
дігі. Мұның тиімділігінің маңызы өте зор, өйткені кәзір 
барлық істің түйіні тездікте. Бюро комитеттерді бірікті- 
рудің ресми органы болады және жіктеліс бола қалған 
күнде факт жүзінде Орталық Комитеттің орнына эбден 
жүре алады. Біздің болашақ Орталық Органымызға ке- 
ректі әдебиетшілер тобының құрамы да толық белгіленді 
(бес немесе алты адамнан белгіленді: Рядовой, Галерка, 
мен, Шварц -ф- Л у н а ч а р с к и й  -\- мүмкін Б а з а- 
ров ) .  Транспорт жағын Сіз қолға алыңыз, жігерлірек 
кірісіңіз. Біз мұнда екі шекарада да өте көп уақыт істе- 
ген бұрынғы бір бундисті бейімдедік; айына 200—300 
сомға істі ыңғайлап беруге уәде етеді. Тек ақша күтеміз, 
сонан кейін оны Сізбен байланыстырамыз.

Сіздің әдісіңіздің тиімсіз жері: сүйретпелігі. Мен Орта- 
лық Комитет пен Советке ультиматум қоюды мүлде пай- 
дасыз деп есептеймін. Орталық Комитет екіжүзденіп 
отыр, олардың кәзір бүтіндей азшылыққа сатылып, бү- 
тіндей және сөзсіз түрде съезді бұрмалап бұзғалы отыр- 
ғанына мен кәзір бір сокунд те күманданбаймын. Жал- 
ған үмітке салынбау керек. Кәзір барлық орталықтар 
солардың қолында болып отырғанда олардың съезді 
бұрмалап бұзуқа мыңдаған кұралдары бар және олар 
к ә з і р м ү ны б а с т а д ы д а .  Біз мұны Советтің ше- 
шімдерін («Искраның» 73—74-ші номері, қосымшасы) 
талдай келіп, баспасөз жүзінде дәлелдейміз. Біз, әрнне,
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съезд шакыру жағындамыз және съезд шакыру жағында 
боламыз да, бірақ олардыц кәзірдіц өзінде съезді бұрма- 
лап бүзып отырғанын, біз бүл бұрмалаушылықты әшке- 
релейтінімізді барлық жерде айта беру керек. Ал факт 
жүзінде мен кәзір съезге тоғызыншы орын беремін, орган 
мен орыс орталығына бірінші орын беремін. Азшылык- 
пен келісіп алып, бізді турадан-тура осыған итермелеген- 
де адал қарамаушылык туралы сөз қылу кісі күлерлік 
нәрсе. Азшылықтың жасырын ұйымы таратылды деу еті- 
рік нәрсе; жоқ, бүл жасырын ұйымға Орталык Комнтет- 
тің үш мүшесі кіріп алған, бар болғаны міне осы. Үш 
орталықтың барлығы кәзір партішға карсы жасырын 
ұйым болып отыр. Мұны тек есалаидар ғана көрмеуі 
мүмкін. Біз ашық үйым кұрумен жауап беруге тиіспіз 
және олардық заговорын әшкере.'іеуге тиіспіз.

Біздің ұйымымызға және болашак органға жүртгын 
бәрінің сенімін нығайта керіңіз. Рядовой өзінің ісін аяк- 
тап шыққанша тек біраз шыдай тұру керек. Корреспон- 
дениия жыйнап, осында жіберіп отырыңыздар (эрдийыл: 
Ленинге деген жазумен жіберіп отырыңыздар) және 
э с і р е с е жұмысшылардан материал жіберіп отырыңыз- 
дар. Біз сізбен айырым жеке нәрселер жөнінде ажыра- 
самыз, өйткені мен, әрине, конференцияға тек куанған 
болар едім. Бірак, расында да, бұл түкке тұрмайтын іс 
қой; онанда бюроның атынан бірден және дереу мәлім- 
деумен шығу әлдеқайда жақсы, өііткені оның адамдар 
қүрамы жөнінде біз оп-оңай келісе ала.мыз, сондықтан 
бұл негізде дау-жанжал болуы ықтыймал емес. Ал бюро 
өзі туралы мәлімдегеннен кеііін, оны жұрт тез моііындай- 
ды, сөйтіп ол барлық комнтеттердің атынан пікір аііта 
бастайды. Осыны тағыда бір рет жақсылап оіілап көріңіз 
де, тезірек жауап жазып жіберіңіз.

№04 ж. дгкабриде жазылған 
Женевадан Р осси .іга , жіберілген

Біоінші рет №16 ж. басьиған Колжазиа боиытиа басъиып отыр
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РСДЖП ПЕТЕРБУРГ ҰЙЫМЫНА

Питерде Москваныи, зубатовшыл жұмысшы қоғамы- 
ныц бөлімшесі бар, оныц устасы сол бұрынғыша (меха- 
ника өндірісінің жұмысшылары) және шінара тіпті құ- 
рамындағы адамдары да сол бұрынғы адамдар, яғни 
бұрып Петербургтыц зубатовшыл қоғамында істеген 
адамдар бар (Ушаков, Старожилов пен Горшков. Пику- 
нов пен Мохнаткин, Никифоров және басқалары). Бұл 
қоғам Литвинов-Фаллинскийдіц, Чижовтыц, Ланговой- 
дыц қамқорлығында. Провокаторлардыц орасан қауіпті- 
лігінен бұл қоғаммен қарым-қатынас жасағанда 
төтениіе сақ болуга қатты кецес береді. Бұл қоғам кәзір 
аздап қана солға бұрылған, бірақ ол бүтіндеіі буржуазия 
мен полицияға қызмет етеді.

(Бұл білетін адамнан алынған хабар.)

1904 ж. октябрһде — декабрьде 
жазылғсіи

Женевадан жіберілген 
Бірінші рег 1925 ж. басылган Колжазба бойышиа басылып отыр
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турған шатаеушылык. Мен ат позицняны баспасөз жүзін- 
де талдаймын211. Өзінін шатпақ карарын ақтау үшін, 
оның буржуазия дегенді «ойлап шыгаруына» тура
келіп отыр. «Земствошылар» мен лнбералдардан өзгеше 
«буржуазиялык демократия» ойлап шығарылады (земст- 
вошылар буржуазиялык демократтар еместей-ак!), бү- 
ған, асылына келгенде, интеллигенция кіреді (77 және 
79-номерлерді зер салып окысаңыз Сіз мынаны айкын 
көрееіз: буржуазиялық демократия «радикалдық интел- 
лигенциямен», «демократнялык ннтеллигенцнямен», «нн- 
теллигенттік демократиямен» ұксастырылып отыр — 
мәселен, № 78, 3-бет, 3 бағана, төменнен 9-шы жол, және 
ра$$іт*).

Интеллигенцияны, земствошылардан еіс. бөлек, бур- 
жуазиялық демократняға жатқызудың өзі барып тұрған 
өрескелдік. Оны «дербес күш» болуға шакыру (№ 77, 
курсив «Искранікі») — жексүрындық. Бүл арада калын 
демократияның нақтылы негізі (шаруалар, майдагерлер 
еіс.) еленбей отыр, радикалдық интеллигенцияның таби- 
ғи және сөзсіз солшылдары болып табылатын социалист- 
революционерлер еленбей отыр. Бұл кағыйдаларды осы 
арада мен тек атап өте аламын, өйткені оларды баспа- 
сөз бетінде толығырақ баяндау кажет.

Староверде «демократнялык интеллигенцня» либера- 
лизмнің «қозғаушы жүйкесі» (!) деген сыяқты, т. с. дә- 
мелі бөспелері көп-ак. Оның «3-ші элемент», мәдениетші- 
лер, интеллигенция, земство қызметшілері, т. т. жөніндегі 
айтылған нәрсені «жаңа сөз» деп атауға әрекеттенуі 
кісі күлерлік іс. Менің «Заряның» 2—3 номеріндегі ішкі 
халді шолуымды қараңыз, мұнда: «3-ші элемент» деген 
тутас бір тарау бар212. Тек жаңа «Пскра» ғана бұл ара- 
дан «жаңа сөз» табуы мүмкін.

Социал-демократтар авангард есебінде демократиялык 
интеллигенцпяға ғана әсер ете алады деу дүрыс емес. 
Земствошыларға да әсер ете алады, әсер етіп те отыр. 
Біздің оларға және Струве мырзаға тигізіп отырған әсе- 
ріміз — көпірме сөздердің «анык-айқын, кісі сезетін но- 
тижелеріне» құмартқан адамдар ғана байқамайтын 
факт.

* — түрлі жерлерінде. Ред.
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Земствошылдар мен демозраггжлык г:-тте.'_Т2гендняға 
әсер етпесек, баска әсер ететін еппк: с жак шлруалар, 
майдагерлер еіс.) деу дұрыс емес.

Либералдардан еагеше. интеллггеяпая раугзнзьшк 
демократия» батып табһі-тгды деу дұрыс емес.

Француз радикалдары мен гта-тьтн ресду' л г г -~ылда- 
ры пролетариаттын талтык санаіыд кагг:-тғьлгғгн жсн: 
деу дұрыс емес.

Старовердін конған сшарттерьшыа» кездеген: «нелі- 
сім> (редакция 1-ші листогінде осы тур іды жазған бола- 
тын) болу керек деу дұрыс етес. Б тд - : е :н і :д х  Редак- 
ция шарггардын іс жүзіидв тунне а-пня ка-тғзндығын 
айкын көре тұрып, кыйпалан кағуза.

Асі 2). Екінші п\-нкт, меніаше, 2-ші лястоктагы мьша 
сөздерден ерекше анкын көрінеді:

«Біздің пікірімізше, біздін тал дұшпандарьтсыз нздеріне 
тарих беріп отырған саясн кесем ролін, ұ.тгты зззг ету 
ролін орындап отырған саланыи ветцр сс. тзт дүшгзны- 
мыздын, уақытша саяси одактасымыздын сонынан еру 
керек; осы ссиіада пролгтарлаттың бурзсисэідягіс ,іи  
сынастыруы кергк*.

Міне парламентаризм оныкынын нағыз өзі осы! Күш 
сынастыру — бұ.т ұлы ұғымды эемсгво жыйнзлысында 
бір топ жұмысшының кыр кнрсегуіне тенед. 'іздін сезуар 
интеллигенттік сваточь ат ұғымды ненден маскаралап 
отыр десенші! Минуттік конъюнхтураға жа:ыса кететін 
неткен кояншык аурулы әбігерлік десенші і козір «алдын- 
ғы сапта» земствошылдар екен — тарнх бергея ратьді 
орындайтын сала жөнінде мылжындан бер' Маркзбат 
етіңіздерші мырзалар! Соншалык сұлу сөилемесеніздер- 
ші!) «Проіетариаттык саясн алдынгы сапта тұрған бур- 
жуазиямен таіык араласлъг». .Мұнан артых. «тагых> бол- 
сын ба! Екатеринодардын дуан басынын өзімеы бірге «б;. - 
санған».

«Мобялизациянын жоғарғы тнпі» туралы ндеяны кор- 
ғау оншама анхьгн емес, өйткені Сіз бұл арзда цитатаға 
а-тып огтырған жоксыз, өзіңізше аГггып беріп отырсыз. Ал 
аіардың шатасуынын түйіні — осы ндеяда. «Кодімгі жән 
демонстрацня» мен «саясн демонстрацил іын» анырма- 
шььтығы делінген (2-ші листокта шыымен-ақ свзбе-сөз 
осылай батғаны ма? Бұ.т баспа листок па? Көшірмесін 
таппас па екенсіз? тым болмаса бір данасын ше?)— шір-
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кін асыл-ақ сөз екен. Меніңше, дұшпанды көбінесе міне 
осында куып тығу керек, өйткені оның о.мақасатын жері 
дәл осы. Земстволардағы қыр көрсетулер жаман е.мее, 
жоғарғы тип туралы айтылатын көпірме сөздер әдепсіз- 
дік.

Әзірге осымен тынамын. Бүгінгі рефератка дайында- 
лып жатырмын. Меньшевиктер келмеуге ұйғарыпты де- 
седі.

«Впередтің» 1-ші номері бүгін шығады213.
«Впередтан» алған әсеріңіз туралы толығырак жазы- 

ңыз, корреспонденңиялар т а б ь і ң ы з д а р ,  әсіресе жұ- 
мысшы бөлімі үшін табыңыздар.

[Редакцияның екінші листогін 77-ші номермен және 
78-ші номермен, Старовер, және 79-ші номермен байла- 
ныстыруға кеңес беремін.]

Сіздің Н. Ленин.

Женевада жазылган 
Бірінші рет 1934 ж басылган Колжазба бойыніиа басылып отыр
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Р. С. ЗЕМЛЯЧКАҒА

Землячкаға Лениннен жеке хат

Сіздін ашуланып жазған хатыяызлы а-тып. асығып 
жауап жазып отырмын. Сіз боска ренжідіаіз. Егер мен 
урыскан болсам, онда, оллаһи, жаксы көргендігімнен, 
онын үстіне: егер Лядовтын матіметтері дұрыс болса деп 
ескертіп ұрыстым. Сіздін 15 комитетті өз жағынызға 
каратып алу жөнінде және үш конференцяяны ұйымдас- 
тыру214 жөнінде жүргізген орасан зор жұмысыңызды біз 
ете катты бағалаймыз, мүны Сіз солтүстік конференцня 
жөнінде215 осынын алдында жазылған хаттан көрдініз. 
Сізсіз біз бір де кадам жасағанымыз жок, жасамаймыз 
да. Питерге жүріп кеткен бойжеткен акша табу үшін өзі- 
нін жеке басынын байланыстарын пайдалануға уәде етті, 
ал Лизаға біз Сіз үшін жаздык, бірак әсте Сізден бөлек 
жазғамыз жок («жеке хат» деген жазу тек кана дұшпан- 
дарға карсы істелген іс). Лизаға жазылған хаттар жө- 
ніндегі болған түсініспеушілікті оған дереу түсіндіреміз. 
Әрине, Лизасы кұрсын.

Комитеттерге адрестерді жібергеніңізге үлкен рахмет. 
Тағыда жібере көргейсіз. Гусевті жібердік, Лядов акша 
болған кезде жүреді.

Лядов Россиядағы орган жөніндегі мәселені біраз теріс 
баяндаған, сондыктан егерде кызып кетіп, Сізді ренжіт- 
кен болсам, ол үшін кешірім сұраймын.

Бюронын ашыктан-ашык пікір айтуы жөнінде енді мұ- 
нан әрі таласып жатпаймын. Екі апта деген, әрине, түк 
шес. Сеніңіз, менің Россиядағы жұрттын пікірімен әбден 
санаскым келеді және барлық жағынан да сөзсіз санас- 
кым келеді және Сізден бір нәрсені катты өтініп сұрай- 
мын: осы пікір жөнінде, кұдай үшін, маған жні-жиі ха-
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барлап тұрыңыз. Егер мен шет ел большевиктерінің 
көңіл-күйіне беріліп кетіп, ^кіналы болған болсам, онда 
кінасыз кіңалы болғаным, өйткені Россия сұмдық аз, өте 
снрек жазады. Солтүстік конференцияның сайлауына 
толық бойсынамын216 және, оллаһи, бар көңіліммен бой- 
сынамын. Ақша табуға тырысыңыз және ашуланбайтын- 
дығынызды жазып жіберіңіз.

Бүтіндей Сіздің Ленин

1905 ж. январьдың басында жазылган 
Женевадан Петербургке жіберілген

Бірінші рет 1925 ж. басылған Колжаэба бойынша басы.іып отыр
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КӨПШІЛІК КОМИТЕТТЕРІ БЮРОСЫНЫҢ
СЕКРЕТАРЫ НА

29. I. 05.

Кымбатты дос! Сізге улкен өтінішім бар: Сіз Рахме- 
товка ұрсынызшы, ұрысканда жаксылап ұрсынызшы. 
Освобожденнетіктер немесе поп Гапон соцнал-демократ- 
тар жөнінде өздерін қалан ұстаған батса. Ра.хметов та біз 
жөнінде өзін, оллаһи, дәл солай ұстап отыр ғон. Кәзір 
Россиямен жазыскан корреспонденшіямыздын кестесін 
карап шыктым. Гусев 10 кұ-ннің ішінде 6 хат жіберген, ал 
Рахметов батса 30 кұпшің ішінде 2 хат жіберді. Мұнысы 
не? Ешбір дерексіз кетті. «Вперед» ұшін бір жат нәрсе 
де жазбаған. Істер, жоспарлар және байланыстар тура- 
сында бір сөз жок. Мұның өзі тіпті бір мүмкін е.мес, 
акылға сыймайтын, сондайлық нашар жағдай ғон. 
Жуырда «Впередтің» 4-ші номері шығады, соның арты- 
нан іле-шала (бірнеше кұннен кейін) 5-ші но.мері шы- 
ғады, ал Ра.хметовтан ешкандай көмек жок. Бұгін 
Питерден айдын 10-ында жазылған хаттар келді, тым 
кыска жазылған хаттар. Ал 9-ші январь туралы ешкім 
де жаксы және көп корреспонденцня ұйымдастырған 
жок!

Корреспонденция жіберіп тұру туралы менін Рахме- 
товка жазған хатыма ешқандай жауап жок217!

Бюро мен съезд жөнінде де ешкандай хабар жоқ. Ал 
бюро туралы хабарландыру шығару ісін және съезд ша- 
кыруды тездетудің кандай маңызы бар десеңізші. Кұдай 
ұ-шін, мекьшевиктер мен Орталық Комитетке сенбеңіздер 
және сөзсіз, барлык жерде, барынша батыл түрде жікте- 
ліске, жіктеліске және жіктеліске барыныз. Біз осында, 
реватюциямен кызыға айналысып кетіп, бір жұртшылык 
жыйналысында меньшевиктермен қосылып кеткен едік,
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бірақ олар бізді мұнда да маскара алдап кетті. Кімде-кім 
акымак болып алданып калайын демесе, біз оған жікте- 
ліске бар, сөзсіз жіктеліске бар деп барынша катты ес- 
кертеміз.

Женевадан Петербургке жіберілген 
Бірінші рет 1925 ж. басьиган Ко.іжазба бойыниіа басылып отыр
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7. II. 05.

Аса кадірлі жолдас!
Сіз маған хат жазған күні біз Герман Грейлих жол- 

даска хат даярлаған едік218, бұл хатта Россияны социал- 
демократиялык жүмысшы партнясында кәзіргі кезде 
жіктелістің калай және неліктен орын алғая факт баіып 
отырғанын баяндадык. Бүл хаттын көшірмесін біз неміс 
социал-демократиялық партиясының партиялык басқар- 
масына хабарлаймыз.

Біздің партияның үшінші съезін Көпшілік Комитетте- 
рінің орыс Бюросы шакырады. «Впередтін» редакцнясы 
және көпшіліктің орыстык бюросы — тек кана уакытша 
орталыктар. Мен де, «Впередтің» маған мәлім редактор- 
ларының, кызметшілерінің және жолын қуаттағандардың 
ішінен ешкім де кәзіргі кезде партия съезінің шешімінсіз 
кандай да болсын бір маңызды жаңа, бүкіл партняның 
колын байлайтын адым үшін өзіне жауапкершілік ала 
алмайды. Сонымен, Сіздің уеынысыңызды тек осы партия 
съезіне ғана хабарландыруға болады.

Женевадан Берлинге жіберЫген 
Бірішиі рет 1905 ж. басьцгаң Ко.іжаэба бойынша басылып отыр 

Орысшасы неміс тілінен аударылған
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С. И. ГУСЕВКЕ
Харитонға

15. II. 05.

Қымбатты дос! Хаттарынызға үлкен рахмет. Қалай да 
сол бетінізден танбаңыз, тек мұның үстіне айтатыным: 
1) өзіңізге тапсырылған хаттарды немесе хабарларды 
конспектілеумен ешуакытта қанағаттанбаңыз, кайта 
оларды калай да тү г е л  і м е н (Сіздің хаттарыңыздан 
баскасын) жер-жерге жіберіп отырыңыз; 2) бізді міндет- 
ті л,'рде жаңа күштермен, жастармен, жаңа кұрылған 
үйірмелермен т і к е л е й  байланыстырып отырыңыз. Ре- 
волюцияшыл ұйымның күші оның байланыстарының са- 
нында болатындығын ұмытпаңыз. Бізге жеткізіліп отыра- 
тын орыстар жағының жаңа байланыстарының саны 
аркылы біз өзіміздің достарымыздың іске кабілеттілігі 
мен жұмыстың нәтижелерін анықтауға тиіспіз. Осы уа- 
кытка дейін б а р л ы қ  питерліктер (олар үшін маскара) 
біздерге орыс жағынан бірде-бір жана бзйланыс бер- 
ген жок (Серафима да, Сысойка да, Землячка да, Ник. 
Ив. те берген ж оқ). Бұл масқара ғой, бұл кұрткандык 
кой, бұл апат болу ғой! Кұдай үшін, меньшевиктерден 
үйренсеңіздерші. «Искраның» 85-номерінде корреспон- 
денция дегеніңіз тіпті көп. Сіздер «Впередті» жастарға 
окыдыңыздар ғой, бірак неліктен бізді осы жастардың 
ішінен ешкіммен байланыстырмадыңыз? Есіңізде болсын: 
Сіздер бізге «Впередтың» жұмыс істей алатын, банланыс 
жасай алатын, Сіздерсіз де бізбен хат жазыса алатын 
ондаған жаңа, жас, адал достарын таппай тұрғанда Сіз- 
дер сәтсіздікке ұшырасаңыз-ақ болғаны, біз отырып қа- 
ламыз. Осы есіңізде болсын!! Профессионал революцио- 
нер әрбір жерде ондап жаңа байланыс орнатуға. тиіс, өз 
көз алдында олардың колына барлык жұмысты беріп
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кою керек, оларды уағыздау аркылы емес, жұмыс істет- 
кізу аркылы үйретіп, ысылдырып отыру керек. Сонан 
кейін екінші бір жерге бару керек, бір-екі айдан кейін 
жас орынбасарларды тексеруге кайтадан келіп отыру 
керек. Сіз бүған сеніңіз, біздің арамызда жастардан сон- 
дай бір есуастыкпен, филистерлікпен, обломовша қорку- 
шылык бар. Жалынып сұраймын: бар к\?шіңізді салып 
осы қоркушылықпен күресіңіз.

Сіздің Ленин

Женевадан Петербургке жіберілген
Бірінші рет 1925 ж басылган Ко.іжазба бойыниіа басылып отыр
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С. И. ГУСЕВКЕ

Нацияға
Қымбатты дос! Хаттарыңызға өте үлкен рахмет. Сіз біз- 

ді шет елдегі әсерлерден тура аман сақтап қалып отыр- 
сыз. Қалай да ісіңізді осылай жүргізе беріңіз. Кұдай 
үшін, жұмысшылардың өздерінен корреспонденция табы- 
ныздар. Олар неге жазбайды?? Бұл тіпті масқарэлық 
кой! Комиссияға Шидловскийді сайлардағы комитеттін 
жүргізген үгіт жұмысы туралы Сіздің толық жазған ән- 
гімеңіз тамаша жақсы. Басып шығарамыз.

Тағы бір сұрайтын нәрсе: белгіленген 6 жұмысшыны 
сіздер комитетке кабылдадыңыздар ма? Калай да жауап 
беріңіз. Бар шараны колданып: комитетке жұмысшылар- 
ды кабылдаңыздар, ең кемінде, Ү2 бөлегіндей қабылда- 
ңыздар деп кеңес береміз. Мұнсыз сіздер осы арадан 
көмекке көп күш жіберіп жаткан меньшевиктерге карсы 
нығая алмайсыздар.

Съезд жөнінде бюродан ешкім де жазбайды. Бұл бізді 
мазалап отыр, өйткені Орталык Комнтеттің съезд шақы- 
руға көнуі табыс болып табылады деген Русалканын 
(жоне шінара Сіздің) оптимизміңіз үлкен қауіп туғызады. 
Орталық Комитеттің сіздерді алдап кеткісі келгендігі біз 
үшін айдан анык нәрсе. Орталық Комитет жөнінде пес- 
симист болу керек. Кұдай үшін, оған сенбеңіз! Азшылық- 
тың комитеттерін, әсіресе батпақ жағындағыларын келу- 
ге көндіру үшін кезенмен барынша пайдаланып калы- 
ныз. Киевке, Ростовка, Харьковка бар күшті салудын 
орасан зор маңызы бар: осы 3 орталықтың бәрінде де 
«впередшылдар», жүмысшылар және интеллигенттер бар 
екенін біз жақсы білеміз. Калай болған күнде де съезге 
олардан кеңесші дауыспен катысатын делегаттар ала ке-
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лу керек*. Ліоскванын баспаханашылары жөнінде айта- 
тыным да сат. Жалпы сұмдык бір өкінішті нәрсе жумыс- 
шы ұнымдарын съезге шакыру жвнінде біздін алған 
шешімімізді бюро жарыяламаған: муның өзі орасан зор 
кате. Ол катені тезірек және сөзсіз түзетініз.

Өздерікің есгбінгн съезге кеңесші дауыспен бір-екі де- 
легат жіберуі жөнінде С.-Петербургтің барлык унымдас- 
кан 3 0 0 жұмысшысынын. арасында үгіт жүргізуге катты 
кенес берер едім. Мұның жумысшыларға сонданлық та- 
маша унап кетуі мүмкін де, сентіп атардың іске кызу 
кірісуі мүмкін. Жумысшылардын алдында меньшевнктер: 
жумысшылар катыскан жок деп съезді катты маскара- 
лайтынын умытпаныз. Осымен санасу керек және жумыс- 
шы өкілдіктеріне калан да барынша назар аудару керек.
С.-Петербургтін жумысшылары екі жумысшы делегат 
үшін үш жүз сом жыннай алатын шығар деймін (немесе 
бұған арнаулы түрде пәленденбір меценат курбандык 
ете салар деп білемін).— бес тыныннан жылу жыйнау 
жөніаде угіт жүргізу орасан зор нәрсе. муны журттың борі 
білетін болады. Мұның манызы орасан зор болар еді. 
Осыны комнтетте және ұйымдастырушылардың, үгітші- 
лердін жыйналыстарында калай да окып беріңіз, «Вперед- 
пен» тура байланыс жасау жөнінде біздің уйымдастыру- 
шыларымыз бен үгітшілеріміздің барлығы бірдей жумыс- 
шыларға жеткізіп анта ма??

Қолыңызды катты кыса.мын. Сіздің Ленин
Р. 5. Бюроның екі листогі де (көтеріліс туралы № 1 

де, либералдарға көзкарас жөніндегі № 2 де) өте тама- 
ша жазылған, сондыктан біз оларды «Впередте» тұтасы- 
нанкайта басып шығарамыз220. Міне осылай етіп жүргізе 
берсе жаксы-ак болар еді!! Реті келгенде айта кетейік: 
әдебиетшілердің бул тобы өзін СГІБ. комитетінің ұйымы- 
на жататын топ деп жарыялағаны несі. Мұның колай- 
сызболатын себебі мынада. Қомитет жанындағы әдебиет- 
шілер тобының съезге мандаты болмайды. Егер ол «Росс. 
СДЖП-ға кіретін» ерекиіе, комитеттік емес, жалпыорыс- 
тық «әдебиетшілер тобы» болған болса, онда ол топтың 
(бюроның руқсаты бойыниіа) кеңесші дауыспен катыса- 
тын делегат жіберуге правосы болған болар еді. Шыпы-

* — Осынын бәрін Русалка мен Демонға жазып жіберініз.
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мен осылай етіціздерші! Біз ол топты Петербург ко- 
митетінің жанындағы топ деп баспайтын болайық.
1) Петербург комитеті оны есептен шығарып тастасын.
2) Ол топ уакытша болса да жеке, өз алдына бөлек топ 
болатын болсын; 3) өзініц делегатын кеңесші дауыспен 
съезге жіберу туралы «өтініш арыз беретін болсын» (міне 
кандай бюрократизм десеңізші!); 4) бюро бұған рұксат 
етеді. Ондаған әдебиетшілер делегатка шынымен-ақ 
200 сом акша таба алмай ма?? Ал съезд үшін олардың 
делегатының болғаны (моселен Румянцевтің не.месе басқа 
біреудің болғаны) пайдалы болған болар еді ғой. Осыны 
бюроға жеткізіңіз немесе, ең жақсысы, осының бәрін 
ешқандай баяндамасыз-ақ өзіңіз орындай салыңыз.

1905 ж. марттың басі>інда жазылған 
Женгвадан Петербургке жіберілген

Бірініиі рет 1925 ж. басылған Колжазба бойынша басылып отыр



Нацияға Лениннен
11. III. 05.
Қымбатты дос! .\° 10 және 11-ді міне кәзір ғана ал- 

дым221. Үлкен рахмет, әсіресе 10-шы номердегі ұрь^ск^ны- 
ныз үшін рахмет. Жүрттың ұрысканын мен бір тұрл: 
жаксы көремін — демек, үрысты деген сөз не ісгенпнін 
біледі, ұстаған бағыты да бар деген сөз ғой. С:з <кәр: 
каскырды» шебер-ак жаукамдаға-ісыз, ол тіпті макаланы 
окығанның өзінен-ак басын касый бастады. Бірак І1-ші 
номер, егер Питердің меньшевиктерімен оп-оннн хелісіл 
кете.міз десеңіз, онда сіздің тым оптнмист батғандығы- 
ңызды көрсетеді. Данайлыктардан мен, ох, сонхай корка- 
мын2-2 және сізге де коркуға кеңес берем Олардағы 
өздері үшін тиімсіз нәрселердің бәрі с-з жүзінде. доху- 
ментсіз калып отырғанын байкап коЛыныз — мзсе.тез. 
Орталық Комитеттің съезд шакыруға к-нге:-:дігі. 5-г - 
«Искраның» 89-номері шыкты,— онда Согегтін. 8. III. іо 
съезге карсы шығарған каулысы блр. в: ; к. -глгелене 
соғатын қаулы («съезге қатысушылар ездег і- -. огеэсег 
ету түрімен өздерін өздері парпіядан гыс ыд :гыг> 
дейді), «орталык мекемелерді кос..а.-а да ггаа лыс -.а- 
білеттілігі бар партня үбымдары» 1. і. С«5 • -да
33 деп есептелінген (арсыз гұрде втірік а • •; »к.
Кубань жәие бекітілмеген Казан кокігепсрі см м йіісті 
дағыбір болмаған комитеттер ш ығаріш  коі глак <В 
комитет жөнінде. Поіесск жзае Са::уст:к-Багыіс > : •. • ~ет- 
терінің күрылған мерзі.мдері шатастыры.ды' •- сет ;ге.-..
I IV. 05 деудің орнына 1. I. 05 іг і>иг« ■) Съезге Спшег- 
тің катысуы т\*ралы, ал ата.; оолса, .5. 
лык Оргаинын да катысхты т>р-ады сез дс 
емес екені айкын нәрсе. ЛІея Сұтан ете ч. 
мен орыс меньшеЕиктері бар :ды дсл 
мін. Осы уакытка дей.я бірде-6:р

С. И. ГУСЕВКЕ
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тіц съезд шақыруға келісетіндігі туралы сіздердін еш- 
қайсыцыз да бірде-бір қағаз жеткізбедіңіз. Жалған 
үмітке салынбаныз! Егер Питер меньшевиктері уступкаға 
баратын болса, олардан сопсШіо зіпе яио поп* бюронық 
шакыратын съезін мойындауды және С.-Петербург ко- 
митетін бірден-бір заңды және жумысиіы қозға.шсы- 
мен байланысты деп тануды талап етіңіз,— сөзсіз қа- 
ғаз жүзінде мойындауды талап етіңіз, сөзсіз көшірмесін 
(олардың жеке өздерінің қолдарын қонғызып) «Вперед- 
қа» жіберуін, азшылықтың С.-Петербургтік тобының 
түгел барлық мүшелерінің атынан жіберуді талап етіңіз. 
Бірақ сонда да оларды дегенмен еіиқандай байланысқа 
жолатпаңыз,— олай етпеген күнде өздеріңізге ішкі жау 
тауып аласыздар, менің осы сөзі.м есіңізде болсын!

Қөтеріліс үшін келісімге келу туралы осында 20. III. 05 
шамасында социалист-революционерлермен және толып 
жатқан басқа партиялармен ец бір маңызды конферен- 
ция болатынын Рахметовқа дереу жеткізіңіз, асығыс те- 
леграммамен хабарлаңыз223,— Рахметовтың болуы қажет, 
бір күн де кешікпей тезірек келетін болсын.

Қорыта келіп Сізге тағыда бір айтатыным: Сіз бүкіл 
Россиядағы азшылықтың күшін білмейсіз де, жалған 
үмітке салынасыз. Мұныңыз бекершілік іс. Меньшевик- 
тер кәзір біэден күштірек, арпалыскан күрес жүргізу 
керек, үзақ уақыт күрес жүргізу керек. Шет елдегі икона- 
лар224 ақшаны сұмдық көп жұтып жатыр. Өздерінің 
(жоне Латыш ұйымыныц) Орталық Қомитетпен өткізген 
конференциясынан кейін-2Ь Бундпен еіс. келісімге келу 
туралы біздіц сөз қылуымызды мен тіпті ықғайсыз нәрсе 
деп есептеймін («Последнне Известиядағы» және«Искра- 
иыц» 89-номеріндегі протокол). Д\ұның өзі есуастық бол- 
ған болар еді: біз дәл бір жабысып жүрген сыяқтымыз, 
олар бізге: сіздерді біз білмейміз, біз Орталық Қомитет- 
пен келісіп те қойғанбыз деіітін болады. Масқара болып 
шығады, айта көрмеңіз!!

Қолыцызды қатты қысамын. Ленин
Женевадан Петербургке жіберілген

Бірішиі ргт 1925 ж. басылган Колжазба бойыніиа басылып отыр

* — сөзсіз шарт ретінде. Ред.
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Гусевке Лениннен
16. III. 05.
Қымбатты дос! Социал-демократиялық және басқа ре- 

волюцияшыл 18 партияныц (соныц ішінде с.-р. мен 
Р. Р. 5.) осында болатын конференциясы Бундтыц өтінуі 
бойынша апрельдіц бас кезіне дейін кейіиге қалдырылға- 
нын кәзір білдім. Біздіц осы конференцияға қагысуымыз- 
дыц бірсыпыра түбірлі мәселелерін Рахметовпен біріге 
отырыгі шешіп алғанымыз тіпті өте жақсы болар еді (бұл 
конференцияныц мақсаты — көтеріліс үшін келісімге ке- 
лу). «Искра» ең зұлымдық интрига жасап отыр. Егер 
Рахметов әлі шықпаған болса, оныц дереу жүруіне бар 
күшіцізді салыцыз және оныц жолға шыққан мезгілі 
жөнінде Өзініздіц не білетініцізді маған қалай да дереу 
дәлірек хабарлацыз.

Біз бұл арада съезд жөнінде аз әбігерленіп отырғаны- 
мыз жоқ. Старик ашулы деп жазу Сізге, Пгорьға және 
Лядовқа жақсы-ақ қой. Барлық хабармен пайдаланатын 
және хабар-ошарды бізден тезірек алатын дұшпапдар 
осында өзімізді айнала қоршап отырғанда қалай ашулан- 
бассың. Мұныц өзі Бюроның тарапынан, оллаһи, кешіргі- 
сіз нәрсе ғой.Мәселен, шығыс жөнінде біздің барбілетіні- 
міз сол ғана, Землячка Уралды аралап жүрген көрінеді, 
ал Лядов Саратовта болыпты. Соцғы жерден келген 
жауап айқын емес, анық-айқын ештеце жоқ. «Шығыс 
ауданыныц комитеттерінің» қол қоюымен шығатын лис- 
токтардыц шығуыныц қалай жолға қойылғандығын біз 
білмейміз. Мұныц өзі масқара, шатақ іс қой!! Жуырда 
социалист-революционерлер бізғе Гапонға қарсы жазыл- 
ғаи сондай бір ақымақтық листокты көрсетті! Мұныц өзі 
Орталық Қомитеттіц интригасы екені айқын, бюроның

*
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шығыста болған екі мүшесінін шынымен-ак ештене біле 
алмағаны ма жане бізді душпанныи алдында маскара 
жағдаііға калдырмау ушін бізге уакытымен бірнәрсе жа- 
зып жібере алмағаны ма? Өздерінін «Впередты» сондай 
ынғайсыз жағдайға калдырып отырғаны оларға шыны- 
мен-ак уят болмағаны ма? Ынғансыз жағдай ғаиа емес, 
өйткені «Искра» бәрімен де арсыздыкпен пайдаланыл 
отыр. «Искранын» 89-номерінде Совет съезге баратын 
адамдардын бәрін партиядан аластап отыр. Онла дауьс- 
тарды тағыда бузып кврсеткен. 1. I. 05 кярсанында 75 
дауыс деп есептелінген (33 X -  =  66 — 9 Орталык Коуи- 
тетте, Орталык Органда ж е Советте). Казғн н.әне Ку- 
бань комитеттері ойдан шығарьп аль-ған. бутар езіқа- 
шан да бекітілген комитеттер емес-1 . > нан сон Лолесск 
және Солтүстік-Батыс комитеттері 1.1.05. бекл.тген дел 
өтірік айтыла салынған. 1с жүзінде о.пар тек 1. IV. 05 жьі* 
лы бекітілген болатын. Біз мүны <Впередтін» 10-номе- 
рінде әшкереледік226.

Мынау есіңізде болсын: «Искранью' турғысынан съез- 
дін занлы болуы үшін, онда 19 комитет болуы керек. 
Біздін есебімізпіе бул дурыс емее. Ал с е р  орыпың то- 
лык праволы уйымдары 1. 1.05 карсанында 28 (Лигасыз) 
болган болса, онда съезге 14—15 комнтепің катысуы өте 
керекті, қажетті десе де Оолады. Біракта бізте бары 13— 
1 (Екатеринослав) 4 -2  (Воронеж Г>ен Тула) — 14. сонын 
өзінде де комитет болуы екіталан Тчфлнсті косклніа ға- 
на осынша болады. Әрине. он шакты комитет болса да, 
бәрібір съезд болуы керек. негурлым тезірек болса. соғур- 
лым дурысырак болады. Қандай болса онзай болсын. 
съезд болса болғаны. Бірак бюронын бірде-бір бентарап 
немесе меньшевиктік комнтетке барғандыгы туралы не- 
ліктен хабар жок?? Бюро барлығын шакыралы жонебар- 
лығына барып шығады деп шешілген емес пе еді? Лядов 
неліктен Кубань комитетінде болмаған? Ол Доч. Харьков, 
Горнозаводск, Киев комитеттерінін касынан өтіп. оларды 
неліктен съезге шакыра келмеген?? және осы калаларда- 
ғы жеке топгарды неге шакырмаган? жумысшыларды 
көтерудін ең тамаша куралы: съезге олардың өздерін 
шакыру. Журт неге осыны істемейді?? мүнын орасан зор 
манызы болар еді ғой!! Курск туралы. Полесск комитеті 
және баскалары туразы неліктен бірде-бір хабар жок? 
Біз бұл арадан колымыздан келгенді істенміз, бірак бұл
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жерден к«п нәрсе істей қоймайсын ғой. Қазан, СнЙнрь. 
Курск, Полесья. Саратов жө:іінде аздаған ғана сүйенііи 
бар, бірак мүнын бәрі де болжаудағы нәрсе ғой. Дл енді 
осы бесеуінін б-әрі жоне оның үстіне Урал съезде бата- 
тын болса. ол уакыгга съездің тіпті «Пскраның» есебі 
бойынша да толык занды болуы күмансыз. Жлзсаңызшы.

Сіздің Ленин

Женевадан Петербургке жіберііген 
Ырінші рет 1925 ж басы^хған К м жаэба бюйынша басы.іып огыр



К./ІЖ П 0/Л Х С .і кОМИТЕГІНЕ

Одесса гюмитетмне .«7ениннеа

136

К им ^зпи  доаарі Менін с здермек съезге жгберіжш 
делегатіар жонінде оойлест.і.ү келеді. Егер сіздер Р о ссев* 
дан жі<іерегін Со.чсан.ыздар. ондг мекщ хгтьіж акьшз 
қалгли. ГАргс мен: сіздер отьтіигыларісые Шрел-іне жав- 
даг 0<';л ісі келеді деп естіділ. Егер ол;л хабар дгрыс бола- 
тыи Солса, онда мен сіздердіт лгундшы зкашгшшшары- 
идіадіу н екеуіне де, яғни Жозефкнаға да. Данилаға да 
мандат беруге кенес Оерген болар едіии атаз аілхаяда:
• ■; ■ ••/•• бір; ге шешуші .7' : ь дка , ал шісіае — зве- 
н.<т;-ші дауыспея мандат берл сереЕ нғтш съезге былші 
деп хат жазу керек: Одесса сошггеті овдгрсйк бкронын 
мүшесі регіиде, кен.есіл істеу діенізен «те данда.лы е ы з - 
мегкер ретінде /Козефинаньтн. земесе. мен яиаосал үдпін 
айіыл отырмын, сериферияны ете тамаша білетіз ж=>не 
Одесса пролетариаты арасы-да ете •• знгы жігерл: түрде 
жүмыс істегея адам ретінде Даналатгьтн юрн.йши датас- 
яен қатыс) ына руксат етуді с ъ е з д е н сурайды). Съезд 
комитепін бул торізді етінішіне нулгн асады деп жәми 
сенуі> болады. <">сы хатты нпмнтеттіа барлык мүшелеріне 
оқып беріп, маған жауап жазғаёсыздар227.

Р. Г>. Жумысшыларды комитедке кнбылдап жатъгрсыз- 
дар ма? Кабылдау клжет. сезсіз кажет' Бізді жумыс- 
шылармеи неге тікетей байланыстырмайсыздар? <Впе- 
редке* бірле-бір жумысшы жазбайды. Бу.п млсқаосиык. 
Ь; х<- кайтксн күнде де ондаган жұмысшы корреспондент 
керек. Хамын осы белегін де комитеттін барлык мүше- 
леріі*е іана <гмес, сонымен катар кепшіліктін барлык 
уйымдаст ырушылары мен угітшілеріне окып берулері- 
#іізді ете сұраймыя.

Барлығынызға сәлем! Сіздін Ленин
*  X* мартгя Ж*н*еада жазылган

р&т 1921 ж бас&лган Колжазба бойымша басылып отыр
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жерде де керек. Егер жүріп кетуді тілесеңіз (ал мұны 
тілеу керек те), оны әркашан да реттеуге болады.

12. III. 05 договор туралы228 жазбай отырмын. Ол 
үшін үрысысатын ештеңе жок. Сірә, баскаша істеугебол- 
маған болу керек. Мәселе кәзір: съезді жігерлі лүгрде 
әзірлеп, делегаттардың санын көбейтуде. Акша жөніне 
келсек, оны жүмсап коймай, сактаңыз; съезден кейінонан 
сайын керек болады.

Женевадан Петербургке усіберілген 
Бірініиі рет 1925 ж. басылган Ко.іжазба бойынша басылып отыр
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О. И. ВННОГРАДОВЛҒА

Ншцийге Леннннен

Кымбатты жаілзс! Каіөнершілер арлсынллғы уйым- 
нын твменгі үясы жөнінлегі Сіздін хатыңызды (Л* (>) 
кызыға окып шыктым. Фабрнкалар мен заводтарда мүн- 
лан үным заволтык коміітет бал\ ға тніс. ал калвнеоде 
ше? Сіз кәсіптік үйірмелерді жактансыз. ал Сілліц оппо- 
ненттерініз ше — ? Олардың нені жактайтынын >-ен тү- 
сінбедім. Амал не. ескі кәсіптік «советтердің» кандлй 
болғанын да мен білмеймін? олар кай кезде өмір сүрді? 
калан күрылды? соцнал-демократиялык жүмыс пен ко- 
сіптік жүмысты калай үштастырды?

Бүл практикалык мәселенің практнкалык жағымен 
таныс болмағандыктан мен әзірге пікір айта алмаймын. 
Мүмкін. бүдан былаигы хаттар мені іспен біртабан жа- 
кынырак таныстырар — сонда көрерміз. Тәжрибені білу 
керектігі және қайта жасағанда сақ болу керектігі, бүл 
дұрыс нәрсе. Бірак бүл арада экономнзмнің не керегі бар 
екені маған түсініксіз. Заводтык комитеттерде де көбіне- 
се заводтык (бүл да кэсіптік) мүдделер туралы айтпау- 
шы ма еді? Аланда с о ц и а л-д е мо к р а т ч я .» ы қ 
үйы.мның төменгі үясы заводтык комитет болуға тніс 
екендігіне ешкім де карсылык жасаған жок. Маңызды 
нәрсе — өмір сүру жағдайлары, жыйналыстар жағдайы, 
кездесулер жағдайы, бірлесіп жұмыс істеу жағдайлары, 
өйткені төменгі ұя өте-мөте шыіірак, жиі, үнемі кызмет 
істеуге тиіс. Акырында, бұл арада кұрылыстың бір тнпі 
болу міндетті ме? Әртүрлі жағдайларға бейімделу үшін 
және тәжрибені молырақ жыйнау үшін әралуан типтердің 
болғаны жаксы емес пе?
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ХАЛЫКАРАЛЫК. СОЦИАЛИСПК БЮРОГА

Халыкаралык сооиалистік бюроныы,
секретариахына

Женева, 8 июлб, 1905 ж.
Юіімбагты жолдастар, сіз.іердіц С> иіо.іыеи \иіыкыз 

бізді біраз тандандырды. Сіздер аза\шг Гілечаииигык 
будан бьыаіі Росснялык соаііал-н-моічраіюиіык пиріин* 
нын Хьлыкаралык соіхиа.іистік бюротаіы чкілі болыіі 
табылмайтыядығын бьіуге тиісті едіңіздер.

Азамат Плеханов "Искринық* 101 -нимерінде тмеидсі і 
хатты басып шығарды. бул хатты біз смзбе-счз зу іарып 
отырмыз және ол бул хатты бюроға жегмзіп ■пбар.ыуі н 
да тиісті сыякты еді:

еЖолдастар. конференциннын (лартиянын бвлінпі 
шьнскан бвлеғі конференциясының. В. бізліц нар-
тоянык орталык мекемелеріне каиы  соккы зчнсні .і.і ые- 
шімдері мені Орталық Органнын реднкюры зхоне Соі*еі 
тін бесінші (екінші, заңды съезд сайлаі нн) м>іпесі ісіен 
атакты озімнен алып тастауға можоур етіп оіыр. / И.и 
ханов.

Р. 5. Партиянын «үшінші» съезінін. шешімдерш мшдегті 
шешімдер деп таньиітын бөлегінен: н бурыніыш.і чн.ы.
—әттегене-ай!— кәзірде екі зйырылған партнянын Халыч* 
ара.тык сошіалнстік бюродағы ак:лі бола бер> мді ш-ы I 
тілейтін-тілеиентіяш баспзсоз жүзічдесурал ал> \ш а ч а  
жағдайды иайлялзныгі отырмык. Меаін ек і Ск.и\ычідц 
екі фракшгянын екеуі де тілчмітін Сч\іса. те.ч и  »ш»а 
мен РСДЖП-нын өкілі болыз \а.іа а.тамын.

Мопігепх. 29 маЗ.
Азаімат Плехановтын бүл м.\т;мде.мес .;.е іП ........ . Г...А

дін», партиянык Орталкч Оріаныһың ..... .....
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алмаймын?? Бізлің бұл туралы әңгімелерімізді Шмидт 
пен Вернердің ұмытып кеткені ме? Аптасына бір листок- 
тан батса да жазып, таратуға, калайша болмас екен?? 
III съезд туралы «Хабар»230 Россияда осы уақытқа дейін 
еш жерде толығынан кайта басылған жоқ: мұның өзі ОК- 
ның барлық осы атышулы «техникаларының» сәтсіздігі 
екендігі, жөнсіздігі екендігі соншалық — мен Винтердіңне 
карағандығын, Зоммердің және баскалардың не қарап 
отырғанын мүлде түсінбеймін. Ақырында, комитеттік бас- 
паханалар да бар ғой?!?

Сірә. ОК мүшелері «жүрт алдында көрінудің» міндетте- 
рін мүлде түсінбейтін болу керек. Ал мүнсыз орталық 
жок. партня жоқ! Отар әлі біткенше жұмыс істейді, бірак, 
көр тышкандар сыяқты, кездесулерде, жыйналыстарда, 
агенттермен жұмыс істейді, т. т. және т. с. Бұл турадан-ту- 
ра күштерді ысырап ету! Егер адамдар жоқ болса,—бұған 
үшінші дәрежелі күштерді, оныншы дәрежелі күштерді 
койыңыздар, бірак өздеріңіз саяси басшылыкты сөзсіз 
жүзеге асырыңыздар, ең алдымен листоктар шығарыңыз- 
дар. Ал сонсоң — аудандық съездерде (Патесьедегі съез- 
де ешкім болған жоқ. А\аскарашылық. Олар шығып қала 
жаздады!), конференцияларда, т. т. жеке шығып сөйлеуге 
батады. ОҚ-ның күнделігі тәрізді бірдеңені, оның бюлле- 
теньдерін тура шығарып тұру керек, әрбір елеулі мәселе- 
ге листок аркылы аптасына екі рет жауап беріп отыру 
керек. Ал оны шығару кыйын емес: 50 дана етіп гекто- 
графка түеіріп, тарату керек, әйтеуір бір комитетте басты- 
рып, осында жіберу керек. Манызды нәрсе — шығып пі- 
кір айту және ашықтан-ашык пікір айтып отыру керек, 
мылкг.у батуды кою керек. Әйтпесе бұл жақта біз де 
мүлде кат үзіп қалдык.

Л\үмкін, ОК-ның кұрамын толыктыру керек болар? та- 
ғыда бір бес-алты агент алу керек батар? Бұған адамдар 
табылатынына мен сенемін. Практнка жағынан кәзірде 
мен бір нәрсені ұсына аламын: ОК мүшелері арасында 
жазба қатынастың тюлык дерлік болмауы себепті (Вернер 
мен Вннтерден біз небәрі 2 хат алдық. Александровтан 
жолшыбайғы хабарлар, «жат бойынғы әсерлер» ғана ал- 
дык. баска ештеңе жок) 1. IX. 05. карсанында съезд тура- 
лы біздің 10. V. 05 жалпы шешімімізді231 сөзсіз іске асыру 
кажет. Кұдай үшін, мұны кейінге қалдыра көрмеңіздер, 
200—300 сом шығынға еараңдык етпеңіздер. Мұнсыз —
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орасан зор қауіп бар, біздің істі ойдағыдай етіп жатға 
коюымызға реті келмей калады. Ал кәзір іс мүлде жолға 
қойылмаған. Бұл барлық хабарлардан көрініп отыр.

1. IX дейін әлі бір жарым ай бар. Істерді реттеп үлгеру- 
ге және кімнің баратындығы туралы Алекеандровпен де 
хат жазысып, сапарды дер кезінде ұйымдастыруға бола- 
ды. Жауап күтемін.

Женевлда жазылган 
Біоінші рет 1926 ж. Оасылган Ко.іжазба бойыниш басылып отыр
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РСДЖП ОРТЛЛЫҚ ҚОМИТЕТІНЕ

ОК-ға Лениннен

Қымбатты достар! Сіздердіц сонғы хаттарыңыз жөнінде 
мынаны антуға тиіспін: екі қаулыдан басқа калған кау- 
лылардың бәрімен келісемін. 1) Матренаны агент етіп та- 
ғайындауға мен үзілді-кесілді карсылык етемін және кай- 
та карауларыңызды өте-мөте сұраймын. 2) Плеханов 
жөнінде сіздердің бұл жақта, тағы бізде Винтермен бірге 
көтерген мәселені үндемей орағытып өткендеріңізге өте- 
мәте таңкалып отырмып. ГІартияға енгісі келмейтін және 
3-ші съезді мойындағысы келмейгін адамды партия өкілі 
етіп тағайындауға біз праволымыз ба? Кәзірде ол: 3-ші 
съез.ді занлы деп есептемеймін және тек екі фракцияның 
атынан ғана өкіл боламын деп, баспасөз жүзінде мәлімдеп 
отыр ғой. Бұл жакта бірсыпыра жолдастар Винтер осында 
болған кездің өзінде-ак: Плехановты тағайындап, біз оны 
есіртіп жібереміз, сөйгіп оны біржолата бүлдіреміз деп 
көрсеікен-ді. Мен алғашкыда Плехановты жактадым, ал 
кәзір оны шарт коймайынша тағайындауға болмаіітынын 
көріп отырмын. Өзімен ешкім сөйлеспейтін, өзінің емес, 
шын мәнісінде ОК-ның «өкілі» бол деп мәжбүр етуге бол- 
майтын адамды Бюроға өкіл ету деген не екенін өздерікіз 
көз алдынызға нақтылап елестетіп көрініздерші! Біз кәзір 
Бюроның (Халыкаралык социалистік бюроның) бізбен 
тура катынас жаеауына жеттік және мұнда акша істерінің 
де, баска істердің де аз емес екенін көріп отырмыз (Рос- 
сия атынаи және Россия жөніндегі үндеу, бұл туралы мен 
оларға таяуда жазып жібердім; өкілдік жіберу әдісі. бұл 
туралы олар менен жуырда сұрады, т. т.). Бюро: тағыда 
«Бебельдің» әйтеуір бір «ұсынысы»232 бар деп жазды 
(бұл ұсыпыс бізге әлі жеткен жок); тағыда карт «бітісті-
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дүге» айланған 5олу лер«к (К.аутсхші ОСаоирдыі" іе*-\ С' 
ше иасьі.түы кннінде*33 аарыі турған арсыздык. чанала 
басыи шьғарды). Егер екі.і ГТ.іеханои аоаигьиі Ооаса 
жане <біт::л." п'ра.іь« чосе.іе жашнде ГТлеланоаШН. Зе* 
белъмен істес Оолушна тура келегін Оолса, Оізаіа жағ- 
данымшдын кандайлык оолагыныіг. ой.тап корінізйіер* 
ші!^?- Клндаіілык. кушті далелдер оіадін. барімізді кліе 
зсіресе сіздерді чбітімділ вге-мвте тілеуге. Плеланошы 
тағаііындаудш гілеуге ма.кбүр егіп ошрғанын чен <*ге 
агаксы түсінемін. біраіс меніц квзім мынаған кеггі: бі" 
тімді тщтылш. кл.чтамасыз еглейінше. мунда.і а.шмдар—  
тек «ядгав. адымдар ғана болады. істі она.і саііьиі -на гас* 
тырады. жааа жіктелістерді. договорларды бу <у Ш. 
керістерд:. жина ашу-ызалы туғызады. свйгіл бір*гу іс<н 
тек клна ктшіщтитаідЬі. >\йнінліе. біріісгіруділ та.криоеде 
жузиги алырымпын жослары жасал.малынша, бір.кгіру 
п<ра.ты аікірлердіи сәрі бос свз Золады: іс осығзіі келе 
жл'ыр. бірнеше аіі анысыд андаіі тұру керек. жұриыи. 
бәрі канфереядзя пвшшідерілін. ныйсылсыз екендділ. бз- 
ешглсыл. гэжриои одардыіі есуастык. мұйы.мдастыру у;ста- 
аы:г.> тая&аядасыщ тэжриоа олардыд тала.с гары і дыс" 
ддртсын (іийткелд жжшты алға.нда. бізде іс жагхліы 
жлдды және оіл квріае женісде ншрай келе гкагырмызК— 
сондл арта.гыісгардьш. арасында тура. де.гіалда рсы >аіу 
каліссвздер басталады. сс.-да біз гпо<і'Д> үісепсі" «ірлей* 
жіз (бірдея әзірлеіЬгіз се немесе 2. Э реттен кейін озір- 
лаійміа бе; а р т к . к$ши айга а. гм аіім ьш і . Ал казір вкүрес ( 
КЕрея..

Меяін: |сынысыім: стздердід ұсычысыныздын рухыдха 
Пте.чляоака «ұсьпшо жасау керек* бірак, мынадай ииірт- 
гын: егер ол З-ші съезді мойылдағысыі келсе. аартнчға 
елгісі велсе жане о«ын шеігімдеріне ёағынғысы келсе 
ға:-:а ұсыныс жлсау кереях Осылдай кадам аркылы біз 
зрі аітааранстарды саікгаіімыз.. орі каыдай да бо.гсыч 
мүлсвсгн болатын шатасушылы .сты зйьинсыз ете.між

Сізіерхін жауаотарынызды а.хғанш.а. Пхеланозка еш* 
теяе үсынбаймын. Шеші.мді сентябрьде езіміз кездескен* 
ге дейія коя тұруларығшзды вте сұраймын.

Ліаған жібериген және Реднергтія колымсн жазлмглч 
«Ашык. хат»234 жвыіыде сіздердін бір ауыз сез хе жазсай * 21

•  — кыймьіл турлерів. Ред.
21 І4-то«
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отыргандарыцызға өте-мөте тацқалдым? ІІеге екен? Қа- 
лайша екен? Түсінбеймін. Бұл туралы қаулыларда неге 
бір ауыз сөз жоқ?? Орталық Органға басу керек пе, жок 
па, тезірек жазып жіберіціздер. Егер басу керек болса, 
онда меніц кітапшаммен, бұл туралы сіздерге Любич ай- 
тады, қайшы келмеу үшін тактикалық алауыздықтар 
жөнінде кішкене өзгерту жасауды өте сұраймын. Бұл 
жөнінде бізде алшақтық болмас деп сенемін, сондықтан, 
егер мүмкін болса, меиіц осы өзгертуді жасауыма рұқсат 
беруді сұраған болар едім.

Россияда «Хабар» толық шықпай отырғанына өте-мөте 
тацқалдым. Бұл масқарашылық!!! Құдаіі үшін, ол жөнін- 
де барлық техниктерді асықтырыцыздар!!

Толық қаулыларды, комитеттердіц хаттарын және лис- 
токтарды жібергендеріцізге өте-мөте разымын. Біздіц 
арамыздагы дұрыс қатынастардыц кейбір иышандары 
болса да әйтеуір жолға қойылып келеді-ау! Бұл әдетті 
тастай көрмеціздер және Питерден жаксы секретарь та- 
быцыздар. Бізге Питерден: партиялық істер туралы, ли- 
бералдар туралы, партия тұрмысыныц үйірмелерде тал- 
қылапатып мәселелері туралы, т. т. және т. с. туралы 
хабардар болу соншалық кажет. Бунд пен меныпевиктер 
біздіц мұпдағылардан көрі жаксы хабардар екінін ұмыт- 
пацыздар!

Қолыцызды қатты қысамын. Н. Ленин

1905 ж. 12 інолһде Жсневада
жазылган

Бірінші рет 1926 ж. басылгаи Қолжазба боиышиа басылып отыр
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РСДЖП ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТІНЕ

28. VII. 05.
Қымбатты достар! Мына мацызды екі мәселені мүмкін- 

дігінше тез шешу қажет: 1) Плеханов туралы. Мәселенін 
қалаіі қойылып отырғандығын сіздерге антып беруді біз 
арнаулы агентке (Лядовқа) тапсырдық. Қысқаша қайта- 
лап айтамын. Плеханов өзін кәзірдіц өзінде екі фракция 
да қабылдады (!) деп Халықаралық социалистік бюроға 
жазып және біздіц 3-ші съезді мейлінше бәлағаттап, мас- 
каралап сұмдық арсыздық жасады. Менде оныц хатыныц 
көшірмесі бар, мұны маған Бюро жіберген. Бұл көшірме 
сіздерге жіберіледі. Мен зор қыйыншылықпен ХС бюро- 
мен тікелей катынас жасадым және Плехановтыц айт- 
кандарын теріске шығардым. Сонан кейін Плеханов өкіл- 
діктен бастартты. Плехановты тағайындауға меніц тіпті 
де сөзсіз қарсы болмағанымды білесізлер, бірақ ендігі 
жерде бұл өзі мүлдем акылға сыймас еді. Бүл мені сөз- 
ден қайтуға мәжбүр ететіндігі соншалық, меніц халім 
төзімсіз болар еді. ХС бюроныц алдында бұл өзі біздіц 
беделімізді біржолата түсірген болар еді. Шетелдік со- 
циал-демократтардыц күллісі дерлік «нконалар» жағын- 
да екенін және бізді түкке санамайтындығын, кемсітетін- 
дігін ұмытпацыздар. Егер абайсыз қадам бассаңыздар, 
онда Сіздер бүкіл істі бүлдіресіздер. Сондықтан Вернер 
мен Шмидтен меніц шараларымды, уақытша болса да, 
мүмкін болғанынша тезірек куаттауларын өтінемін. Бұл 
бір. Ал екіншісі: РСДЖП Орталық Қомитетінің атынан 
Плехановқа ғылыми орган ұсынылсын, бірақ Плеханов- 
ка 3-ші съезді мойындау және оның шешімдерініц өзі 
үшін міндетті екендігі шарт етіліп қойылсын. Егер ол 
мұны қабылдамаса, онда кіна өзіне жүктеледі, ал біз өзі- 
міздің татуласкымыз келетіндігін дәлелдейміз. Егер ол 
мұны қабылдаса, онда біз оған қарай жаңа қадам баса- 
мыз. Сонымен: өкілдік туралы шешім бұзылсын, ал ғы-

*
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лыми орган — әлгі шартпен редакциялансын деп катты 
кенес беремін. 2) ХС бюронын араға жүруі жөнінде 
жасаған үсынысы туралы. Лядов сіздер үшін алып та 
кетіп еді, сөйтсе де сіздерге толық текст жіберіледі. ХС 
бюро біздін және азшылыктың катысуымен ХС бюро мү- 
шелерінін председательдігімен татуластыру конференция- 
сын шакыруды ұсынады. Шетелдік с.-д. (Бебель және 
баскалар) ХСБ бізге кысым көрсетсін деп катты үгіттеп 
отыр. Мүндай хаттар тіпті ағылшындардан да жіберіліпті. 
(«Социал-демократиялык федерация», менде ол хаттын 
көшірмесі бар — кәдуілгі ымыраластыру рухында, мүн- 
дай уакытта жанжалдасу кылмыс кой, т. т. дейді). Мен 
ХС бюроға хат жазып: бүл мәселені жалғыз өзім шеше 
алмаймын, бұл үшін бүкіл Орталык Комитеттіц шешімі 
керек, оған мен дереу жазамын дедім. Сонан кейін, олар 
тек араға жүруді айта ма, немесе екі жак үшін де міндет- 
ті болатын аралык сотты айта ма,— муныц өзі маған 
Орталык Комитетке жазуым үшін кажет деп сұрадым. 
Олардан әлі жауап жок.

Менің пікірім мынадай. Конференцияға сөзсіз келіеу 
керек. Уакыты 1. IX шамасына тағайындалсын. Оған 
Россиядан Орталык Комитеттің 1—2 мүшесі сөзсіз жібе- 
рілсін (біздің съезіміз 1. IX тағайындалғанын және оның 
барлык жағынан аса кажет екендігін ұмытпаныздар). 
Араға жүруді алғысайта кабылдау керек. Міндетті түрде- 
гі аралык шешім 3-ші съездің каулысы235 негізінде ка- 
былданбай тасталсын, өйткені бұл каулы біз үшін сөзсіз 
шек койды жэне онда: азшылыкпен толык косылу шарт- 
тары 4-ші съездің бекітуіне берілуге тиіс делінген. 3-ші 
съезд бізге бұл шарттарды түпкілікті бекітуді емес, оларды 
әзірлеп, жасап шығаруды тапсырған. Біз 3-ші съездің 
тапсырмасын орындап, араға жүруді кабылдаймыз. дәл 
кэзір келісудің және біртіндеп косылудың ең толык мо- 
дусын жасап шығаруға тырысамыз. Егер колдан келсе, 
келісімді дереу-ак жүзеге асырамыз, ал косылу жоспа- 
рын 4-ші съезге ұсынамыз; ол кезде съезді азшылыктың 
барлык ұйымдарынын міндетті түрде жыйылуымен бір 
уакытта. бір жерде шакыру кажет. Меньшевиктердің өз- 
дері үшін карары міндетті болатын орталығы жок екенін 
есте сактаудың манызы өте зор. «Искра» Ұйымдастыру 
комисснясына бағынбайды. Бүкіл азшылыктың атынан 
сөйлеуге правосы жок және күші жетпейтін адамдармен



РСД^КП Ортдлыч Комптгтік#

сөз байлзсып. біз ахымактардын ратін аткаруға тиіс 
емесп з. Сондыктан ХС бюромен бірге баіатын жыйналыо 
та азшылыктан келетін делегаттар ҮЛымдастыру комнс- 
сиясынан да. «Искрадан» да баіуға тніс екендігін. ал 
онын үстіне тез уакыттың ішінде азшылыктын барлык 
үнымдарынын тізбесін бізге беріп. аіардын пікірлерін 
сүрап шығуға уәіе етулері тніс екендігін бірден-ак ашык 
ескерту керек. Айта кетейін. егер орыс тұрғысынан кара* 
ғанда орыс меньшевнктерінін басым баіуы сіздер үшін 
маныздырак баіса. онда «Пскранын» ерекиіе делегатта- 
рынын кажет бататын-болмайгындыгын өздеріңіз талкы- 
лап көрініздер. Ол сіздерге айкынырак. Бірак«Искранын» 
рыйзалыгы баімайынша. барлык келісімдердін фнкцня 
баіатындығын үмытпаныздар. Тағыбір сүрак: 3-ші съез- 
дің жасырын каулысын ХС бюроға хабарлау керек пе? 
Біз мүны істеуге праволымыз ба? Л\ен екіойлымын. Әрн- 
не. еврппзлык социалист жаідастарға хабарлау дегеніміз 
«жарыялау» емес, сондыктан оларды жарыяламауга мін- 
деттеуге баіады. Бірак бул колайлы бола ма? Өздерініз 
шешініздер. 3-ші съездің бізге тыным салған карарын 
хабарламағанның өзінде де канағаттанарлык түсінік бе- 
ру онай.

Ұйымдастыру комиссиясынын ашык хатын мен «Про- 
летарийдін» 11-номерінде басамын, (10-шы номері шы- 
ғуға калды), бұдан бүрын баспадым. өйткені сіздердіц 
түсінік берулеріңізді күттім. түсінік тек кеше ғана келді. 
Әрбір документтін үстіне басып шығарудыц және дереу 
басып шығарудын керек не керек еместігін жазып оты- 
руларынызды катты өтінеміз.

Сонымен, Вернер мен Шмидтің атынан ен болмаса 
мына сурактарға мүмкіндігінше тез жауап беріціздер: 
1)ХСбюроға жауапты өздеріціз жазасыздар ма. әлде ма- 
ған тапсырасыздар ма? 2) Д\енің жауабымды макұлдай- 
сыздар ма, әлде жок па? 3) Егер жок десеніздер, біз 
әбден түсінісіп алу үшін, тез жауап берулерінізді катты 
өтінген болар едім: мүндай істе түрліше түсініепеуші- 
ліктін болуы, немесе айкындыктың болмауы, немесе ха- 
бардар болмау үлкен кауіптерге соктырады.

Р. 5. Менің хаттарымды Дюбуаға жібере көріңіздерші, 
менде оның адресі жок.

Женевада жазылган 
Бірінші рет 1926 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр
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нің дачада тұрғаныма бар болганы үш апта жоме қплага 
аптасында үиг, кеііде төрт рет 4 !> сагагқа барып і үр«м-
мын!) біздердің жұмысымыз жөнделмей-ақ қойды, меіи* 
шевиктер болса пысыгырақ дегі ылгыіі -мепі жазгырады, 
т. т., т. с.П

Ал біздің Орталық Комитет, біріншіден, бүл да оіиил 
«саясатшы» емес, бұл да тым көңілшек пысықтықтын. 
орамдылыктың, сезімталдықтың жетіспеуі мұнда да бпр. 
партия күресінде орбір ұсак нәрсені саяси жагынан паіі- 
далана білмеііді. Ал, екіншіден, шет елді мсн-мснсін 
көреді және барлық жаксы адамдарды касарысып мүм 
да жібермейді немесе осыдап алады. Сондықтан да бі > 
мұнда, шет елде, арттап қалып отырмыз. Фермент, түрт* 
кілер, импульстер жетіспейді. Г»ұл адамдар о.здігімси 
қыймыл, күрес жүргізе білмейді. Өз жыііналыстарыидя 
шешендер жетіспейді. Сергектік рух берстін, мосслсні 
принииптік түрде қоятын, Женева батпагынан жогары, 
келелі мүдделер мен мәселелер саласына көтсрс білетіп 
ешкім жоқ. Сонымен бүкіл іс аксап отыр. Саяси күрссте 
токтап калу өлі.мге тең. Мудлелср үшы-кыйырсыз жоііс 
олар барған сайын өсуде. Жаңа искрашылдар каран 
жатқан жок (енді олар Жсневага кслгси матростарды 
да «жолдан кағып әкетті», мүмкін, саясатта оздсріпс т ні 
саудагершілік мадактаумен оларды алдап тарткан бо 
лар, Одесса окыйғаларын уакыты өтксннен ксйіп оз котс- 
риясының пайдасына «колданып», бар күніін сплып 
тагкізсһгеіеп*). Бізде күш адам айтқысыз аз. і'.зс. Пяс. 
кашан жазатынын білмеймін, ал шсиісн жонс саясн орта 
лык ретінде ол ешбір сын көтсрмейді, басқаларды сілкіи 
діру және оларлы педагогикалык жолмен согу түрсын, 
онын өзі сары уайым туғызады. ПІварн мунда жок: ол сот 
жакта жатып ынтасын сала жэне жаксы жазып жатыр, 
тіпті мұндағыдан геріле жаксы жазатын тарізді, бірак 
оныкі тек кана жазу. Ал ала«тдарға ез тараиыиаи осср 
етуге, жүртка, жыйналыска бағыт сілтей білугс, тіпті Ж< - 
невада болған кездія өзінде, онын ксйдс гаиа мүріпасы 
келеді. Мунда ооталык үлкен, елеулі. Көптегсн россняи- 
дар бар. Келушілер ете кеп. Жаз ксзі тігіті айрыкша 
думанды болады, өйткені Женеваға ксліп житкян орасян 
көп россиян-туристердін арасында пайдялану, сілкіндіру,

• — в з  тосыяа юойкастан шакыруда Р е д .
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іске тарту, бағыт сілтеу керек болатын және осылай етуге 
болатын белгілі проиент адамдар бар.

Осынын бәрі жөнінде ойланыныз және маған толығы- 
рак етіп жазып жіберініз (өз адресіме жазсаныз тіпті 
жаксы: 3. Рие Оауісі биіоиг). Сіз: менің Женевадан ке- 
туімнен зыян болмайды, өйткені алыстан да көп жазып 
түрамын деп жазғаныныз есінізде болар. Шынында да 
солай, көп жазып түрасыз, газетті де ептеп-септеп (бірақ 
ептеп-септеуден артпайды, ал бізге керегі тіпті көп) жүр- 
гізуге болады. Бірак зыян болатыны былай тұрсын. зыян 
орасан зор, ол өзі күннен-күнге айкын сезіліп отыр. Жүрт- 
ка өзін әсер етудін және жыйналыстарда шыгып сөйлеу- 
дін саясатта аса үлкен манызы бар. Бүларсыз саяси кыз- 
мет те болмайды, тіпті жазудын өзінін де саяси жағы кем 
болады. Ал шетелде үлкен куштері бар дүшпандар отыр- 
ғанда. біз әр апта сайын сонша жоғалтамыз. онын орнын, 
бәлкім, тіпті бір айдын бойында толтыра алмайтын көп 
нәрсе жоғалтамыз. Партия үшін күрес біткен жок және 
барлык күшті салмайынша бүл күресті шын женіске жет- 
кізе алмайсын.

Колынызды кысамын. Сіздін Н. Ленин

Женгвапан Италияпз жібгрілген 
Бірінші ргт 1934 ж. багылган Кплжазоо бойынша басылып отыр



329

144

РСДЖП ОРТАЛЫҚ ҚОМИТЕТІНЕ

Лениннен Орта.шқ Комитет мүшелеріне

14.8.05.
Кымбатты достар! Орталык Комитет пен Ұйымдастыру 

комнссиясынын арасындағы 12.7.05 батған кенестін про- 
токолын «Искраның» 107-ші номерінен жана гана окы- 
дым. Уәле етілген протокатларлын Сіздер тарапынан осы 
уакытка денін келмей жатк,аны өте кангылы нәрсе. Хат 
та жок. Шынында ла, істі булаи жүргізуге бол.майды гой! 
«Апіык хат» шыгару жоспары туралы ла.— келіссеадер 
жоспары туралы да,— пәлендей кеншіліктер жаса> жос- 
пары туралы да менін ешбір хабарым болған жок. Кол- 
легия мүшесіне булай карауға бола ма екен? Сіздер мені 
кандай жағдайға калдырып отырсыздар, ойланыздар- 
шы! Жаглай тіпті кісі төзерлік емес, өйткені нак осында, 
шетелде, бзрлыгына мен ашык жауап беруге тиіспін,— 
сабырлылыкпен ойлана келіп, мұны өздеріңіз мойындауга 
тиіссіздер.

Ұйымластыру комиссиясына жазған Сіздердін жауабы- 
ныз бірсыпыра таныркау тугызады. Тук түсіне алмай- 
мын,— әлде кулык жасап отырсыздар ма?? Қосылу шарт- 
тарын жана съездін бекітуі кажет екендігі туралы 3-ші 
съезлің нактылы карары бар екендігін умыттыныздар 
ма? Бір-бірімен бәсекелескен екі орган болып отырғанда 
Орталык Комитетке кооптацня жасау туралы калайша 
шындап айтуға болады?? Екі Орталык Органның болуы- 
на жол берілуін, яғни уставтын да, 3-інші съездін шешім- 
деріпің де толық бузылуын каланша жауапсыз кал- 
дыруға болады?? Ұйымдык мәселеде меньшевиктерге: 
(1) партиянын жоғарғы органы ретінде плебисциттердің 
орнына съездер болады деп; (2) партиялык әдебнет пар- 
тияга сөзсіз багынады деп; (3) Орталык Комитетке төте
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сайлау болады деп; (4) азшылык (тырнакшасыз) көпші- 
лікке бағынады, т. т. деп принцнптік түрде ультиматум 
коймаска калайша болушы еді?

Транспорт жөнінде жасалған және Сюртук артынша 
бұзып, толып жаткан жана ашу-ыза туғызған «келісім- 
нін» өкінішті тәжрибесі сіздерді сактандырмайтын болға- 
ны ма?? Болашак бірлік ісіне зыян келтіретін нәрсе, еш- 
кі.мді канағаттандырмайтын, күреске негіз кзлдыратын, 
тек жалған келісім ғана: мұндай «келісім» тек жаңа ажы- 
расуға, ашынуды өршіте түсуге ьмсіжсыз апарып сок- 
тырады.

Әлде кулык жасап отырсыздар ма? Ұйымдастыру ко- 
миссиясын «алдап» кетеміз деп немеее орыс меныиевик- 
терін шетелдік меньшевиктермен жанжалдастырамыз деп 
үміт етесіздер ме?? Бүл жөнінде мүндай әрекеттерден түк 
шыкпайтындыгын көрсететін тәжрибе жетерліктей болған 
жок па?

Барынша шындап кайталап айтамын: сіздер мені төз- 
бестік жағдайда калдырып отырсыздар. Асырып айтып 
отыпғаным жок. Жауап берулеріқізді катты өтінемін: 
1) біздің шешкеніміздей, І.ІХ бізде съезд бола ма немесе 
ол шешімді бүздыныздар ма? 2) егер бүзған болсаныздар, 
онда сіздердің (Орталык Комитет мүшелерінің) съезініз 
калай, кашан, канда болады және менің өз даусымды бе- 
ре алуым және (бұл одан да гөрі маныздырак) сіздердің 
шын ниеттеріңізді білуім үшін кандай шаралар көруді 
ойлайсыздап. Мың сан істер кездесуді мейлінше кажет 
етіп отыр. Біздің акшамыз жок. Неліктен екенін кайдам, 
немістер бермей отыр. Егер 3 000 сом жібермесеніздер, 
біз күйрейміз. Протоколдардың бәрі дерлік236 терілді, ба- 
сып шығару үшін 1 500 сом керек. Кассада түк жок, осы- 
ған дейін бірде-бір рет мұндай болған емес.

Орел-Брянск комитетінің бул карары неткен карар? 
(«Искра» № 106 ) 237. Қайдағыбір шатак. Сіздер мұнан не 
білесіздер, кұдай үшін, хабарланыздаршы. Онда бір 
адамды, мәселен, Воронежден Любичті, жіберуге болмас 
па екен?

Женевада жазылган
Бірінші рет 1926 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр
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А. В. ЛУНАЧАРСКИИГЕ

Қымбатты Ан. Вас.!
Сіздің хатыңызды алдым. Дурысы менің өз адресіме: 

3. Рие Оауісі Ои!оиг деп жазыныз.
Костровтың кітапшасы жөнінде не істеу керек екенін 

білмеймін. Мен оны баспа бетінде әлі оқығаным жок, бі- 
рак оның не нәрсе екенін ескі колжазбасынан білемін. 
Сіздің: бұл өзі нақ «каражүздік әдебиет» деп отырғаныңыз 
әбден дүрыс. Сіз: калай жауап беру керек? деп сұрайсыз.

Вас. Вас. «Пролетарийге» бір солгын макала жазыпты, 
мен оны баскым келмейді. Олин реферат окыды жэне ол 
да жазып жатыр,— бірақ оның колынан келмейді. Ме- 
ніңше, мұнда екі нәрсе керек: 1-шіден, «жіктеліс тарихы- 
ның кыскаша очеркі». Түсінікті түрде. Басынан бастап, 
экономизмнен бастап. Дәл докмменттер келтіре отырып. 
Дәмірлерге бөліп: 1901 —1903; 1903 (II съезд); 26. VIII. 
903 — 26. XI. 03; 26. XI. 03 — I. 04; I — VIII. 04; 
VIII. 04,— V. 05; V. 05 (III съезд).

Меніңше, мүны сондай айқын, дәл етіп, еыгып жазуға 
болады; соида мұны Костров сөзін арнап отырған адам- 
дар да окыған болар еді.

2-шіден, бұл каражүздіктерге сергек, кптаң. нәзік сөз- 
дермен толык сыйпаттама (әдеби-сын) бер\' керек 238. Шын 
мәніне келгенде, Л. М.-ның да ( 107-номердегі маскараны 
окыдыңыз ба? ІІІвярң макаламен жауап береді. Білмей- 
мін, керегі бар ма?) — Старовердің де негізінде осы жал- 
ғандык жатыр ғой. Осындай біреыпыра макалалар мен 
кітапшаларды жыйнап, олардагы соракы өтірікті әйгілеу 
керек еді, оны бүлтартпаіітындай етіп үстау керек еді, нак 
«каражүздік әдебиет» ретінде маскаралап, бетіне таңба 
басу керек еді. Кэзір жаңа искрашылдар толып жатқан 
материал берді, егер осыларды ұкыпты түрде өңдеп, өсек- 
аяңның, еыбыр-сыбыстыи еіс. еіс. оңбаған тәсілдерінін 
барлык әсем бейнесін бере әйгілесе,— онда бір күшті 
нәрсе шыққан болар еді. Л. М.-ның осы «жеке адамдар-
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ға» тиетін куңгірт «ишараттарын» ғана алып караныз- 
шы — кандай шексіз пасыктык!!

А\ен, мүмкін, бірінші такырыпка кірісермін, бірак кәзір 
емес, жуырда е.мес; уакыт жок * (ал кейін, бәлкім, мүл- 
дем кешігер!)

Мен екінші такырыпка кіріспесем деп едім және оны 
сіз ғана істей алған болар едіңіз деп ойлай.мын. Көнілсіз 
жұмыс, сасык жұмыс, онысында сөз жок,— бірак біз ак 
саусактар емеспіз ғой, газетчиктерміз ғой, ал «онбаған- 
дык пен уды» маскараламай калдыру соцнал-де.мокра- 
тиянын публицистеріне келіспейді.

Бүл жөнінде ойланып, жазып жіберініз.
Бұкаралык саяси стачка туралы кітапшаны жазған 

жөн.— бұл Сізге кыйын болмайды.
Сізге көпшілікке арналған кітапшаларды да калайда 

жаза беру, такырыптарлын ішінен осы күні зәрулірегін 
тандап алу керек еді. Нак кандай такырыпты,— оны айта 
алмаймын. Булыгин Думзсы туралы ма? Жариялануын 
күту керек2<0.

Жүмысшылардын үйымы туралы жазған жаксы болар 
еді. Біздін устапымыз бен (3-ші съезд) конференциянын 
устанын салыстыру, пролетарнаттын революциялық уйы- 
мынын идеясын, онын маныздылығы мен әдістерін (әсіре- 
се көтеріліс үшін), партия уйымдары мен партияға 
жанасымды үйымдардың айыомашылығын айкындау, тү- 
сіндіру керек. т. т. Бүл өзі шінара Костровка да жауап 
болар еді, бүкара үшін зәру такырыпта көпшілікке түсі- 
нікті нәрсе болар еді. Байкап көріңізші.

Қолынызды катты кысамын. Сіздің Н. Ленин
1905 ж. 15 ж*не 19 пвгистың 

прпсынг)п жазылғон 
Жсневадан Италияга жіберілген

Бірінші рет 1934 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр

* Ғнді мен Плехановка (сСоііиал-Демократ» № 2) жауап жазу- 
га кірісемін. Оны мыктап согу керек, өйткені онын да зулымдык- 
тары мен түкке турғысыз дәлелдері быкып жатыр. Мен муны істей 
аламын гой деп ойлаймын.

Сонсон менін ойымда «Жумысшы табы және революиня>239 деген 
көпшілікке арналган кітапшанын жоспары бар — демократиялык 
және соииалнстік міндеттерге сыйпаттама беру, сонсон котеріліс 
және революцнялык уакытша үкімет туралы корытындылар, т. т. 
Меніңщр, мундай кітапша кажет.
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П. Н. ЛЕПЕШИНСКИПГЕ

РСДЖП шетелдік ұйымынын. Ж е н е в а тоб ы ны ң
секретары үшін кол койған 

Олин жолдаска

Топтын ен таяудағы жыйналысында (яғнн бүл каулыны 
жыйналыстын кезіне, 29 августа, бүгін жеткізіп үлгірсе) 
Орталык Комитеттін шетелдік өкілінін қаулысы 241 го.шқ 
оқылып шыгуға тиіс.

Бүгін, 905 ж. 29 августа кешкі сағат 8-де Орталык Ко- 
митеттің шетелдік өкіліне Женева тобынан экспеднцня 
коллегиясына жазылған хат пен коллегияның оған берген 
жауабынын көшірмелері келіп түсті.

Бұл документтер жөнінде РСДЖП Орталык Комитеті- 
нін шетелдік өкілі Женева тобына: бұл топ партня тәртібін 
ұкпағандығын көрсетті және партия уставын бүзды ден 
түсіндіреді. Экспедиторлар — Орталык Комитеттін агент» 
тері. Орталык Комитеттің агенттеріне наразылыктын кан- 
дайы болса да ең алдымен Орталык Комитеттін озінің 
карауына жатады. Партня ішіндегі барлык дау-жанжал- 
дарды, устав бойынша, Орталык Комитет тексеріп шешеді, 
ал партияның түрлі ұйымдарындагы мушелері мен Орта- 
лык Комнтеттін агенттері арасындагы дау-жанжалдары 
жәнінде онан да бетер осылай болады. Сондыктан топтын 
жыйналысына Орталык Комнтеттін агенттерін шакыру, 
формалдык жагынан, бұл топтың тарапынан жалпы ал- 
ғапда әрі теріс, әсіресе әрі әдепсіздікпеп жасалган кадам.

Егер бұл шакыру формалдык кадам дсп ұнғарылмаган 
болса, онда шакыру жазу түрінде жане ресми түрде болу- 
ға тиіс емес еді.

«Кызмет адамдарынын» «жеке басылык мінезі» не 
шынында да тек жеке басылык мінезі (кызметтен тыс, 
кызметке байланысты емес) болып табылады, мұпдай кез- 
де оны топтың карауы егес болады. Не жеке басылык
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мінсзлің кызметке байланыеы болады,— ояла бұл мінезге 
нарззы болған және наразылығыньш форма.ідық, ресми 
жолмен каралуын талап ететін әрбір партня мүшесі ең 
алдымен формалдык жолмен Орталык Комитетке мәлім- 
деуге міндетгі. РСДЖП-нын Женева тобы Орталық 
Комитеттін агенттеріне наразылык туралы Орталық Ко- 
митетке формалдык, жолмен хабарлаудан бүрын, сол 
наразылык туралы топтын алдында формалдык жолмен 
карайтын мәселелердін «тууьіна» жол берді де. мүнымен 
бірге партия тәртібін және партия уставын түсінбейтінді- 
гін тағыда көрсетті.

Осы мен көрсеткен егес пен қызмет адамыч сынаудың 
(партиянын әрбір мүшесі үшін міндет болған, бірак ас- 
тыртын, жеке сын, үйірмелік сын емес, ашык түрдегі және 
турз орталык мекемелерге немесе съезге бағытталған сын) 
арасындағы айырмашылыкты, осы айырмашылыкты, сірә, 
топ айкын түсінбейтін сыякты.

Сондыктан да, Орталык Комитеттін шетелдік өкілі топ- 
тағы барлык жас жолдастарды сактандыруды өзінін боры- 
шы деп біледі. Шетелдік «колониялык» ортада егес, өсек, 
сакка жүгіртулер кеселіне үшырай алатын адамдар эрка- 
шан да табылады; Орталык Комитеттін немесе съездің 
тапсырған кызметін өте нашар орындантын, бірак партия- 
нын баска бір мүшелерінін партиянын баска бір кызметте- 
рін канағаттанғысыз орындағандары туралы сумаңдап сәз 
етіп жүретін адамдар әркашан табылады. Бұл адамдар- 
дын сөздерін жолдастар тәжрибесіздіктің, әуестіктін, тұр- 
лаусыздыктын нәтижесінде екінің бірінде мән беріп 
тындайды. Ал шынында мұндай адамдарды тындау емес, 
слардын бетін бірден тойтарып тастап, «кызмет адамда- 
рынын жеке басылык мінездері» туралы мәселе формал- 
дык жолмен партияның тиісті мекемелерінін карауына 
берілмей, олар қарап шешпей тұрып, ол мінездер туралы 
формалдык жолмен мәселелер көтеруге ж ол б е р м е у  
керек.

Партиянын шетелдік мүшелері мен айткан кеселге оп- 
онай ұшырайды, бірак жас, жүйкелері сау жолдастардын 
бэрі өздерін де, баскаларды да кадағалап отыруға тиіс, 
өйткені бұл кеселге карсы күрестің бірден-бір құралы — 
егеске, сакка жүгіртушілікке ұмтылудың бәріне осындайға 
ұмтыла бастагсін бойда дереу жэне аяусыз түрде тыйым 
салу болып табылады.
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Міне сондықтан да Орталық Қомитеттің шетелдік өкілі 
қаулы етеді:

I — Женева тобынан өзінің 28 августа экспедицняға 
жіберген хатын қайтарып алуы сұралсын.

Мупың өзі оқыйғалардың барысы нәтижесінде ең катаи- 
сыз дау-жанжалдар, ажырасулар каупіне соктыратын жа- 
ман істі жақсы түрде және барынша тез токтату батар еді.

Ортальіқ Комитеттің атынан менің жасаған өтінішімді 
топ орындауға, әлбетте, міндетті емес. Мен осы өтінііиті 
айтуды мүмкін деп таптым, өйткені бүл жерде менің ісім 
әлі бірде-бір формалдық түрде жанжалдасып көрмеген 
жолдастармен болып отыр.

II. Егер менің өтінішімді топ кабылдамаса, онда каулы- 
ның I пункті былай калып қояды. Онда мен топка 
мынаны ұсынамын:

1) партия уставы жөнінде жоғарыда берілген түсінікке 
бағынуға, яғни Орталық Комитет атынан мен млсаган 
қаулыга бағынуға оның ниеті бары-жоғын маған хабар- 
ласын (бүл қаулы жөнінде (а) Орталык Комнтеттің таіык 
жыііналысына және (б) съезге шағым жасауға батлды. 
бірак бұл каулы жоғарғы орган бүзғанға денін міндеггі 
болып табылады).

2) партия уставының 11-параграфы негізінде. маған 
топтың адам кұрамы жөнінде және осы кырсыкты іс 
бойынша «бұл топтың бүкіл кызметі» (дауыс берулер. 
т. т.) жөнінде барлык мәліметті хабарласын.

РСДЖП Орталық Комитетінің шетелдік өкілі Н. Ленин

1905 ж. 29 августа Женсоада 
жазылган

Бірінші рет 1931 ж. басылган Ко.іжазба боС.^\...л см чо^ і .чаі
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Вас. В-ч жолдастын өтініші бойынша. менін каулым- 
нан онын көрсеткен жерін (өз ісін нашар жүргізетін, бі- 
рак баскалардын кемістіктері туралы сумаңдап сөз жүр- 
гізетін адамдар табылады деген жерін) түсіндіремін. 
Л\ені бұл арада біреуді аныптағысы келді. т. с. деп ойлау 
негізсіз. Әрбір партия кызметкерінің жүмысында өзінін 
кемістіктері және мннустері бар, бірак кемістіктерді сы- 
нағанда немесе атарды партня орталыктары алдында ка- 
рап тексергенде шектен шыкпау үшін. с ақ  болу керек, 
шектен шыккан сонсакка жүгіртушілік басталады. Л\енің 
каулымның бүкіл мағнасы бүтінден осы с а қ т а н д ы -  
р у д а  және теріс, жаман басталған іс бірден токтатыл- 
сын деген өтініште боіып отыр.

Н. Ленин

147

1905 ж. 79 авгусга Женевада 
жазылган

Бірініиі рет 1931 ж. басилган Колжазба бойынша басылып спыр



337

148
А. В. ЛУНАЧАРСКИПГЕ

Қымбатты Ан. В.! •
Сіздің «3 революция» деген кітапшаңыздың жоспарын 

көріп аса катты қ у а н д ы м .  Дурысы, Сіз Плехановқа жа- 
уап беруді әзірге коя турыныз: бул ызалы доктринер өз 
бетінше уре берсін. Осындай кезенде арнап философияга 
кірудін не кажеті бар!? Бар күшті салып с.-д. үшін істеу 
керек — Сіз барлық жумыс уақытыңызбен шақырылып 
алынғаныңызды ұмытпаныз.

Ал 3 революцияға тезірек шугыл кірісіціз. Бул тақы- 
рыпты негізді түрде, жаксы етіп істеп шыгу керек. Муны 
Сіздің шығара алатыныңызга оенемін. Социалпзмнін 
міндеттерін, оның мәнін жә:іе жүзеге асырылу шарттарын 
түсінікті түрде антып беру керек. Сонсоң — кәзіргі рево- 
люцияда жеңіс, шаруа қозғалысының маңызы (ерекше 
бір кішкене тарау), енді толык жеңіс неде болмақ? уа- 
кытшэ үкімет, революциялық армия, көтеріліс — күрестің 
жаңа формаларының маңызы жоне шарттары. А’1а 1789 
және а’1а 1848 революция. Ақыр соңында (мучы екінші 
бөлім, ал алдыңғыны үшінші бөлім еткен жақсы), рево- 
люциянын буржуазнялық сыйпаты туралы, экономика- 
лық жағы туралы толығырақ айту керек, ал сонсоң осво- 
бождениешілерді олардың барлық мүдделері, тактикасы, 
саясатқумарлығы жағынан бақайшағына дейіп әшкере- 
леу керек.

Шынында да, бай және «Искраның» оңбагандарына 
қарсы айбынды такырып. Тезірек кірісе көріңізші, мүны- 
мен кебірек шұғылданыңызшы. Осы тақырыпта мазмұн- 
ды, түсінікті бір нәрсе беру ерекше маңызды.
22 34-том
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Ал соіісон тағы жіктеліс туралы. Сіз мені түсінбелініз. 
Сізге мен: тосудын керегі жок, өйткені бүлар түрлі такы- 
рыптар: бірі — тарих (осынын өзін жөндеуге тырыса- 
лык); енді бірі — олардың аіітыс тәсілдерінің очеркі. 
Айталы;;: «Түрпайы әдебиет» деген такырыпта әдеби- 
сыіі очеркі. Ал мұнда, бірнеше тараудан тұратын бүкіл 
бір кітапіпада, «Пролетарнймен» айтысындағы Старовер, 
Мартов жә.іе басқалардың барлык пасыктыктарын цнта- 
та етіп келтіріп, түсіндіріп және сонымен катар «Көпшілік 
пг- ә тде азшылык па» дегенде, т. т. кайталауды талдап шы- 
ғу херек. Олардын соғысу ә д і с і н і ң усақтығы үшін 
оллрды маскаралаңыз. Олардан тип жасап шығарыныз. 
Нак өздерінен цитаталар алып, олардың түтас тұлғасы- 
нын г.эртретін жасаңыз. Сіз мұньг шығара алған болар 
едініз, бұған мен сенемін, тек азын-аулак цнтаталар жый- 
насаныз болғаны.

Колынызды катты кысамын. Сіздің Ленин
Р. 5. Ічузьмин-Қараваев жөніндегі макаланы алдым. 

48 ж. фельетонын да.

1905 ж. августың аягында жазылган 
Женеөадан Италияга жіберілген

Біріниіі рет 1934 ж. басылган Колжазба бойыниіа басылып отыр
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РСДЖП ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТІНЕ
Орталык Комитет мүшелеріне Лениннен

7 сентябрь 1905 ж.

Кымбатты достар! Бүгін Мемлекеттік дума туралы 
Бундпен, латыштармен еіс. конференция242 өткізуге рын- 
залык бергендіктеріціз туралы хабар алдым. Іс бүдан бір 
ай бүрын болса да, бүгін ғана хабар алып отырмын! Ма- 
ған калып отырғаны тек: сіздерге тағы бір рет «наразы- 
лык» жазу (бүл іс, сірә, меніц кәсібіме айнала бастаған 
тәрізді)...

Меи сіздерді 4-ші еъездіц алдында «партияныц уставы- 
на және калауына карамастан кос орталыкты калпына 
келтіру» деп аталатын кылмыс үшін формалдык жолмен 
айыптаймын. Күдай акы, осыны істенмін. Сіздер кос ор- 
талыкты туғызып отырған жоксыздар ма, ойлаиыздар- 
шы! Мен лауазым бойыниіа Орталык Комитеттің органын 
баскаруым керек емес пе? Солай емес пе? Бірак маған 
тактиканын бірде-бір мәселесі туралы буйырмасынга түк 
жазбай огырғанда, ал жанаша I сентябрьде «күні бұрын 
белгіленген» кездесу туралы форрррмалдык сүратпаны 
жауапсыз калдырып отырғанда, мен оны калан істемек- 
шімін! Егер бізде алауыздык басталып кетсе. одан не 
шығатынын сіздер ойлацыздаршы! Тым болмаса бір 
адамды «мемлекеттік манызы бар» істер жөнінде дер 
кезінде жазып тұруға міндеттеу де кыйын болғаны ма??

Д\ен А\емлекеттік дума туралы «Пролетарийдің» 12, 14 
және 15-і номерінде жаздым. 16-номерінде де жазамын, 
ол жанаша 12 сентябрьде шығады243. Бунд «Последние 
Известияда» (жанаша 1 сентябрьде, № 247) сандыракка 
дейін барған. Біз оған ендігәрі үмытпайтындай етіп сок- 
кы береміз. Бұл бундшылдар ешбір төзіп болмаіһындай 
топастар, мактаншактар, акымактар, есуастар. «Искра»
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П. А. КРАСИКОВҚЛ

14. 9. 05.

Қымбатты дос! Сіздіи пессимиетікпен ж азған хатыныз- 
ға жауап каитаруға асығудамын. Фактыларды тексере 
алмаймын, бірак Сіз асырып антып отырсыз-ау деп он- 
ланмын, ол бір. Орталык Комитегтін жедел .іиск кгары 
жаксы. ал «Рабочиндын» 1-номері өте ж аксы 244. Бұл ірі 
іс. Акша жағымыз кәзір нашар, бірак байланыстар бар 
және үмітіміз өте жаксы. Өте көрнекті жэне табысты бір 
ірі іс жасалды, демек, «финансист», күмиы жоқ, ұныктал 
жаткан жэк. Екіншіден: Сіз нэрселерге дұрыс караман- 
сыз. Орталық Комитетте немесе онын агенттерініц ара- 
сында толык ынтымактастыктыц болуын күту — утопня. 
сҮйірме емес, партия» ғой, суйікті дос! Істіц пегізгі салма- 
ғын жергілікті комитеттерге көшіріціз, олар автономнялы,
олар толык кеністік береді, олар акша жоне баскаш а 
байланыстар үшін, әдебиет бетіпде шығып сөйлеу жоне 
баскалар үшін еркіндік береді. Байқаныз, сіз, баскалар- 
га кіна етіп тағып жүрген қатеге өзініз ұшырап калма- 
ныз: уһлемеңіз, аһла.маңыз, ал агентура ұнамайты екен, 
онда комитет жұмысына күш салыцыз және өз пікірлесте- 
рінізді осы жұмысқа күш салуға көтерініз. Анталык, 
«агенттермен» сіздін араларыцызда адауыздык бар екен. 
«Агенттермен» таласып жатканиан гөрі, усіресе ынты- 
макты, принципті комитет болса, озініздіц көзісарасыныз- 
ды комитетте өткізу және онда ашык, тура, батыл жолды 
жүргізу анағұрлым дұрыс болады. Егер комитеттердіц 
кеселі және «агенттерге» тхрлып кегкендігі жонінде Сіз- 
дікі жөн болса, онда ол ауруды емдеу ы сіздіц өз
қолынызда той: жаиа-тармаі ай комыз^мВ^ жүш салыц- 
дар. Қомнхет авюномиялы. К о м и іс д Д и ^ И Ь ^ к , нэосені
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съездеріе і иеиі еді .  Комятеттер карарлар шығара ала- 
ды. Комитеттер өздерінін. баспасы болуына праволы. 
«Бастыктарға» карап кол кусырып отырманыз. дербес 
түрде жүмыска кірісініз. Енді сіздін іс өрісініз кен. еркія, 
аса манызды комитетте жүмысыныз дербес. тәуелсіз, 
игілікті жүмыс. Бүл жұмыска жан сала кірісініз. ынты- 
макты серіктер тауып алыныз. жүмысшылардын арасына 
ба'ыл. кенінен араласыныз, листоктарды каптата берініз, 
о л и  р д  ы б і з г е ,  Ш в а р ц қ а ,  м а ғ а н ,  Г а л е р к а -  
ғ а  з а к а з ғ а  б е р і ң і з, комитеттін атынан өзініздін 
партиятык пікірінізді естірте мәдімденіз. Сеядіре айта- 
мыи, Сіз осы жолды ұстасаныз, Орталык Комитеттін 
агенттеріне және мү-шелеріне өзініз жеке әсер еткендегі- 
ден гөрі, бүкіл партпяға және Орталык Комитетхе өзініз 
катаған бағытта әсер ету үшін мын есе артык істеп піы- 
ғасыз. Менін ойымша, мәселеге Сіз партия тұрғысыная 
емес. ескі тұрғыдан. үнірмелік тұрғыдан капайсыз. Орта- 
лык Комитет сайламаіы орган. съезд уакьғты алыс емес, 
Сіздін правоныз өзікізде. олаоды пайдаланыңыз және 
жігерлі, батыл пікірлестерініздін бәрін нак сол жолмен 
бастаныз: комитеттерге тартыныз!! Агенттермен өзініз 
жеке счйлесу аркылы емес, форма.ілык жалмен комитет- 
тер аркылы тегеуірінді басу керек. Егер Комитеттерге 
барғысы келетін болса, онда ешбіреу агенттікке баруға 
міндетті емес кой!

Сіз: агент Мямлин «Искраның» хлестакозтік макала- 
сы әділ деді деп жазыпсыз245. Жаксы. Бұл онын «з еркі. 
Бірак «Летучий Листоктің» 1-ші номерінде Орталық 
Комитет: партиянын 2/3 біздің жагымызда деп мәлімдеді. 
Демек. Л\ямлин өзін өзі соккыға жыкты! Сіздін міндеті- 
ніз — Л\ямлиндерді, олармен сөйлесу аркылы емес. каита 
оларлы өз комитетініз аркылы ауыздыктау. әшкерелеу, 
зйгілеу. Комитеттер Л\ямлиндерді тағайындантын адам- 
дарлы сайлайды, ал партиянын тағдырын Л\ямлиндер 
шешпейді. Комитеттерді жігерлі адамдар катдарына 
алатын болсын: жұрттын бәрі үшін ұран міне осы. сізге 
беретін кенесім: осы ұранды жұртка тарату, кұлакқа 
кұю, жүзеге асыру.

Агент Л\ямлин екі Орта.лык Органның болуын жактай- 
ды. Тағыда: бұл мәселені кім шешеді? Комитеттер және 
олардын 4-ші съездегі де.легаттары шешеді. Бір. екі коми- 
тетті дайындаиыздар: міне ізгі және іс бабындағы мін-
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дет Сізге осы. Мямлиндер женеді екеи делік. Кі митеттер. 
тіпті бір комитет те, өз органын ұйымдастыруға пра: ■ >лы!! 
Міне сондыктан да Сіз: «Троцкнйдің листоктарын басып 
жатыр» деп жазғаныцызда (егер листоктар жібі түзу 
жэне түзетілген болса, бұл арада ешбір өрескелдік жок. 
Мен оныц, айталық, Сіз редакциялаған лпстоктарын 
С-Петербург комптетіне де бастырып шығаруға кецес 
беремін), немесе Сіз: «Борис а 1а күнаға батуға жакып» 
деп жазғаныцызда, Сіз ескі, партиялыкка дейіпгі көзка- 
расқа түсіп, кателесіп отырсыз. Түсінбеймін. Бористер 
бар екен делік. Мұндайлар әрқашанда мол. Бористер мен 
Мпмлиндер көпшілік (комитеттсрдің көпшілігі, мұны 
ұмытпаиыз, комитеттердің) болып шыккан екен делік. 
Сонда «бүкіл бұрыиғы жұмыс кұрыды» деген корытып- 
ды шығарасыз. Неге? «Пролетарийдіц» өлгендігі неде 
немесе ол калайша өледі?? Тіпті «екі Орталык Орган- 
ның» болуы сыяктьі сорақылық та «Пролетарийді» өл- 
тіре алмайды, тек каиа усгавқа мағнаеыздык енгізеді. 
Бірак өмірдіц өзі «Пролетарипді» қалдырады да, мағна- 
сыздыкты айдап шығады гой. Ал «Пролетарнйді» жа- 
буға Мямлиндер де бел байлай алмайды. Ал акырында, 
Сіздіц пессимизміціз рухында қолайсыз аяқталудыц ен 
жаманып алалық: жабылады-ақ делік. Ол кезде мен: 
ендеше Пнтер комитеті не бітіреді?— деп сұрак коямын. 
«Пролетарий» «екі» Орталық Органның бірі болғандагы- 
дан гөрі, Питер Комитетінің органы болғанда нашар 
болатын болғаны >ма?? Питер комитетінің «Пролетарий- 
імен» формалдық түрде емес, іс жүзінде тыгыз, ұдайы 
катынасты болуы үшін дереу жігерлі түрде шара көріиіз, 
сонда — сіздер жүздеген Мямлиндер коркынышты бол- 
майтын дэрежеде өз позицияңызды және өз идеялары- 
ңыздың әсерін күшейтесіздер. Питер комитеті — барлык 
агенттерді косқандағыдан үш есе артык күш. «Пролета- 
рнйді» Питер Комитетінің органы етіңіздер, ал Пптер 
Комитетін «Пролетарийдің» бүкіл идеясы мен тактика- 
сын жүргізуші етіціздер, міне — мямлиншілдікке карсы 
шағыну, уһлеу аркылы күрес емес, реалды күрес осы. 
Питерде жүздеген адрестерді табуға болады. Питерде 
көптеген қолайлы реттерді табуға болады, корреспопден- 
цня жағын жолға коюға, қатынасты жандандыруға, лис- 
токтар заказ беруге, «Пролетарнйден» ллынған макала- 
ларды лпстоктарда кайта  басып шыгаруға, листоктарда
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қаГіталап айтуға, бұларды листоктарға айналдыруға, т. т. 
және т. т. істеуге болады. Листоктарда жалпыпартия- 
лық мәселелер туралы да сөз кылуға болады және тиіс 
(жуырда Кострома комитеті бізге Плехановтың Халық- 
аралық бюроға тағайындалуына қарсы карар жіберіпті: 
тұрған бойы жанжал, баоқа түк те е.мес!) Орталық Ко- 
митетке былжыр шағым жазу арқылы емес, комитеттік 
үгітті үлгілі түрде жолға кою аркылы, партияға арнап 
айбынды листоктар іиыгару арқылы мямлиншілдікке кар- 
сы күресу керек!

Сіз «Заряның» 5-номерінен (??) (Прокопович туралы) 
деп менің кандай макалам туралы жазып отырсыз246? 
Таңмын. Сіз Рубенге неліктен рыйза емессіз? Мені Рубен- 
мен де, Лалаянцпен де қалайда тікелей байланыстыры- 
ңыз.

Қолыңызды қатты кысамын. Жиі жазып тұрыңыз және 
жабырқамаңыз! Ал Мямлиндерді елец қылмаңыз!

Сіздің Н. Ленин

Женевадап Петербургке жіберілгсн ■ 
Біріниіі рет 1926 ж. басылган Колжазба бойыниіа басылып отыр
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С. И. ГУСЕВКЕ

Нацияға Лениннен

20. 9. 05.
Қымбатты дос! 3-номерлі хатыңыз үшін рахмет. Мүм- 

кін, оның бір бөлегін басып шығарармыз. Сіз тек фор- 
малдық імәселелер бойынша емес (устав туралы, байла- 
ныстар туралы, адрестер, т. б. туралы емес), тек коррес- 
понденттік такырыптарға емес (оқыйғалар пәлендей, 
түгендей болды), Өз көзқарастарыцыздың м а з м ү н ы  жө- 
ніндегі тақырыпта, біздің тактиканы Өзіңіздің қалай 
т ү с і н е т і н д і г і ң і з  туралы, ол тактиканы рефераттарда, жый- 
налыстарда және т. б. іс жүзінде Ө з і ң і з д і ң  н а қ  қ а л а й  
жүргізіп отырғандығыңыз туралы редакциямен бірінші 
болып әңгіме бастадыңыз. Бізбен орыс практиктерінің 
мұндай әңгімелері біз үшін а с а  б а ғ а л ы ,  сондыктан Сіз- 
ден, кімде-кім Орталық Органды ө з і н і ң  Орталық Органы 
деп санағыеы келсе (ал оны партияның кандай мүшесі 
де солай санауға тиіс), ол адамның формалдық түрде 
қағаз жазумен немеее рапорттармен тынып қалмай, қай- 
та нақ ә ң г і м е л е с у г е ,  әңгімелескенде б а с п а с ө з  ү ш і н  е м е с ,  
қайта олардың белгілібір көзқарастарды жүргізуі тура- 
лы редакциямен идеялық байланыс жасау үшін әңгіме- 
лесуге, тиіс екендігін барлық жерде үнемі уағыздауыңыз- 
ды, еске салуыңызды, талап етуіңізді сізден мейліише 
қатты өтінемін. Ондай оңгімелерді жәй желікбастық деп 
қарау — тарөрісті практицизмге ұшырау және біздің 
бүкіл практикалық жұмысымыздың, бүкіл үгітіміздің 
барлық принциптік, идеялық жағына немқұрайды қара- 
ғандық болады, өйткені айқын, ойластырылған, идеялық 
мазмұны жоқ үгіт азғындап барып сөзуарлыққа айнала- 
ды. Ал айқын идеялық мазмұн жасау үшін Орталық 
Органмен бір ғана қызметтес болу жеткіліксіз, оның
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үстіне практиктердін белгілі кағыйданы калай түсінетін- 
дігін, белгілібір көзкарастарды іс жүзінде олардың ка- 
лай жүзеге асыратындығын бірге талкылаулары кажет. 
Мұнсыз Орталык Органның редакцнясы тұрмыстан кол 
үзіп калады, оның уағызы кабылдана ма, оған үн коса 
ма, өмір оның түрін калай өзгертетінін, кандай түзету- 
лер. косымшалар керек екенін біле алмайды. Бұлай ет- 
пенінше, социал-демократтар: жазушы тек ойына келген- 
ді жазып, окушы тек окып отыратын дәрежеге түседі. 
Бізде партиялык байланыстың қажеттігін түсіну әлі на- 
шар,— оны сөзбен де, үлгімен де нығайтып отыру керек.

Сіздін хатыңыздың бір бөлегін басу үшін Сіз көрсеткеч 
үлгіні пайдалануға тырысамын247. Жалпы алғанда, біз 
бір пікірдеміз және Сіз бен біз бір жерден шығып отыр- 
мыз (Сіздің пікірлеріңіз менің «Екі тактикадағы» пікір- 
леріммен үйлеседі). Шінара айтканда, Сіз буңараны ке- 
теріліске әзірлеу деген сөзі үшін меньшевиктерді бекер 
айыптайсыз ғой деп ойлаймын. Мұнда кате болған күнде 
де, ол түбірлі кате емес.

Қолыңызды катты кысамын. Сіздің Ленин

Женевадан Одессаға жіберілген
Біріний рет 1926 ж. басылған Колжазба бойыниіа басы.іьіп отыр
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РСДЖП ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТІНЕ

Сіздердін 24. VI. 1905 шыккан 2-номерлі жедел лнстогі- 
ңізді тек бүгін (жаңаша 3. X. 05!!) алды.м. (Өзілін мү- 
шелерін үш айда бір хабарлап түратын «Бірынғаіі орта- 
лык»...)

«Партия уиымынын негізі» деген макала нте жаксы. 
А\еньшевиктерге әліппені кандайлык шайнап беруге т\рл 
келетіндігін байкап отыр.мын! Бірак шынында да солаіі 
етуге тура келеді. А\акалапын авторы мүны тамаша жа- 
саған. Мен оны «Гіролетарийде» басып шығарсам деп 
ойлаймын. Әрине, кеш, бірак ештен де кеш жаксы.

Осы макала маған мынадай ой салды: Сіздер Орталык 
Комитетті үн-түнсіз халде калдырмай, кайта үнемі свй- 
леп түратын етулерінізге болады және гиіссіздер. Агент- 
термен келісілген жерлерде және кездесулерде «сыбыр- 
лау» жолы.мен идеялык басшылык ету уакыттары нтііт 
барады! Саяси әдебиет аркылы басшылык ету керек. Бү.і 
үшін «Рабочий» жарамсыз, онын ролі баска. Сіздерге 
Орталык Комитеттін 2 баспа беттен аспайтын бюллете- 
нін сөзсіз шығару, бірак аптасына екі рет шығартып түру 
қажет. Онда саяси, тактикалык немесе ұйымдык та- 
кырыпка бір кішкене макала, сонсын үш жолдан түра- 
тын үсак кыска хабарлар болуы керек. Тек 1) баспаха- 
нада басып шығару керек, өйткені гектограф өте жаман 
(шынымен-ак іиапишң істейтін ен болмаса кішкене бір 
техниканын болмағаны ма?) және 2) муны уактында 
әрі жиі-жиі істеу керек.

Сіздердін «Рабочийді» апталык кішкене газетке айнал- 
дыру жөніндегі жоспарыңыз маған айкын е.мес. Менінше, 
көпшілікке тарайтын орган бір баска да (мен мұны жак-
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тамаймын, бірак съезд шешті, сондыктан оөз болуы мум- 
кін емес), ал шын жетекші жалгысаяси макалалардан 
туратыи Оюллетень бір баска. Сіздердін уш-тәрт жа.чсы 
кызметкеріиіз бар, демек, аптасына екі кішкене макала 
алу тіпті оцай, ал маішзы орасан зор батар еді!

1905 ж. 3 октябрі^де Ж гневада 
жазылган

ВІрІншІ рет 1926 ж. басылган Колжазба бойыниіа басылып отыр
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3. X. 05.
Кымбатты лостар! Бір топ документтер алдым және 

Дельтаның толык әңгімесін тындадым. Барлық пункттер 
бойынша жауап беруге асығудамын.

1) Тағайындалған уақытка мен бара алмаймын, өйт- 
кені кәзір газетті тастап кетуге болмайды. Воинов Ита- 
лияда бөгеліп қалды. Орловскийді бір іс жөнінде жібе- 
руге тура келді. Істі тапсырып кететін ада.м жоқ. Демек, 
іс, сіздің тағайындағаныныз сыякты, орыс октябріне 
дейін қалдырылады.

2) Ен зәру сұракты қайталаймын: Халыкаралык бюро- 
ға формалдык жолмен жауап кантарыңыз. Шетелдік 
конференцияға біреуді жібересіз бе. Дәл көрсетіціз: кімді 
және кашан. Кімді тағайындайсыз,— муны да дәл көрсе- 
тіңіз. Олай болмаса X. бюро алдында бсделдеріцізді 
адам айткысыз тусіресіз.

3) Пле.ханов жонінде де формалдык және үзілді-кесіл- 
ді түрде: я немесе жок деу керек. Кімді тағайындау ке- 
рек? Бул мәселені кейінге калдыру барыпша қауіпті.

4) Жарыя баспа жөнінде формалды қаулы алып, тсз 
шешіңіз. Малых248 пен договор жобасын жасап мсн Сіз- 
дерге титтей де зыян келтіргенім жоқ, өйткені бүл — жо- 
ба. Тек мынаны ғана кайталап аптамын: асырауга пар- 
тияныц күші жетпейтін бір топ адамға Малых табыстабу 
мүмкіншілігін берді. Муны ұмытпацыздар. Малыхпен де 
договор жасауға, баскалармен де істі Шмндт сыякты 
жүогізе беруге кенес берер еді.м.

5) Барлык агенттердіц таралынан дерлік Орталык 
Комитетке деген оппозішня жөнінде мыналарды антамын. 
1-шіден, Инсаров пен Любичтіц кооптацня іануы, мүм-
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жаксы.іап уньшдастыруға жұмсауға тніспіз. Бул талтя- 
ка «өзімшіхзік» сыякты кәрінер, бірак бұл бірден-бір 
дұрыс тактика. Егер біз жаксы топтаскан. әбден уным- 
даскан батсак. егер біз түрліше саруайыіыщылдарды, 
кашкындарды өз катарымыздан аулактасак. онда біздіа 
иығым уйткымыз. онша кеп болмаса да. «ұйымдык жағы- 
нан күнгірт» букіл тосырды өзініа соаынан ертіп әкетеді. 
Ал егер бізде ұнткы батмаса, онда. меньшевнктер өзде- 
рін ірітіп. сонсын бізді де ірітеді. Егер бізде мығым ұйгкы 
болса. онда біз өзімізбен бірлік жасауға тез кендіреміз. 
Ал егер бізде унткы батмаса, онда оаска ұйткы емес (ат 
жок). иіатастырушылар устем батады. ал онда, сендіре 
аіітанын. жана ұрыс-керіс, ылажсыздан жана жіктеліс 
және бұрынғыдан жүз есе жаман ештесу пайда батады.

Кәнекен, өз күшімізді арггырып. уставтын және тактн- 
калык нормалардың айкын жобасын жасап. нактылы бірі- 
гуді әзірлелік. Ал бірігу туралы бос сөз еейлеп. партняньод 
батшектері арасындағы катынастарды шатастыратын 
кұрғак мылжыңдарды, менінше, арамыздан аяусыз 
аластауымыз керек.

Кахдарынызды кысамын. Сіздіа Н. Ленин

ЖШІПЯ
Ғ Л -ІЛ .2 2 С С . б с й и > —2  О -Г и ^
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5. X. 05.
Қымбатты достар! Рейнерттің жаңа хатын кәзір ғана 

алдым. Мен оның ұсынысын мұқыят ойластырдым, Дель- 
тамен сөйлестім және өзімнің 3. X. 05 хатымда мақұлда- 
май берген жауабымды қайта қарап шықтым.

Орловскийді мен бір аптадан кейін қайтара аламын. 
Онда менсіз, мүмкін, екі апта ылаждап тұра алған болар 
еді, ал мен күнібұрын бірнеше мақала жазған болар 
едім және шінара жол үстінде де оны-мұны жазған болар 
едім. Бірақ дегенменде сіздің жоспарыңыз маған мүлде 
орынсыз болып көрінеді. Кәзір шетелдік газеттерде бы- 
қып жатқан хабарлардың бәріне қарағанда Финляндия- 
да кәзір сұмдық ашынушылық бар. Бірсыпыра бас көте- 
рулердің дайындалып жатқандығы туралы, көтеріліске 
әзірленіп жатқандық туралы тікелей хабарлап отыр. Кә- 
зір ол жерге әскерлерді ерекше көп жіберіп жатыр. 
Жағалық және теңіздік полиция төрт есе күшейтілген. 
іоііп Огаііоп250 оқыйғасынан кейін жағалыққа келетін 
кемелерге әдейі барлық көңілді аударған. Көптеген жер- 
лерде қару табылған жоне енді оны жан салып іздеуде. 
Қарулы түрде қол сұғу үшін соқтығысуды әдейі туғызуы 
әбден мүмкін деп есептейді.

Осындай жағдайда онда жалпы жыйналыс жасау тіп- 
ті қажет болмай-ақ тәуекелге бару деген сөз. Бұл тура 
көзсіздік орекет болады. Болмашы бір кездейсоқ нәрсе 
(мұның ықтыймалдығы кәзір Финляндияда ерекше зор) 
болса болғаны, бүкіл Орталық Комнтет те, Орталық Орган 
да толығынан күйреп түседі, өйткені онда бұл арада бәрі 
де бет-бетіне ыдырайды. Жағдайға турасынан қарау ке- 
рек: мұның аты партияны түгеліпен меньшевиктік көсем- 
дердің жүндей түтуіне беріп қоя беру деген сөз. Ойластыра
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келе, мұны істеуге біздің правомыз жок екенд!. іне сіздер 
келісесіздер, оған менін көзім жетеді.

Жоспарды былай етіп өзгертуге батмас ла екен. осыны 
талқылауды сұраймын. Бәріміз Стокгольмге жынна.тсак. 
Сіздер үшін бүл кәзіргі жоспарға карағалда азырак ко- 
лайсыздык болады, бірак орасан тиімді. Қаіайсыздык — 
бір жағына '/2 күн (жанында кездесуге үйғарылган Лбо- 
дан есептегенде) немесе гпахітигп бір күн кешеуі.-.дсйді. 
Бәрін қосканда 2 күн, айталық, тіпті 4 күн Схмсы . Бүл 
мүлде.м түк емес. Тиімділігі — кауіпсіздік артады. О .а 
жалпы сәтсіздікке үшырау мүлдем батмайды. Демек,біз 
Орталық Органнын және бүкіл Орталық Ко\ с д таг- 
дырын титтей де тәуекелге салмаймыз, ешбір сека квз- 
сіздік жасамаймыз. Сіздердің кейбіреулерініз клрнс ; >ч 
келе алады: оларды қамауға алуға батманты. ІС.скг.лп- 
ры баска біреулердін паспсрттафын тауып а.н; тх смесе 
паспортсыз өте береді (финляндықтар она.й егк ' 
жібереді дейді Дельта). Сәтсіздікке үшыраған к\ ;с. 
бұл, біріншіден, барлығының емес, бірен-сар; . ; ;ь * 
сәтсіздікке ұшырағандығы болады, ал екіншіден, мүл- 
дем ешбір айғақсыз, сондыктан іоке тергеу жүр; ч - 
де полицияға елеулі ешнәрсе табу мүмкін емес. С»гііа 
біздің 2—3 күн әбден сенімді жыйналыс өткіу\гс \ 
гіміз болады; барлық документтер болады (мен бүлср ;ы 
апарамын, ал сіздер өздеріціздікін почтамен ж; 'ор»\ 
т. с.), қалаған протоколдарды, үндеухаттарлы жә о ёо.с- 
қаларды жасауға мүмкіндік болады. Ақырынта, од \л- 
қытта біз Стокгольмнен сіздер үшін де жоне лнего\геі\ 
үшін де жұмыс істеуім үшін, меніц Стокгольмго \ ба 
руыма болмас па еді, байкап көрер едік, т. т. (меныне- 
виктер оңтүстікте осы тәрізді бір нәрсе іетегенге 
сайды).

Осы жоспарды мұкыят талқылауды өтінемін. 1'гер 
імақұл тапсаңыз, менің Стокгольмге кашан келуімді көр- 
сететін бір санмен (30 =  мен сентябрьдіц 30-ында сонда 
болуға тиіспін; 2 немесе 3 =  мен октябрьдің 2 немесе 3-ін- 
де болуға тиіспін, т. т.) маған Болеславтың қолымен мына 
адреске: Кгоирзку, 3. гие Оа\̂ іс1 БиГоиг, Оепеүе телсграм- 
ма беріціз.

Қолдарыцызды қысамын. Н. Ленин
Женеөада жазыяған 

Бірініиі рет 1926 ж. басьиган Колжаөба бойынша басылып отыр



254

155
РСДЖП ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТІНЕ

8. X. 05.
Кымбатты достар! Халықаралық бюроға өкілдік мәсе- 

лесінде маңызды бір бетбұрысты сіздерге дереу хабар- 
лауға асыкпын. Меньшевиктердің оңтустік-орыс конфе- 
ренциясы ол жөнінде қарар қабылдады, бұм карарда 
1) менің өз басыма соракы өтіріх таңылған. Мен «Про- 
летарийдің» 20-номерінде жауап беремін-31, бұл номер 
бүрсікүні шығады. 2) Плехансвтан п а р т и я н ы ң  
о л а р  ғ а ж а т ат ы н б ө л е г і н і ң  өкілі болуьш сұ- 
райды.

Бізге керегі де нақ осы! Плеханов олардың тілегін, 
әрине, орындайды. Оның біз ұпиін сойканды жалған би- 
тараптығы бұзылады, дәлелдеуге керегі де осы еді. Мейлі, 
Халыкаралык бюрода екі өкіл: көпшшіктен бір өкіл, аз- 
шылықтан бір өкіл болсын. Бүл бәрінен жақсы. Сонымен 
катар, егер Плеханов азшылыктан болса, бул тіпті жақ- 
сы. Бүл болашак бірігу үшін тамаша үлгі батады. Катты 
өтінемін: енді Плеханоз турасындағы пікірді мүлдем 
тастаңыз және көпшіліктен өз делегатыңызды тағайын- 
даңыз. Біз тек сонда ғана толык қамтамасыз батамыз. 
Орловскийді тағайындау жақсы батар еді. Ол тілдерді 
біледі, сөйлеуге шебер және көзге көрнекті. Қатынастың 
көпшілігі, тұтелдей дерлік, хат жүзінде болады және біз 
де, әрине, кеңескен болар едік. Шынында. кеңесетін тұ-к 
те жок: бұл өкілдік — барып тұрған форма.ідық нзрсе, 
бұған сізді тәжрибе бойынша сендіремін. Плеханов бір 
кездері бұл өкілдікті әлде неше рет Кольцовка тапсыр- 
ған болатын, Кольцоз тіпті тұжке аспайтын «парламен- 
тарий» және жалпы алғанда адам айтқысыз жалкау бол- 
са да, мұнан ешуакытта ешбір зыян ботған емес.

Колдарыңызды қысамын. Н. Ленин
Жгнееада жазылган 

Зірініиі рет 1026 ж басылган Ко.іжазба бойынша базьиып отыр
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А. В. ЛУНАЧАРСКИЙГЕ

11 октябрь.
Қымбатты Ан. Вас.! Мақалаңыз өте қызықты және на- 

ғыз мезгіліндегі тақырыпты алып отыр. Жакын арада, 
«Ьеірхі^ег Уоікзгеііип^»* басмақаласында земствошыл- 
дардың сентябрьде өткізген съезі үшін оларды маскара- 
лап, олар «конституция ойынын ойнайды», олар кәзірдің 
өзіиде өздерін парламентарийлер деп дандайсыды еіс. еіс. 
деген. Парвус пен Мартовтың катесі осы жағынан тал- 
дауды өте керек кылады. Бірақ Сіздің мақалаңызда тал- 
дау шықпаған. Меніңше, мақаланы екі бағыттың біріне 
ыңғайлап өзгерту керек: не негізгі салмағын біздің «пар- 
ламентарнзм ойынын ойнайтын» жаңа искрашылдарға 
аудару, парламентаризмнің шартты, уақытша маңызы 
бар екендігін, революциялық күрес заманында «парла- 
менттік жалған үміттердің» оңбағандық екендігін, т. т. 
толық көрсету, мұны әліппеден түсіндіру (росснялықтар 
ушін өте пайдалы!) және Гильфердингті тек иллюстра- 
ция үшін ғана, жұқалап қана келтіру керек. Не Гильфер- 
дмнгті иегізге алу керек, онда мақалаға баска бір ат 
беріп, бірақ Гильфердинг тарапынан мәселенің койылы- 
сыиыц өзін анығырақ сыйпаттап, мақаланы аздап қана 
өзгертуге гура келеді. Әлбетте, Сіз мақаланы өзгертудің 
бәлкім баска да бір жоспарын табарсыз, бірак, мұны 
қайткенде де дереу колға ала көріңіз. Уакыт бар, өйткені 
макала бұл номерге бармас еді (Москва оқыйғалары252-|- 
+  ескі материал барлық орынды алып койды). Демек, 
макаланы жіберу мерзімі— 17.X. еейсенбі күні. Негізді 
макала жазып, 17. X. жіберуіңізді қатты өтінемін. Бірін-

* — «Лейлцлг Халык Газеті». Ред.
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ші бағыгта әз'ертсегхз жаксы батар ед'. батим басмаха- 
ла батьш шығар!

Егер б :з 'е  каэірлхя вз::-:де парламент бо-тса, біз «Мос- 
коэскяе Веломости>-ға соп:га* калеттгрдх. Мялшовш 
жәле К -ны міндеттх түрде колдаған баіар еііи  Масе- 
лен. ка.тта дауыска са-тғанда еіс. Онла бұл тагггъск. с-і 
партиянын дербестігін титтей ле бұзбағая батар еіі. 
Бірак парламент заманында емес. реаатюоля замаиьшд 
(Сігле бұтт айырмашылык такырылгын атында-ак белгі- 
ленген) ргеолюция.іи< жо.імг.ч кургсуге қабі-іетсіз адя- 
дарды колдау 1) біздіа партиямыздың дербесіігш бұя 
батыл табылады. Келісімнін айкын жане ашык бог/н 
мұмкін емес. Бұл, катдау ұшіін ез лраватарын сага емес 
Сізлін ахітканыныз сыякты, езінін резатвошія жасаұта 
праватарын атап айтканда ссату» баталы. Парламел- 
те біз дербестігімізді тхгттей де жоғалтлай отырып ш - 
даймыз. Енді біз, Милюковтархы белгілі шарттармез 
біз үшін свйлеұте міндетгеа. біз ез дербестігімлді жоғал- 
тамыз. Сонсок. бастысы 2) мұлгдай қатдау ревоіюонш 
опасыздык жасағандык батыл табылады. Парламенг агі 
жок. Милюковтардың ж а л ғ  а н  ү м і т т е р і ғана бар. 
Революішя ұлыін парламенттік әдіспен куресу емес, пар- 
ламент үиіін резатюциялық жалмен кұтресу керек. резо 
люция ұгшін д э р м е н с і з  спарламентте» отырыл кұре- 
су емес, к ү  шт і парламент ұлпін реаатюоиялык жатмен 
күресу керек. Енді Россияда реватюшия женбейінше пар- 
ламенттегі жеңістердің күллісі (Мемлекеттік дұтма немесе 
осы тәрізді нәрселер) н о л ь ,  натьден де жаман. бйткені 
с Ъ и к ц и я м е н  квзді бұлдыратады. Парвут мұны тусіз- 
беген.

Кадеттер казірдік езінде ге^іегипдзіаһі?** батып алды 
(Трубецкойлар жэне Мануйловтар ректор ратінде еіс.1, 
кэзірдін езінде (жыйналыстарды маскаралау аркылы) 
жыйналыстар бостандығынын екінші кабатына, жалған 
парламентаризмнін кабатына шыкты. Оларға керегінін 
езі де: пратетариат іс ж)'зінде подва-іда кала отырып, 
өзін екінші кабаттамыз деп масаттануы, өзін парламент- 
тік күшпіз деп кыялдануы, скатдау» шарттарына, т. б. 
рыйза батуы еді. Бұл бай такырып! Біз кәзірде халыкгын

* — карсы. Ред.
** — үкіметке катысуға к аб й етгі. Ред.
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резаіюаиялык күресімен к\тптіміз және жалған парла- 
ментаризи жағынан нашармыз. Кадеттер керісініие. 
Олардың барлык максаты бізді жалған парламентаризм 
жағына тарту. сИскраэ өзін алдауға жол берді. Нақосы 
арада «парламентаризмнің» революаияға катынасын 
б а р л ы к  х  а ғ  ы н а н талдау орынды болады ((са- 
лыстыр: Матх Франшіядағы 1848 жылғы тап күресі тура- 
лы))

Міне, Сізде белгіленіп отырған осы пікірлерді (әлбет- 
те. мен оларды вте жалпы түрле және шамамен баяндап 
отырмын> дамыту керек, шайнап, ауызға салу керек. 
Россияндар парламентаризм мен революцяя арасындағы 
аракатнастын әліппеден бастап түсіндірілуіне кәзір өте 
мүктаж. Ал Мартов және К° байбаламдап: жарыялылық 
тезірек батса екен! ашык істеу тезірек болса екен! тіпті 
кзлай ботса да, жарыя болса екен! деп ойбайын салады. 
Бізге нак кэзір шыдамдылык керек, революцияны жүргі- 
зе беру, мардымсыз шала жарыялылыкка карсы күресу 
керек. «Искраэ мүны түгсінбеді. Барлык оппортунистер 
сыякты, атар жұмысшылардың жігеріне және табанды 
резатюциялык күресіне сенбеііді. Москва — оларға сабақ 
батады. Ал бү*л арада тағы оңбаған Парвус үсақ-түйек 
келісімдер тактикасын Россияға көшіреді!!

Менін хатымды алдыңыз ба? Қолыңызды катты кы- 
самын. Ан. Ал.-ке салем.

Сіздің Ленин

ПОб ус I! октябръЗе жвзм-ітая Жгкеаадак Итаишяга жіберілггн
Біриаиі рет №11 лс. басылтан Колжазба бойымшл басылып отыр
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С. И. ГУСЕВКЕ

Нацияга Лениннен

13. X. 05.

Қымбатты дос! Кәсіпшілік күрес туралы Одесса коми- 
тетініц карары (6 немесе 5-номерлі «шешімдер», анык 
емес; 24-номерлі хатта. 1905 ж. сентябрь деп көрсетілген) 
меніцше зор кате. Менін ойымша, мұны, әрине, меньше- 
виктерге карсы күрестіц кызығына түсіп елігуден деп түсі- 
ну табиғи нәрсеболады, бірак екінші бір шекке үрынбау 
керек. Ал карар нак баска бір шекке ұрынып отыр. Сон- 
дыктан мен Одесса комитетініц карарын сын көзім.чен 
карап талдауға кірісемін, жолдастардан менің пікірлерім- 
ді, әсте ілік іздеуден барып тумаған пікірлерімді, талкы- 
лауды өтінемін.

Карарда үш (номерленбеген) бөлім дәлелдеу жағы 
және бес (номерленген) бөлім тікелей карарлык жағы. 
Бірінші бөлім (дәлелдеудің бастапкы пункті) әбден жак- 
сы: «пролетариаттыц таптык күресінің барлық көрінісіне 
басшылык етуді» өз міндетімізге алуымыз керек және 
кэсіпшілік күреске басшылык ету «міндетін ешуакытта 
ұмытпауымыз керек.» Тамаша. Сонсоц екінші пункт: 
карулы көтеріліс әзірлеу міндеті «бірінші кезекке» койы- 
лады дейді және (3-ші пункт немесе дәлелдеудіц аяғы) 
«сондыктан да пролетариаттыц кәсіпшілік күресіне бас- 
шылык ету міндеті лажсыз түрде екінші кезекке көшірі- 
леді» дейді. Бұл, меніцше теориялык жағынан дұрыс 
емес және тактика мағнасында теріс.

Бірімен-бірі тец праволы сыякты, бір салада тұрған- , 
дай екі міндетті: «карулы көтеріліс әзірлеу міндеті» мен 
«кәсіпшілік күреске басшылык ету міндетін» салғастыру 
теория жағынан дұрыс емес. Бірі бірінші орында тұр да, 
ал екіншісі екінші орыида тұр деседі. — Бұлай деу —
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жөні баска екі изрсені салыстыру чоне салғастьіру леген 
сөз. Қарүлы көтеріліс— кәзіргі хезечде саясн курсспң 
эдісі. Кәсішпілік күрес — букіл жұмысшы ло.п д.іысыіімң 
үнемі. кашггализм тұсында әрқашан черскгі. опрлық ке- 
зендерде сөзсіз болагып лвріністерінін бірі. Мен «Неістсу 
терек?»*54 деген шығармамда цагатаға а.іғап бір жерде 
Энгельс ггролетарлык күреспн. үш түрлі негіап формасы: 
экояомикалык. саяси. теориялык — ягни касіпшілік, саяси, 
теориялык (ғылыма. идеялык. фи :ософиялык' күрес фор- 
масы болады деп ажыратады. Күрестің бұл негізгі фор- 
маларының бірін (кәсіпшіпік күрес формасын) коаіргі 
кезенде күресгщ баска бір кегізгі формасының тэсиімен 
катар коюға каланша болмақ? бүкіл касіпшілік күресті, 
сміндет» ретінде. саясн күгестіц кәзіргі және <>сге бірден- 
бір емес кұралымен катар коюға калайша болмақ? Бұл 
ешбір үйлесімсіз бір нәрсе. мұның өзі ортак бір боліміх' 
келтірмей ондык үлесті жуздік үлеспен ксса салумен бір 
нәрсе. .Меніңше. дәлелдердің осы екі пункті іе (екінші 
және үшінші пункті) алыпып гасплуға тиіс. «Косіпшілік 
күреске басшылык ету міндеті" мен жалпы алғанда бүкіл 
саяси күреске басшылык ету міндетін ғана. идеялық кү- 
ресті жалпы тұтас алып оны жүргізу міндетін ғана қатар 
коюға болады. саясн күрестің. немесе идеялық күрестің 
поленден бір жеке. кәзіргі. осы күнгі міндетгерш қатар 
коюға әсте болмайды. Осы пункттердің екеуінің де орны- 
на саяси күресті. социал-демократия идеяларыиың бүкіл 
көлемінде жұмысшы табын ағартуды. тұтас, шыы социал- 
демократиялык козғалыс жасау үшін жұмысиіы қозгалы- 
сының барлық көріністерінін арасында тығыз, ажырамас 
банланыстың болуына тырысу қажет екендігін бір мипут 
те ұмытпаудың кажет екендігін керсету керек еді. Бүл 
нұсқау дәлелдердің екінші пункті бола алар еді. Үшінші 
пункті кәсіпшілік күресті буржуазияның жан сала тара 
тып жүргеніндей тар мағнада түсінуден, тар мапіада 
коюдан сактан.дырудың қажеттігін көрсету баіа а.іар 
еді. Мен, әрине, карар жобасын үсынып отыргапым жок, 
ол туральв айрыкша сөз кылүға тұра ма іегеіі маселені 
козғап отырғаным жок; мен озірге тек сіздіц пікіріңһ 
калай етіп айтканда теорня жагынан дүрыс бо.іар еді де- 
генді ғана қарастырып отырмын.

Тактнка жағынан, қарар осы формасында карулы ка- 
терілістін міндеттерін тіпті дурыс киіімай оіыр.
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Карулы кетеріліс саяси к~оесгІЕ жэғлргы әлісі 6і .ТіП 
табылгть:. ГЦюлетариаттыЕ түргысынан кграғснла кзту- 
лы кгтеріліст::-; т-іы ска жету: уш:н. я ш  беска бір көте- 
рі-л стін еуес. лрэлетарльск жёне ссллал-лемократгя бас- 
шылык етллг: келерілістін табысты болуы уліін жүуыс- 
шы козғалыскнын бгрлык жактагкн кен хгмыту хгрек. 
Сондыктан н-_ерілісгін мінзеті мен кэсшшілік куресхе 
басшгылых ету мінэетіа б:р-б:р:не карск кою нлеясн 
меілінше терзс. Мұнымея кетеріліс мінлеті төченлетітелі 
үсгкт2.тглы. Тутас а.ткл бткі* жүмысшы возғалыеша 
кэркткнлы жассулкн. онк аягктаулын орнына. кетеріліс 
міндеттерія кгнлағыбір 5в.ту болъгп шығьга олкр. Егі 
нәрсе: жалпы кәсіюплік ктрес туралы карар (Олесса К> 
мнтегінін карары ссы к.к:ырыяща Ж 2зк.тған) жонеОлесса 
Комитетічін кэзіргі жумксынлг күштердз белу туралы 
карар і схздщ и ц ің м тп  і осыған ауын кетіп отыр. ал му- 
кын өзі мул.лем. мүллем бгска нәрсе) бір-бірічен бензе 
араластьфы.тып жібері.тген сыякты.

Тар мағналағы гтрирііпг б ел ія іщ  ■ о и с р ж т о  пункт- 
теріне квшемія.

А(і I. <Кәсілолактарчен байланыстырылатын> «жалған 
учіттерлі әшкерелеу керек»— бүғгн алі онтпа-чүнша ке- 
лісуге болалк. бірак. мұны альга тастаса жакск батар елі- 
1-шіден. бул езі козғг.тыстын бар.тык жактарынык бір- 
бірімен ажырамас банланысы көрсетілдте тиісгі бататын 
дәлелдеу жағына кіреді. 2-ш:ден. К2ндай жалған үміттер 
екенліг: ды. Егер мұяы еягізу керек батса. он-
ла: капиталистік коғамла жумькшы табынын экономика- 
лык және баска муктаждарын канағаттандыру мүмкінді- 
гі туралы буржуазиялкқ жалған уміттер, дел косу керек 
батады.

...сжумысшы кэзғалысынын тултк: максаттарына кара- 
ғанда олардыч (одактардын ба?| тарөрістітігін мейлінше 
баса керсете отырыл». Баксак. кәсіподак атаулынын бәрі 
старерісті» екен. .Ат пратетариаттын саяси уйымымен 
байланысты болган соииа.г-демокрагля.шк кәсіподактар 
ше? Мэселенін туйіні кәсіподактардын «тарөрісті» бо- 
луында емес, кайта с ы бір жггын іжэне жалғыз бол- 
ғандыктан да тарөрісті ботған нсагын) баска жактармен 
байланыстырүда. Демек. не мұны алыл тастау керек неме- 
се тағыда біржагынын барлык жактарымен баіианысын 
жасау, нығанту, кэсілодактарға социа.\-демократиялыі\;



С. И. Гүсевке 361

мазмунды, социал-демократияяық насихатты сініру, олар- 
ды бүкіл социал-демократиялық жумысқа тартудың, т. т. 
қажеттігі туралы тағыда айту керек.

Асі II. Жарайды.
Асі III. Кәсіподақтардың міндеті мен қарулы көтеріліс- 

тің «ен манызды, ен бірінші міндетін» салыстыру жоға- 
рыда көреетілген себептер бойынша дурыс емес. Қәсіпші- 
лік курес туралы карарда карулы көтеріліс туралы сез 
кы.тл-дың қажеті жоқ, өйткені қарулы көтеріліс— II 
пунктте айтыдған «патша самодержавиесін кулатудың» 
к\7)алы. Кәеіподактар көтеріліс үшін өзіміз куш алатын 
базаны кенейте алар еді, демек, тағыда айтамын, бірін- 
біріне карсы кою кате бо.дады.

АсЗ IV. «Кәсіподактар мәселедерінде» «экономнзмге» 
канта ора.дып отырған «азшылық деп аталатындарға 
карсы идея.дык кажырлы курес жүргізу керек». Одесса 
комитетінің қарары үшін бул тым жалпы айтылған емес 
пе? Бул артык кетуші.дік болмас па екен? «Кәсіподактар» 
туфалы бүкі.д меньшевиктердіц бірде-бір карары баспа- 
сөзде сыналған жоқ кой. Осы мәселемен парасатына шак 
ке.дмейтін ынтамен шуғылдану тенденцнясы үшін лнбе- 
ра.ддардың оларды мактап жүргендігі ғана корсетілген.
Ал мұнан: біз «парасатты турде» ынта салуымыз керек. 
бірак біз де сөзсіз ынта салуымыз керек деген корытын- 
ды ғана шығады. Меніңше, не бул пунктті әсте алып тас- 
тап, тарөрісті.діктен сактандыруды және буржуазия мен 
либералдардың кәсіподактардың міндеттерін бурмалау 
тенденция.дарына карсы куресу керектігін көрсетумен 
тыну керек;— немесе бул пунктті меньшевиктердің белгі- 
лібір карарымен (кэзіргі уакытта маған бұл сыякты ка- 
рарлар мэлім емес; әлде сіздің онтүстікте Акимовтіц 
пәлендей-бір карары шыкты ма) байланыстыра отырып, 
арнаулы түрде тужырымдау керек.

Асі V. Міне бұл іс. «Егер мүмкін болса, басшылық ету» 
деген сөздердің орныиа мен «басшылык етуді де» деп 
жазар едім. Біз «егер мүмкін болса» бэрін де істейміз.
Бул сөздерді осы араға жәие тек осы араға енгізу, бас- 
шылык етуге біз беГше азырақ тырысатындай, теріс түсі- 
нік туғызады, т. с.

Жалпы айтканда, меиіңіие, бұл мэселеде меньшевик- 
термен куресіі асырып корсегуден сақтану керек. Нак 
енді, мүмкін, кэсіподақгар гез гуа бастар. Шеттемеу керек
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26. X. 05-
Кы>гбатты зэер\-ціка!

'А'зкыч архі-.: С:лт'ч үзак хлтынылды алдық. Қнп ра\- 
мет Б:з Г.мтерден хдоарды вте аз аламыз жэне бізге түрлі 
листтк-лг іьі дл аз жітереді. Бізге барлық және түрлі жа- 
на чарселедд: түтел. сонымен катар корреспонденциялар- 
ды >: ?е?'д тұру ниетінізден жаза көрменіз.

ЛІеСчдге. С з  паргня істері жөнінде, пессн.мнзм күшті, 
де~ .'сырынкырап керсегіп отырсыз. Осы арадағы- 
лардга айтзнын. Ліе:; осында «пернфериялардан» «Про- 
лета; ': >т? е күлдырап барады. істер ада.м айткысыз
жаман ж\-рш отыр, газет кері кетіп барады, т. б., т. б. де- 
генд: : ем ест::мін. Түс корқынышты, бірак күдайдың 
63! ракымды. Кәзіргідей орасан зор козғалыс жагдайын- 
да ~- ?т: = күпыя істеп отырғанда дүние жүзінде бірде- 
сгр Орталык Комитет мүдделердін тіпті '/іооо үлесін де 
канағаттгндыра алмайды. Ал біздің үрандарымыз, «Про- 
летарнйдің» үрандары, жапан т\-здегі жалғыз адамның 
далъісы сыкқты, етеусіз калмайды, мұны біз универси- 
тетте 10—15 мын адам катыскан митингілер туралы ха- 
барлаған тіпті жарыя газеттерден, т. т. көріп отырмыз. 
Біздін Росснядағы революцня, қудай ақы, жақсы рево- 
люция! Жуырда кайта.мыз деген үмітіміз бар — іс тацқа- 
ларлық тездікпен осыған бара жатыр.

Біз Орталык Комитетпен кездесуді калайда ұйымдас- 
тырамыз. Енді бұл шешілген мәселе және реттелген іс, 

Алауыздыктар жөнінде де Сіз асырыцқырап көрсетіп 
отырған сыяктысыз. Мен бул арада «Пролегарнй» мен 
Орталык Комитеттің арасьшда ешбір алауыздык бар деп 
білмеймін. Көтеріліс уакыты ма? Мұны кім айтып бере 
алады? Меніц өз басым мұны көктемге дейін жоне Мвн-
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чжуриядағы армия кайтканға дейін кейінге қалдыра тұ- 
рар-ак едім, мен мұны кейгнге соза түсуді бізге заты 
тиімді деп ойлауға бейіммвн. Бірақ бізден мұны, бәрібір, 
сұрамайды ғой. Кәзіргі уақыттағы орасан зор стачканы 
алыңызшы.

Орталык Комитет істің салмағын әдебиет аркылы бас- 
шылық етуге көшіріп отыр, меніңше, мұның өзі дұрыс 
тактика. Мен тек кәзіргі уакыт үшін өте пайдалы «Рабо- 
чий» мен катар 2 беттен, шахігтиіт 4 беттен тұратын. жиі- 
жиі шығатын, аптасына кемінде бір рет, бәлкім тіпті, екі 
рет шығып тұратын кішкене, икемді, үгіттік бюл.тетень- 
дердің шығарылып тұруын макұл көрер едім. Кәзірде 
қозғалыстың орасан зор, адам айткысыз өсіп отырған 
кезінде партияға тек баспасөз аркылы ғана басшылык 
етуге болады. Сондыктан да негізгі ұрандарды және не- 
гізгі окыйғалардың корытындыларын беріп отыратын 
икемді, орамды, жиі-жиі шығып тұратын кыска листок- 
тар-бюллетеньдер ұйымдастыру керек.

Орталык Органның токталуына келетін болсак, бұл 
арада бір түсінбеушілік бар. Олар тіпті де Орталық Ор- 
ганды туншықтыруды онлаған жок, кайта бүкіл істің 
күйреуінен қорықты. Ал жалпы алғанда, шетелдің маңы- 
зы кәзір сағат сайын төмендеуде, бұлан болуы сөзсіз де. 
«Пролетарийді» Питерде Невский көшесінде шығаруға 
сәті түскенге дейін, біз оны, әрине, ешбір жағдайда тас- 
тамаймыз. Бірақ, енді жарыя газетке де көп көңіл бөлу 
керек. Ал шет елде істі шінара (насихаттык әдебиет) 
жабуға тура келіп отыр,— жуырда оны мүлдем жауып, 
Питерде ашамыз.

Кетерілісті дайындауда мен дереу барлык жерде ең 
кең түрде, өздері немен болса да қаруланып алатын және 
түрлі жолмен дайындалатын өте кішкене (үш адамнан) 
көптеген, жүздеген, мыңдаған дербес жауынгер отрядтар 
құруды уағыздауға кеңес берер едім. Қайталап айтайын: 
көтеріліс уакытын көктемге дейін с о з а  түрар- ақ  
едім, алайда менің алыстан тұрып пікір айтуым, әрине, 
кыйын.

Қолынызды қатты қысамын. Сіздің Н. Ленин
Женевадан Петербургке жіберілген 

Бірініиі рет 1926 ж. басылган Ко.іжазба бойыяша басылып отыр
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Бізлш зка реіакпзя-тьи; комзгтетке іжетг адамі жәю 
«Нозаа Жззяь» реіакааясына Итехазоеш шачхругл 
мағгя ерік беретгін-бермеагіндерщізді іереу жлзып ж (.V- 
ре хопыЕыздаршы- Телеграмха берініа (койылғлн кол— 
Бо.те.:.таз. .\трес — Круиская): Я неыесе яаж. с-* г.;:л кеа 
үлгіг батмаса та. мен оньгмен жакындасуғл гагыда гыры- 
сьсг көремін.

В05 ж ТГ агстбргтде Ж гкгзддя ЖХЭЫЛгОН.
БірЫий. рет £*'25
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Аса кадірлі Георгий Валентинович!
Л\ен Сізге осы хат аркылы сөз салып отырмын, өйткені, 

социал-демократиянын бірігуінін кажеттігі мәселесінің 
кәзірдін өзінде біржолата пісіп жетілгендігіне сенемін. ал 
бірігу ушін нак кәзір әсіресе зор мүмкіндік бар. Сізге 
тікелей сөз салуды кенінге калдырмауыма екі себел боі- 
ды: 1) Питерде с.-д. жарыя «Новая Жизнь» газетінін 
уйымдасуы және 2) соңғы күндердегі окыйғалар. Егер 
тіпті осы окыйғалар тез арада біздін Россняға кайтуы- 
мызға себеп болмаса да, калай да біздін кайтатын уакыт 
енді ете-мете жакын және с.-д. газет аса келелі ортак 
іске дереу негіз жағдай туғызады.

Біздер, большевиктер, Сізбен бірге істеуге катты қү- 
мармыз, мүны Сізге менін кайталап жатуымнын кзжеті 
бола кояр ма екен. Д\ен, жаңа газеттің барлык редактор- 
ларына (бүлар әзірге жеті адам: Богданов, Румяннез. 
Базаров, Луначарский, Орловский, Ольминский және 
мен) Сіздін редакииялық коллегияға енуіңізді өтініп кол- 
лективтік және ресми түрде сөз салулары үшін Питерге 
хат жазлым. Бірак окыйғалар күтпейді, почта катынасы 
үзіліп калды, сондыктан да мен кажет болған адымды, 
сайып келгенде, бір формалдыкка бола кейінге калдыру- 
га өзімді праволымын деп санамаймын. Шынына келген- 
де, мундай ұсыныска бәрінін де келісіп, куанатындығына 
мен әбден және сөзсіз сенемін. Барлык большевиктер 
Сізбенен болған келіспеушілікті әркашан да, ерекше 
жағдай туғызған уакытша бір нәрсе деп карап келгенді- 
гін мен жаксы білемін. Талас жок. күрес келешек бірігу- 
ді кыйындатпай коймайтын адымдарға, мәлімдемелерге, 
сөздерге бізді жиі итермелеп отырды, бірақ бірігуге әзір-
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лік, орыс с.-д. таидаулы күшінің жумыстан окшау туруы- 
ның мейлінше теріс екендігін түсіну, бүкіл козғалыс үшін 
Сіздің басшылық түрде, жақын, тікелей катысуыңыздың 
мейліниіе қаг/сет екендігін түсіну,— осылардың күллісі 
біздің ойымызда әркашан да болып келді. Сондыктан 
біздің бәріміз де барлык кыйыншылыктарға, кедергілер- 
ге карамастан, біздің Сізбенен бірігуіміз бүгін болмаса 
да ертең, ертең болмаса да бүрсікүііі қалайда болатыны- 
на катты сенеміз.

Бірақ осының ертең болғаннан гөрі, бүгііі болганы 
жақсырақ. Істер кәзір сондай бет алып отыр, ксшігіп қа- 
луымыз мүмкін, ал біз кешікпеу үшін барлық күш-куа- 
тымызды салмақшымыз.

Сіз бізбен бірге істегіңіз келе ме? Егер Сіз екеуіміз 
кездесіп, осы тақырыпта сөйлесуге келіссеңіз, мен бүған 
өте куанған болар едім. Жүзбе-жүз кездесксн жолда 
көптеген түсінбеушіліктің жойылатындығына жоне бірігу 
ісіндегі кыйыншылықтар тәрізді норселердің көбі жайы- 
на калып қоятынына көзім жетеді. Сіз түпкілікті келіс- 
пейтін болса немесе кәзір келіспейтін болса деп, мен сол 
қыйыншылықтардың кейбіреулерін алдан козғаімакшы- 
мын.

Қыйыншылықтар мыпадай: 1) жаңа редакцпяның көп- 
теген мүшелері мен Сіздің араңыздағы алауыздықтар.
2) Социал-демократияның екі бөлегінің біріне Сіздің 
кіргіңіз келмейтіндігі.— Біріпші кыйыпшылыкты, менің- 
ше, жоюға обден болады. Сізбеи біздің келісетін жерле- 
ріміз теория мен тактиканың шамамеи антканда 9/іо мә- 
селесін камтыйды, ал '/іо не бола ажырасу орыисыз. Ме- 
нің шығармаларымдағы, Сіздің пікіріңізше, кейбір кате 
пікірлерді түзеткіңіз келді және түзеткіңіз келіп те отыр. 
Бірақ мен ешбір жерде жоне ешуакытта соішал-демо- 
краттардың бірде-бірін өз көзкарастарыммен матап 
тастауға әдейілеп әрекет жасаған емеспін және жаңа 
редакциядан ешкім, сөз жоқ ешкім өзіи ешкандай 
«лениншілдердің» катарына усынған е.мес. Барсоіітың 
3-ші съезде сөйлеген сөзі бул жөнінде жалпы көзқарасты 
білдіреді. Сіз жоғарыда аталған жеті адамның үшеуі- 
нің255 философиялык көзкарасын қате деп сапайсыз. Бі- 
рак бул үш адам да өздерінің осы көзкарастарын партия- 
лық ешбір ресми іспен байланыстыруға тырысқан емес 
жоне тырыспайды да. Бул үш адам да,— ы Л ^ж ерден-
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бекерге емее, өзіме мәлім дәл фактыларға сүненіп айтьш 
отырмын,— Сізбен бірге істесуге аирыкіна куанған батар 
еді. Кәзіргі уакытта саясат жағынан ажырасуымыз, 
ажырасканда көпшіліктің көзкарастарына Сіздін жалпы 
тілектестігіңіз өзіңіздің рефератыныздан да мәлім 
болып отырған кезде, Сіздің соңғы шығармаларыңыздан 
да көрініп отырған кезде, Сізбен, бәлкім, неғүрлым ын- 
тымактас Парвустың позициясынан жанамалай көрініп 
отырған кезде, Сіз бен біздің кәзір саясат жағынан ажы- 
расуымыз мүлдем керексіз болар еді, мүлдем орынсыз, 
соцнал-демократия үшін мүлдем зыянды болар еді.

Жүз мыңдап болмаған күнде, он мындап жүмысшы 
окушысы болатын жаңа жарыя газет,— сонымен катар 
Сіздің орасан мол біліміңіз және орасан зор саяси тәж- 
рибеңіз орыс пролетариатына аса керек болып отырған 
кезде Россияда істелетін ертеңгі жүмыстың күллісі,— 
осының бәрі жаңа негіз жасайды, осы негізде ескіні ұмы- 
ту, нақтылы жұмыста үйлесіп кету бәрінен де оңай бата- 
ды. Женевадағы жүмыстан Питердегі жұмыска көшу — 
ажырасудан бірлесуге көшу үшін психологнялық жағы- 
кан және партиялык жағынан адам айткысыз колайлы 
көшу, сондыктан мен 2-ші съезден бергі жерде болмағая, 
сірә, жуырда кайталамантын осындай бір кезенді боска 
жібермеспіз деп катты сенемін.

Бірак бұл арада екінші бір кыйыншылык бар. Сіз, бәл- 
кім, партияның бір бөлегімен бірігуді қаламайтын 
шығарсыз. Сіз іске өзіңіздің катысуыңыз үшін сошііііо 
$іпе яиа поп* ретінде, бүкіл партияның бірігуін талап 
етерсіз. Мұндай бірігудің тілек ісі және кажет іс екендігі 
жөнінде Сіздікі әбден жөн. Бірақ кәзіргі уақытта мұндай 
бірігу мүмкін бе? Сіздің өзініз бұған мүмкін емес деп 
жауап беруге бейімсіз, өйткені жуырда федерацияны ға- 
на ұсындыңыз. Пролетариатка біздің ыкпал жасауымыз 
үшін енді ең кең трибуна Питерде шығатын күнделік 
газет болып табылады (біздің оны 100 000 дана етіп шы- 
ғаруға, әрбір номерінің бағасын 1 тыйынға дейін түсіруге 
шамамыз келеді). Кэзіргі уақытта меньшевиктермен 
коалициялык редакция мүмкін бе?? Біздің ойымызша да 
мүмкін емес. Меньшевиктердің ойынша да мүмкін емес. 
Федерацияны ұсынуыңызға карағанда, Сіздің ойыңызша

Ф
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— сөзсіз шарт. Ред.
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ла мүмкін емес. Шынымен-ак. үш газет шығару керек 
болғаны ма? Бізде саньш келгенде ешқандай үйымдық 
алауыздык болмай отырғанда және партняның ертең 
ашык жағдайға көшуі заговоршылдык жөнінде кауіпте- 
нудін барлык калдыктарын жок етіп жіберетін кезде, 
калайша біз резолюциялык соцнал-демократияның сияси 
органы үшін бір пікірге келе алмаймыз. Ал біздің такти- 
калык алауыздыктарымызды революцняның өзі керемет 
тездіктен сыпырып тастайды. ал оның бержағында 3-ші 
съездін қарар.шрына карсы Сіз ешбір алалык пікір ұсын- 
бадыныз. ал осы карар.шр — біздің бәрі.мізді, большевик- 
терді. байланыстыратын бірден-бір партия днрективасы 
ғой.

Осындай жағдайда. менінше, Сіздін біздің жағымызға 
көшуініз обден мүмкін және бұл өзі келешек бірігуді 
кыйындатпайды. кайта онайлатады. тездетеді. Сіздің 
шеттеп кетуйңіздің аркасында ұзакка созылған козіргі 
күрестің орнына бүкіл революцпялык социал-демократия 
ішінде неғұрлым берік жағдай пайда болады. Осының 
нәтижесінде күрес те неғұрлым бір саэбен, неғұрлы.м ұс- 
тамды ж\-ретін болады. Осының нәтижесінде социал-де- 
мократтардың бүкіл калын бұкарасы өзін дереу батыл 
және сенімді сезінетін болады — салған жерден баска 
бір рухтын лебі соғады және жаңа газет. артка карап 
жалтактамай. өткендегінін егжей-тегжейлерін казғыла- 
май. кайта кұ-рестің кәзіргі майданында жұмысшы табы- 
ка тек берік. ұстамды басшылык ете отырып, социал-де- 
мократияда сағат сайын алдыңғы познцияны жеңіп ала 
бастайтын болады.

Сіз бен екеуіміздің кездесуімізге келісуіңізді тағыда 
өтініп. Сіэбен бірге істеудің пайдалы. маңызды және ка- 
жетті екендігіне біздін бәрі.міздің, большевиктердің, се- 
нетіндігін білдірумен аяктай.мын.

Сізді шын жүрекпен кадірлейтін В. У.іьянов

1905 ж. октябрьдің аягынса 
Женевада жазылған

Бірінші рет 1926 ж. басылган Колжазба оойынша басы.\ып отыр
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отырған екі партиядан екі съезд шакыру жеңіл емес пе?? 
Шын социал-демократтардың, нак капдай социал-демок- 
раттардыц және кандай пропорцнямен катынасатынды- 
ғын алдын ала біліп алмай, «күрылтай съезіне» кандай 
акымак бағынбак???

«Екі съезд» ұранының сүйенетін мынадай жактары бар: 
1) екі партияның бірінің рыйзалығы; 2) көпшіліктің 
съезге толык әзірлігі және съезд шакыру үшін оның нор- 
маларының және оның праволарының белгілілігі; 3) бас- 
қа партияның топтарында да, үйымдарында да тездікпен 
дәл осыған жету мүмкіндігі: барлық топтарды жарыялау, 
оларды сүрап шығу, съездің уставының жобасын басыл 
шығару мүмкіндігі бар.

Ал сіздердің «кұрылтай съезі» үраныңыз,— кейбір 
уайымшылдардың уайымынан тұрады, өйткені партияның 
е ш б і р  бөлегі бұл съездің н е г і з д е р і н  ешбір жағы- 
нан білмейді. Сіздер тура күдікшілдер, әлеіз жүйкелі 
адамсыздар. Жиренішті ауруды, сасык ірің сыздауықты 
көрдіңіздер де, теріс айналып кете бердіңіздер. Адамзат- 
тың мінезіне карай айтканда бұл түсінікті, бірак дүрыс 
емес. Ал біз теріс айналып кетуге болмайды деп, үшінші 
партия ешнәрсе бермейді деп, ал кэзіргі екі партня дереу 
болмаса да, зардапты операцияларсыз болмаса да, әй- 
теуір бірігеді деп ойлаймыз.

1905 ж. октяйрһдің аягында — 
ноябрьдің басында жазылган 

Жснсвадан Одессага жіберілген
Бірішиі рет 1931 ж. басылган Колжазба бойынша басьиып отыр
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А. М. ГОРЬКИЙГЕ

Сәрсенбі, 14. VIII. 07.
Қымбатты Алексей Максимович! Біз бүгін Мешков- 

скиймен осында келдік, ертең Штутгартқа жүреміз. Сіз- 
дің де сонда болғаныңыз өте, өте маңызды болар еді258. 
Біріншіден, Сізді ресми түрде Орталық Комитет аркылы 
(кеңесші дауыспен) өткізді. Екіншіден, жүздескен өте 
жақсы болар еді, әйтпесе бәлкім ұзак, уақыт кездеспеспіз. 
Үшіншіден, Сізден небәрі бір тәулік жол және бір апта- 
дан артыққа созылмайды (бүл Лондон емес!). Сіз жек- 
сенбі күні немесе тіпті дүйсенбі күні шықсаңыз да ешбір 
кеш болмайды.

Қысқасы жұрттың бәрі Сіздің келуіңіз жағында. Ден- 
саулытыңыз жөнді болса,— келгеніңіз дұрыс. Халыкара- 
лық социалистерді жұмыс үстіндс көру орайын пайдала- 
нып қалыңыз,— бұл тіпті де, тіпті де жалпы танысу және 
мылжыңдасу емес. Келесі конгресс үш жылдан кейін 
ғана болады. Ал егер кездеспеген күнде өзіміздің түрлі 
істеріміз жөнінде ешқашан керегінше жазысу мүмкін 
емес. Қыскасы қалайда келіңіз. Көріскенше!

Мария Федоровнаға көп сәлем.
Сіздің Н. Ленин

Капри аралына (Италия) 
усіберілген

Бірінші рет 1930 ж. басылған Қолжазба бойышиа басылып отыр
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А. В. ЛУНАЧАРСКИЙГЕ

Қымбатты Ан. Вас.!
Ақырында, Сіздің кітапшаңыз259 алынды — бірінші 

бөлімі тіпті алдақашан келген болатын. Түгелінен окып 
шығу үшін ылғый аяғын күткен едім, бірақ келмей қой- 
ды. Үшінші қосымшасы («Аіаркс калай қарады», т. т.) 
әлі күнге дейін жоқ. Бұл өте күйінішті, өйткені колыңда 
бәрі толык болмаған соң, бастырушыға теруге беруден 
корқасың. Егер ушінші қосымшасын әлі де жібермеген 
болсаңыз, онда тезірек жіберуге тырысқайсыз. Ақша 
(200 сом) Сізге жіберілген; алдыңыз ба?

Ал Сіздің кітапшаңыздың маэмұнына келетін болсак, 
ол біздің бүкіл жүртшылығымызға ұнағаны сыяқты, ма- 
ған да өте қатты үнады. Өте қызғылықты және тамаша 
жазылған нәрсе. Тек бір ескертетінім: былайша айтқанда, 
сыртқы жағынан абайсыздықтары, яғни көрінген эсер- 
лердің, меньшевиктердің, синдикалистердің еіс. ілік та- 
ғуына сылтау болатын жерлері көп. Біз: түзеңкіреу керек 
пе, әлде алғысөзде ескерту жасау керек пе? — деп кол- 
лектив болып кеңестік. Соңғысын ұйғардық, өйткені түзе- 
туге көзің қыймайды; бұлай етудің өзі баяндаудың тұтас- 
тығыпа тым көп нұқсан келтіргендік болар еді.

Әлбетте, адал ниетті және байыпты окушы Сізді дұрыс 
түсіне біледі, бірақ дегенмен де жалған түсіндірушілер- 
ден Сіздің ддейі қорғанганыңыз жаксы болар еді, өйткені 
ондайлар толып жатыр ғой. Мәселен, Бебельді біздің сы- 
кауға тиісті екендігіміз өзінен өзі түсінікті, сондықтан 
мен Эссен жөнінде және жалпы алғанда неміс социал-де- 
мократиясы жөнінде таяуда бізге кілең мадактау жазып 
жіберген Троцкийдің пікірін макұлдамаймын. Эссенде 
імилитариэм туралы мәселеде де, колониялық саясат ту-
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ралы (дұрысырак. айтканда радикалдардың осы пунхт 
жөнінде Штутгартта жүргізген күресінің сынпаты тура- 
лы) мәселеде де Бебельдің айтканы теріс еді деп кносег- 
кен Сіздің пікірініз дүрыс. Бірак бұл жерде былай деп 
ескерту жасау керек: бүл — бізбен жолы бір адамның 
кателері және бұл кателерді тек осы жолда, марксиетік, 
социал-демократнялык жолда ғана т\'зетуге болады. ӨГіт- 
кені эеерлікті, синдикализмді (а Іа Езерский, Козловский, 
Кричевский — «Обозрениені», т. т. караиыз), анархизмді 
мадақтау үиіін Бебель жөнінде каскүнемдікпен мысадл 
айтып жүрген адамдар бізде көп (Сіз, сірә, олардың әде- 
биетін көрмейтін боларсыз).

Меніңше, Сіздің пікірлеріңіздін бэрін әркашанда бы- 
лайша баяндауға болады және баяндау керек те: бүл 
реттегі сын ортодоксияға, жалпы немістерге карсы бағыт- 
талмай, оппортунизмге карсы бағытталуы керек. Сонда 
Сіздің пікіріңізді бұрмалап түсіндіруге болмайды. Сонда 
мына корытынды айкын болады: большевизм тек неміс- 
терден ғана емес, сонымен катар немістер арқылы үйре- 
не отырып (Сіздің бүл талабыңыз мың мәрте дұрыс!), 
о ры с с и н д и к а л и з м і  м е н о п п о р т у н и з м і н  
ө лт і р у ү иі і н синдикализмдегі қүнарлы нәрсенің 
бәрін ала біледі. Мұны істеу нақ біздерге, большевиктер- 
ге, неғұрлым оңай және неғүрлым табиғи нәрсе, өйткені 
біз революцияда көбінесе парламенттік кретинизм мен 
плехановтык оппортунизмге қарсы күрестік. Толып жат- 
кан былык туғызатын (Россия үшін бұл өте-мөте кауіпті) 
синдикализмді Плехапов пен К°-ның педанттык кадеттік 
тұрғысынан емес, революциялык тұрғыдан тек біз ғана 
бекерге шығара аламыз.

«Пролетарийдің» 17-номері шықты және Сізге жібе- 
рілді. «Зарницы»260 да шыкты және Сізге жіберілді. Ал- 
дыңыз ба? «Товарищты» окып жүрсіз бе? Ол енді калай 
ұнайды? Сіз ескі достүрді жаңғыртып, оларды өлеңмен 
мазак етсеңіз кайтер еді? Хат жазғайсыз.

Қолыңызды қатты кысамын. Сіздің Ленин

1907 ж. 2 және II ноябрьдің 
арасында жазылған 

Куоккаладан (Финляндия) Италияга 
жіберілген

Ырінші рет 1934 ж. басылған Қолжазба бойыниіа басылып отыр
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А. М. ГОРЬҚИПГЕ

9. I. 08. Женева.
Кымбатты Ал. М.! Таяуда мен әнеліммен осында кел- 

дім. Жолда екеумізге де суык тиіп калды. Бұл жерде еп- 
теп-септеп орналасып жатырмыз, әзір уакытша батған- 
сон, бәрі де нашар. Сіздің хатыныз мені катты қуантты: 
шынында да, Капрнге тартып кетсек жаксы-ак батар еді! 
Сізге барып кайту үшін каланда бір уакыт табармын. 
Бірак, амал не, кәзір мүмкін емес. Біз мүнда газет шыға- 
ру жөніндегі тапсырмамен келдік: «Пролетарийді» Фин- 
ляндиядан осында көшірмекпіз. Тұрағымыз Женева бола 
ма, баска кала бола ма, ол әлі түпкілікті шешілген жок. 
Калай болғанда да асығу керек, өйткені жаиадан орна- 
ласудың әурешілігі толып жатыр. Істің жайы оңалған 
кезде, жазда немесе көктемде Сізге барып конак 
болсам деп едім! Сіздің Капрнде өте-мөте қай мезгіл 
жаксы?

Ден саулығыңыз калай? Хал-жайыңыз қалай? Жүмы- 
сыңыз жаксы ма? Сіздің Луначарксиймен бірге Италня- 
ны, жеке алғанда Римді аралап саякат жасағаныңызды 
жол-жөнекей Берлииде есіттім. Италия көңіліңізге ұнан 
ма? көріп жүрген орыстарыңыз көп пе?

Бізге кыдырып әңгімелесерлік мүмкіндік болу үшін 
Сіздің жумысыңыз көп болмайтын кезде Сізге барғаным 
жаксы ғой деп ойлаймын.

Менің кітабымды (12 жыл ішіндегі макалалар жыйна-
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гыныц бірінші томын)261 алдыңыз ба? Мен оны Питерден 
сізге жіберілсін деп тапсырғанмын.

М. Фед. — внаға көптен-көп сәлем. Көріскенше!
Сіздің Н. Ленин

Менің адресім: Мг. \У1. ОиІіапо[[.
17. Ние без сіеих Ропіз. 17. (сһег ҚйрГег). Сепёие.

Капри аралына (Италия) 
жіберілген

Біріниіі рет 1924 ж. басылған Қо.іжазба бойынша басылып отыр



377

165

А. М. ГОРЬКИЙГЕ және М. Ф. АНДРЕЕВАҒА

15. I. 08.

Қымбатты А. М. және М. Ф.!
Бүгін Сіздің экспресті алдым. Шіркін-ай, Капридегі 

Сіздерге жетіп бару керемет қызығарлық нәрсе! Сіздер- 
дің жақсылап дәріптегендеріңіз сондаіі, құдай-ақы, қа- 
лайда қамданамын және әйелімді де қасыма ерте баруға 
тырысамын. Тек мерзім жағын әлі білмеймін: кәзір 
«Пролетариймен» шүғылданбай болмайды, қалай болған 
күнде де оны жолға қою керек, жұмысты жөнге салу ке- 
рек. Бұған, т іп ітш п , бір-екі ай кетеді. Ал мүны істеу 
кажет. Көкіемге салым Капридің ақ шарабын ішуге, Не- 
апольды- көруге, Сіздермен әңгімелесуге жөнеліп кала- 
мыз. Айтпақшы мен итальянша үйрене бастадым және 
Мария Федоровнаның: езргеззо дегеннің орнына ехргеззо 
деп жазған адресін көргенде. шокірт сыяқты, тұра ұм- 
тылдым! Әкел бермен сөздікті!

Ал «Пролетарийді» тасу жөнінде жазамыз деп Сіздер 
өз бастарыңызға жұмыс тілеп алдыңыздар. Енді бізден 
оңай жалтарып кете алмайсыздар! М. Ф. — наға дсреу 
толып жатқан тапсырмалар беруге тура келеді:

1) Россиямен екі арада қатынап тұратын пароходтар- 
дағы пароход қызметшілері мен жұмысшылары одағы- 
ның (осындай одақ болуға тиіс!) секретарын қалайда та- 
бу керек.

2) Пароходтардың қайдан және қайда жүріп-тұраты- 
нын, қаншалық жиі жүретінін содан сурап білу керек. Ап- 
та сайын тасу ісін ол бізге қалайда ұйымдастырып 
беретін болсын. Мұның ақысы қанша болады? Бізге тын- 
д ы р ы м д ы  адам тауып беруге тиіс (тындырымды 
итальяндар бар ма?). Газетті жеткізу үшін Росеияда 
(айталык Одессада) оларга адрес қажет пе немесе олар
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газетті аздаған мөлшерде Одессадағы әйтеуір бір италь- 
ян трактиршісінде уақытиіа сақтан алар ма еді? Бул біз 
үшін аса қажет.

3) Егер М. Ф. — наныц өзіне осыныц бәрін реттеу, қа- 
растыру, іздестіру, түсіндіру, тексеру, т. т. мүмкін бол- 
майтын болса, онда бізді сол секретарьмен калайда тіке- 
лей байланыстыратын болсын: біз сонда онымен хат
жазысамыз.

Бұл іс жөнінде асығу керек: нақ 2—3 аптадан кейін 
осында «Пролетарийді» шығарармыз деп сенеміз және 
оны дереу жөнелту керек.

Ж ә— Каприде көріскенше! Байқацыз, А. М., сау бо- 
лыңыз!

Сіздіц В. Ульянов

ЖснглпПан Каппи аралына 
(Италия) жіберілген

Біріииіі рет 1924 ж. басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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Партиянын фннанс жағданынын ете ауыр (Ч\та!\н оір 
себебі — екі жылдың ішінде журттың барі астыргын жу 
мыстан тосансып қалды да, жарыя не.месе жар*к *т'Ч 
жарыя жумыспен «әулігіп кетті». Жасырын уйыміарсы 
кантадан дерлік кұруға тура келіп отыр. Буган 
жаткан акша керек. Ал барлық ннтеллнгентгік. метан 
дык элементтер партнядан кетуде: ннтеллнічмшнннын
кенін лыксуы орасан. Ашыктан-ашық қаражпг жыйнауга 
му.чкіндігі жок таза пролетарлар ғана қалып огыр.

Ағылшынға осыны түсіндірсеңіз, оған 2-ші Дума а̂ 
манындағы, қарыз жасалған кездегі жағдаіілар му.і и* с»> 
геше еді, партия өз борыштарын, эриие, төлеіі іі, бірак
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бұларды кәзір талсл ету мумкін еме:. лаиыксыз, мунш 
өзі өсімкорлык баіар  еді дед. т. т. уғындырсаныз жакгк 
болар еді.

Ағылшынды иландыру керех. Онын акша ала коюы екі- 
талай. Жанжалдаи тук те шыкзайды.

Жаңылмасам, фракция.гардь.~ мутелері бөле.ч-бөлек 
кол койған жә.че фракция-іар бойь.нта жгугд берер ден- 
мін?

Колыаызды кысамын.
Сіздін Н. Ленин

Р. 5. Сіздің адресінізді білмегендіғгген. мен Квелчке 
хат жазып, одан біраз әдебиет жыннауды өтінгенмін. Мен 
оған аса зор алғис айтамын: менін шала-шарлы ағш- 
шынша.м оған ылғык тусінікт: бола бермес деп коркамы:-:!

Менің адресім: VI. ОилапоЦ. 17. Р.ие йе5 йеих Ропіх 
Оепеае.

А  сневадйн Лондонға жьСерілг* 
Вірішиі рет 1930 ж. басыхғсм Кэяжсзбс бэйыншс Впгывю стъз
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2. II. 08.
Кымбатты А. М.!
Сізге екі іс жөнінде жазып отырмын.
1-шіден, Семашконың ісі женінде. Егер Сіз өзіңіз оны 

білмейтін болсаңыз, онда Сізге төменде көрсетілген нәр- 
сеге кірісудің қажеттігі жоқ. Егер білетін баісаңыз, ол 
қажет.

Л. Мартов Бернде шығатын с.-д. газетте «мәлімдеме> 
басыпты, онда ол: Семашко Штутгарт конгресінде деле- 
гат болған жоқ, тек журна.гист болды дейді. Оның с.-д. 
партняға жататындығы жөнінде бір де сөз айтпайды. 
Бұл — меньшевнктің турмеге түскен большевикке қарсы 
жасаған оңбаған әрекеті. Мен РСДЖП-ның Халықаралық 
бюродағы өкілі ретінде өзімнің ресми мәлімдемемді жі- 
бердім263. Егер Сіз Өзіңіз Семашконы білетін болсаңыз 
немесе Нижнийде білген болсаңыз, онда Мартовтың мә- 
лімдемесіне Өзіңіздің күйінетіндігіңізді, Сіз Өзіңіз Семаш- 
коны с.-д. ретінде білетіндігіңізді, халықаралық полиция 
қоздырып жүрген істерге оның қатысы жоктығына өзіңіз- 
дің кәміл еенетіндігіңізді айтып, Сіз де сол газетке қа.іай- 
да хат жазыңыз. Төменде мен газеттің адресін және Мар- 
товтың мәлімдемесінің толық текстін келтіріп отырмын; 
бұл мәлімдемені Сізге М. Ф. аударып береді. Редакцняға 
хатты Сіз өзіңіз орысша жазыңыз да, М. Ф. дан немісше 
аудармасын қоса тіркеуді өтініңіз.

Екінші іс. <гПролетарийді» шығаруға Роесиядан жібе- 
рілген үш кісі кәзір осында түгел жыйналдық (Богданов, 
мен және бір «практик»). Бәрі де реттелді, таяуда анонс 
шығарамыз264. Қызметкерлікке Сізді белгілеп отырмыз. 
Алғашқы номерлерге арнап Сіздің бірер нәрсе («Новая
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Жизньде* басылған мещиноық турилы зиметкамір ру*
хында ма, әлде жазып жаткан повестіцізден үзінділер 
ые2б:', т. с. болса да) Оере алатын-бере алмаіітындығышз 
жөнінде бір-екі ауыз сез жазып жіберініз.

Қолықызды каггы кысамып. М. Ф.— наға көп сәлем!
Сіздіц В. Уяьяноа

«Вегпег Ти&іиасһі»* газетінің іредакцияныц адресі: 
Қареііепзігаз&е б. Вегп. С.-д. органы) 1908 жылғы 30 ян- 
варьдағы 24-номерінде басылған иәрсе ыынау:

<гБгкІйгип£. 1п еіпі^еп 2еі1ипреп зіапсі ги іезеп, сіазв 
сіег ипіап^зі іп Оепі уегһаііеіе О-г Зішазсһко еіп Беіегіет- 
Іег бег Сепіег Сгирре сіег гиззізсһеп Зогіаіёешокгаііе іл 
Зіиіі^агі £е\^езеп ‘«еі. Эеш ререпйЬег егкіаге ісһ, ёазз 
В-г Зітазсһко пісһі Міі^ііесі сіег гиззізсһеп Бесііол аиі 
сіет ^епаппіеп Коп^геззе \узг ипсі кеіп Оеіеріегіепшал- 
сіаі Ьедеззеп ііаі. Ег \еаг сіогі пиг аіз Лоигпаіізі іаіір.

АІигІоЦ, Реіекіегіег сіег гиззізсһеп Богіаіаешокгаііе 
аиГ сіет Зіиіі^агіег Коп^гезз»**.

Бәрі осы. Мүндағы пасыктык сол — былайша карзған- 
да тозаң үшырылып отырған сыякты, сошіал-демокра- 
тня Семашкодан безбек!

Жснеоаоаи Қапри аралыңа 
(Иіалия) жіОерілген

Ыріиші рет І92І ж. Оасылғин Колжазда бойынша басылып отыр

* — «Бс>рн Сақшысы>. Ред.
** — «МллімОеме. КейОір газеттерде: таяуда Женевада камауға 

адыніан д-р Семашко орыс соиііал-демократііясыііын женевалык 
іоОынан Шіуігаргга делегат Оолыпты деген хаОар Оасылды Муны 
бекерге шыіару үшін мен мынаны мәлімденмін: д-р Семашко атал- 
і ан конгрссте орыс секциясынын мүшесі Оолгаи жок және онда еш- 
кандай делсгапык. мандат »а жок еді. Конгреске ол тек журцалист 
есеОіиде іаңа қашсты.

а/ Мартов, орыс соцнал-демократиясынын Штлттарт конгресін- 
дсгі дсдиаш>. Ред.
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7. II. 8.
Кьімбатты А. М.! Сіздін мәлімдеменіз жөнінде А. А. 

мен кенесенін: егер Сіз өзініз білмеген болсаңыз, менін- 
ше. басудын кажеттігі жок26Б.

Сіз арсыздык туралы макаланызды бе—ктердің кандай 
жыйнағына жолдадыныз? Тан калып отырмын, өйткені 
бектердін жыннактары туралы жұрт маған унемі хат 
жазуда, бірак ол жайында есіткен емеспін. Питерлік 
жыйнакка жіберерсіз деп онлаймын. Көшірмесі болса, 
Сенкевнчке жазған хатынызды жіберініз (қаиіан жібе- 
рілхенін көрсетіп белгі соғыныз),— бірак Сенкевнч аике- 
та болған сон оны жарыялар да.

Сіздін жоспарларыныз өте кызғылыкты, сондықтап мен 
шын ыкласыммен барар-ак едім. Бірак, өзініз-ак айты- 
нызшы, дереу жолға кою керек болып отырғаи партия- 
лык істі тастап кете алманмын ғой267. Жана істі жолга 
кою кыйын-ак. Тастап кете алмаймын. Бір-екі айдан 
кейін немесе сол шамада жолға коямыз, сонда бір-екі 
аптаға еркін босай аламын.

Саяси тозғындаушылыкка, ренегаттыкка, саруаііым- 
шылдыкка және баскаларға карсы үздіксіз күрес жүргізу 
кажеттігі жәнінде Сіздің пікірінізге мын мәріебе косы- 
ламын. «Коғам» мен «жастар» жөнінде бізде алауыздык 
болар деп оГіламанмын. Біздін партияда ннтеллш енттер 
жұртшылығынын манызы кеміп барады: иптеллцгеііния 
партиядан қашып жатыр деген хаблр тус-түстан келуде. 
Бұл сволочьтын алды-артына топырак. Партня меіцан- 
дык кокыстан тазарып келеді. Жумысшылар іске көбірек 
кірісуде. Жұмысшы-профессионалдардың ролі кушеюде.
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ыишпле йой кырссг' ; үг берсп ЛУчкш ж\ С Бщял лоУв'* 
Аағл «.іірішист рстіиле. мем пвртчлм ч фНіл«ноциярпыч 
ж а іі«шдарыы блГтьтптэп очып ж\рмін. ♦мстрііомрнис' 
і&осдшовхьіқ жс іе этяпириочритикгер »• імроеуын. Лун* 
чариишдііч жә. е бзскя.чярлмн жи м анд«|іын п(і• >іп'. а :'
окыд журу.ін — олор менік < о/>.«м*\ нм .и  ым ш /7 .сл«і 
иоьь^а і%арай аударуда! Гілеханов сыйидиіШи и *иі' нуГм 
нін желігіае беріліп кетпеуін уцЦц бойыи кі V трз н\ п' 
€»олуы керек кой! Онын тякіикаіы— іінсы; Іык іісі' Ьум 
паиьшьіқтьщ шыны. Философиндп ші әдІл ' м! Іт«і|\ігіи

1 ' 25 34-том
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жүр. Мен — матерналнзмді жактаймын, «эмпнрно—» де- 
гендерге. т. т. карсымын.

Фнлософняны партнялык жүмыстың бағытымен банла- 
ныстыруға бата ма, банланыстыру керек пе? батьшевнзм- 
мен ше? Кәзір мүны істеуге батманды деп ойланмын. 
Біздін партиялык фнлософтар аті де бірнеше уакыт тео- 
рия жөнінде жүмыс істеп, сез таластыра тү-рсын. сөйтіп... 
ойындағысын жеткізе айтсын. Мен әзірінше мундай фнло- 
софнялык таластарды, матерналисгер мен «эмпирно—> 
дегендердін арасындағы таластарды біртүтас партиялык 
жүмыстан бөліп тастауды жактар едім.

Сіздін жауабынызды күтемін, ал әзірінше аяктау ке- 
рек.

Сіздіқ Ленин

Ж снгмЯач Капри апалына 
(Италил) жібсрілггн

Вірініиі рст И*34 ж. басылга.н Колжазба бсшыюаа басылып отыр
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Анат.Вас —'‘чке

12. II. 08.

п  •

Иымбятгы АнДВас! Н
Кеше Сиге-Бпингман:ж«н!н.те'кішкентпіі \г 

ЗЕнлі Сізліц 11. II хатынызяа-дереу жауап *кз-" 
ашн.

Менін хятыме Сізлін неліктен кмГтһтетіпі-^т- ............
сінбеі! о т ы п м ы н ? 'Филоспфня унттн емес Хо'!

еТІролстапийгір» Леллетртк'тнка белімі; \ү----
А. АСчке тяпсырх' керек деген-Стздін ^со^пг 
-екен. бул **ен; кятты куантып отыр. Мгнтні - ;- -і 
сен жүргенім— «Тіро.летарийлет> сдсбі. с(г '  "  ' 
еілікт; -етіп. окь! А. М-чке Үаһсмрл еді. Б!уЛ  • \
тше усынчтә коүплкгым. сумДык корн».......
А. М-чта. куммс сынпатын (жпне һсумЫс • 'нт.Гг.: :) 
меішін. Егер кісі үлкён елеулі жумысгтеп ш\ ' "  
жүртен болса. егер усак-түйекче, гяіетЛе, пубтттн-:: 
ға көніл ?>йл\ бүл жү'ім,'ка ^ычн та*п ірсттн *' : * 
онда оған бягет жяса\ жане онын көпі.іін г у\ і;
тық. кылмыс боляр ейі’ Мен муяві ете г-кяг"” тУсіттемі'' 
де. сеземін де.

Сізге сол жерлін ртічлр йннтгяряһ Тіпттр, і:т-т- 
Ан. Вас. Егср Сіь Ал чті тупЯтлідті пяртндлык мыс* 
ка жеккен күнлс (л.і плрттпмг «*\*>‘— •'•••■ пр-с
КӨП у т а д ы !) ОНЫН жү\«>< Ы-Л Г,И> зі.........  ■■ •• ••'• ,л "
есептейтін болсадчт • ■ *

гПролстарийдің» 2 1 “ . ' ':■ <•”•/ Ч1---
ды. Демек. әлі де \ •*• нч }г,.,■ :іомср-

•  •  . •  - .  А  Ы ^  +, Г' + 1»ді еркін эзір.тет ү.« . ■ • гп клрсы
колға тнсе жакғы м  і ; жст .. қолжаз-
Са жексенГя <•< •• » л» > ; >те болг -т -у ушін
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тіке меніи адресіме жазып жіберіңіз),— тіпті (ен, арғы- 
сы!) дүйсенбіде келсе де мейлі.

Каланда Сіз де жазыныз. 21-номерге арнап не орыс 
істері туралы саяси фельетон (10—16 мыц әріп), не 
Феррндін269 кеткендігі туралы макала (8—10 мың әріп) 
жазып жібермес пе екенсіз? Ең жаксысы — «не анау, 
не мынау» емес, «анаусы да, мынаусы да» болсын.

Колыкызды катты кысамын және А. М-чтің «Проле- 
тарийде» кызмет істеуіне болатын-болмайтындығы жө- 
нінде жауап беруіңізді сүраймын. Егер істейтін болса, 
«съезді»270 және келісі.мді күтпей-ақ, дереу кірісетін баі- 
сын.

Женеяадан Капри аралына 
(Италия) жіберілгрн

Біріний рет 1924 ж. басьыган Колжазба бойынша басылып отыр
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А. М. ГОРЬКИПГЕ

Кымбатты Ал. М-ч!
Менін ойымша, бізлін алауыздыктяр т\-ралы Сіз коз- 

ғаған мәсезелерлін біразы — тіпті тусініспсуші.пік. Акы- 
мак синдикалистердін істейтіні сыякты «синтсллигонция- 
ны куу» немесе жумысшы козғялысы ушін онын кяжет- 
тігін бекерге шығару. әрнне, мснің ойымдя бапгян жок. 
Барлык осы мәселелер жөнінде бізде келіспсуііііліктін 
болуы мүмкін емес: буған мен кәміл сенсмін, яп кәзір бас 
косу мумкін болмайды екен, онда бірден-як бірлссіп жу- 
мыс істей бастау кажет. Жумыс үстінде біржолатя ынты- 
мактасып кетуіміз бәрінен де окай. бдрінен де орайлы.

«■Пролетарий> үшін кішігірім нэрселср жазу жвніндегі 
Сіздін жоспарыныз мені өте-моте куантып отыр (анонс 
Сізге жіберілген). Бірак, әлбетте, үлксн жумысыньіз бар 
екен, онда одан қол үзбеңіз.

Троцкий жөнінде Сізге өткен жолы жауап бсрмекіиі 
едім, бірак умытып кетіппін. Біз (ягни «Пролетарийдік» 
осындағы редакциясы, Ал. Ал„ мен жэне «ннок» — орыс 
бектерінің ішіндегі өте жаксы коллега) оны «Пролетарий- 
ге» шакыруды бірден уйғарғанбыз. Хат жаздык. бір та- 
кырыпты белгілеп, соны ұсындык. Істі неғурлым колле- 
гиялық негізде жүргізуді көздеп, беріміздің келісңіміз 
бойынша ««Пролетарнй» редакциясы» деп кол кондық 
(мәселен, менің өз басым 1903 — 5 жылдары, Тропкнй 
меньшевик болып жүрген кезде, онымен катты іиапкяс- 
тым, өршелене кактығыстым). Троцкий осы формага рсн- 
жіп калды ма, білмеймін, әйтеуір өзінен баска біреу 
жазған хатты жіберіпті: «ж. Троцкиндің тапсыруы бо- 
йынша», «Пролетарий» редакциясына оныц жазудап бас- 
тартатыны, колы тимейтіндігі айтылыпты.

Меніцше, бұл—дарақылық. Лондон съезіиде де ол
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даракыланып бакты. Ол бектермен бірге бола қояр ма 
екен, әй білмеймін-ау...

Осында мектер әрайлык «Голос Социал-Демократа» 
туралы анопс шығарды, оған Плеханов, Аксельрод, Дан, 
Мартов, ААартынов кол койыпты. Оны тауып, Сізге жібе- 
ремін. Күрестің шиеленісіп кетуі мүмкін. Ал Троцкий 
«күресуші фракциялардан жоғары» болғысы келеді...

Нак дүние тану ретіндегі материализм жөнінде Сізге 
шып мәнінде косылмаспын деп ойлаймын. Атап айткан- 
да оцгіме «тарихты материалистік жолмеи тану» туралы 
болып отырган жок (мүны біздіц «эмпирио—»271 деген- 
дер бекерге шыгармайды), философиялык материализм 
туралы болып отыр. Ағылшын-сакстар мен германдардың 
мешанлыгы және романдардыц анархизмі «материализм- 
ніи» салдары еді деген пікірге мен үзілді-кесілді дау ай- 
тамын. Философия ретіндегі материализм олсірдың қай 
жерінде болса да елечсіз. «АІепе 2еіЬ>*, ен ұстамды және 
білгір орган, философияға селкос карайды, ешкашанда 
философиялық материализмпіц батыл жактаушысы бол- 
ған емес, ал соигы кезде эмпириокритиктердіц жазғанда- 
рып ешбір ескертусіз басып отырды. Маркс пен Энгельс 
үйреткен сол материализмнен жансыз мешандыкты туғы- 
зуға болады деу — дурыс емес, дүрыс емес! Социал-демо- 
кратиядағы барлык меідандық ағымдар көбінесе филосо- 
фиялык материализммен соғысады, Кантка карай, 
неокантшылдыкка карай, сын философиясына карай сүй- 
рейді. Жок, Энгельс «Анти-Дюрингте» негіздеген филосо- 
фпя мешандыкты босағаға да жуытпайды. Плехановбул 
арадагы күресті фракциялык күреспен байланыстырып, 
осы философияга зыян келтіріп отыр, ал кәзіргі Плеха- 
иовты бірде-бір орыс социал-демократы бұрынғы Плеха- 
новпен шатастыруға тиісті емес кой.

Ал. Ал. козір ғана маған келіп кетті. «Съезд» жөнінде 
оган тағыда ескертемін. Егер талап етсеціз,— кешіктір- 
мей, бір-екі күнге жасауға болады.

Қолыңызды қысамын. Ленин
ЖснгпаЯан Капри аралына 

(Нталия) жіберілгсн
Бірінші рет 1924 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр

* — «Жана Заман». Ред.
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16. III. 08.
Кымбатты А. М.!
Сізге бара алмай жургенім күйінішті-ақ. Брюссельден 

жауап келді272 және бұл жағынан тоқтау жоқ. Бірак 
ақша жоқ, уақыт жок, газетті тастап кетуге болмайды.

Ешкіңіздің барлығына және мұның факт екендігіне 
карап ойымды айтсам, Сіздің көңіл күйіңіз жақсы, акыл- 
парасатыңыз дұрыс және тұрмысыңыз қалыпты көрінеді. 
Ал біздің жайымыз онша мәз емес. Әлгі философияға 
бола біз Ал. Ал. екеуміз қырғый-қабақтау сыяқты.мыз. 
Философияға өзімнің кұнығып кеткендігімнен газетті 
кағаберіс калдыра бастадым: бүгін бір эмпириокритикті 
окыймын да, шарпынды сөздермен ұрсамын, ертең — 
екіншісін оқыймын да, бәлағаттауға дейін барамын. Ал 
Иннокентий іс үшін, «Пролетарийге» немкұрайды қара- 
ғандық үшін кеюде. Іс нашарлау болып тұр.

Баскаша болуы мүмкін де емес кой. Ұнтақтаса — ұн 
болар деген.

Егер Сіз үлкен еңбектеріңізге нұқсан келтірместен 
«Пролетарий» үшін жазып тұрсаңыз жақсы-ақ болар еді.

Колыңызды кысамын, А. Вас. пен Мария Федоровнаға 
көп сәлем.

Сіздің Ленин

Женсвадан Капри аралына 
(Италия) жіберілген

Бірінші рет 1924 ж. басылган Қолжазба бойынша басылып отыр
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Ал. М-чке жеке хат
24. III. 08.
Кымбатты А. М ! Менің махиетермен шаикаеуым жө- 

нінде Сіздін хатынызды алдым. Сіздін сезімдеріңізді әб- 
ден түеінемін, еынлаймын да және пнтерлік достарымнан 
да оеындай нәрсені алып отырғанымды айтуға тніспін, 
бірак Сіздің кателесіп отырғаныңызға менің сенімім кэ- 
міл.

Егер партнянын адамы белгілібір уағыздын мейлінше 
теріс және зыянды екендігіне көзі жеткеч болса, ол осы 
уағызға карсы шығуға міндетті: мұны Сіз т\-сін>те тніс- 
сіз жане. әрнне, түсінесіз де. Егер атардың кітабы — бү- 
тіндей, басынан аяғына дейін. бүтағынан тамырына 
дейін, Мах пен Авечариуека дейін. соракы. зыянды. фн- 
листерлік. поптык кітап екенін сөзсіз көріп-білмеген бат 
сам (ал Базаровтын. Богдановтын және К° даналығынын 
түп негіздерімен таныскан сайын бүған күн санап көбірек 
көзім жетіп жүр), мен шу көтеомеген болар едім. Плеха- 
новтын оларға карсы айткан пікірі асылында то.шғынан 
дұрыс, тек мүны фнлософиялых астарлы сөздепмен 
жұртты орынсыз шошытпай-ак, нақтылы т)'рде, тәптіш- 
теп. жәй ғана айта білмейді немесе айткысы келмейді 
немесе айтлта ерінеді. Мен де мұны кайткен күнде де 
өзімше айтамын.

Бұл арада кандай «бітім» болмак. сүйікті А. М.? Атай 
көрмеңіз. мүны ауызға алу да ерсі болады. Ұрыстын бо- 
л\'ы мүлде сөзсіз. Сондыктан партиялык адамдар өздері- 
нін күштерін мүны бүркеуге не кейінге калдыоуға немесе 
бұдан жалтаруға жүмсамай. практика жүзінде кажет 
партиялык жүмыстын ақсамауына жүмсауға тиіс. Бүл 
туралы Сіздің камкорлык жасауыныз керек, ал орыс бек-
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лыладім
А —хБоглановтыі. .Вятяповтнц . п - - » , '.-..••• .п л ,

хано, ПЙІ ІійНІІІІГ; хпг.ги Ніямып.- -мг.м -Г»Ч' .
ғаі ун жещһ ұи макалягы. Мрніі бГп ««?>• ■ м '«• - -
•енііші іканыііші: сМатжгігя» фи•іл.-офиоопп.гі ....... •
~рц.— лісггшіьглдыі. дегеп пікір 'пяггеЛйетФпі.

Аг- 2— СіаЖшлэлі «мен ұрыг-керіс!
Ман ««ЛАярксігли филпг.пйииісмньт ■очер\п,ер?м>Ч 'Уарсы, 

арТЗрі звлгрплі кщгсы КӘ№ плаПсмн -т '"■■:••
афгбі} *ояа>наі щшып бі| «івкатгяигяі ‘Жячрянпя, - •• псЧч 
зг хиі з*к жшсили ноше змтлш. Му*(ы» тгм'я-«щ> сл-ытті 
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глвдш лаяаадминш л:<‘ны* м  н-:?утегіст*і **•■''* 'стгчи \:е?
Мгниіг -іві- ЙцакшютійіГ: іщмг*ге?'н»«і тяп'"и; 'сУ^рсс
«онснпсл:ішіш> ишчипиеі: ібітірееПіг ГЧёяёЬ 'бі * ні *-Һ- 
гшшЛаші..
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гыскдры жазьтыз. Шетте жүпіп гартысыныз. фпакшія
лі::иіг зсүте түр азы. Егер сэзсіз зшіп-тпьтікті глсіретиге 
мүміеіілті г5атсх меяіішге. тек асы-тай ету керек.

О з: шзіікзстзн «еяьшеаяктеа гтып шығзты іеп жаза- 
:ых лз "'ііетесіх катты кате.тесесіз. Л. М.! Егеп бо-тызіе- 
ашгтк рракапя ^пн үш аеяттн фн.тософпясынан ое.тех 
үстз-ізсх чеяыпеашсгер тоніз ;ы іы . Санда алар оіржа- 
лз"і ттз.ты- Лт егеа фн-тасафня.тык шзіікас фракпнялан 
ыскары жүрегін 5атса. акіа мехтер біржатата саясатка 
лпігг-зр егі.телі іе. асы зпаіа атапға а:ка.т жетеіі.

Мен: пийкасты Ьпакшгяшан аө.шг гастаи <: іеп
отырчын. Әпнне асы.таііша ае.теятенуіі гірі аіачізпғз 
юадіаяу еге кыііын. жанғз батардыж зәрсе Уакыт керек. 
лз.чкор жп.тізстзр керек. Еулг зпаіа пракгиктер кэмек- 
гесеіп '5у..т іпаіа С з :се\гектеоте ткіссіх— оу.т апаіа 
<псі:со.гагнк> бар. С зге гпер кітзп та оар. Меяін ойым- 
шз. С з Т'/.т женініе зір-з-тай кә-мек керсете з-тап елзніз. 
—аніа іа. зонне. ченін «С «ер :сгергет^ карсьй жазыпғзя 
штаоыжіы зкығзннан кеяін. ченін з-тапға карсы ерше- 
ленпягім сыякгыц. С з  іе  чағзн карсы 'Зрпіеіеніі .к-грче- 
аав з батғаяы.

”г тзаг жввшве жаксы-тап ан-таныхг. чағзн тезірек 
к:і’ зхг Терініх .Нен ззіап куманіаііамьга: оізіін <&зір 
Сзпе Тірпе Таруыавыз жзд 'Татаи ч а  еяея??1 ҒҒершні апын- 
сыз кпжоіі 'Теруіін не кажетт бар?- ч.Л.тыска хттаяіы- 
рт>_ хт шзіікассыз батчаніыі. Ұзак-санар ке.тстэз жур- 
гФвййі-авй. салтажггш :кзне ппше гурғысыз тьехіер :кд- 
льчаіі-ік- к' ~чхт •~'тхты маеезент кзнтттз шешкет зсак- 
сы ®*'чг теЛ ^ет Сізге бұ.т гуракгапіы гек Сзбея кетегу 
ушпғ 'Зфшг 'Тгыржыж

Ч. О — ~а ісжі гхгеч. лі;тгйге мет кхланіз Тагтамын. 
•яіе.гм.п ге фте баруға тыттысіпмын. гшс м үны іфи-тасо- 
рижш к шшіжйгпан шскары істесем: вяг етз.ч.

Ъыыаызіы кпгты т п ^ ы г  Нз.тін Лгпин
Р  5  (Пзявп' 

штг ггырмыіь.
ІІ ІІІЗ к г п а з н  лс:і&июы 'сяТарш. іщса жал-

ліңеъаііті \<іпті ірилоши. 
( Іт ш ли и  ж О е іп л а я і

Біг.нші ІПЗ ШПГШІПЯМ И/лжішии юшншіш (іисы.іып гттпо
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А. М. ГОРЬКИПГЕ

Бұл калак. кымбатты А. М.. Сізден хат-хабар келмей 
койды ғон? Үлкен бір енбекті алдакашан бітірдім, деп 
жазған едікіз Сіз. сПролетариндегі* бізге кемектеспекші 
едініз. Енді кашан? Татстой туралы бір кішкене фельетон 
ба. әтде сол сыякты бірденені ме. сырғытып жіберсеніз 
катай батар еді? Кенлініз сога ма. ^ азып жіберініз.

Ал. Ал. Сізге журіп кетті. Мен газетті де тастай алмай- 
мын. жұмыстан да кат үзе алмаймын. Бірак бұл тек 
уакытша кешігу ғон. дегенмен барамын.

Сіздінше. -гПролгтарий» калай? Панасыз ғой ат. Мен 
өз газетіме ешкашанда бұлай селкос караған емеспін: 
карғыс аткан матистерді ұзакты күнге окыймын да оты- 
рамын. ал гаэетке деген макалаларды адам айткысыз 
асығыс жазамын.

Жә. катынызды кысамын. Сіздің Ленин
М. Ф — наға мын сәлем! Мен ат кісіге велосипедпен 

бармаклын!
Анат. Вас — чке айтыныз. <Про.ігтарийге» жазып тұр- 

сын! Менің философша сампылдауыма ырык беріңіз, 
әзірше «Пратетарийге» кемектесініз!

1966 х . <тр*льдің бірімші 
жартысымЯа каэылга*

Ж енлад'ім  Капри аралына 
(Италая) жібері-іген

Вірініиі рет 1924 ж. басылган Кслжалба бойынша басылып огыр
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А. В. ЛУНАЧАРСКИЙГЕ

Анат. Вас — чке
16. IV. 08.
Кымбатты А. В.!
Сіздін хатыңызды алдым. Сіздің «Пролетарийді» колға 

алатыныңызға өте қуаныштымын. Бұл аса қажет, ал нак 
сол Сіз белгілеген такырыптар 4- итальяндык корреспон- 
денциялар өте-мөте керек. Байкаңыз, Сіз — партиялык 
газеттің кыз.четкері екендігіңізді ұмытпаңыз, төңірегіңіз- 
дегілердің де үмытуына жол бермеңіз.

Қолыңызды қатты қысамын.
Сіздің Ленин

Р. 5. Философия жөніндегі оқшау пікір: Сіздің мактау- 
ларыңызды өзіңізге кайтара алмаймын, бүларды Сіз тез 
арада кайтып аларсыз деп ойлаймын. Ал менің жолым 
«ғылыми социализмді дінмен біріктіруді» уағыздаушы- 
лардан, жәнеде барлық махистерден айрылып кеткен 
(сірә, ұзақ уақытка болар).

Женевадан Капри аралына 
(Италия) жіберільен

Бірінші рет 1934 ж басылған Колжазба бойынша басылып отыр
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16. IV. 08.
Кымбатты Ал. М.!
Бүгін Сіздін хатынызды алып, асығыс жауап жазып 

отырмын. Менің баруым пайдасыз, зыянды: ғылыми со- 
циализмді дінмен біріктіруді уағыздауға кіріскен адам- 
дармен мен сөнлесе а^гмаймын және сөилеспеимін де. 
Дәптершелер275 заманы өткен. Таласуға болмаГпы, нер- 
віні боска кажыту акымактык болады. Фнлософияны 
партиялык (фракциялык) істерден бөліп тастау керек: 
БЦ276 шешімі де осыны міндеттенді.

Соғысты нағыз барып түрған ресмн калыпта жарыяла- 
ғанымды кәзірде баспасөзге жібердім-77. Бүл жерде днп- 
ломатияға енді орын жок,— мен, әрнне, жаман мағнада- 
ғы дипломатия туралы емес, жаксы мағнадағы диплома- 
тия туралы айтып отырмын.

Кымбатты А. М., Сіздің тарапыңыздан жасалатын 
«жаксы» дипломатия (егер Сіз де кұдайға нанып кал- 
маған болсаңыз) біздің ортак (яғнн мені де коса есепте- 
генде) істерімізді философиядан бөліп тастау болуға 
тиіс.

Философиядан баска істер жайындағы әңгіменің кәзір 
қыйсыны келмейді: оғаш болып шығады. Тегіиде, егер 
сол басқа істер фнлософияға жатпайтын істер болса, ал 
«Пролетарнй», мәселен, дәл кэзір дәл Сізден әңгімелер 
күтіп отыр, мен барған да болар едім (акша таба аламын 
ба, жок па, білмеймін: дәл кәзіргі кезде акшадан кысы- 
лып жүрген жай бар), бірак кайталап айтанын: тек фн- 
лософия туралы және дін туралы менің сөйлемейтін бо- 
луым шарт.
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19. П7. 06.
Кымбятты А. М.!
Сіз беы М. Ф. берген телегряммяны ялльгм, бүгін не 

ертеи таиертен наіждщ багтартнан жауапымды жібсре- 
міи. Тағыда иаиталаи аитайын: әдебиетшілердін фи.іюеее 
фия тзфалы таластарын партшиіык (ягни ф,такциялы\) 
іспеи шатагтырү вшоір жагааигіа да лаііык. емее. Мен 
м\'ны Ан. Бас — нке жааьт жібергенмін27* және ешкан- 
лаіі бүрыс катесеттәрге немесе .меніи барудан блстлрт- 
ианымнан теріс корытындылар жасаушылыкка жап бер' 
меу ушін ощиіыц жалдастарга арнап кайталап отырмын. 
Біз өзіміздін фракттиалын ісімізді бүрынгыша ынтымаҚ' 
пен лсүргізтге тиіспіз: революция кезінде взіміз жүргізіп, 
іске асырган саясят жөнінде ешкайсымыз опык жеген 
емеспіз. Лемек. біздін борышыыыү партия алдында осы 
саясатты қоргау және коргап калу. Ліұны біз баріміз бір- 
лесіп кана істен аламыз және мүны <•Пролстарийдс» де, 
букіл партиялык жүмыста да істеуге тніспіз.

Егер онын бержағында философня үшін А кетіп Б-ға 
немесе Б барып А-ға үрсатын болса, біз мүны аіірықша, 
ягни іске кесір кетгірмеп істе\те тиіспіз.

Менін барудан бастартканымды жамандыкка жорып 
түсіндірмеуді Сіз бен жолдастардан катты өтініп сурай- 
мын. Көптен көп ғапу өтінемін, бірак істін бүкіл жағдайы 
мен редакшіянык халіне карағанда бара алмаймын.

Бәрініздін қолынызды қатты қысамын.
Сіздін Ленин

Ан. Вас — чтен Рим стачкасы туралы уәде еткен мака- 
ласын тезірек жіберуді күтеміз.
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Барлык әдебиетшілерден 'Пролетарийге> көмек күте- 
міз: бәріміз де россиялықтар алдында жауаптымыз, ал 
олар бұған наразы болып отыр.

Ал. Ал — ч акша жағын жаксылап қ а р а с т ы р с ы  н!! 
Россиядағылар акшаның жоктығынан зар еңіреп отыр.

Жемгвадам Капри аралина 
(Италия) жіберілггн

Вірінші рет 1924 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр
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Қымбатты дос! Хатыңыз үшін рахмет. Сіздің екі «күді- 
гіңіздің» екеуі де теріс. Мен күйгелектенген жокпын, бі- 
рақ біздің жағдаііымыз қыйын, Богдановгіен жіктелу 
қаупі төніп келеді. Шын себебі — рефератіар кезінде 
(әсте редакңияда емес) оның философиялық көзқараста- 
рына жасалған қатты сынға ренжіп қалғандығы. Енді 
Богдаиов қайдағыбір алауыздықтарды іздестіріп жүр. 
Алексинскиймен бірге бойкотты жарық дүннеге шығара 
қойды; Алексинский беталды соқгыі ысуда, мен онымен 
екі арадағы барлық қатыиастарды үзуі е мәжбүр болдым.

Олар эмпириомонистік-бойкотистік негізде жіктеліс 
жасағалы жүр. Іс тез арада-ақ бұрқ ете түспекші. Іаяу- 
дағы конференцияда шаііқастың болуы сөзсіз. Жіктеліс 
өте ықтыіімал. «Солшыл» және шынаиы «бойкотизмнің» 
бағыты үстем болса-ақ мен фракциядан шығамын. Мен 
Сіздің тез келуіңіз тыныштапдыруға сеп болар деген ой- 
мен Сізді шақырған едім. Жаңа стиль бойынша августа 
Сізді коиференцияға қатысу үшін қалайда келеді ғоіі деи 
күтіп отырмыз. Қайткен күнде де шетелге келіп қаіігатын 
болыңыз. Барлық большевиктерге жол қаражаттық ақша 
жібереміз. Жергілікті жерлерде: мандат тек қана жергі- 
лікті, тек қана нағыз қызметкерлерге берілсін деген ұран 
көтеріңіздер. Біздің газетке жазуларыңызды қатты өгі- 
ніп сұраіімыз. Енді мақалалар үшін ақы төлеіі аламыз 
және уақтылы төлеп тұрамыз.

Меп жазатын фплософияны басып шығаруды міндегіне 
алатын бір бастырушы табыл.мас па екен, білмеіісіз бе-7у?

Сіздің қолыңызды қысамын.

1908 ж. 1 июльде жазылган
Женевадан Одесса^а жіберілген 

Ырініиі рет 1924 ж. басылган Маіиинкаға басылған көшірме 
бойыніиа басылып отыр л26 34-том
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П. ЮШКЕВИЧКЕ

10. XI.

М. м.! Марксизмді ерітлте де, өзіме таныс емес редак- 
цияның жанындағы еркін трибунаға да ризалығым жоқ2®0.

Н. Ленин

1908 ж. 10 ноябрьде жазьшган 
Женеөадан Пгтербургке жіберілген

Бірініиі рет 1933 ж. басылган Н. К. Крупгкач жаз^ан көшірме 
бойынша басылып отыр
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РОЗА ЛЮКСЕМБУРГКЕ

18. V. 09.
\Уегіе Оепоззіп!*
Кеше Сізге фнлософия жөніндегі өз кітабымнын бір 

данасын арнаулы бандерольмен жібердім — біздің соңғы 
кездескен кезімізде Мах жөнінде өткізген әңгімеміз тура- 
лы ескерткіш.

Егер мүмкін болса, «Қсие 2еіЬ** үшін бұл кітап2*1 ту- 
ралы «Үеггеісііпіз сіег іп бег Кебакпоп еіп^еіаиіепеп 
Вгиск-5сһгіГ'іеп»*** катарында хабар беруіңізді қатты 
өтініп сұраймын. Егер бұл үшін атап айтқанда формал- 
дықты орындау қажет болса, ягнн кітапты (орысша түсін- 
бейтін) редакцияга жіберу қажет болса, онда маған бұл 
туралы хат жазып жібергейсіз, сонда мен «Меие 2еіЬ ре- 
дакциясына дербес данасын жіберуге тырысамын.

Большевиктер арасындагы біздің ішкі күрееіміз тура- 
лы Сіз, әрине, Тышко жолдастан есіткен боларсыз. і±іа- 
кырымпаздар мен ультиматистерге карсы жазған Сіздің 
макалаңыз жұрттың бәріне өте ұнайды**2: тек бір өкінішті 
кәрсе, Сіз орысша сондай с.ирск жазасыз, немістердің дәу- 
летті социал-демократиялык партияеын россия тықтардың 
кедей социал-демократиялык партиясынан артық санай- 
сыз.

Жақсы болыңыз! Тышкоға сәлсм. Қолыңызды қыса- 
мын.

Н. Ленин

• — Кадірлі жолдас! Ред.
** — «Жана Заман». Ред.

*** — «Редакцияіа іүскен баспасөз шыі армаларынын тізімі».
Р ед.

*
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Кымоаттн Д!аркі
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Р. 5. Менің каприліктерге жазған хатымнын көшірме- 
сін қалай болған күнде де алуды өтінемін. БЦ үшін кажет 
болып шығуы мүмкін.

1909 ж 18 августа жазылган 
Бонбоннан (Франция. Сена мен 
Марна департаменті) Парижге 

жіберілген
Біріниіі рет 1933 ж. басылган Колжазба бойынша басылып отыр
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«СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» ГАЗЕТІНІҢ
РЕДАКЦИЯСЫНА

«Социал-Демократтыц» 7—8-номерлерін алдым. Троц- 
кийдіц қол қоюына қарсылық білдіремін: қол қойылмауы 
керек. (Мақалаларды әлі оқып үлгіргенім жоқ.1

«Пролетарий» жөнінде менің ойым — оған мыналарды 
басу керек: 1) СПБ-дегі сайлау туралы мақала («Рсчь- 
тің» және Водовозовтыц,— егер ол туралы <гРечьтің» жаз- 
ғаны өтірік болмаса,— пасықтығына байланысты);
2) швед стачкасы туралы—калай да қорытынды макала 
басылсын; 3) испан окыйғалары жөнінде де оеылай; 
4) жойымпаздарға қарсы (Оеог^іеп286) женевалықпен 
(ец пасық) айтыс жүргізген меньшевиктер туралы; 5) қо- 
сымшада дербес листок арқылы Макснмов пен К нын 
«Ашық хатына» жауаті жазу керек387. Бүл оцбағамдар 
өздерініц өтірігі арқылы жүртты шатастырмауы үшін 
оларға мықтап жауап беру керек.

Мен үш апта демалғаннан кейін қалпыма ке.лс баста* 
дым. Бәлкім, 4 және 5-номердегілерді,— тіпті І-намеоде 
гіні де өз міндетіме алар едім, бірақ олі-эзір у,>до с \ .\' 
корқамын. Өз пікіріцізді және м е р з і м д е р і н у тлл чор- 
сетіп) жазып жіберіціз. «Пролетарніі» үіиін тагыда сі 
бар дейсіз бе?

2 және 3-номердегілерді «Үог\\;ігі>»* бойын л жл лгл 
болады: егер ж азуға кірісетін болсацыл, оны С ; о жібо 
ремін.

«Правда» жөнінде Сіз Троцкнйдіц ІІночкл ж . '- ' ■ \л  
тын оқыдыцыз ба? Егер оқыган болсаныа, Троцчгл Г л 
нов пен К° типіндегі нағыз сүмпайы мансапк,ор жл о

* — «Алга». Ред.
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фракцняшыл ретінде мінез көрсеткенін көріп-білген бо- 
ларсыз деп онлаймын? ІІе редакцияда теңдік болуы. Ор- 
талық Комитетке багыну жэне Парижге Троцкийден бас- 
ка ешкімді әкелмеу керек (оңбаған неме, «Правданың» 
б ү к і .7 шүніркелес компаниясын біздіц есебімізге «ор- 
наластырмакшы»!) — не осы алаяктан кол үзіп, оны Ор- 
талык Органда әшкерелеу керек. Гіартия туралы 
мылжыцдан отырып, баска барлық фракцняшылдардан 
асқан соракы мінез көрсетіп жүр.

Қолыцызды кысамын. //. Ленин

Менін адресім: Мг. XVI. ОиІіапоГ!. (Сһег ш айате Ьесге-
их). ВотЬоп (5еіпе-еІ-Магпе).

Р. 5. Каменевке, сірә, колды бір-ак сілтепміз ғои? РҺ 
ай (немесе жарты жыл) уәде етілген, «коғамдык козға- 
лыс» туралы фельетон ше??...

1909 ж. 24 аөгуста жазылган 
Бонбоннан (Фрпниия. Сгна мен

Марна денартаченті) Парижге 
жіберілген

Бірінші рет 1933 ж. басылган Колжазба бойыніиа басылып отыр
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А. И. ЛЮБММОВКЛ
Кьоібзтты Марк!
Әр гне. менің. \атым’.ы Сіздіц баящамадо іүртііие пай- 

да.таиуьтызға жәме басып шыіаруыныпа ме» юлық 
'кеаемін®58. Тек есіцізде болеым. мен үшін

м а к а л а  жазып агырмы;-»*, онда .'Уаконмон пеи К' сію- 
лочьтардык осы банласын тіке магыа С) мдар іеп түйрей- 
мін де. атардык мектебін баскаиіа емес, нак «Грогин 
пәгері» деп атанмынг<9. Сонымен. т у с і н і с п е і / ш і і і к  
б о . і .« а у ү ші н :  мен ө з д е р і н і ң  коддарыи койып, 
менің ө з і м  е хат жаідаған лс р .м ы с ш ы л а р м е н 
ғ а н а  «сыпайы> сейлесуге көнемін,

Ал .'Іакснмов пем К '— кепбір жүмыошыларты ЕрогНҢ 
пәтеріне алдап апарған авантюристердің шаіІкасы. Каіі- 
шылык тумауы үиіін. менін хатымлы жүргка таратгшңыэ, 
тек қана ұйымдарға жіберіңіз. оиын бержағыида былай 
деп е с к е р т і ң і з  (бүл ескертуді де басып іиығарған 
жаксы^:

«Өзінің «мсктсп» дейтін иәрсесііі партия іан жасырып 
ұстаған, жәбірлснген әдебнетшідердің, танылмаған фнло- 
софтардын жоне күлкі болған күдай жасамиа гіардың 
компаниясына тиісті жауап «Пролетарийде» берідмек. 
Ал мына хат Лешііініц жеке озіие хат жаи аіі жумысшы- 
ларга ғана оііыц берген жске жлуабы».

Богданоптыц баямдамасынп не бэріңіэ де бармаиыз- 
дар — не кнлігу нііетінеи біржолата меселін кайтарар- 
лықтан етіп келістіре жпуап бсріңі Д‘*м кенес берер

* егер бітіре плспм, ертсн СІяге чкснреспем жІОеремін мумкін 
баяндамаға дейін жетіп үлгірер.
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едім. Өзінік қуылып жіберілгеніне карамастан, өзгенің 
фракциясына барып кыстырылу дегенін — сұмпайы кор- 
кактык- Кәзір күлтектеуден зыянды ешнәрсе жоқ. Толык, 
сжырасу және м е н ь ш е в и к т е р г е  қ а р с ы ж ү р- 
г і з і л г е н соғыстан гөрі күиітірек соғыс жүргізу ке- 
рек. Бұл соғыс әлі күнге дейін «істін байыбына барма- 
ған» акымактарды тез үйретіп шығарады.

Қолыңызды қысамын. Н. Ленин

Р. 5. Ал Плехановтың «Дневнигі» ше!!! Күтіп отырға- 
нымды умытпаңыз.

1909 ж. сентябрьдің басында ЖОЗЫ.ІГОЧ
Бпнбоннпн (Фрянги*. мпн
Марна департам**нті) Парижге 

жіберілген
Бірінші рет 1933 ж. басылган Ко.іжазба бойынша басылып отыр
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А. М. ГОРЬКИПГЕ

16. XI. 09.
Кымбатты Алексен Макснмовнч! Сіз бен Мнхаил жол- 

лаеты — жана фракциянын ен таблнды фракцняшылда- 
ры. сондыктан менің атармен дос адамша сойлесуге әре- 
кеттенуім жөнсіз болар еді деп мен үне.мі коміл сенімае 
ботған едім. Бүгін бірінші рет Мнхаил жолдасты көріп, 
онымен істер т>-ралы да. Сіз туралы да сырласып энгіме- 
лескенімде, катты катетесіп жүргенімді білдім. Философ 
Гегельдін: өмір каншы.тыктармен алға басады, ал өмір- 
лік кайшылыктар адам акылыныц алғашкы кезде анда- 
ғанынан гөрі сан рет бан, әржакты, мазмұнды келеді де- 
гені, кұдан-акы, рас. Мен мектепті тек жаңа фрлкцняның 
орталығы ғана деп карадым. Баксам, бұт дұрыс емес 
екен — мен мұны мектеп жаңа фракцняның орталыгы 
болған емес деген мағнада антып отырған жоқпын (мек- 
теп осындай орталық болды, кәзірде де солай болып 
отыр), мұның өзі толық емес, мұның өзі бүкіл шындық 
емес деген мағнада антып отырмын. Субъективтік жагы- 
нан кейбір адамдар мектепті осындай орталыкка айнал- 
дырды, объектнвтік жағынан мектеп осындай орталык 
болды да, ал оның үстіне мектеп нағыз жұмысшы өмірінің 
ішінен нағыз озат жұмысшыларды іріктеп алды. Акырын- 
да былай болып шыкты: ескі фракция мен жаңа фрак- 
иияның арасындағы қайшылықпен катар Капрнде с.-д. 
интеллигенцияның бір бөлегі мен русак жұмысшылардың 
арасындағы кайшылық өршіді; бұл жұмысшылар қа.іаЛ 
болған күнде де, қандай жағдай кездессе де, соңнал чс- 
мократияны дұрыс жолға алып шығады, шот елдсгі б.др- 
лык бакастыктар мен егестерге, «окыйғаларға», т. б. жэ- 
не т. с. карамастан алып шығады. Михаил сымкіы 
здамдар бұған кепіл. Ал оның үстіне мектепте Капридогі
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злементзержш гргсынлЕ іь  кніпшй- 
лык %9лзіпез боанш зпыЕт.

»1г. —и к  Сізиіе д в ір  кгтты £ьтня:ы.гыг журте-
н:?:зг У.зьаг.гіаЕ сезлегі-іен бгітЕлг отьфжьн. Сізге 
ж*'.'ыгшы ігззға.чійгы меа сотшал-ийисяфатвнки :>::ійн 
егс •■' -тгь  - - «гзлоте -с • гг-ег-де. «згеіш с х -у альрла 
к р ;  із:з'£ г о з  ££ллл: Оглар Рэссня »ен Бгтыс Европа- 
-:ьн тгр н іь 'д з  яатгеддшгенттж гятгктгілну.гі х-ултысшы 
>:о:- ь • іі : ь мез псшваж-лемопрзтЕядан т\*еі.г\ц ::.“чж.* ьл- 
лечгзе ;ет р в ы р а т а з  оолгтьз. У.ундгн хал Сіздн оол- 
у і :  леп і-і -л х із  жэзе Кнт.аклжея әег:ме.пе2кеняев кбйін 
С:з : :н колынігззы нзтты кыгеьги к-едеді. Өзгнзздні яу- 
*> - • г :  та.гзгтьтдызоеЕ Сіь Р осскеные— :>• де да 
жа*гь > Рэттзяныд ғгна емег— жу-мысшьт Еозғагьісыка 
‘т  - :  - ' зх> ~ • Г:да Еелттрдзз. Сіз ь.г' д» сокшьлал:
гайлз эегіз, сэазикхаш гкт  елдеп гят>есттк эткзод- 
тады-гз -у-гн г\ът> ойлгэзыя ЭЕтеидтгіне бед>І"л Сіз 
у : г : '- о  Л2ЙЫ*. едес. т 'уүы схк Еозға.гысьткын «ғитр:
шет ет:е ось'=дай ггресті. үиршелерліж жіктелігтерпн де, 
егесіз д?. тгэтысын да сезсіз тятызатын жағдаклго бола- 
ды — онын сесеоі жушжзші ктгалысынын. ішю жаапин 
ә : : ’з =г'-г-:е соігазл-деійократкжнын тшкі жағнан кате 
5о:ғ: дығынгз еиес, онын себебі жумылгь- табътгьш эз
Г2дт==гьт= дтьгадітт шығзстмна т т а  ке.лет:.г эле»»>ентт-5ір- 
д "4 'ь т  2'  тгкті. әстелі:' бмғаншвътнгн. К.аг.гй Гіт.лғзгла 
Л2 шь"-::2л пгығсггады. Россняда тамаша револг>пищпыл 
сопғгт-де/отоатияны дтылдгл шьтгарагы. кулып кеткір 
эинтагттык ж ағіі в туэғысыған кьрал к-еі де оГ.лайты- 
ныннан ' - г : те:-:гек шьтнлап пилғарады, кейГпр сьгрткы 
кэрі-тттер ^ез жеке эпкзолтглға карап жоэауалдағі гтын- 
Н2Н г<=-т>і лурыалрак. шыад2з  шыгарады. Мюизш сьіееты 
адамдао буғаз келіх

Сіздія катынызлы ла. Марюя Фелоровнанътн колын да
К2ТТЫ кысамыя. ейтяені менле кәзір Сіз бен біз енді жау 
адамдар ретінде Еезлеспесдіз дсген уміт бар.

Сіздін Лвнин
\П . Опііапоті.
4. Рие Ліагіе Коэе. 4.
Рагіз. XIV.

ПарижЗ̂  Каврш срслынв (Италия) яггОғрілген
Вірі нші рғ~ /9?4 ж Ьасылган КолжазГю бойыншо б д сыяыв* отыт
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Кыімбзтты А. М ! Сіздік кел деп шадзідуыЕЫз — бекер-
ак. Ал. аіггынызшы. -меніг АІаксимоБлеа. .1} начарекнймет 
иіәне тг. т. урсыеуы-мнык не к.ажет: бар? Өзара дүрдиісіп 
жүрсіндер дег -өзініз жазасыз да. тағы журт көзінше дур- 
дшісуне шакырасыз. Үлгі емес. Жумыапылгрды кейін 
сертт} ж-өншде аігтканыныз дг бекер. Егер біздің шакы- 
рүъімызды каоылдаг.. бізге соға кетсе.— б:з агзр’.:ен әң- 
пмелесеміз. бір газеттіі;29' кезклрастары ушін куресеміз; 
ал кеіібір фракнняшылдар бул газетті ен кеасісіз, шала 
сауатты. ешкімге керег: а;эк, пролетаряат пев социалнзм- 
ге сетгбептш газет деп даттауда і мен муны Лядозтан жә- 
ш  баскалардак дддакашан есіткенмін).

Жана жіктеліс женінде Сіздін айтканыныз үнлесімсіз- 
деу. Бір жағытак. екеуі де — нигалистгр (асәне «с.та- 
вяі анархистері» — ъ, әкетайьтм, слгв&н емес европслык- 
тар да бтздегідеіі заманда ж р  есе артығыг-ак шанкасхан. 
урсыскан, жиггеліскен!)— ал екінш: жағынан жіетеліс- 
т ііі терендіг! болыненпістер мен меныиевиктердікінен кем 
локнаііды. £гер әпгіме «дурдараздардыи* сннгализмін- 
д е ;, •езініи лсазғанынь сенбентін біреулердін шалл сауат- 
тылығышш, т. с. болса.— онда. демек. а:іктеліггін терен 
болмаганы. тіпті жіктеліс болмағаны. Ал егер ж;кте.ліс 
большешіктер меь меньшевиктердея терен болса,— лемек, 
ангіме нигилкзмде емес, ездерінін жазғандарыпа езлері 
ЕЕнбеігтін жазушыларда да емес. Қудай-акы. уйлесімсіз- 
деу! ічәзфгі жіктедіс женінде Сіз кагелесш отыршз жа-
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не: «адамяарды түсінсем де, олардың істерін түсінбенмін» 
деуіңіа орынды*.

Сіз бен Максимонқа «Пролетарнйдін» ш ь п і ш ы л  емес, 
түкке тұрғысыз және баска түрде болып көрінуі бүкіл 
кәзіргі кезекге (әрине, марксизмге де) мүлде баскаша 
кезбен карағандыктан болып отыр. Біз міне екі жылдан 
бері бір орыннан тапжылмаіі отырмыз, Максимовка әлі 
де «талас» мәселелер болып керінетін, бірак емір жүзін- 
де алдакашан шешілген мәселелерді ежіктеп түсіндіру- 
мен болып жүрміз. Ал егер бұлар туралы «таласуды» 
коймаран болсак, біз кәзірде де боска бегеліп тұрған 
болар едік. Ал ажырасатын болсак, біз жұмысшыларға 
екі жол бар екенін айкын, тура, анык көрсетіп береміз. 
Жұмысшы сопиал-демократтар өз тандауын оп-онай және 
тез жасайды, өйткені жана, баскаша жағдайға, баскаша 
тәсілдер мен баскаша ұйымдастыру формаларын керек 
ететін өзгерген заманға революшзялык методты колдану- 
дыч орнына 05—06 жылдардағы революциялык сөздерді 
(сүрленген күйінде) сактау тактикасы жансыз тактика 
боіып шығады. Пролетариат революнияға беталып келеді 
және келіп жетеді де,— бірак 1905 жылға дейінгіден 
баск^ииа жолмгн келіп жетеді: осылай беталып келе жат- 
каныиа жоне ке-тіп жететініне «сенетін», бірақ осы «бас- 
каша жолмен» дегенді түсінбейтін адамдарға— ондаи- 
ларға біздін позицлямыз шыншыл емес, түкке тұргысыз, 
көнілсіз, пролетариат пен социализмге сенбеушшікке не- 
гізделген, т. т. жэне т. с. позяция болып көрінуге тиіс. 
Ос.ыдан туатыи ке.ліспеушіліктін жіктелісті— ен болма- 
ғанда, шет елдегі жіктелісті— сезсіз етерліктей дәрежеде 
терен екендігіиде кұ'ман жок. Бірак партиянын, социал- 
демократияның, марксистердің жікте,тісінің тереңдігі 
тура.лы сез кылатын болсак, бұл жіктеліс большевиктер 
мен меяыоевиктер жіктелісінің терендігіне тіпті одағай- 
лап болса да жуымайды.

Сіз маған Михаялдың долылығыя, тәртіпсіздігін (мұны 
сіздің айтпауыныз, Михаилдың тындамауы керек-ак еді) 
жане баска жаман жактарын көрмейсіз деп таңданасыз.

* «Орыилы» легея с»з жвніяде косымша: ескерте кетейін. Істерін 
түсінбейінше, аламдардыи вздерін де баскаша емес, тек... сырт жа- 
гынаи гана түсінуге болады. Яғни күреске катысушы белгілібір 
адамныи психологиясын түсінуге болады, бірак күрестің мағнасын, 
онын партиилык жаие саяси маңызын түсінуге болмайды.
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Ал мен оны кішкене істе сынап көрдім: Сізбен біздін әнг;- 
меміз жараспас, сондыктан хат жазудын на.кеті жок деп 
ойлаған едім мен. Михаилмен әңгімелесуі.млін әсерімен 
бірден, қызу устінде хат жаздым. жазған хатымды керек 
десе қанта оқып шықпадым. ертенге қалдырмадым. Прте- 
ніне: Михаилға сеніп, әбестік істедім-ау деп ойлады.м. Дл 
іс жузінде, Миханл қанша еліккенімен, оныкі соніиилы-. 
дурыс болып шықты. өйткені Сіэбен біздін әнг .меміз қа- 
лай дегенмен жөнге кетді.— әрине, өршеленушілік. -Про- 
летарнйді» жерлеушілік батмай қалғая жок, кайгерсж. 
істер амалын бар ма!

Қаіыңызды қатты қысамын. Н. Ленин

1909 ж. ноябрьде — декабрьде
жазы.\ган

Парижден Капри ара.гына (Нталия) 
жіберілген

•

Вірінші ргт 1924 ж. басьиган
Кр.іжазба бойымша басьиып отыр
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,у .< ~:іі дос' С :г::?г 20, IX. 00 жазған хатьгншды
* ' ;■-: ! /абзр' келгеиіне катты кузндым. Б:р ехініш-
?> 'ур > г-' г хзт-хзбзр боіиады — біз мунда кэзір 
М/ :.:е - ол /зіл каддык, Сізбеи жэне Бяч.—пен байлаяыс 
ж ауіа а р е . / е ; е и  едік, бірак сэті туспеді. Шынында 
лз -уралыл кыйм і жылдар кез болды гой, сондыктан ескі 
д /  кагынас жасау мумкіидігі оя есе багалы. Сізге
р н - - р / - ; ж а у а п  берейіи. Сіздін кергенікіз XII. 08 
лей: гі газег. Олан бері талай уакыттар өгтті.

Ь ;тн ^" , , ,;;ыллзр•» дейтіидермеи толык жіктеліс бол- 
д / бул ж /  - Г//9 жыл.-ы көктемде баянды етітді.
I. ;> Сіз мел -і философия жөніндегі кітапшамды (бул 
к. а ы V" > 0; пе шыга салысымен, яғии 1909 жылғы 
жазлын басында Жібергенмін) жэне 1909 жылғы газетті 
V у  бо г яі ш-і, онла Сіз бізді солшыл акымактарға 
кеншіліктер жзсап сгтыр екен дей коймассыз. Максимоз- 

• а , < ма/ ' имов;г;ылдармен толык және формалдык 
/  : боллы. Ш .йкас барынша кызуда. Бәлкім, олар
*>■■ оргзныи курар,— бәлкім, курмас та. Олар С.-Петер- 
бург ге жэне Одессада ылан салып жүр, бірак куш болар- 
лык шамасы жок: бул,— менідше, «шакырымпаздык- 
ут,;иматнзмнін» агониясы. Максимовпен және Қ° мен 
' • ; жжгеліс біздін бірталай күшіміз бен уақыты-
мітмы зллы, бірак менің ойымша, муның болуы сөзсіз 
ед) ж-лне сайып келгенде пабдалы болмак. Сіздін көзка- 
р - гнрілмы;лы білгендіктен, бул жөнінде біз бір пікірде 
болармыа деп ойлаймьін, тіпті сенемін де.

Лл енді «жалпыдемократиялық тегеуіріннің екінші 
кайтара к.луіне сенушілікті жоятын» мезгіл жетті дегені-
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кіз жөнінле мен Сізге мүлде косылмаймын. Бүл арқылы 
Сіз тек шакырымпаздардың (олар осындай «максима* 
лнзмге*: буржуазнялык революцня артта каллы.— алда 
— «таза пролетарлык» революция түр деуге өте бейім-ақ) 
және әеіре оңшыл жойымпаз меныпевнктердің сойылын 
соккан болар едіңіз. (Айтпақшы: Сіз мектердегі жіктеліс 
туралы білесіз бе? Плеханов «Голос Социал-Демократа» 
газетінің редакциясынан және олардың «XX гасырдағы 
Россняның коғамдық козғалысы» деген коллектнвтік ең- 
бегінің редакциясынан шығып кетті. 1909 жылгы августа 
сл № 9 «Дневник» шығарды, онда мектерге жойымпаз- 
дардың көмекшілері деген ат тағып, Потресов жөнінде: 
сл енді маган жолдас емес, Потресов революционер бо- 
лудан қалды деген сыяқты мінездеме жазды. Ьіз партия- 
ны нығайту мақсатымен плехановшыл меньшевиктермен 
жақындасуға беталып отырмыз.) Бірак, меніңше, ең бас- 
тысы сол, мүндай көзкарас теория жүзінде дүрыс емес. 
«Неміс жолының» болуы мумкін,— онда сөз жоқ. Біз 
мүны 1908 жылдың бас кезінде-ақ тіке монындаганбыз. 
Бірак бүл мүмкіндік баскаша емес, тек бірқатар «жалпы- 
демократнялық» тегеуіріндер (немесе өрлеулер, немесе 
крнзистер, т. с.) аркылы ғана шындыкка айналады, өйтке- 
ні дәл сол сыяқты, Францня «жалпыдемократиялык» те- 
геуіріндердің акырына 1789—1793 жылдардан кейін емес, 
1871 жылдан кейін (яғнн 1830, 1848 және 1871 жылдардан 
кейін),— Германия 1849—1850 жылдарда емес, нақ сол 
1871 жылдан кейін, яғнн 60-шы жылдардағы \'ег1а53ип- 
^ззігеіі-тен* кейін жеткен болатын. Струве, Гучков және 
Столыпин «шағылысып», бнсмарктық Россняны табу 
үшін жанын салып тырбануда,— бірак түк шығар емес. 
Шыкпайды да. Дәрменсіз. Бар сыңайына караганда, түк 
шыкпайтынын өздері де мойындап отыр. Столыпиннің 
аграрлық саясаты бисмаркшылдық тұрғысынан гана 
дұрыс. Бірақ Столыпиннің өзі бүл саясатты бірдеңе «шы- 
ғарлыктай» дәрежеге жеткізу үшін 20 жыл «сүрайды». 
Ал жыйырма жыл, тіпті одан кыска мерзім де Россняда 
30—48—71 жылдарды (егер французша алсак) және 
63—65 жылдарды (егер нсмісше алсак) өтпейінше мүм- 
кін емес. Тіпті мүмкін емес. Ал барлық осы кезеңдер

* — конституциялык жанжалдан. РеО.
2 7  34-том л
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•р^гіи* 18/І'ШІ жшыиа дедін. шаруалар Ог<1тт§5раг- 

'  яг- иль ?о.:іі< бет бүрғгнға лей;н орынлап _ыг.ға 
к ’ у : /іЛ г , тл -у/гл бетб*рыс Оасғг ға ленін, 
' ' '  •': Огр гой! <Жа.іпылемократніь:ык> кәсе-
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кім е«г5ііи біз бекер дей алмабмыз. бірак біз бұл шешім- 
; ■•; р./*, ■:■■: ■ шешім болмай, франиузша шешім
г/ һ\)Ы-\, аг:и V; жыллар (тек кана «констнтуиия- 
лъ/> '•//:■:// ) типіндегі шешім болмаб. 30—48—71 жыл- 
/;>;, ш«г;п;м болуын көздеп бар/н де істеуге мін-
Ійтіміз, ұзак. уакііт, кяжырлы жұмыс істеуге міндетгі- 
м л Ь :лін 0-3 Оо жылларымыз «іиірік* баіып шыға ма 
я-гм" .: ігбы .гы бола ма, ол женінде кепіллік айт>' мүмкін 

, б рак бізлін мінлетіміз, жұмысшы партиясынын 
V .)<:•. <шірік> норселен табысты нәрсенің есіп шығуы 
уипи, немістіи У«гіа»ип£55Ігеіі-іиен— французлың тәп- 
і;<уір юійюілжыкы осіп шығуы үшін бәрін ле істеу. Ал 
тарихіа шірік кризис тап-тәуір кыйкылжынға айналмай- 
лы дегеи замдар жок, Ондай зандар жок, Бәрі де жағдай- 
лиріи, шаруаларлыи кайыршы бұкарасына (бұларлы 
Сюлыпин жаныштап тасталы, бірак канағаттандырған 
жок), жұмысшы партиясынын күшіне, Гучков пен «сфе- 
ра.тардын* арасындағы шарттзрға, егестер мен жанжал- 
Дарга, т. т. жэие т. с. байланысты. Біз өзіміздін күштірек 
болуымііілы (біз озіміздін 63—65 жылдар тұсында ол 
кезлеіі немісгерден күшіірек боламыз да), сонда шаруа-

— іартіп нартиясы. Ред.
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ларлыи либералдарға емес, бізге кұлак асуын квздеуге 
тиіспіз. Мұнын каншалык сәті түсетінін тек күрес кана 
шешеді. «Жалпыдемократиялык тегеуірін» мағнасында 
бәрін де талап етеміз: ісіміз табысты болса, бярін де ала- 
мыз, табыссыз болса — бір бөлегін ғана аламыз; бірак, 
ұрыска бара жатып, бір белегін талап етумен ғана тыпу- 
га болмайды. Жанаша сап кұру керек, жанаша ұйымда- 
су керек, кризиске жанаша беталу керек — кезеңнін мэні 
осындай. бірак барлық ескі ұрандарды. «бэпін» татап 
етушілікті колдап, дамытып, күшейту керек. Қолынызды 
катты-катты қысамын жәііе аман-сау болуыңызға п.іек- 
теспін.

Бүтіндей Сіздің Старик

1909 ж. 2 дркабрьдс Парижде 
жазылган

Вірініиі рет 1922 ж. басылган

И И. Скворцов-Степановка

Машинкага басылған көіиірме 
бойынша басылып отыр
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сСАҚТАУШЫЛАРГД» ЖАЗЫЛАТЫН ХАТТЫҢ
НҮСҚАСЫ24

Үш неміске хат

Біз бен Орталық Қомигет Сіздерге жолдап отырған 
ғажап (о дегенде гажап) усыныс пен өтінішті түсіндіру 
үшін партиямыздын, жағдаііын түсіндіру керек.

Осы жағдайды аиыктап білу үшін: 1-шіден, контррево- 
люцияның аскынып кеткендігін жэне с.-д. үным мен с.-д. 
жүмыстың орасан кері кеткендігін; 2-шіден, партия.мыз- 
даі ы негізгі идеялык-саяси ағымдарды үғып алуыц керек.

1- ші моселе жөнінде үйымдардың барлык жерлерде 
орасан күлдырагі кеткендігін, көп жерлерде мүлдем дер- 
лік токтап калғандығын атап көрсетудің өзі-ак жеткілік- 
ті. Интеллигенцияның жаппай кашуы. Жүмысшылардың 
үйірмелері мен жеке-дара адамдар ғана калды. Жас, 
тожрибесіз жүмысшы өзіне әрең жол салып келеді.

2- ші моселе жөнінде. Революцня кезінде с.-д. да е к і  
ағым (жоне екі фракцня, Іаізасһіісһ Зраііипо;-*) батды: 
бо.тьшевнктер жоне меньшевиктер. Зіоскһоітп 1906 және 
I опсіоп 19072у2. Оппортуннстік канат пен революцияшыл 
қанат.

1907—8 жылдардағы бүліншілік (а) мектерде жо- 
й ы м п а з д ы қ т ы  (аныктамасы), (/?) бектерде шак,ы- 
/>ымпаздықты (жоне ульти.матиз.мді) туғызды. Аныкта- 
масы.

(и) 1908 жылғы марттан бастап меньшевиктер партия- 
ның орталык жүмысына .ну.іде катыскан жок. тіпті бүл 
жүмысты бүлдіруге әрекеттенді (\'11І. 08). Шет елде олар- 
да үстемдік (студенттердің, дүмбілез буржуазиялык ин- 
теллигенцняның еіс. үстемдігі) орнап отыр. Шет елде

факт жүзінде жіктеліс. Ред.



«Снстзу-.пъііазғз» мгшн и, . .< л>

(меньхез:?к~егд;ч. са.іііГл ч?ч) толык, »• » •< •••• > •
және схтар даргчялык жүмыскл мүлдв кят».’ ' = і • ■•-.•; 
онын. усгне гтастччмен кугесіп отыр.

1908 ж. декд:рьде бодған конфорсшіня V■;»'», . • —„
жазғырды293.

(/?) 1908—9 жылдардл Лольшевнктсрлс п;? • *,-■■■
шакырымпаздык-у.тьпіматнзм. Болыпсвнктер..: » • • ;
карсы үзілді-кесілді күрес гкүргізуі және шг кы:••.........
дарды-ульпімапістерді КаДзіеІІип^*. Тайдыру

Россияда бү.тіншілік өсуде.
Пле.тановтын 1909 :к. августзғы аттанысы 

расыз»294. «Го.тостын» жойымлаздығы; ж ойы ^" ч—ь 
ұсакбуржуазиялык оппортунизм деп жарыялат •• •• г 
нын кризисін мойындау (ауру коркынышть’) : • ‘т  ' 
Іісһ-ІіЬегаІеп Ү’ег1асг-ты** паналаған «Қогамдьи »• 
лыс» редакциясынан шығу)).

Плеханов аттанысының манызы =  больптг • : : 
барлык аныптауларын сат б о л ы и е в п к т і т  : . • 
ф р а к ц и  я л ы  к, ж а у ы а р қ ы л ы куаттаГт.- -.•• 
жанғырык.

Россиядағы меньшевнктердін (әсіресе жумыгтнытг:- 
дын: Петербург, Москва) партияға тартуы.

Осы негізде, 2 майданда бірдей: жойымпаздътк ты
кьшымпаздык-ультиматизмге карсы күрсс .........
мойындау негізінде п а р т и я л ы қ  бірігудін тән -••*■.:•

Біздін тарапымыздан усынылатын біріп . :• 
жойымпаздыкка карсы күресті свзсіз мойынтаз О; ч 
.тык Комитеттің жартылай шарасы: жокс » »
фракциялык күресті (=  әсіресе шетеллогі > і 
токтату және партияны 1907—9 жылдардягы крп-.и.-мм 
алып шығып, оны 2 майданда бірдой узілді-кесі’і' куг'с.' 
жүргізу жолына салған партия к в п и і і л і г і ь г  . V. " 
шевиктер -(- жеке алғанда поляктар) л о  я л ь д - і / ■’ • 
б а ғ ы н у .

Меньшевиктердің шарттары: жоЙымпятыкі і.щ яГіКЫіі 
аныктамасын бүркеу ( б і р д а у ы с т ы  клр.чр 'і.'н ы ч іч 
тылай шара) жэне Орталык Орган рсляміияоі.іііііі >• 
т е ң д і к  ((факт жүзінде, Россня.ілгы Орілмык )• ■•• • •

• — тайдыру. Ред.
•* — буржуазиялык-либерз.ідык бяспанм ГеЛ
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тің өте осал және түрлауеыз болуымен катар, билеп-төс- 
теуші жалпыпартиялык мекеме)).

Орталык Комитетте өте турлаусыз компромисс жасала- 
ды 1) жойымпаздык деген атты ө ш і р і п  тастай  
о т ы р ы п  кабылданған бірдауысты карэр295; 2) «меха- 
никалык кысым», «кысылшаң жағдай» еіс. туралы мек- 
тер мәлімдеме жасаған кезде Орталык Органдагы 3 пен 2; 
3) меньшевиктердін фракциялык газет пен фракциялық 
ұйымнан үзілді-кесілді, анык және біржолата бастартуға, 
көишілікке л о я л ь д ы  т ү р д е  бағынуға көнбеуі.

Біздің кауіптенетініміз осыдан. Большевиктердің фрак- 
циясын таратканнан кейін, Орталык Комитеттің акша- 
сын беріп койғаннан кейін (шакырымпаздык-ультнма- 
тизм бүлдірген көпшіліктің кездейсок және бұлталак 
болуымен катар факт жүзінде 5 держава), біз меныне- 
виктердің шетелдегі жіктелісінен және олардың жойым- 
паздыкты (редакциядағы теңдік түрінде) әкеліп кысты- 
руынан коркамыз (коркарлык барлык дәлелдеріміз бар).

Шетелде меньшевиктер жасайтын жіктеліс әрекеттері 
болған күнде Орталык Комитеттің (яғни большевиктер- 
дің +  националдардың) жойымпаздыкпен күресуге дэр- 
менсіз болып калатындығын біз кәміл білеміз, сондыктан 
фракциялык күресті ж а ң ғ ы р т у ғ а ,  жіктеліске жікте- 
ліспен жауап беруге тура келеді.

«Уакытша бітімнің» тәжрибесі: бектер карусызданды. 
«Партиялык өмір кейпінің» тәжрибесі.

ААеньшевиктерге койылатын шарттар: (а) толык кару- 
сыздану — шетелдегі фракциялык газетті, фракііиялық 
кассаны, фракциялык жіктелісті токтату; (/?) жойымпаз- 
дыкка карсы күрес туралы карарды лояльды түрде іске 
асыру; (?) Орталык Органдағы көпшілікке лояльды түр- 
де бағыну; (А) Россиядағы Орталык Комитетке лояльды 
түрде көмектесу.

5і поп — поп'11.
Меньшевиктердің шакырымпаздыкка-ультиматизмге 

наздануы. Троцкийдің дэр.менсіздігі және жоны.мпаздарға 
көмектесуі.
1910 ж. феөраяьда —  мартта Парижде

жазылган
Бірінші рет 1933 ж. басылган Ко.хжазба бойыніиа басылып отыр *

* — Егер жок болса — жок. Ред.
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Н. Е- ЯИЛОНОНкА

27. ГІГ. 10.
Кымбатты Мл\м:і.і ж • .і. .............

Абығып челесіз 'л* • - .. и - с« ... . лі.іь.
ныз артты ма. д.«л -л.-. ■■ ы.,ы аііык л... . , ........

Біздег: ымыпа:...-а.і • л ! уи«і.і.«« і у.іаіі .....
тады. С -Г--Г  >. .-..л- ..I, ...........
жіберіл о ' ы ' ' . .■ _  . ...сіі арлл.........
тыа барыаша кыо: г . ■^улан ішресіз рііді ч
яарых згулшезе ал^ >-*л«ь—«лаар бар ма. лпры,. д\ 
« г ш ш  ме-ниер « і V іДс барліак ліок..;'
ззітдаз ма. аа' * и»-.--с ..•/*. ■■*., „алш іа біреу .ме дг.......  :
■Г-Г -ізеатж сгжф

Па»г.огаовіі.а..:»гр-ь.жг шрыдық гоптарда.і ;і:«
0:-2Л*.ч Ев».г -• "и- Б ю р.осы ііда:ч  ‘
15*4 ОГ- і Ю- ■- .. - . ..> .ОііОДЫ, 1. Т- Ж.-К'. '
і  ««іжіг — жг ,.л. ііариія.іык /Зірігудед ' • С-*•
и з  в іш іі ігы- ^,;аар:,ісіі /Зірігуімі.ишіг., м* • -•?••
■чтдрг у.ц. міде хриіш соидаіі үгіі - •"•
іг агтзьхг>г -мжоер»

- - ыдддгы хобы соіідаЯ у... .;
яед &тог; лелде, /дз хаіЗар яласыз.

Осыңдг -•оиврсддівытдардық» съезл сыяк^ы бір і 
Огг к**; .п-д Бвгда,іцв леи ІСтаиислав ке.тІпіГ т' • •>чI 
Ояардда ог ісіел >.урселі ДЗелгісіз. .Өздерія акы * ірши 
.ұсгаудг, с.рә. итар >басласөзде алғайі боіі я*>ргеі и*цмніі 
кей«,,-а. Оріад.>,к -Оргашіыи олармеи ле сЬғысуыия гур<' 
келер дегі.;.. Росс>іядан хат келді, ом.іа Ал»м<('иі« »• ыГііііііі 
москвалык вг.ередшылдарга 50 ялям гык />і імымі гііп 
ұйымдасгыру,жослары турллі.т хят жячтпкы яііп.гпщ 
іездсрі акша тапқанЛЗа, қалаГі?), ял Москиил.пы ммьр.11
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шылдар жалпы, партиялық мектепке бой ұрып отыр де- 
седі.

Горькиймен хат алыспаймын. Ол Богдановтан түңіліп- 
ті, оның іс-әрекетінің жалғандығын түсініпті деп есіттік. 
Ал Сіздің Каприден хабарыңыз бар ма?

Россияда күш аз. Әттең, не керек, осы арадан Орталык 
Комитетке немесе конференция шакыру үшін бір жаксы 
кызметкерді жіберер ме еді! Бірақ мұндағылардың бәрі 
«бұрынғы адамдар».

Сау болыңыз жәие хат жазып тұрыңыз.

Қолыңызды қысамын. Сіздің Ленин

Парижден Дааосқа 
(Швейцария) жіберілген

Бірінші рет 1930 ж. басылган Колжазба бойыніиа басылып отыр



Г. Б. П Л Е \\Н О В К \

29. Ш. 10.
Қымбатты жэае аса кадірлі жол і.к ' ЖөЙШйПШК 

-г • •”л т і;• ■- л ч ч л  клгск ч. \  . л ' 
соіизл-демсоатяядық элементтерліч ткгк ; \\.>то ігкч 
ннетпен жахьгнласуыыц қажетгі туралк «Днекчик- \* 
11-номерінде де айтылған Сіздін пікір . ге толық ҚуЧчЫ.м 
отырьш, мен глгтня ішіндегі іетертін клпргі ке.чегі жаЗы 
тд-ралы Сізбен а\"ыз-екі әнгімелееуге ете куштар 
отырмын. Егер Сіз ле муны пайдалы деп таЛдтын Гчмеа 
пыз және егер Сіздің ден саулығыныз кеіерег.н 
Сан-Ремода менімен қашан кездеее алатыныныа жомінте 
маған бір-екі сөз жазып жібергейсіз (немоое пмегрдугма 
бергенсіз). Ліен осы максатпен баруга әзірмін.

Жолдастык сэлеммен Н. Ленип 

\П. ОиІіапоГІ. 4. Рие Магіе Козе. Рпгіз. XIV.

Парюсдеч Сан-Ремоті 
( Н талия) жіберілген

Біріниіі рет 1930 зс. басылган К.олжалба боОынша басылың огы*



Н. Е. БНЛОНОБКЛ

7. IV. 10.
Кычбагты жолдас М.! Ссзге осындлгы іиехамоквыл- 

дардыа. яғни. дүрысырак. айткамда. партнчшыл меньше* 
впктерлш карарын жіберіп атырмын**\ Егер сг.иш Ла- 
воста меньшсвнлгср арасын.V па;.>гнашы.тлар ?асыч деген 
сод рас болса. он.и одар лерс. \ ; \.ігыа, бе.ттлібір ретпен 
топтасып, ашык Сч>А кврсетсе. аса жаксы бсклар елі. Әл- 
бетте. балм.сешкігр чундай кенестерді меньшевнчтерге 
ете абайлап айтуга тиіс. еЛткені т; гг? плехановшылдар 
арасында да *(Ч\іьшевн\терге чеме\тесті> немесе *С\\ть- 
шевнктерге-» жумыс істеді деген сыччты айы;ттаудан гәрі 
коркынышты. сүмдык, тваімсіз айыптзу жок.

Қазіргі ке:иегі иіым-шытырык жағдайла. ме-ткше. тек 
екі жат бар: не взіміздін. большевиктік. фракцнкғз
карай кайгуымыз керек. е плехаковиіы.тдармек бірге 
партня ушін голосшыл дарға карсьі урыс
жүргізуіміз керек. Екінш? жси колзГиырак. бврак бізге 
байланысты емее. ЛУүмкіндік бар кезінде. екінші жол 
үшін каідан келгеннін борін істейміз. Екгкші жат үшін 
б о р . і мк  мүмкіндіктерді. барлык амалдарды карасты- 
рып кзргеннен кейін ғана бірінші жолға кайта орала- 
мыз.—

— Прагматнзммен танысуынызаын нәтнжесінде Сіздін 
махнзмнен жери бастағанычызғз оте куаныштымын. Кә- 
зір Россияда сод *ен жана> фнлософиялык сваточыар- 
дын барін: Пешатьдт пен К ны. прагматястерді жэнет. т. 
кызу аударып жатыр. Л\ү ;ысы жаксы да: орыс жұртшы- 
лығы. әсіресе орыс жүмысшылары біздін Богдзнов пен 
К° үстаздарынын шыд сыЛл*тмн чөрген кезде,— атар
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ұстаздарлпн ла, шакірггерден де тлГ" 
тін болады,

Акыйкатты таным күралы деп саяау 
агностнцизмнін жағына вткендік баілды >г • 
лнзмнен безгендік баіаіы. Бұл ж.ч.гы-.{- "
негі.ігі маселелор жағынан алғачда, :??:
тер. эмпирномоннстер — біртектее.

Каіынылды кагты кысамын жаде тезі^еч.
рүынызга тілектеспін.

_  ____ Схздщ

(Ш.іЫщіпнч) жібері-**** 
В і і ч н ш і  е * т  І М  м  Л ь н і м і н

Қл миоАй .Ччімші Қа.'
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Ал. Макс — нке
11. IV. 10.
Кымбатты А. М.! Сіздің М. Ф. екеуініздін М. С. Ботки- 

на аркьпы жіберген хатыңызды тек бүгін ғана алдым. 
Үмытпай түрғанда айтанын: маған деген хатты менің өз 
адрееіме де (Оиііапоіі. 4. Кие Магіе Козе. 4. Рагіз. XIV), 
партнянын адресіне де жазуға болады — онда 2 конверт- 
ке салыл. ішкісіне: Леннннің өзіне деп жазу керек (110. 
Аүепие (1'0гІёап$. Мг. КоШагепко. Рагіз. XIV).

Сіз сүраған шығармаларды Сізге күні ертен жіберуге 
тьгрысамын.

Менін Сізге ұрыскан жерім бар ма, қайда? Бәлкім, 
«Днекуссионный Лнстоктын» (Орталық Орган жанында 
шығады) 1-номерінде болар г98. Оны жіберіп отырмын. 
Егер Сізге хабарлағандардын айтканы бүл емее болса, 
онда баскасы кәзір менің есімде жок. Мен бүл уакыттын 
ішінде баска ешнәрсе жазған емеепін.

Енді бірігу жөнінде. Факт ма әлде анекдот па? — деп 
сұрайсыз Сіз. Бұл туралы алыстан козғап айтуға тура 
келеді, өйткені бүл фактыда. менің білуімше, бірер «анек- 
доттык» (кебінесе үсак-түйек) нәрее де, елеулі нәрсе де 
бар.

Партиянын бірігхіне себеп батып келген және себеп 
болып отырған елеулі, терен факторлар бар: идеялык са- 
лада сониал-демократияны жойымпаздык пен шакырым- 
паздыктан тазарту қажеттігі; практикалык салада пар- 
тия жағдайы мен бүкіл с.-д. жұмыстын сүмдык кыйын- 
дығы және жана тнптегі с.-д. жумысшынын өсіп жетілуі.

Орталық Комитеттің пленумында («ұзақ пленумын- 
да»,— үш апта әуре-сарсан болдык, барлык нервілеріміз 
кажып бітті, жүз мың шайтан басқыр!) жүрттың бәрі
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бірдей уғыиа коймаған осы елеулі жзне терен. фактор.тар- 
ға усак, майда-шуйла нәрселер келіп косылды, ■<.ка.шы 
ымырашылдык> көңіл күйі келіп косылды (кіммен, аеге. 
калай екені жөнінде анкын пікір болмадыі. ра>.ымсыа 
идеялык соғыс жүргізгені үшін Большезикті>. Срга.ть.,ч:с.і 
деген өшпенділік келіп косылды. меньшезнлтері: д ба >.ас- 
тығы және жанжалдасуды тілейтіндігі келіп косы.ил — 
сөйтіп жаралы бала пайда баіды.

Аііне енді әуре-сарсанға түсіп отырмыз. Не — акыры 
кайырлы болғанда — жараның аузын ашамыз. ірікін сы- 
ғып тастанмыз, баланы сауыктырып, өсіріп шығарамыз.

Н е— акыры насырға шапканда — бала өледі. Онда 
біраз уакыт баласыз түрамыз (яғни: большевиктік фрак- 
ііияны тағыда калпына келтіреміз), ал онан сок неғур- 
лым сау бала табамыз.

Меньшевнктерде мыктап бірігуге каран плехановшыл- 
дар беталып келеді (онша саналы түрде болмаса да, 
баяулап, тәлтіректеп болса да, әнтеуір беталып келсді, ец 
бзстысы. беталмайынша лажы жок), партияшылОар бгі 
алып келеді, жумысшылар беталып келеді. Ал голос 
шылдар булталактап, шатастырып, ылақдауда. Росстиа 
аіардын күшті, жарыя, оппортунистік ортадыгы куры.іыи 
жагыр (әдебнетте Потресов пен К°: «Наша Аарчныц* 
2-номерін караныз — сол Потресонгын о»| неікон 
десеңізші! — және практикалык, үйыміасіыр\ ч»\мт->;-.м 
да Михаил, Роман, Юрин «1*олоуіыц* И'ЛТцлм^ріі
дегі «Ашық хаттың» 16 апторы),

Ортадык Комитеттіп млиң мы бэрІ# «V бірімір\ V 
ген еді. Енді голосшылдвр г»м ♦♦>*) коч.нЛх 
сылып тастау к е р е к. Іімкисшксыі ч> > м
сарсансыз, лассыз жөн@ ♦ •пым кол мү’и-' 
майсын. ^

Біз кәзір осы бакй п м м ы ц  • > ...
стырмыз. Не орм пы и О о - с ,  ч \  > ..........................*' д
манызды мекем<- »* і«   V '
аластап, КырНйН ,ч
келтіруге турн КЗДЗДт. .

«Дневниктім* М 
ген багагы гим 1 ү г . 
карсы күрр« И ! Д(
шевиктергр • -ІМ' V Ч і
ды усчіЦ-түиок шектсн оасым сКтндп

-  тге

МШЧ!
Лп' \а_ к

ИЫЦ

1.11

н і П т у і і  П і *1 1.1 у

тггРГ-

йд) гш ш һ һ ^ц '.
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көрсетіп берді. Бұл арада да шым-шытырык сергелдең 
кез болып отыр, бірак меньшевиктердін Россияда калып- 
таскан жарыяшылдык. жопымпаздык орталығы өздері- 
нен байсалды социал-демократтарды сөзсіз жерітетін бо- 
лады.

Енді «впередшылдар» жайында. Бір кездері мен бұл 
топтыц ішінде де екі ағым бар: партияға. марксизмге, 
махизм мен шакырымпаздыктан бастартуға бой ұрған 
ағым және кері ағым бар деп ойлаған едім. Бірінші ағым 
үшін партиянын бірігуі шакырымпаздыктың көрнеу сора- 
кылыктарын, т. с. түзетуге бастайтын, жайсыз тимейтін, 
колайлы, партиялык бағытка жол ашкан болар еді. Бі- 
рак екінші ағым оларда үстем бола бастаған тәрізді. 
Алексинский (саясат жағынан мүлде нәресте. бірак өр- 
шеленген жәпе акымактык үстіне акымактык істеп отыр- 
ған нәресте) «Дискуссионный Листоктың» редакциясы- 
нан да, паргиялык мектеп комиссиясынан да жанжалмен 
шығып кетіпті. Бәлкім, олар калайда өз мектебін, тағыда 
фракцияшылдык жолмен, тағыда окшау ұйымдастыратын 
болар. Егер осылай болатың болса,— кайтадан соғыс 
жүргіземіз, олардағы жұмысшыларды өзімізге каратып 
аламыз.

Міне шынында да бірігу ісіндегі «анекдоттык» нәрсе- 
лер кәзір басым болып огыр, алдыңғы катарға шығып 
отыр, мыскылға, кекесінге және баскаларға сылтау бо- 
лып отыр. С.-р. Чернов социал-демократтардың бірігуі 
жөнінде «бір стакан судағы дауыл» деген атпен тіпті 
водевиль жазыпты деседі, бұл водевиль жакында осын- 
дағы эмигранттык колония топтарының (сенсацияға жа- 
ны кұмар топтардың) бірінде койылатын көрінеді.

Осы «анекдоттык» нәрселердің, осы бакастык пен жан- 
жалдың, әуре-сарсаң мен «жын-көбіктің» калың орта- 
сында отыру ұпамсыз-ак; осының бәрін көріп отыру да 
ұнамсыз. Бірак өзіңді өзің көңіл күйінің жетегіне беру 
лайыксыз. Кәзір эмигрантшылык революциядан бұрыи- 
ғыдан 100 есе ауыр. Эмигрантшылык пен бакастык айыр- 
ғысыз нәрселер.

Бірак бакастык былай калады: бакастыктың 9/ ю  бөлегі 
шет елде калады; бакастык дегеніміз — аксессуар. Ал 
партияның дамуы, с.-д. козғалыстың дамуы кәзіргі кезде- 
гі жағдайдың барлык сұрапыл кыйындыктарына кара- 
мастан бірден бірге ілгерілеуде. С.-д. паргияны онық
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кауіпті «ауыткуларьгнан», жойымпазлык пен шакырым- 
паздыктан тазарту ісі үздіксіз і.ігері басуда: бүл іс бірігу 
шенберінде бүрынғыдан гөрі едәуір ілгері жылжыды. Біз 
шакырымпаздыкты идеялык жағынан, асылында. пле- 
нумға дейін-ак кұртып болдык. Жойымпаздыкты ол кез- 
де күртып бітірген жокпыз, меньшевиктер жыланды уа- 
кытша жасырып калды. ал енді оны жарык дүниеге алып 
шыктык. енді оны жүрттын бәрі көріп отыр, енді оны жою- 
ға кірісеміз, жоямыз да!

Ал осы тазарту ісі — меньшевиктерлің пленумда «впе- 
редшылдарға» ара түскені сыякты махистерге ара түсіп 
отырған кеше (немесе бұзакы) Потресовтын ойлағанын- 
дай әсте бір ғана «идеялык» міндет емес, әсте бір ғана 
«әдебиетшілдік» емес. Жок, бүл тазарту кәзіргі кыйын 
уакытта с.-д. жұмысты жолға коюды үйреніп отырған, 
атап айтканда теріске шығару аркылы үйреніп отырған, 
жойы.мпаздык пен шакырымпаздыкты теріске шыгару 
аркылы жолға шығып отырған жүмысшы козғалысынын 
нағыз калын ортасымен тығыз байланысты. Тек сылдыр 
сөзді Тронкий ғана осылай теріске шығарудан аттап өту- 
ге болады деп ойлайды. мүнын өзі орынсыз, мұның жұ- 
мысшыларға катысы жок. жойымпаздык пен шакырым- 
паздыктың мәселелерін өмірдін өзі емес, қаііта каскүнем 
айтысшылдардын баспасөзі көтеріп отыр деп ойлайды.

80-ші жылдардың аяғындағы, 90-шы жылдардын бас 
кезіндегі ауыр өсуді көрмеген және бастан кешірмеген 
адамдарға жаңа с.-д. козғалыстың осы ауыр өсуін квру 
каншалык катты бататынын көз алдыма елестете аламын.
Ол кезде мұндай с.-д. бірен-саран демесек те. ондап кана 
табылушы еді. Кәзір — жүздеп, мындап кездеседі. Осы- 
дан — кризис пел кризистер туып отыр. Ал соннал-демо- 
кратия түгел алғанда бүл кризистерді ашык арылтып ке- 
леді, бұларды адал арылтып шығады да.

Қолыңызды катты кысамып. Сіздін Ленин

Парижден Капри аралына 
(Италия) жіберілгем

Бірінші рет 1924 ж басылган Колжаяба боііынша баіылып огыр
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Н. А. СЕМАШКОҒА

4. X. 10.
Қымбатты Н. А.! Большевиктерл.ІЕ (антпвперелшыл- 

дардын) жыйналысын жедел шакыру т\-ралы сөйлесіп 
алу үшін біздін тезірек көрісуіміз керек. Кеше Марк-р 
+  Лозовский -+- Лева фракциялык газетке карсы наразы- 
лык білдіріп кетіп калды21’9. Кызык адамдар! Шатастыру- 
шылардьін тайкып шыкканына куанамын. бірак баскалар- 
дын көзқарасын тезірек аныктау керек. Егер мүмкін бол- 
са, тезірек келіңіз және жыйналысты тездетуге шаралар 
колданықыз.

Сіздің Ленин

Парижден ІЛатильонга 
(Франция) жіберілген

Бірініиі рет 1930 ж. басылган Колжазба бойынша басылыті отыр
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Ю. Ю. ЛІЛРХЛЕВСКИИГЕ
7. X. 10.
Кым-батты жолдас! Сіз бен Вурмнын хаты-: жг-е С_:- 

дін макаланызды кеше кеш батканда алдым. Сізі ~ - • 
Каутскийдін өтініші бойынша 1а5§е ісіі е5 Ье: ! тсд: Лг- 
Іікеі Ьеиепбеп*.

Мев Мартов пен Троцкий екеуіне карсы үлкен уікідгі- 
нын жартысына жуығын жазып койдым-410. . : -•*
тура келеді. Троцюінге карсы мақаламен ан -алксам . 
Сіз Ка\тскийді көріп түрады екенеіз, оған бы.:с.-. с . '
сіз: ол дегенмен Троцкнйге жауап беру міндет - л. ч 
мойнымда деп есептесін. Егер немістер айтыстл • : :. г
коркатын болса, онда жауап бір апта ерте немесе ' г '  
та кеш барса да, оныц онша келер-кетері жок . г 
денмін?

МартОз пен Троцкийдің макалалары сыякты млқллл- 
лардың пасыктығы мен сүмпайылығын тіпті КлиІ.<һу ип,1 
\ \’игт**-ның да көрмеуі өте ренішті. Істің жайын лнык 
тау ушін Каутскнйге тым болмаса жеке хат жл.іып км|>с 
мін. Мартов пен Троцкийдің «ғылымн» макллалар н. 11 
ғансып өтірікті судай сіміріп, жа.іа жабуы гііпі млскарл 
ғой!!

Айтпакшы, менін практикалык екі мәсслені янықтап 
алуыма Сіз көмектеспес пе екенсіз. I ші: Верлннде орыс- 
шадан немісшеге аударатын («N0110 2еІІ.»***-ке арналган 
макалалар үшін) аудармашы табуға боЛй ма? Әлде бу.і 
үміттенуге болмайтын, қымбат түратын іс пе, онда өеы

• — мсн Сіздін макаланнзбен ғана тынуға ризамын. Ред.
** — Каутский мен Вурм. Ред.

*** — «Жана Заман». Ред.
о о
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арадан іздестірген жаксы шығар? Қалай болғанда да 
мен осы жерден табуға тырысамын, бірақ Сіздің пікірі- 
ңізді білгім келген еді, өйткені Сіздің бул жағынан көп 
тәжрибеңіз бар ғой.

2-ші: орыс революциясы, оның сабақтары, тап күресі, 
т. т. туралы тақырыпқа бір кітапша жазсам калай бо- 
лар еді (көлемі а 1а Череванин: Әаз Ргоіеіагіаі іп сіег 
гиззізсһеп Кеуоіиііоп*). Немістің партиялык бастырушы- 
сы табыла ма, жоқ па? Немістер мұндай нәрселер үшін 
акы төлей ме, әлде акыны тек орыстардан ғана күтіп, 
немістерді пеЬепЬеі** камту керек пе?

Мартовка жауап жазуыма байланысты мен 1905—8 
жылдардағы стачкалардың аса кызғылыкты статистика- 
сына тағыда «тап болдым», енді осыны өңдеуге өте куш- 
тар болып отырмын. Такырыптың өзі сондай, макаладан 
гөрі кітапка немесе кітапшаға көбірек қолайлы келеді301. 
Ал немістер орыс революциясына баға беру мәселелеріне 
келгенде маскара «санасыз»!

Мартовка карсы косымша айтуға керек деген нәрсе- 
лердің кысқаша тізбесін тіркеп отырмын. Егер Сіз өз 
макалаңызға тым болмаса бір бөлегін кіргізсеңіз, өте 
жаксы болады302.

Везіе Сгііззе***.

Қолыңызды қысамын. Сіздің Ленин

Қалай ойлайсыз, Магдебургтегі жаппай стачка туралы 
мәселенің корытындысы (Розаның карарын қабылдау 
және оның 2-ші бөлімді кайтып алуы) оны Каутскиймен 
бітімге келтірмес пе екен? ал Уогзіапсі-пен**** ше? Әлде 
тез бола коймай ма?303 ( (Мен Роза Люксембургке бұдан 
2 аптадай бұрын Стокгольмнен хат жазып жібергенмін.))

ААенің адресім: VI. ОиІіапоГГ. 4. Кие Магіе Козе. 4. 
Рагіз. XIV.

Меніңше, Д4артовтың өтірігі мен жалғандығының ең 
басты пункттері (әсте бәрі емес) мыналар, бұларды (то- 
лық болмаса да, там-тұмдап) көрсетіп өту керек-ақ:

* — Орыс рсволюаиясындағы пролетариат. Ред.
** — былайша. Ред.

*** — Барынша тілектеспін. Ред.
**** — Баскармамен. Ред.
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«
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орыс шаруалары үшін либералдык буржуазиянын опа- 
сыздығы мен саткындығының мектебі болып табылады 
(бұл буржуазия шаруаларды помещиктер мен абсолю- 
тизмге сатып кетіп отырды), сондыктан мұндай мектепті 
тек әсіре оппортунистер ғана корғай алады.

«Пролетариатты 100 миллион шаруамен біріктіруді» 
мазактағанда, Мартов көтеріліс майданында да (X, XI— 
XII. 1905), алғашкы екі Думанын майданында да (1906 
және 1907) осылай біріктіруді іс жүзінде көрсеткен бүкіл 
революцияны мазактап отыр.

Мартов либералдардын (олар «жерлерді конфиска- 
циялауға» қарсы, «шаруалардың революциялык аттаныс- 
тарына» қарсы) және шаруа к ө т е р і л і с і н  колдаудан, 
бұл туралы өз п р о г р а м м а с ы н д а  мглімдеуден 
осы күнге дейін ешбір бастартпаған соииал-демократтар- 
дың аралығында дәрменсіз күйде ауыткып отыр.

Мзртовтын ойынша, революция жылдарында (5. 1905 
— 7) күн тәртібінде республика туралы мәселе емес, қайта 
«біе Ғга^е сіег і!паһһапрі^кеіі бег Уоікзуегігеіип^» (5. 
918)* болыпты-мыс. Тәуелсіздік к і м н е н ?  Зіааіззігеі- 
сһе** жасаган монархиядан ба? Орыс оппортунистері аг- 
рарлык революция мен саяси революцияның байланысын 
да ұмытып кетіп отыр (республика үшін күреспейінше 
жерлерді конфискациялау үшін күресуге бола ма?), сіег 
81ааІ55Ігеісһе, сіег Аиізіапсіе, сіег ЫіесіегшегІипд55Ігеік5*** 
заманы біздін калауымыз бойынша емес, өзінің о б ъ е к -  
і и в т і к  жағдайлары бойынша күн тәртібіне республика 
туралы мәселені қоятындыгын ұмытып кетіп отыр. 1905 ж. 
күн тәртібіндегі ұран ретіндегі «республика» =  «роман- 
тизм»; «тәуелсіздік» (5іааІ55Ігеісһе жасайтын жоне сіеп 
Вііг^егкгіея**** жүргізетін монархиядан тэуелсһдік) =  
Неаіроіііік*****,— солай емес пе, о, орыс Квесселі?

А ргороз******. Ко5а ЬихетЬиг^ Германия үшін Міе- 
бегшег[ип§55Іга1е§іе******:|: кезеңі туды ма деген моселе

* — «халык өкілдігінік тәуелсіздігі туралы мәселе» (918- 
бет). Р ед.

** — мемлекеттік төнкерістер. Ред.
*** — мемлекеттік төикерістердік, көтерілістердін, жаппан 

саяси ереуілдердік. Ред.
щ*** — азамат согысын. Ред.

***** — нактылы саясат. Ред.
****** — айтпакшы. Ред.

******* — кулату стратегнясынын. Ред.
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уралы Каиізку-мен таласты, оның бержағында КаиІ5ку 
5ул кеаеңді сьзсіз гуатым және жакын гуркан, бірак әлі 
гуа қонмаған кезең деп есептейтінін анық, жғне тура айт- 
ы. Ал А\артов Каутскийді «тереңдете отырьт» (уегЬаІІ- 

югпепсі), бег Міес1ег\\'ег[ипс[55ІгаІесгіе-ні Россиядағы 
1905-ші жылғз қолданүға болагындығын мойындамайды!! 
\\аргов 1905 ж. декабрьдегі көтеріліс «кйпзііісһ»* туғы- 
зылған еді деп біледі («Меие 2ей», 5. 913). Әіе Ьеиіе, 
\\'е!сһе 50 «ІаиЬеп, кбппеп пиг кйпзііісһ гиг Зогіаібешок- 
гаііе ^егесһпеі \уег(]еп. А'иійгіісһ 5Іпсі 5Іе ^аІіопаІПЬегаІе**.

А\артов пролетариат революциядағы «сііе аи^зсһіаййе* 
ЬепПе Масһі» ($. 909)*** деіен пікірді мазақтап күледі. 
Орыс пролетариатының 1905 жылы «Пег аиззсһіаооеһеп- 
сЗе А\асһІ» ролін іс жүзінде атқарғандығын көрсететін 
даусыз тари.хи фактыны осы күнге дейін тек либералдар 
ғана мойындамай келді (онда да әрдайым емес). Ал 
«орыс революциясындағы пролетариат гегемониясын» 
мойындамайтын теория бес томды «Коғамдық Козғалыс- 
та» (А\артов пен Потресовтың редакциясымен шығады) 
үстем болған кезде, Плеханов бул редакциядан іиықты 
да, «Коғамдык Козғалысты» жонымпаздардың енбегі деп 
жарыялады. Кәзір А\артов бүкіл меньшевизмнің өкілі 
емес, меньшевик болып калған Плеханов безген және оп- 
портунизм деп жарыялаған меньшевизмнің ғана өкілі.

Аіартов 1906 жылғы орыс бойкотын анархистердің «іп 
^апг Шезіеигора»**** бойкотты («саяси тартынуды») 
қорғауына карсы кояды. 1906 жылғы бойкот туралы біз 
ерекше сөз кылғанбыз (Сізде де айтылған). Бірак А\ар- 
тов жалпы бойкот туралы айта келіп, орыс революция- 
сында бойкоттык негізгі колданылуын, булыгиндік Дума- 
ға (1905 ж. 6 августағы зан) жасалған бойкотты неге 
ұмытты?? Бұл бойкотка барлык либералДар.^тіпті сол- 
иіылдар да («Освобождение одағы») карсы Золды, бұл 
бойкотты большевик социал-демократтар жактады. Бұл 
туралы Мартовтың үндемей отырған себебі— осы бон- 
коттың жеңгендігінен емес пе? Осы бойкогтың жеңімпаз

* — сжасанды түрде». Ред.
** — Осылай ойлайтын адамдарды тек жасанды түрде ғана 

социал-демократияга жаткызуға болады. Асылында олар национал- 
либералдар. Ред.

*** — «жетекші, басшы күш* (гегемон), 909-бет. Ред.
•*** — «бүкіл Батыс Европада». Ред.
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«гплосшылдарға > ш:лльг Зіі>тх сьдгге#гл утчыт тл.ілтит 
агая жеткен. П.те.тзяодшылді ? атсіз. «яуттч.тер'.» ((вНІЙй! 
жұрт осылаГі деседг>. т. с_ дет о&иат тстте.. Бұл — ше-гтлг- 

лердін пікірі. Росаюыш ж ұ л м <гшыі п к ш ш  ' ^  
дін 9/ю бөлегі плетаиовд.: . '  • ■ ? « к т  е  -женіяі •%
кәміл. Плеха новпгылдык. меяылезяупет? г  •«. 
арнасы ішіндегі ея тәуір (соадыкгтя дт ойф
кабілетті) күш екеядігіне меты™ез л  тезслчлц-с 
зіндегі бүкіл тариты кепіл болі адтдаь

Копенгагенде біз Плеханов езгеуіміз тгралять:» гіг- 
зет шығару туралы сөмлестік. МұшітІ газст кнжгт-лк 
(Троцкий жойымпаздар жағы - •_ шлогшылдг.рды колаау 
жағына, большевиктер мен плисіэсдашылдардын партия- 
лык одағын іске асырмау жағыгя кғонгл бгт бүрып кст- 
ті.) Троцкиймен істес бадудьг-. и .кт-і жок. деген пікірге
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Ыіесіегчуегкіп^ззігаіестіе-нің ураны болғандығынан емес 
пе?

Барлык меньшевиктер (әсіреее «Наша Заряда», «Воз- 
рождениеде» және «Жизньде») Каутскийді «меныпевик» 
деп жарыялау үшін Роза Люксембургтің Каутскиймен 
арадағы таласын іліп әкетті. Ал Мартов Роза Люксем- 
бург пен К. Каутскийдің арасындағы туңғыйықты терең- 
дету үшін кіеіпіісһе ипсі тізегаЫе Оіріотаііе* колданып, 
жанталасып отыр. Бул еіепсіе** тәсілдер іске аспакшы 
емес. Революңияшыл социал-демократтар 1905 о/сылғы 
Россиядағы №іесіег\\'егГип£55{гаІе£Іе-нің орындылығы ту- 
ралы емес, Германияда ҺЛес1егшегГііп£55Іга{еоре-нің туа- 
тын мезгілі туралы таласуына болатын еді. 1905 ж. Россия 
үшін о н ы ң  орындылығып мойында.мау Каутскийдін 
ойына да кіріп шыккан емес. Мұны тек либералдардың 
ғана және неміс, орыс Квессельдерінің ғана мойындамауы 
мүмкін!

Парижде жазылган
Біріниіі рет 1925 ж. басылган Ко.іжазба бойынша басылып отыр

* — ұсак және болымсыз длпломатияны. Ред.
** — сұмпайы. Ред.
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Қымбатты жолдас! Хат жазып, Плехановтың үгіті ту- 
ралы хабар бергеніціз үшін үлкен рахмет. Шетелдегі 
социал-демократтардың көңіл күйі туралы дәл пікір ко- 
рытуға мүмкіндік беретін осындай хабарлардың бәрі 
кәзір бізге өте, өте бағалы. Мен де Швейцарияға (Жене- 
ва, Лозанна, Берн, Цюрих) рефератпен барып кайтсам 
деп жүрмін. Сапарымның акысы өтеле ме, жок па, біл- 
'меймін.

Плехановпен блок жасасу жөнінде, меніңше, біз блок- 
ты жактауға тиіспіз деген Сіздің пікіріңіз эбден дұрыс. 
Мен 1909 жылдан бастап бүтіндей плехановшылдармен 
жақындасу жағындамын. Ал кәзір бұрынғыдан да катты 
жактаймын. Тек плехаиовшылдармен ғана біз партияны 
кұра аламыз, кұруға тиіспіз де — «впередшылдар» мен 
«голосшылдарға» колды бір-ак сілтейтін уакыт алдака- 
шан жеткен. Плехановшылдар әлсіз, «нульдер» (кейде 
жұрт осылай деседі), т. с. деп ойлау кате. Бұл — шетел- 
дегілердің пікірі. Россияда ж ү м ы с ш ы  меньшевиктер- 
дің 9/ю бөлегі плехановшылдар екеніне менің сенімім 
кәміл. Плехановшылдық меньшевиктердің пролетарлык 
арнасы ішіндегі ең тәуір (сондыктан да өмір сүруге аса 
қабілетті) күш екендігіне меньшевизмнің революция ке- 
зіндегі бүкіл тарихы кепіл бола алады.

Копенгагенде біз Плеханов екеуіміз көп таралатын га- 
зет шығару туралы сөйлестік. Мұндай газет қажет-ак. 
(Троцкий жойымпаздар жағына, голосшылдарды колдау 
жағына, большевиктер мен плехановшылдардың партия- 
лык одағын іске асырмау жағына көрнеу бет бұрып кет- 
ті.) Троцкиймен істес болудың кажеті жоқ деген пікірге
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Ллаханоп екемміз де тазык косыламыз. (*п таоалатын
газетті <е Орталык. Оргаи «анынан ұйымдастырамыз.. ле 
'олаиіевмктер тооынаа а ллгк . ұйымдастырамыз. Ллехаі- 
ов слғагыс "ипзуге әде етті. Лгкша серек іолады — 

кслы:. ызда бары тглті шалиалы. Сіздщ тарапыаыздая 
бөрынша жәрдем керсетілер деп сеяемін. Россняда ю.ф- 
нал лымдастыруға (а. Іа ' Воэрождение» ;кәне «Жизн**») 
Т2ллынып жүрміз. Тірек жок. секоетарь жок. :сті жолға 
ксяслык ешчім жок — біздщ адамдарЫіМыз ылғый сзтсп- 
дпске үшырауда. Сұмдыкі Ад журнал і-иикет-ак''"

Колыаызды ішсамын. СІздін Лениа

1Ю ж* 14 пктібоһде тгаяылеан 
Лаоижяш леокге ■а.бгоілггн
Яірінші рег ХІО ж. 'оаалран лдлжазба. оиышиа псылып ттлц
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14,. ХГ. 10:
Хьвшатты V Н.,' чөгтем бері Сіз бен М Ф.-дан «тпгкд»' 

даи ат-чабар кок, Киптгвден хат-хабар алман жаОы-аП 
куомін.. 5гул ча.іай? Кейяпр ааамлар визитті есептеп о т -  
аль :еп курт іиткашля. Сізліи хатты еселтеп отатуы- 

:-ш»з чумиін евгес ксй.
Еіадш і несле >.-лі ле Зұрынғы кзлтында. Ұса*-тт- 

гек :тео тане лщ зггт  іліняегі түрлі «уделдердіа» күтес- 
не іанллнысты традуан ұнамсыз нәрселер таіып жд~эст. 
Щзррі.. Ал. КащшідЕч сірә. жаксы болар-ау„

Злкастыктан гынығу ушін біз <гРабочоя Гаэгтач^* »>.■' 
ғапу квнзнле квятея безгт жоспармеч айналысьіп с-ъ." 
мыз. Әоеа легеяде 400 ігз* жыііналык. Кешс ткъ -ъ - и  
1-но:/гері іігьисгы. Оны листокпен жане кол ко«=-ч • 
гпениат кесз. СІзге жіберіп отырмын. Катрп |Іг.-г\\ч  
ннясынын: осыяяай іске (жлне большгг.иктгртч " - ^ т  
новпен «жазсындасуына») тілектгс адүшгчсрі 
чнмея: кврсегуге шакырылып отыр 
своек-чщ. а д  жойыадпязлар чен ш а к ы о м а д п р ’  “  V  ч  • ч«-

лдплын пвйхасычя ннтрига жясап жургсч 1«л .у»т,ч. 
ынты.м-акка келу адуадкін еадпг Ві ? Піехячг"» еч?» , > 
пняпағенч н в»і-где-ш  Тромкий ііи »\/ог« 5Н«**' '  ■ -
піыякан ааоыпі тургам пмгыкгык адлк*'?ясы,ч  \ - •
лі кярсылык бгллірлік Дл оч орыс Сбнчол «еадеч.........
ітбін' зрасыйлагы куре-гтін гяриуи адягнягм " • -*•• V-
ии Іе іі» 'т**** гятыдз кшмнй онбягяч чяшч* -•>----

0

— Ғі*8№$ *£***. Р**
— - « А л р я * .  и & 9 .

—’ гЖяц* Р»Я
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десенізші3'■! Ал бетьгианнын. «Ье Реир1е>* газетіндегі 
Луначзрскийдін мака.тасы кандай — Кв»рмед:ніз 6е? «//о- 
иш Зарямен» және *Жизнъмен» күресу ушін кішігірім 
жарыя ж>рнал уйымдастырмақшымыз. буган да П.те- 
ханов катысады. 1-номерін кешіклей шыгарзрмыз деген 
үміттеміз.

Біздің істеріміз осындай. Аз-азаап. бірте-бірте. эрендеп 
болса да, әйтеуір бакастыктан куты.тыл жатға шығып 
келеміз.

Сізде не жаналык бар? Строевке хат жаздыныз ба 
және кандай жауап алдыныз? «Байланыс үшін» біз оған 
бірінші хат жазғанбыз, ат хатты алыпты. бірак кімнің 
жазғанын түсінбедім деп жауап кайырыпты. Тағыда хат 
жаздык. Үндемей жатыр. Адам тапшылыгы деген сұм- 
дык, ал карттар бытырап кетті.

Пнтерде думалык фракцнямен бірге әрапталык газетті 
жолға коюға тіпті жакын-ак едік (ондағы меньшевнктер, 
бакытымызға карай, жойымпаздарға емес, Плехановқа 
ауып отырі, бірак неге екенін кі.м білсін. іс тағыда бөге- 
ліп калды309.

Хал-жайыныз калай, хат жазыныз. Жүмысыныз жак- 
сы ма? Жазда әнгіме болған журналдан бірдене шыгатын 
ба? «Знаниенін»310 жайы кандай?

Мен М. Ф.-ға ашулануға праваіымын. Хат жазамын 
деп уәде етіп еді. Түк жок. Орыс революциясының тарн- 
хы жөніндегі Париж кітапханасынын жайын сұрастьірып 
білемін деп уәде етіп еді. Түк жок. Жақсы емес.

Қолыңызды кыеамын. Сіздіц Ленин
Ал Трианың баяндамасы қаііткенмен де. сіро, басыла- 

тын болар. Орталык Орган редакцнясы осылап каулы 
етті. Түу, сол редакциядағы бақастықты-ай, не істерсің...

Парижден Капри аралына 
(Нталия) жіберілген

Бірінші рст 1930 ж. басылган Қо.яжазба бойышиа басылып отыр

— «Халык». Ред.
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А. М. ГОРЬКМПГЕ
22. XI. 10.
Қымбатты А. М.! Бұлан бірнеше күн бүрын, «Рабочая 

Газгтаны» жіберерде, Сізге хат жазып. жазда біз әнгіме 
еткен жэне Сіз хат аркылы хабарлауга маған уэле еткен 
журналдан не шыкты деп еұрағанмын.

Бүгін «Речһтен» «Современник» туралы күлактанлыру 
скылым, онла журналдын «Амфнтеатровтын колма-кол 
және ерекиіе (нак осылай басылған! сауатеыз жазылға- 
нына карамай, күпінушілігі мен мардамеуы өте күшті) 
катысуымен» және Сіздін үнемі колғабыс тнгізуінізбен
шығатындығы айтылған.

Бул не? Бүі калай? «Саясат, ғылым, тарих. коғамдык 
түрмыс» болімдері бар «эрайлык үлкен» журнал де- 
ген — көркем әдебнеттін тандаулы күштерін топтастыру- 
га үмтылатын жыйнактарға мүлде, мүлде жанаспайлы 
гон. А\үндай журпалдын не әбден анык. орныкты. үстам- 
ды багыты болуға тніс, не ол өзін де, өзіне катысушы 
адамдарды да сөзсіз маскаралайтын болады. ^Вестник 
Европынық» өз бағыты бар — нашар. күнарсыз. дарын- 
сыз багыт болса да. белгілібір элементке, буржуазнянын 
белгілі топтарына кызмет ететін. «жөні түзу» (дүрысырак 
айтканда, жөні түзу батып көрінгісі келетін) лнберал- 
дардыц ішіндегі профессорлык. чиновннктік ннтеллнгент- 
сымактардыц белгілібір топтарын да біріктіретін бағыт. 
«Русская Мысльдың» ла өз бағыты бар — онбаған бағыт 
болса да, контрреволюцияшыл лнбералдык буржуазняға 
өте жаксы кызмет істеп отыратын бағыт. «Русское Бо- 
гатствоның» да өз бағыты бар — халыкшыллык. хллык- 
шылдык-кадеттік бағыт батса да. ондаған жылдар бойы 
өз жолын үстап келе жаткан. ха.іыктын белгілі топтарын 
камтып отыратын бағыт. «Совремспмый Мирдың» да өз 
бағыты бар— квбінесе меиьиіезнктіх-кадеттік бағыт 
(кәзір партняшыл меньшевмэднін жлғына ауыткулы) 
болса да. эГгтеуір бағыт. Ьт ы ш  жок журнал — соракы,
колапансыл. масялра ж әнА ммиы нэрое. Ал А.мфнтеат-
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ровтың «ерекше катысуымем» канлай бағыт бола кой- 
макшы? бағыт бере алатьш Г. Лопатин емес кой, ал егер 
Качоровскийдін катысатынлығы жайындағы снздер рас 
болса (бұл сөздер газеттерге де ілігіпті деседі), онда 
бүл — «багыт», бірак бағыт болғанда топастардың бағы- 
ты, эсерлік бағыт.

Жазда Сізбен біз эигімелескенімізде және мен Сізге 
€Тауба» туралы күйінішті хатты мүлде жазып та конып 
едім, бірак сол кезде махистермен екі арада басталған 
жіктеліетің салдарынан жібермедім дегенімде. Сіз тұрып: 
«бекср жібермегенсіз» — деп жауап кайтарған едіңіз. 
Одан соң Сіз мені Капри мектебіне бармағаным үшін 
кіналап: істің беталысы баскаша болған күнде, махистер- 
дің-шакырымпаздардың бөлініп шығуы нервіме кемірек 
тиетін еді, күшім де көп сарып болмайтын еді дегенсіз. Осы 
әңгімелерді есте сактай отырып, мен енді кейінге калдыр- 
мастан және ешкандай тексеруді күтпестен, жаңалыктың 
кызу эсерімен Сізге хат жазуға бел байладым.

Менің ойымша, Лмфитеатровтың ерекше катысуымен 
шығатын саяси және экономикалык калың журнал — ма- 
хистердің-шакырымпаздардың айрыкіпа фракциясынан 
әлденеше есе соракы нэрсе. Бул фракцияның жаман жа- 
ғы болған және болып та отырған нәрсе — идеялық ағым 
марксизмиен, социал-демократиядан ауа жайылды, ауа 
жайылып та отыр, алайда марксизмнен мүлде кол үзуге 
дейін бармай, тек істі шатастырып жүр.

Амфитеатровтың журналы (оның «Красное Знамясы- 
ның» дер кезінде өлгені жаксы-ак болды') — саяси кө- 
рініс, саяси орын, ал саясат үшін жалпылама «солшыл- 
дыктың» аздык кылатыиын, 1905-ші жылдан кейін 
марксизм мен социал-демократия жөніндегі көзкарастар- 
ды аныктап алмайынша саясат туралы шындап сөз кы- 
луға болмайтынын, мүның мүмкін еместігін, мағнасыз- 
дыгын үғынушылык оның өзінде тіпті де жок.

Нашар болып шығып отыр. Меніц көңілім жабыңқы.
Сіздің Ленин

М. Ф — наға заіиі еі Ггаіегпііё!*
Парижден Капри аралына 

(Италил) жіберілген
Бірінші рст 1924 ж. басылған Көлжазба бойынша басылып өтыр

0 — туыск.андык сәлем! Рвд.
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Н. Г. ПОЛЕТАЕВКЕ

Сіздің екі хатынызды алып, оларға катть тяктл'-:дым 
Быламша карағанда, іетің мәнісін бізге тут :к" т 
анык етіп жазудан оңан нәрсе бар ма? Осы 
істің баныбына жете алмай отырмыз. Гы\: \ . . . ■ я-
сына бір рет байыптап, аныктап, турллал \я: >• >ыг;
отыратын адамды табу кыйын емес.

Жойымпаздарды жойымпаздыктан бвлмек блтгячС'?- 
дің әрекетіңіз мейлінше жөнсіз. Біз булайша бвлек-е\д: 
ешкашанда макұлдаған емеспіз. Тек софнстгр гг а осы- 
лан етеді. Софистерге нанбауыңызды жәзе бутяйша 
балектемеуіңізді катты өтініп сүраймыз. Баска нс н->рсе 
жөгіінде болса да ымырага келуго болады, бірак жойым- 
паздармен ымыраға келу мүмкін омос, сондыктан егер 
істі бүлдіргініз келмесе, оларіа жол бсрмсңіз.

Осындағы бір бастырушыдап әрең дегсиде гағыда мыч 
сом алдык. Сізге ертең жібереміз. Егор ооы басшрушы 
сұрактар беріп, кенестер айтыи, шарттар усынып. т б 
реттермен Сізге тағыда килігетін болса. оған мүлле 
жауап кайырманыз, немесе біздін, бір жолы аГпкан ксне 
сіміз бойынша жауап беріңіз.

Жураал женінде ешкімнен ешнэрсе алгөн Жокпьп
Сонымен, үлкен втінішімізлі тағыдо каПтплаи пйтпмьп 

Сізге керекті нарсені біз тяптЫК. Сіз де Өізге жлмли.імк 
істеменіз, жойымпаздарғя жол Оерменіэ (жойымпяідар- 

сыз жойымпаздык болмайлы жяне болуы мүмкін лғ гмғг 
Ал жойымпаздардың ЖойЫМПятдыктан яйырмімпытмгм 
бар дегенге илаидырыи, Сізді Кнтгы ажуаляҒгні кім 
саан соң бізге апта сайыи Онйыпты, айкыи, турв. т>— <
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түрле хат жазылып тұруын камтамасыз етіңіз. Шынында 
бул өтініштін екеуі де ауыр емес, зср да емес; мұнсыз біз- 
дің лажымыз жок.

Сіздің...

1910 ж 7 декабрьде жазылган 
Парижден Петербургке жіберілген

Бірінші ргт 1933 ж. басылған Машинкаға басылған көіиірме 
бойынша басылып отыр
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А. М. ГОРЬКИПГЕ

3. I. 11.
Кымбатты А. МЛ Сіздің хатыңызға көптен бері-ак 

жауап канырмакдіы больш жүрген едім, бірак мүндағы 
бакастыктың (100 000 шайтан бассын оны!) шиеленісуі* 
колымды тигізбеді.

Ал әңгімелесу керек-ак.
Ең алдымен. ұмытпай тұрғанда антаііын: Триа Жорда- 

ниямен жэне Рамишвилимен бірге камауға алынған. Мү- 
ны рас деседі. Аяулы оңды жігіт. Революционер.

сСовременнпк> жөнінде. Бүгін «Речьтен» 1-ші кітапша- 
ның мазмүнын окып, кейіген үстіне кеюдсмін. Водовозоз 
Муромцез туралы... Катосов Михайловский туралы, Ло- 
патин «Біздік еместер» және т. т. Бүған қалай кейімессін? 
Ал Сіз: «реализм. демократия, белсенділік» дегендерді 
антып, бейне тағыда ашындыра түскендейсіз.

Сіздің ойыңызша, бұлар — жаксы сөздер ме? Ж&чан 
сөздер, біздегі кадеттер мен эсерлерден бастап осындағы 
Брианға немесе Мнльеранға дейін, Англиядағы Ллойд 
Джорджға дейін, т. т. дейін дүниедегі барлық буржуазия- 
лык жылпостар пайдаланып жүрген сөздер. Сөйтіп бүлар 
жаман, көпірме сөздер, ал мазмүны жағынан эсерлік-ка- 
деттік сөздер. Жаксы емес.

Толстой жөнінде екіжүзділер мен сүркыялар оны әу- 
лие етпек болады деген Сіздің пікіріиізге толык қосыла- 
мын. Толстой жөніндегі өтірік пен малайлыкка Плеханов 
та өршеленіп кетіпті, бұл арада екеуміз бір жерден шы- 
ғып отырмыз. Бүл үшін ол «Наша Заряға» Орталык Ор-

* Сүмпайы Троцкнй голосшылар мен впередшылдарды бізге кар-
сы біріктіріп жүр. Соғыс!
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ровтың «ерекше катыеуымен» кандай бағыт бола кой- 
макшы? бағыт бе^е алатын Г. Лопатин емес кой, ал егер 
Качоровскийдін катысатындығы жайындағы свздер рас 
болса (бул сөздер газеттерге де ілігіпті деседі), онда 
бұл— «бағыт», бірак бағыт болғанда топастардың бағы- 
ты, эсерлік бағыт.

Жазда Сізбен біз әнгімелескенімізде және мен Сізге 
€Т а у б а » туралы күйінішті хатты мүлде жазып та койып 
едім, бірак сол кезде махистермен екі арада баеталған 
жіктелістің салдарынан жібермедім дегенімде. Сіз тұрып: 
«б е к е р  жібермегенсіз» — деп жауап кайтарған едіңіз. 
Одан соң Сіз мені Капри мектебіне бармағаным үшін 
кіналап: істін беталысы баскаша болған күнде, ма.хистер- 
дің-шакырымпаздардың бөлініп шығуы нервіме кемірек 
тиетін еді. күшім де коп сарып болмайтын еді дегенсіз. Осы 
әңгімелерді есте сактай отырып, мен енді кейінге калдыр- 
мастан және ешкандай тексеруді күтпестен, жаңалыктың 
кызу әсерімен Сізге хат жазуға бел байладым.

Менің ойымша, Амфитеатровтың ерекше катысуымен 
шығатын саяси және экономикалык калоің журнал — ма- 
хистердін-шакырымпаздардың айрыкша фракциясынан 
әлденеше есе соракы нәрсе. Бул фракцияның жаман жа- 
ғы болған және болып та отырған нәрсе — идеялық ағым 
марксизмнен, социал-демократиядан ауа жайылды, ауа 
жайылып та отыр, алайда марксиз.мнен мүлде кол үзуге 
дейін бармай, тек істі шатастырып жүр.

Амфитеатровтың журналы (оның «Краеное Знамясы- 
ның» дер кезінде өлгені жаксы-ак болды!) — саяси кө- 
рініс, саяси орын, ал саясат үшін жалпылама «солшыл- 
дыктың» аздык кылатынын, 1905-ші жылдан кейін 
марксизм мен соииал-демократия жөніндегі көзкарастар- 
ды аныктап алмайынша саясат туралы шындап сөз кы- 
луға болмайтынын, мұның мүмкін еместігін, мағнасыз- 
дығын ұғынушылык оның өзінде тіпті де жок.

Нашар болып шығып отыр. Менің көңілім жабыңқы.
Сіздің Ленин

М. Ф — наға заіиі е( (гаіегпіШ*
Парижд&н Капри аралына 

( Италия) жіберілген
Бірінші рет  1924 ж. баеьиған К Ф Л ж азба байынша басылып т ы р

• г -  туыскандык сәлем! Род.
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Н. Г. ПОЛЕТАЕВКЕ

Сіздін екі хатынызды алып, оларға катты тачдзндь V 
Былайша карағанда, істің мәнісін бізге түс ' және 
анык етіп жазудан онай нәрсе бар ма? Осы чүнг-е зсн н 
істің байыбына жете алмай отырмыз. Тым болмаеа аз-а- 
сына бір рет баныптап, аныкгап, туралап хат жазып 
отыратын адамды табу кыйын емес.

Жойымпаздарды жойымпаздыктан бғ>.тмек батғзч Сіз- 
дін әрекетіңіз мейлінше жөнсіз. Біз бүлайша бвлек^еуд: 
ешкашанда макүлдаған емеспіз. Тек софнстер ғана счгы- 
лай етеді. Софистерге нанбауынызды және бүлайша 
бөлектемеуікізді катты өтініп сүранмыз. Баска не норсе 
жөнінде батса да ымыраға келуге болады, бірак жойым- 
паздармен ымыраға келу мүмкін емес, сондыктан егер 
істі бүлдіргініз келмесе, оларға жол бермеціз.

Осындағы бір бастырушыдан әрец деге а е  тағыда мыч 
сом алдык, Сізге ертең жібереміз. Егер осы бастыруі ы 
сұрактар беріп, кеиестер антып, шаргтар ұсынып, т. 6- 
реттермен Сізге тағыда килігетін болса,- -оған мулде 
жауап кайырмаңыз, немесе біздіц бір жолы айіка чсче- 
сіміз бойынша жауап беріңіз.

Журнал жөнінде ешкімнен ешнәрсе алған жокпыз.
Сонымен, үлкен өтінішімізді тағыда кайталап айіамыз; 

Сізге керекті нәрсені біз ганіык. Сіз че бізге жамачіық 
істемеңіз, жойымпаздарға жол бермеңіз (жойымназдар- 

сыз жойымпаздык болманды ж>>ме бо.іуы мүмкін іе емес. 
Ал жойымпаздардың жоГіыммазлыктан айырмашылығы 
бар дегенге иландырып, Сізді камы ажуа.іакш кім өзі?), 
онан соң бізге апта сайын баііышы, айңын, іура, толық
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түрле хат жазылып тұруын камтамзсыз етініз. Шынында 
бұл өтініштін екеуі де ауыр емес, зср да емес; мұнсыз біз- 
дің лажымыз жок.

Сіздін...

І*>10 ж 7 ЯекаЯрһЯе жаьылган 
Паричден Петербургке міЯерІлген

Бірікші ргг 1933 ж. басылган Маишнкага басылган кфги/рме
бойынша басылып отыр
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А. М. ГОРЬКИПГЕ

3. I. 11.
Кымбатты А. М.! Сіздіц хатыңызға квптс.-і бсрі-ап. 

жауап канырмакшы болып жүрген едім, бірап. му-ідги 
бакастыктың (100 000 шантан бассын оны!) шас.іс.-ис>.* 
колымды тигізбеді.

Ал әкгімелесу керек-ак
Еа алдымея. ұмытпай турғанда айтайыи Гриа ЖЛріа 

ниямен жэне Рамишвилимен бірге камауға а.тыпған М* 
ны рдс деседі. Аяулы онды жігіт. РеволиіЦііОйср 

*Ссвс«менник> женінде. Бүгін «Ргльтем. і -ші і ,_.і 
кын. мазвгунын окьтл, кейіген усгіне г.с»ш 4ін іт и  
.ЧуроасаеБ туралы_ Каіосов Ми/айлов, іл іура ,... Л . 
гдгін <5лд:н гместер> жаие т. т. Буған ю <ай »сй!.. .
Ад С.:з: сеялжзтс. демократия, б<-, міі ііс- іс . с.іійРлі 

Ус±ж тггы іл  ашындмра тусисіііса із 
Ь Т.ГТ Г'іН»НіііІіТа бу.тар — /*-■ И- ы о і.іСр -.1 ..* ...̂ .1

тннтнт г ндегі ттер мец заер.ісі/Дсп ба 
ДСЛДННг Ж5К'.*: У..-.. > г . і -Ға ДсШм Аш  йнЯі і г ы  Л-....ЧІ

Т 7. Діс̂  і лу.іасДсП барЛми' ; р.1- _• -і ..<л-
і -ЫЦ /*■ / .■■еіі іл і .іг:I- ' 

Цй&4 і4Ы /еьфмл* .  ' .V

к ь ш х п а
етпяш* дозжр, гл 

іЕг—ж ж а д
- ІиЛГГПЯЕ. Лі-г̂Һ і ід*: ^  // [іЛ&кф* %4х.і »-нл г

ПГТі̂ Ій- з/̂ 4. ̂  і.,ч*
X Ж I 4р ? / . /  И

т т  « тш кяівй и : нг-' і.г ., <•»
•^п: гпвфялс&. Ь^л Г|«цдн V/ V -*# V** • #  • -*

.‘ЯСІ ‘ /у ;
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ганда (келесі иомері), мен «Мысльда»3,, (5угін мунын 
1-номерін алдык. Куттыктаныз -Москвадағы бізвіщ
маркснстік журнал. Бүгін біз сондай куанышка белеидтк)

те 16. XII де шыккан) Гілехановтыц тағы бір жака» 
фельетоны бар, буған оңбаған ескерту беріліптт; бул ушін 
біз р с д а к ц и  я ны  сөктік. Сірә, әлгі жарымес Иоряан- 
скин Бончпен бірге кыйыстырса керек! Бірак «Толсто# 
туральт ертегіге және онын дініне» карсы «Современник- 
ке* күреСу кайда? Күресетіндер — Водоводов пен Лопатян 
болмак па? Калжын ғой оныңыз.

Стуленттерлі сабзй бастағлндырьС метттппте. жубаняо* 
лык нарсе, ал Толсюйдың «енжартттыляығыч» яа, анар- 
хизмій де, халыкіпылдығьиі да, дінін яе кептіпуге бол- 
ма нды.

^оииал-дем . .. саясатын.тяғы
л.онкилотиім жоні іде Сіздің п*'Тгат-ьшчг* мечіи бідүімше. 
дұрыс емес. Колониялык саясат ггрогреетік саясят. бул

чсат ..апнм і»ь .і ---- ы*теч *пиы пбыплығы
■ н каталдығы лч.іг: ::т:и тмчк»  тупмаиды*

. сеш 1  . *».  •: ... ' • капнтал «кадсыз»
і.транміін бір к .* -г -• • б-->- • 'ксап келе жаткандар 

ревизионистер емес ле.
Егер социил-дс: у^мыетттылаоея: кгтылу жо-
і капиг.і.іи .м ;ің дамуы арК' *чы е»«»с, капитализмнін 
»муыи<ні іыск.іры б'р к-ерте б>яуы мүмкін яеген болса. 

опда мунысы донкііхОТПДм жоче бос кыял болао еді. Бі- 
рак біз булаЙ деЛ отыргл*г жочгтыч Біз былай депміз: 
капніал рді жяТмяутГа, псрстрг»ді жялмауда. с;здер 
оны қулатпаиыіГшЗ, ол журттыч бэпін ле жалмал жұта 
б е р е .іБұ.г рас. >К »"-до кяпнтализмнія өсуінен оаска 
Сонын узін жҒҢуДһ( кептлдігі жок леп свз косуды умыт-
пайчыз.

.ІресіерГе ты^ьт-^салу, сауларя тпек кою. т. с. бірде-оір 
рбакциилык иіпрсі,,і' • <-рксиетеп копғямаиды. Бірак зр- 
кімдікі оэіііс ХрМЯіГодгРар мсч К° Пс.псия аркылы темір 
жр.іДсфЫп салл бсргің, Лвточтарды-4'8 жібере берсін. ад 
марк' истсрдің іс! — жуиметмлардын алдында гіиклре- 
іеу. /!(,і■імлй.іы ід. жутчіы кылкыидьфады да. туншык- 

тырады, кД^ьттійСырдяр леу.
 ̂Пролсмріытты ұйымтястыпу арқьілы, пролетзрльік

күрес о6*6тай‘н.ігытг корғяу іірқылы колоииялык. саясат
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иеі гашліещшзниЕ тижцз'іш»;ті6ШКЕ :иіп'-ь..ші: тпстг 
тпгтиіиимініі ттл:лшін :&?.сли’.иҒі. ишггі. ттаішс т м і .  «л-- 
.ййіі: киш ш ш іэикш  нег^рлыл Ашденівпі, таоннио. «4гі*г- 
нш; нйғйрлыт .жзгнпа: гггсіілкшні адзлдяну® «ожЛут' тгг.-
Л. І.НШШ.ЛКЗЛШШ ЛГ ГИППІГПЛІІТТПІІ Зіңр. ЩЗДЯВДут&ОД-
гишркстш .к&піг-ыяшш я а ю  Х4..іпі;;иш..иһі' (•^реаіпч чт?* 
двшндшгшшық. Гслпеішліііі:х тольіц ісжтталплі іцр -Ьі 
іатігтъліэдх' «ліінцавшші лшіі иапшлшшііі ушНг \;\*иыг 
лшлот нлткднтлі ікрітиіыл: кнГіірак яшшиъ:.*»&>«, Гі;пін+п 
-урлат’ снтнгтждиж:к:{; г^ЛЛСГГуь: гдодол*» НМіил:
ль.. оішш екллл пу-рлйг. 5атітална«№ шйіа:»у*.: л».-уіиьм. 
•лнюів йвмшдяд. Ал яргыц «©: Піз№ пііліЗі \ і у » ш и і і р г -
ЛГТ-црІШГЫі ГЕІШ О.

Мйні и.ііілігаалаяЕса пряіі лйл оіітшісьй і »я?.Х я гмітц»*.ч. 
анианди ^реыгЕзм, лк» ілц|мігі:п. 2&лбШіЩ)і№> ,р» *-.>•. і .**»- 
лурлі жачелш лел гатао  егі,, лі. лпи Луляр;»». ж ;»•*<.■*> .?*
ИПНЦ) Л йрпІ2? М уЕ Л Л  ЗцГІШІЫЛЫК ж л к  ц іи іл г  •-:Ц- уиііі V  
ш ,  (^ржу* ү т ш  дгдутм

лекісгерле ш ш одоздакірс т  Лм >и
: <.'&аг1*іі5і^сһе ^ і4ЭплілЬй:'ій*.і) лсммі уті і *:уп«ч г<

'С*елл ІШ.вгоедъ «ез Ьс: г.::;геі;». .•һіш, ‘һ мчпчя «;і* .•ічг.и*
ЖЛ 'ЖраіПГЕрДЫН саясігь  ССІ.ЖІПГІІІ.' І,;ія\і.«;||>.«»л1 •>•■-
лдд££і>- траа кезгел. і«п .■••. д;и,к. ік |итм.:жм«*мпш
^аиьыцд-д рмокраіаяныін. аашиійф&зйін :.г»л«.
бец:>ал. илігтығып ж\р.. Бу.п лт«.-іг.і'\’іи«.- б -<ч./м « іу.г»л 
фс*Е} лы яо-Г:, ж ш іы м . : гср м. і.ы» м;». ікіч ,.•»..-;»-
глтъз болсз І Щ  Саз 'ООҺІ ж ••ріш.іік :-|.'.»ии.:»к.«:и Г ііыниі. 
алнл. макгшарын а\ ;\ып ічіглі; чіу[шт>г<
Н п ш д а  ла оскт.иҺ лл.••.•>.->• \-шк ;>ш мгычні п.-
лвжза тек х а р к ш к ф  жлч. лкыи іміЧми. \»гл|«. \иі« »•.,•»,, 
Хглыкаралкк птч\5о-:; .-••; • иші • ьиіік; тк 'у|> * •>.,<>:

авея: оны октябрист-ік ка іллзіііл»! і«ъч'/>ч|ц -и«. ік«\ . > > 
тглға анналдыру аг\к.*.:, іксяс « V ч>7іп«кі іу »•>>»««..•» 
взінгн қуып ШЫП> <\ >. *|Л-Ь.ім(р:-| і&шіііц >і»»у»-мк *>•»»• 
тырып кеіелі. Дл му .'м\ «ч--. м..-» і.»іимк Лям*ь«м« >«*
ТЫП, ОНЫЦ ӨЛІМІН Ж.-.ЧК • Лі • ЛІ.К К..ЧІЛЫ Т.' М. Гі||\»»«»,«- 
октябрнстік катгтлд ж. ччл •/.-, л--V.,«, к>м» >«>і 
тнялык капитал ле\те чТ» і» «.«>«».
ЛнГЛИЯЛан. Фрлм..■•;•..<• чик-м. :\\ч-«.« »«.<«■ Кыгм •• <•-•••:
Орыс революцігк-ы \ г к . и л  >»у.*№«, >«*і» ж -
тябристік клпт.і.. ;и х. к. ь . >. ык прч »••<«. ли». ».»»•; 
кратнялык к.г-.-гллме- м м» •:■>.. < »»•.■,>». м и V»
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демократиялык капитал=ең кенжесі. Оның бұдан әрі ба- 
рар жері жок. Бұдан әрі ол мүрдем кетеді.

« Звезда» мен «Ліысльды» калай деп таптыңыз? Бірін- 
шісі,— менінше, ұскынсыз. Ал екіншісі — бүтіндгй біздікі 
және мені шексіз куантады. Тек оны тез-ак жауып тастар.

Калай дейсіз, Знаниеге менің аграрлык мәселе туралы 
кітабымды өткіздіре алмас па екенсіз? Пятницкиймен 
сөйлесіп көріңіз. Бастырушы таба алмай койдым, не іс- 
терсің. Байбалам салсаң да болғандай313.

Сіздің: «қатым калтырап, тоңып отыр» деген косымша 
жазуыңызды окып, күйінудемін. Капридегі үйлер неткен 
оңбаған еді! Бұл маскара ғой! Тіпті бізде де бумен жы- 
лытады, өте жылы, ал Сіздің «колыңыз тоңып отырады» 
екен. Карсылык көрсету керек.

Қолыңызды катты кысамын. Сіздің Ленин
Болоньядан мектепке (20 жұмысшы) келіңіз деген ша- 

кыру алдым. Бармаймын деп жауап кайырдым314. Впе- 
редшылдармен істес болғым келмейді. Жұмысшыларды 
тағыда осында келтірмекшіміз.

Парижден Капри ара.\ына 
(Италия) жіберілген

Бірінші рет 1924 ж. басьиған Колжазба бойынша басылып отыр



і  РЫКОБКЛ

СенгС ііг- хаи І3_
£ж ;т Сзг іе  :.х~д.:іде.-,і :г; х.іхым және бүгін Сізге Само- 

5х~ся~ъта ее- ліі к:і:*е-г "=е Грнгорнйді күтпестен, дереу
кхухг .КДІІіпЛХ ШИШШК.

.Сссшчие тігла Г ггз хат жазғалы отыр. Сіздіц кеш 
кд: л-хж-хіліее.- л д х  >г. лінішті. Енді оған кетуге 
Д2г .і~ : ідт  т}тхты дереу кету туралы хат жазу ке- 
:*еі. ітхе деіе  е і-т  т.ралы тағыда барынша такактаи 
з_Ет Кі::.аГГт.Г- хггдесг кдү да 4 батады (бундшыл -г ла- 
гхх  — 1 д £ныи=н£і : -де де одан көп емес (3, бүлар-
ХЬЕ 3 ГГЕЖГІ?.— 1 ІЮ.1ЯК).

- іныхгдхеі тг.ееіндегі Сіздің хатыныз мені катты кү- 
ііядй егі =<і7Г££е; : ізд;н аті де жете түсініспегенімізді,
С Г Г Г Ь Г £ ~ £ £  С £ £ І £  V '  К577Ы ӨКІНвТІНІМ)  Д О Г О З О р Ы М Ы З Д Ы Н

с;.£££гз.з> енеі£.;дт5 осы хаттан көріп отырмын.
‘-.з тталга— г > •. 6 :герістердің ішінде ешбір карсы 

ш вр хігггі бхгііхітіі-. дары бар. Бүған кіретігдер — шег 
ел тсралав к=селгиі гирыкша карар етіп бөлек көрсету; 
деіггггнгЕЕҒс Л;-«гнын ианызы туралы және IV Думаға 
глг,с сгіідгутг ъъ «ехтеспейтіндердің опасыздар болатын- 

туръды гирьсудіа § косу; — уяларды жаңғыргу ту- 
рс.ты лнгегЕ- бех/я одг/ (біракта мен түсінбей огырмын: 
сзь: ве ушгн акэ ;е кдйда бөліп алмакпыз? Ол туралы ан- 
ту верек ео і,* Кай жерде?).

15.; гж Сіз 4 д ы." ошрганның ішінде кабылдауға бол- 
«гігшн н»не зэыяиды взгерістер анағүрлым көп.

Л- ;= уя зг/ру д(-ц танылсын»?? монтанысудын 
ве -ііжеті Сзр? Оғаи Сіз өзініз де сенбенсіз ғон! Екі жүз- 
ділгікае салынь;:, взікді өзің алдау — кәзіргі кезецде бү- 
дав зыяиды ешнәрсе жок!)
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«Шакьфымпаздьтк-ультичатизмнің еаяси горизонттан 
шьтдығында жоғалғандығы женімле сүйініш білдіріл- 
сін»...

Бүл өтірік. Мен впередшыл жүмысшыларлы көрдім. 
тіпті Евгений де езінін сөздері аркылы бұл өтірікті жокка 
шығарып отыр.

«лВперед» тобыныч сайлауға катысу жөніндегі шешімі 
күттыкталсьгн»...

Осы күнге дейін мунлай пғешім ж оқ. Ал егер бұл ше- 
шім ертен болса, онла өз борышын орындағандығы үшін 
бүлікшілерді «кұттыктау» және зксистік акша туралы 
үндемей калу — маскаралык.

Сіз: «Пленумнан кеиін ,'еч «Впередтын» шакырымпаз- 
лык немесе ультиматистік мәлімдемедерін білмеймін»...— 
деп жазасыз.

Білмеуініз бекер. Караныз: 1) «Вперед» тобынын пле- 
нумиан кейінгі лнстогі: орталыктарды шетінен бәлағат- 
тау — ал шакырымпаздык-ультиматистік платформадан 
безу туралы бір ауыз да сөз жок. — 2) 1-номерлі жыйнак 
т а — сондай. Дума туралы және думалык жүмыс туралы 
біоде^ір жетекші мякала жок. —- 3) гІ.е Реиріе»* газе- 
тіндегі Луианарский (Орталык Органда цитатаға алына- 
ды — Лунанарский Копенгаген конгресіне «Вперед» то- 
б ы н а н  регми де.легат болған).—4) Впередшылдардын 
женевд іык тобының лисгогі (б:разы «Голос С.-Д.-да» 
цитатаға алынады), бүл тисгок Луначарскийге косылады.

«Вперед* ашнумнан кейін жаңа платформа шығаруға 
міндетті еді, өйткані ескісі (1969 ж. 27 декабрьде, яғни 
ріетіт-иын** қарсацында шыккан) шақырымпаздық- 
улЫ-имптистік гпатформа болып табылады. «Вперед» мұ- 
ны істеген ж оқ!

Сізліи негічгі катеніа— Сіз создерге сенесіз де, істерге 
көз жүмып караіиыз. Домов иемесе Алексинский сыякты 
кайлағыбір ялямдар црмесе мен білмейтін тағы біреулер 
Сіздіи күлағынызға «жылы сөздерді» күйып койған да, 
Сіз соған нанып калғансыз, Сіз былай леп жазасыз: «Впе- 
рсд» - «ыдмрзу ял іы ла немесе біздін ыктыймал одак- 
тасымыз», ол «іпак»-’ мпазлык-ультиматистік платфор- 
малан арылып келеді».

* — «Халык». Рёд.
плвнумнын.— Рсд
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Бұ.т өтірік. Б р  кеяі болса ла уәле етуге даяр, тек бар 
гарсеяі, өзлеріяія айрыкша \тектебія, өзлергнін экстерден 
алған 85000 сомын бүркеугг тырысатын бұзакылардың 
жалған сезаері.

Егер До.чов «Вітередтан* кете бастаған болса, онда біл- 
сеяіз Лочов деген— саясатшы емес. гимназия окьпушы- 
сы, тоғышар. катьгн. Егер А.текспнский Богдановпен және 
К' мен «араздаскан» батса. ал енді мінеки, Батоньядан 
кайт\аннан кейін, тағыда әбден татуласып, кеше «Впе- 
ред» тобынын атынан реферат окыды!!

Сіз сөздерге сенесіз де. іс ж)~зіндг өзіңізді әлсіз кал- 
дырасыз — мунын аты пленумнын партияны тіпішиш бір 
жьиіға әлсірегкен катерлі катесін кайта.тау деген сез. 
Егер Сіз кәзір. пленумнын есуастык ымырашылдык каге- 
леріяен кейін бір жыл өткен сон. бұл кателерді ңайтала- 
саңыз,— сіз бүкіл «бірлестікті» біржолага қуртасыз. 
Мұны толык сеніммен айтып отырмын, өйткекі тәжрибе- 
ден жете білемін. «Бірлестікті» бұзды деп (бул Троцкнй 
мен Ионозтын сөзлері!!) мен туралы Самоваров-ак 
згүрығг берсін. Осы бос сөзді айтып даурыгу Самонарон 
ка керек (ат мұны баспасөз жүзінде айт\та батайды 
және мен мұны жүрт көзініие талдап, «Дискуссиоммый 
Листоктын» 2-номерінде бекерге шыгаргзгімым31'), ойг- 
кені ол ымырашылдардын пленумдағы капчйп мойкшлау* 
дан үялады. Олардын катесі мыпата (Чиды: олар ангн- 
партияшылдардын-голосшылдартын си.ъһучнс и.імым, 
атардын і с  ж ү з і н д е  ныгаюына м^мкінчік беріп. 'іар 
тияшыл меньшевнктермен бірігу ісім мулчом чер.ііқ чк<> 
йып жіберді.

Сак болыныз, бул катемі кайгиіаманыаі 
Впередшылдар өте күшгі. Оларчп мі-мсм — комфер» м 

ция =  агентура бар. Бі п<* (жамо Оріа тмк Компн пг) 
бұл жоқ. Олардын акшасы бар 8(МНЮ сомга жтык 
Айтынызшы, олар мүиы сі мо бсрім қнйм.-іқ мя ’ ’ ІМымм- 
мен сіз соншалык анкахтіл г> >

.Лл егер анкау бо.ім.тпімыі, о"т ' см оімг ка/><ы фрпк 
цнялык кор сактам оіырғин --".ч,
тастар» деп кдлайша сітміпі й-мсыіМ

««Впередтым» л пргыіі'.".кірымың ..ші.ттну мумиіи-
ДІгін кнйшдаткмм КГТМ.-П-ІІ. ' 'П ' "' •" ' ‘
бір анкаулык ЖОК .

Олар ЖОЙЫМГЦП ІМрМПІ  там.МИ<" ІМ. пляр 'Ітд рі
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карсы мектеп ұйымдастырды, олар: біз жаман емеепіз. 
біз шакырымпаздар емеспіз деп көз 5сяп отыр. ал сіз 
сөздерге нанасыз да, ісггрге қарсы күргспейсіз. Мұның, 
өзі бір сұмдык кой!

«Л\ен (деп жазасыз Сіз) шет елдегі. жалпыпартвялык 
(фракшіяшыл емес) ұйымнан впередшылдарды шығарып 
тастағым келмейді».

Екінің бірі: не сіз айрыкша фракцияға ырык бергсіз де. 
оньщ акшасын өзіне қа.ідырасыз. Онда біз Орталык Ко- 
митетте (тергеу комнссиясын талап етіп) өз мәлімдеме- 
мізді жарыялаймыз да: мундай Орталык Комитетке впе- 
редшылдар-ақ көмектессін, біз көмектгспейміз денміз.

Не сіз впередшылдардың фракцняшылдығын жазғыра- 
сыз, бірак онда дәйекті болу керек. Тек сөз жүзікде ғана 
жазғырып, өзінізді к ү л к  і етесіз.

Онда былай деу керек: әзірше впередшылдар (1) жаңа 
платформасын шығармайынша, (2) партиялык мәлімде- 
мелерін жасамайынша, (3) өзінін ф р а к ц и я л ы қ  мек- 
тебін таратпайынша, (4) өзінің ф р а к ц и я л ы қ  акша- 
сын партияға бермейінше, оған дейін олар =  антнпартия- 
лык фракция.

Егер сіз мүны айтпасаңыз, сіз біздін колғабысымыздан 
айрыласыз, впередшылдардан да колғабыс көрмейсіз. 
Осындай да саясат бола ма?

Ал жарғышактар (б о л  аш а қ т а ғ ы.Ч) жөнінде қам 
жемеңіз. Біз күшті болсақ — бәрі де бізге келеді. Әлсіз 
болсак, сөзге нанатын болсақ,— онда бізді мазактап 
күледі, бар болғаны сол. Форма дегенді табу қыйын емес 
кой: мәселен, «Вперед» фракциясын жазғыра келіп, впе- 
редшыл жүмысиіылардың бір бөлегі сайлауды, жарыя 
мүмкіндіктерді, партиялыкты жактайды. мұндай жұмыс- 
шыларды, мұндай впередшылдарды фракциядан кеті п  
партияға қ о с ы л у ғ а  шақырамыз деуге болады, т. т. 
жэне т. с.

Шет елдегілерді топтастыру туралы карарда кімнің 
ірткі салып жүргенін дәл және анык атап кәрсету керек; 
г о л о с ш ы л д а р  мен в п е р е д и і ы л д а р  аталуға 
тиіс, және олардың «ірткішілдігі мен антипартияшыл- 
дығы» неде екенін түсіндіру керек: әңгіме идеяларда емес 
(бұл туралы «Дискуссионный Листокта» таласа беріңіз, 
жаза беріңіз, т. с.), қрйта айрыкша мектепте, айрықша 
мектеп корында, айрықша органда («Голоста»), «Голос-
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кі> лгнл- жкЛкағгю айрыкша жордемде, айрыкиіа фрак- 
«С?г.глк\ Комнтетке қарсы Россннмен катынас 

хасайтан) тскттаірда бодып отыр деу керек.
Епер годосшыдар мен впередшылдарды дәл жоне анык 

ггдмдса&ъгз, сииа бүкіл карар =  0. Онда сіз бірігу жөнін- 
дег: оск одк.нто карсы шығуға бізді м?жбүр етесіз.

Егер оларды дзд агап. фракцняшылдықтыц неде екенін 
лч.чк аггтк.т берсеніз, Сіз шет елдегілердін к ө п ш і л іг  ін
безпер —• плехановшылдар +  партияшыл жұмысшы- 

лар — ГО.ТОСШЫЛДЫҚТЫҢ кө с ем д е р і жоқ «провинцня» 
ме:--: Амернкадағы кыруар топтар) бірден жэне сөзсіз қа- 
ратыя аласыз.

Егер Оргалық Қомитеттің фракциялармен «күрееі» 
«Гатоо лен *Влередтың> антипартиялық фракцияларына 
камқорлык көрсетуде, сан алуан формалдыктар аркылы 
ілоляк. комнссия, іс білмейтін адамдардыц коллегиясы. 
впереди-ылдарды «шақыру», Алексинскиймен екі арадағы 
бакастык, т. с. жэне т. т.) біздің жумысымызға (партия- 
лык рухгағы жұмысымызға) бөгет жасауда болса, онда 
біз бұған бармаймыз.

Кәзір СПБ-ден хат алдык. Самоваров с.-д. думалык 
фракпнясына сайлау платформасын шығаруды ұсынған!!!

Бұл — меньшевиктердік көпшілігіне!! (ал бізге бір ауыз 
да сөз жок). Егер Самоваров істі осьиай жүргізбек бол- 
са, онда сізге мен тіке Самоваровка карсы бірсъгпыра 
лпстоктар шығара бастауға уәде беремін.

Егер бізде договор мү.мкін болатьін болса, онда боль- 
шевиктер а ғ ы м  болып топтасуға жәке аяктан шалмас- 
тан, меньшевиктерге ауып кетпестен, ынтымақпсн (дого- 
вордьің негізінде) жұмыс істе>те тиіс.

Сіздің пікіріңізді жазыңыз. Тезірек.
Колынызды кысамыи.

Сіздің Ленин

Р. 5. Сіз Ннкнтичті кормедіңіз бе? - Впередтың» бейбіт- 
шілдігі жөнінде ол тагыда коз боягаи жоқ па?? Құрғак 
уәделер беруге жэне көз бояуға келгенде ол шебер-ақ.

Парижде жлэылган 
Бірінші рет 1911 ж. басшган Колжаэба бойынша басылып отыр
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қарсы мектеп үйымдастырды, о.іар: біз ж ам ан емеспіз, 
біз шақырымпаздар емеспіз деп көз бояп отыр, ал сіз 
сөздерге нанасыз да, істерге қсірсы күреспепсіз. Муның 
өзі бір сұ.мдық кой!

«Мен (деп жазасыз Сіз) шет елдегі, жалпыпартиялық 
(фракцияшыл емес) ұйымнаи впередшылдарды шығарып 
тастағым келмейді».

Екінің бірі: не сіз айрыкша фракцияға ырық бересіз де, 
оныц ақшасын өзіне қалдырасыз. Онда біз Орталық Қо- 
митетте (тергеу комиссиясын талап етіп) өз мәлімдеме- 
мізді жарыялаймыз да: мүндай Орталық Комитетке впе- 
редшылдар-ақ көмектессін, біз көмектеспейміз дейміз.

Не сіз впередшылдардыц фракцияшылдығын жазғыра- 
сыз, бірак онда дәйекті болу керек. Тек сөз жүзінде ғана 
жазғырып, өзіңізді к ү л к і  етесіз.

Онда былай деу керек: әзірше впередшылдар (1) жаңа 
платформасын шығармайынша, (2) партиялык мәлімде- 
мелерін жасамайынша, (3) өзінің ф р а к ц и я л ы қ  мек- 
тебін таратпайьшша, (4) өзініц фр  а к ц  и я л  ы қ акша- 
сыи партияға бермейінше, оған дейін олар =  антипартия- 
лық фракция.

Егер сіз мүны айтпасаңыз, сіз біздіц қолғабысымыздан 
айрыласыз, впередшылдардаи да колғабыс көрмсйсіз. 
Осындай да саясат бола ма?

Ал жарғышақтар ( б о л а и і а қ т а ғ ы ! ! )  жөнінде қам 
жемеціз. Біз күіиті болсақ — бәрі де бізге келеді. Әлсіз 
болсак, сөзге нанатын болсақ,— онда бізді мазақтап 
күледі, бар болғаны сол. Форма дегенді табу қыйын емес 
қой: мәселен, «Вперед» фракциясын жазғыра келіп, впе- 
редшыл жүмысиіылардың бір бөлегі сайлауды, жарыя 
мүмкіндіктерді, партиялықты жактайды, мұндай жұмыс- 
шыларды, мұндай впередшылдарды фракциядан к е ті п  
партияға қ о с ы л у ғ а  шақырамыз деуге болады, т. т. 
және т. с.

Шет елдегілерді топтастыру туралы қарарда кімнің 
ірткі салып жүргенін дәл және анық атап көрсету керек; 
г о л о с ш ы л д а р  мен в п е р е д ш ы л д а р  аталуға 
тиіс, және олардың «ірткішілдігі мен антипартияшыл- 
дығы» неде екенін түсіндіру керек: әңгіме идеяларда емес 
(бұл туралы «Дискуссионный Листокта» таласа беріңіз, 
жаза беріціз, т. с.), қцйта айрықша мектепте, айрықша 
мектеп қорыида, айрықша органда («Голоста»), «Голос-
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карсы мектеп уйьімдастырды, олар: біз жаман емеспіз, 
біз шакырымпаздар емеспіз деп көз бояп отыр, ал сіз 
создерге нанасыз да, істерге қарсы күреспейсіз. Мүнын 
озі бір сумдык К.ОЙ!

«Мен (деп жазасыз Сіз) шет елдегі, жалпыпартнялық 
(фракдкяшыл емес) ұйымнан вперелшылдарды шығарып 
тастағым кеімейді».

Екінін бірі: не сіз айрыкша фракцияға ырык бересіз де, 
онын акшасын өзіне қслдырасыз. Онда біз Орталык Ко- 
митетте (тергеу комиссиясын талап етіп) өз мәлімдеме- 
мізді жарыялаймьіз да: мундай Орталык Комитетке впе- 
редшылдар-ак комектессін, біз көмектеспейміз дейміз.

Не сіз впередьпылдардын фракцияшылдығын жазгыра- 
сыз, бірак онда дэйекті болу керек. Тек сөз жүзіі.ие ғана 
жазгырып, өзінізді к ү л к і  етесіз.

Омда былай деу керек: әзірше впередшылдар (1) жаңа 
платформасын шығармайынша, (2) партиялык мәлімде- 
мелерін жасамабынша, (3) езінін ф р а к ц и я л ы қ  мек- 
тебін таратпайынша, (4) өзінін ф р а к ц и я л ы қ акша- 
сыч партияга бермейінше, оған дейін олар =  антипартия- 
лык фракция.

Егер сіз муны айтпасаныз, сіз біздін колғабысымыздан 
айрыласыз, впередшылдардаи да колғабыс көрмейсіз. 
Осындай да саясат бола ма?

Ал жаргышактар (б о л а ш а қ т а ғ ы!!) жөнінде кам 
жеменіз. Біз күшті болсак — бәрі де бізге келеді. Әлсіз 
болсак, сөзге нанатын болсак,— онда бізді мазактап 
күледі, бар болғаны сол. Форма дегенді табу кы/іын емес 
кой: мэселеи, «Виеред» фракциясын жазғыра келіп, впе- 
редшыл жүмысиіылардың бір бөлегі сайлауды, жарыя 
мумкінліктерді, партиялыкты жактайды, мүндай жұмыс- 
шыллрлм, мұидай ппередшылдарды фракциядан кеті п  
партияга қ о с ы л у ғ а  шакырамыз деуге болады, т. т. 
жэне т. с.

Шет елдегілерді топтастыру туралы карарда кімнің 
ірткі салып жүргенін дэл және анык атап көрсету керек; 
г о л о с ш ы л д а р  мен в п е р е д ш ь і л д а р  аталуға 
тиіс, және олардың «ірткішілдігі мен антипартияшыл- 
дыгы» иеде екеиін түсіндіру керек: әңгіме ндеяларда емес 
(бул туралы «Дискуссионный Листокта» таласа беріціз, 
жаза беріціз, т. с.), қдйта айрыкша мектепте, айрықша



Л. Рыковка 435

ка» арнап жыйнаған айрықша жәрдемде, айрықша фрак- 
цияшыл (Орталық Комитетке қарсы Россиямен қатынас 
жасайтын) топтарда болып отыр деу керек.

Егер голосшылдар мен впередшылдарды дәл және анык 
атамасаңыз, онда бүкіл қарар =  0. Онда сіз бірігу жөнін- 
дегі осы ойынға қарсы шығуға бізді мәжбүр етесіз.

Егер оларды дәл атап, фракцияшылдықтың неде екенін 
анық айтып берсеңіз,Сіз шетелдегілердің к ө п ш і л і г і н  
(бектер -ф- плехановшылдар -)- партияшыл жұмысшы- 

лар +  голосшылдықтың кө с е мд  е р і жоқ «провинция» 
мен Америкадағы қыруар топтар) бірден және сөзсіз қа- 
ратып аласыз.

Егер Орталық Комитеттің фракциялармен «күресі» 
«Голос» пен «Впередтың» антипартиялық фракцияларына 
қамқорлық көрсетуде, сан алуан формалдықтар арқылы 
(поляк, комиссия, іс білмейтін адамдардың коллегиясы, 
впередшылдарды «шақыру», Алексинскиймен екі арадағы 
бақастык, т. с. жоне т. т.) біздің жумысымызға (партия- 
лық рухтағы жұмысымызға) бөгет жасауда болса, онда 
біз бұған бармаймыз.

Кәзір СПБ-ден хат алдык. Самоваров с.-д. думалык 
фракцнясына сайлау платформасып шығаруды ұсынған!!!

Бұл — меньшевиктердің көпшілігіне!! (ал бізге бір ауыз 
да сөз жок). Егер Самоваров істі осылай жүргізбек бол- 
са, онда сізге мен тіке Самоваровқа карсы бірсыпыра 
листоктар шығара бастауға уәде беремін.

Егер бізде договор мүмкін болатын болса, онда боль- 
иіевиктер а ғ  ы м болып топтасуға және аяқтан шалмас- 
тап, меньшевиктерге ауып кетпестен, ынтымақпен (дого- 
вордың негізінде) жұмыс істеуге тиіс.

Сіздің пікіріңізді жазыцыз. Тезірек.
Қолыңызды қысамын.

Сіздің Ленин

Р. 5. Сіз Никитичті көрмедіңіз бе? «Впередтың» бейбіт- 
шілдігі жөнінде ол тағыда көз бояған жоқ па?? Құрғак 
уәделер беруге және көз бояуға келгенде ол шебер-ақ.

Парижде жазылған 
Бірінші рет 1931 ж. басылған Колжазба бойышиа басылып отыр
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А. М. ГОРЬКИЙГЕ

27. V. 11.
Кымбатты А. М.!
Жақында мен Полетаевтен хат алдым. Ол сөз арасын- 

да былай деп жазады: «Горькийден хат алдық. Ол Н. И.- 
ге әйтеуір бір оргапның төңірегіне бірігудің жоспарын жа- 
сау үшін шет елге келуге усыныс жасайды, оііың бержа- 
гында бұл жөнінде өзінің Сізбен және меньшевик М.-мен» 
(менің білуімше Мартовпен болар) «сөйлескенін айтады».

Полетаевтың айтуынша, бұл жоспарға Н. И.-дің жарай 
қоюы екіталай, сондықтан, егер бару керек болса, басқа 
біреудің барғаны мақұл. Покровскийдің баруы екіталай.

Полетаевтен келген осы хатты оқып шығып, мен шо- 
шып кеттім — құдай-ақы шошып кеттім.

Мартов сыяқты меньшевиктермен біздің бірігуіміз мүл- 
де мүмкін емес, мен мұны Сізге осында антқанмын да. 
Егер біз осыншалық үмітсіз жоспар үшіи «съеэд» шакыр- 
мақ болсақ,— бұдан масқаралықтан баска түк шықпай- 
ды (мен өз басым Мартовпен кеңесуге де бармаймын).

Полетаевтың хатына қарағанда, думалық фракңия да 
қатыстырылатын көрінеді; мұның керегі бар ма? егер әң- 
гіме журнал туралы болса,— онда думалық фракцияиың 
ешбір қатысы жоқ. Егер әңгіме газет туралы болса, онда 
біздің «Звездамен» екі арамызда е д ә у і р  келіспеушілік- 
тер болганын және әлі де бар екенін ескеру керек: оларда 
бағыт жоқ, олар бізбен бірге жүруден қоркады, жойым- 
паздармен 'бірге жүруден де қорқады, тартыншақтап, 
маңғазданып, қобалжуда.

Онан соң, егер плехаиовшылдардың-{-'біздің +  дума- 
лық фракцияның бірігуін белгілесек, онда бұл Плеханов- 
тың басым болып кету қаупін туғызады, өйткені думалық 
фракцияда меньшевиктер баеым жатыр. Плехаповтың 
басым болуына мүмкіндік беру керек пе, орынды ма?
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Иорданский мұндай жоспарларға жарамсыз бола ма 
деп мен қатты коркамын (өйткені онын « ө з і н і ң »  жур- 
налы бар, сондыктан ол не бөгет жасайды, не «өз» жур- 
налына тартады, сөйтіп оны өзіндік =  жартылай либерал- 
дық калпында қалдырады).

Түңілушілік пен нәтижесіз бакастыкка ұшырамау үшін, 
меніңше, «бірігу» жөнінде өте сак болу керек. Құдай-акы, 
кәзір бірігу емее, ажырасу керек! Егер журнал немесе 
газет үшін бастырушы табылатын болса, онымен Сіздің 
жеке договор жасасуыныз керек (немесе одан, мүмкін 
болса, ақшаны договорсыз алуыңыз керек), ал «съезд» 
шакырған күнде, былык болып шығады. Шын айтамын, 
былық болып шығады.

Сізге осыны жазып отырмын, өйткені былыққа бола 
уақытыңызды, нервіңізді және баскаларыңызды кетіруге 
Сізге онша ырық бергім келмейді. Мен өзім 1908— 911 
жылдардағы күйінішті тәжрибеден б і л е  мін,  «бірікті- 
ру» енді мүмкін емес. Мысалы, біздің «Мысльда» Пле- 
ханов әлде неше рет бұртандады — мәселен, стачкалар 
туралы және Потрееов туралы менің мақалама316 наразы, 
«оғаи» ұрыстың дейді! Істі тындыруын тындырдық және 
әзірше Плехановпен жұмыс істеуге болады, бұл керек те, 
бірақ формалдың бірігулер мен еъездер мезгілсіз және 
бәрін бүлдіруі мүмкін.

Съезд жөнінде асыкпаңыз!
Біздегілер: барлық с.-д. органдарды жабу туралы Сто- 

лыпиннің жарлығы бар екен дегенді тынбай айтып жүр. 
Бұл шындыққа үқсайды. IV Думаның алдында, сірә, та- 
ғыда он есе кысымға алатын болар.

Жарыя мүмкіншіліктер таяу арада азаятын тәрізді. 
Құпыя жүмысқа күш салу керек.

М. Ф. Сізді «Зианиеден» мүлде кетті деп хат жазған 
болатын. Демек, Пятницкийден толык кол үзгенсіз ғой 
және менің бұдан бұрынғы хатым кешігіп барған ғой?

Қолыңызды кысамын. Сіздің Ленин
Р. 5. Бакудегі «Современная Жнзньді» де камауға 

алып, тұншықтырып тастаған!

Парижден Капри аралына 
(Италия) жіберілген

рірінші рст 1924 ж. басылган Колжазба бойыниіа басылып отыр
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і Леякншн бұ.т сяосханы берген себебі — хатта каладардын ат- 
гары конешрация максатымен жасыры.тған болатын.— /.

- [Пет елде <Кызметкер> тейтін мерзімаз жыйнакты шығаруға 
әзірлік :касау туралы әагіме бо.тып отыр. «сАНЗметкераі» шыға- 
рудын бастамашысы Ленин бола~ьш. 1895 жылғы майда. шет 
елде. Шаеіщарияла ікүріп. Ленин жыйнакты щығару тура.іы 
Г. В. ГТлеханозпен. П. Б. Аксельродпен жзне «Енбекті азатету» 
тобьшын басіса да мүшелерімен келісті. 1895 жытғы сентябрьде 
Росспяға хайтыл ке-тгеннен кенін. Ленин жыинангы Росснядая 
макала-тармен жэне корреспонденшія.тармея камтамасыз ету 
жөнінде. сонымея катдр осы баспаяы материа.тдык жағынан 
колдау ісін ұйымдастыру женінде үдкен жұмыс ікүргізді. Биль- 
ноға. Моосваға жзне Орехоза-Зуевоға сапар шекхея кезіяде 
Ленин жыіінакты шығаруға көмектесу туралы жергілікті со- 
шгал-демократтармен келісті.— /.

3 «Пал.э дегея сөз шешыген жок.— /.

+ Моасвадағы ясзне Моеква губерниясындяғы социал-іемократ- 
тар арасында жүргізалген камауға а-ту гуралы әнгіме болыя 
отыр.— /.

5 Герман соштал-демократпялыіс партпясыпын 1895 :кы.тгы Брес- 
ллвль съезі туралы есея жайындл аитылып отыр. Осылда ән- 
гіме бо-тып отырған. шет елдея жолдляған коореспондеяция 
кітаптын мұкабасыиьщ ішіяе жалсырылыл ж берілгея бола- 
тын.— 4.

6 Петербургтегі «Жұмысшы габын азат ету жо.тыядагы ігүрес 
оіағьп>. әзірлеген «Рзбочее Дело» газеті гуралы әнгіме больш 
отыр.— 4.

7 Леппн 'гФабрико-іао яен заяодтарда жүмыаиьиардан а.іынатын 
штршртар туршіы заңды тусіндіру» дегея 1395 жылы күзде жа- 
зылғзя өаінін кігзпшасы жайыидз айтвш отыр (капаныз: іЛы- 
ғзрмалар, 4-басылуы, 2-точ, 17— бб-беттер).— 6.



№ теИертулср

9 В Й! Леипи анзаулә журіп Хксольропкә >ха&ғйII хаттлрын 
квбіиееё кітаптъш түбіріне еатьмі жіберетін; латтар екі-үш нол- 
дан втіп барып, еол келде Веолшше турган, шет елпегі А.Щ. 
Елиаәронанын нолыиә тиети ал ол будапяи Аксельролка 
жолпәп отыпатын. Мыиа хат Аииа {'(дьишишаиии калымен 
көшіпіліп, оиын Аксельродка жазғзн өа хатыниң текстіпің артл.- 
еында берілген.— б:

 ̂ Сіпә, А. Иі Елизарооа жаііында аитыдыи отырғзн болу кершс.— &

10 Леиин «Нопое Слоіюь деДтін рыдыми-здйні жане сляс:і журналь- 
гз зпналган шка іадәр .мен <‘>оссияда капнтдлпзшіін дамуы:> 
деген іптзп Жвніндегі вз жумысын айгын отыр.— 6.

н «АҮйһіъ [йг зогііііе 0е$еі2ііеһшиі апй ЗіаІШ ік* (^Әяеуметтін 
зандзр мен статнс нна зр\*;ті:>) деген неміс журнаяы тучіа.ш 
әнгіме болыи огыи Ғ>үд жерде Лшшн осы журналдың 1*39Я жы- 
лы шыкнані І^томьж айтып огыр.— <4.

і0 «ІІҺікірггет)» —■Мзркс пен Энггдьсгін Жіілын курлндар. Бү,т сва 
л іл  ғзсыпдын 9Й-іііы жыддзрында арыа марксжпврінін жарыя 
белгісі ретінде к о л д зп ы д га н -л ы 8.

із «Веіігё<іе г и г  б е х с іи с һ іе  сіе$ М и№ гіаіі$т ивя>  ( «Млтерпплизіл та- 
рнхы жоніндегі очерктер'.>)) деген кішаптын ааторы ІГ.В. Шеха- 
ноа боязтыні —* Л

і*і Ғермйн соіг.іал-демократнлсынын <Оіе Кене Іеіі» («Жана За- 
мзн*>) деген журнзды турзды энгі.ме бгдяып отыр.— 9.

іг> «И ачадо дейтіи зраЛлыч здеби жэне саяші журнал жаньпда 
зіітыдыті отыр. Л ег.«ч бүл курналдя оаіліні бірнлтар реіхензня- 
дзрын ('кзрзныз: Ш игармадлр, 1-басы.*пты, Фтоіл, 61—69, 91 — 
Іад-беттер)) жэне «Россилда кашіталнпмтііп длнгуью деген кітал- 
тын ГГІ тарауынын алғаішда алты ітлрагттафьпг (ікараныз: Шы- 
ғарчалао, 4-басылуы, 3-том, 193—226-беттер') басып шығарды.
- / л

ів Лениннін «Біз қс.й я/риядсп гчс таргшнтЗ?» дегея млкдласы ту- 
ралы әнгһме бо.:іыл отьр (клраяьа ' Щығармлдлр, 4-басылуы, 
2̂ том,, 54іЗ—392-беттер)).— /2.

іЯ Карзныг. В. И Ленн.т. Щы.*ар:надлрг 1-блсылуъг, 2-том, 559- 
бет. — І2.

і% 'Вотіаіе Ргайя> (' тйлеу кетті г Пранпгша») — неаситш зрзш а- 
лығы* 1305 ш ж  бастгя шығып тұрды.— / 4

Г4 4гИачало> журналы турады ә«г:\се больш опгыр — 16-

^  Караадйг В. И Лешпь Шығарналар, 4-басыдуы. 4-том, 103 —
У&З-беттер. — 18.
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*  ЕапайЫ  I  1 Л е  • 'Г ' . 4-б*<5ыМі, 4 гом, 50—
-60-веттер. —  ІВ.

я  Капа:шз: В І И  Лі ше МОҺ ғг^ гг а: -*-б 'еы.тъ , 4-том, 70-90- 
беп^— №.

55 А. И Елялэпов? Ж8ЙЫНЛЭ э * ты.пьзп отыр. — /8.

5*і .Леяяагніі 1Р9Ғ : ттг. ан ^оуочшса.іы*
тер же>- д іош ао^х^ ястэ* ігь!гз ^ж гаг ^гк~т* ы туралы әнгіме

1£В& жь:л көтсетитге.-ч буг  жы *-г?;* :а ,1е н: я н бес гаығармәсы 
еиізен іхаоан.і?. £Ш ./гэпмглг? - чзсыг/ы. 1-гом, 129—289,391—

5 0 5 .  ЬТт— (5 4 2 , 5 4 ? — 5 9 2 - 6 е - т с э  -т о к : } — К І - б е т т е р ) .  —  19.

с Ш т г  еллет о б ы с  сониал-л^шнпа-тагіь: О жтгяын» 189« жылғы 
нішГяыіжг Ллюоихте (Шяткштш 6олғак I съезінтегі жіктеііс 
туоллг агпме болы отьго. Жжшпіспи себебі — Одак мүшеле- 
пініг к и ш іл т  ісжгстдт» дштшдеп: Охономизмге» косылып
Я5Т7.. Осығаи баидднысты €Ин6е«тп ггг і  е т р  тобы Одактыіі 
баспасвз яншаомБащ>ын ю ааенвяпш дая бастартты. «Бнбехті 
азп^ чвтта тобывьг. Сдиипаі й ц а ш ш а  кол үзіп, одан шығуы 
ІШХ. жьт.тгь 'ям ик^і»  идакш н  еі.іьілі съезінде болды, сонда 
«Ьішетп: дззт т  тюоы меі ош-ш шх;рлестері съсздсн кегіл*

ы. —  20 .юес

гһосшяии хшштшшамн.*. оамцн* деген кітабы туралы 
аишеецарды: спм г - і  мг иаАмр9 4-басылуы, З-том).

Дшніш «зБзаыег ш щ / у ш л о ь л . * д і  ң сыйпаттимасы ж ш и  егі 
ш п гт іпш.ф  кш лі.ііі /..іи .а аПгылотыр. ЖыПнзкта

Л стіпш л ( І у л ш і  м& »м .ио& ~у  / мен) «Халыкшылдыктын 
ғим̂ іМі іііИ Ш і т-аааі.ііі.1 к.ііае . і лрувс мырзалын кітабында 
бешлге сыг ік а  жсиамнік і : г жуъ іиялыК олебиет* сурегге- 
діуіі>легек «Шфде Шфшдоаг/іе* щ;сы ба/ытталгяи макаласы 
Ш вм т т  шмипын нашаиийг: Ш ап рмалар, 4-басылуы, і-том,
аві д ю .а я и ц ) ^ і г

»  <^к: ічеіі* 2*>іи .«.Жаия : і і  і>) мурашлы іуралы онгіме болып 
тпыъ ——

*' Леншшн зд Оамуи* т л  і .табыжя-
ішнде шгшлъш

с/жвбо: ^гл £&й<Ш&0 Щрмның мацилйсы іурилы)* дегея ма- 
аваһіЫШйі акі.аш ргыр (ісмрмішж Ш иі ірньлмр, 4-басылуы, 

■Иеш. Ц&—. і іАзммлм 1Ш  м ш ии яньгрь—феяралъда 
Л л кішмм Я&&& ШЯ ҚОЙЫЛЫИ, мЖНММЬй ЖурііЛЛЫКСД бяшляш 
ІЙВШШ.—



іісср.ргглер4$4

31 ! I. л-» Крупскаи жальіяда айгылБШ  оты о.— 25.

Каппннюг В; II. Л сіішіі. ИІығяпмалао, 4^*асыллы. 4-тогі. ТіІ—
90-беттер;

шінші түрдегі эдебиет* — күиыя марксссгік здеопет:— 272 

Дар^сзт аныктадмады. -— 29.

•14  апгуста (б ссптябрьде) Лешш Нюрепбергтен Мюохевгс-жт- 
»П чпгті. ',үл ң.ала жалпыопыстын ісупыя маркспстік <>Іскрі> 

гааетійін түрағы бодып бедгідеиггн-іц. — 29.

з в ’г!Пет едлегі опыс сопиад-демократтарыйыа одағы> тугалы әе- 
гіме бодып отыр;— 29.

3? «€нбеь*7і ааат ету» тобы жаГында айтыдып <атыр. — 29.

з»*'€ІІскга» гаяетія итығаруга даі ыадык тур2 лы €аяыз» жаиынпа 
айтЫдыіт отыр.*—-30.

з°М 4скра* гязеті туралы эягіме болыгг (лтыр.— 31 т

0 АпІі-Сг(>ііа — ^Рпослтлчк сог.иал-демократтподын -сарсылығы». 
мукы Іекич 1Я*Й жыды аіідагда журіп жазған (караныз: ИЬі
гаомалар. 4-басыдуъі, 4-том. 1Г1— 186-беттер). Лешгн «Кагсы- 
лыкты» іяет елдегі сЕибетсті азат ету'» гобьша гкібертен болатын. 
19Ги*і жылдыи басыипа «Карсшіик» Г. В. ГТлехаковтыя ««Рабо- 
чее Дело» редаккиясы үшін Узбегпесит (Жетекші. Ред.)» іе- 
гея жыйнағинда кайта пасылды. — 31.

<5кономпстердіи> оадеоінін «Рабояая Мыслъ» деген газетіне 
ат салысу жнніидегі усынысына банланысты Леншшен кенес сұ- 
раған Плелаиовка Лениннің берген жаузбы тзфалы зңгіме бо- 
лып бтыр. XI.

^  \. Н. Ппт >есов (*-лос> та сол) жаныпаа айтылып отыр. — Ж  
Добрпджану — Гереа (Кац) турялы зңгіме болып отыр.— 44.

44 Һ \еи  (Д.пгп) — Штутгарттагь» баслаканаиыи иесі, мүяда <3аря> 
а*ты марксистік ғылмми-саяси журнал басіялып турған бола-
тТіш.—=̂44і-

Су. т  һ. N. —  ^ОеъеІІъсһаІі тіі Ьеъсһгапһіег №аііип$> («Ж а- 
узпкер.чігі іиағын к о р з м >) —- Диттпін кітап бясласы.— 44.

*Т' Сы<іепе №агугг («алпян кандаля>; злттян капшык) — Д. Н. Жу- 
ковский. — 45.

4* Пзтіиз мннистт С  Ю. Рлігтенін «Самояетагзтіе жәче земстао» 
дегг*н тзкырыипеи жзагзн жзсырьж запискясыч П. Б. Струаенін 
(псепдонимі Р. И. С.) злгысочімен коса «Заря> 1001 жылы күг- 
Пыз бзсып шыгзрғзн батзты і. Ленин запнска мен злғысазді
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отыр (караныз. Шығармалар, 4-^асыУтк. >~гях ТВ  П!Шсг» 
тер).— 75.

76 Лениннін Цюрнхке РСЛ>'П  агеге-ілі уіагдха-ыйын; сИсхаа- 
ның»-«3арянын», «Сош#ал*Демократтыь> ^уғав «Еябегп азат 
егу» тобы да кіретін), « ^ е т  еідегі оспш »ал-іеаю краттары  
одаіынын», Бундтын жане «Күрео схдгьізын «бізігу» съезіне 
баріандыіы туралы әнлме батып оты; Съеэа І9Ш аыл:Ьі 21— 
— 22 сентябрьде (4—5 октябрсае) Саіых гтгі-— 75.

77 Ленин сНе істеу керек? Козгалысылызды^ толғағы хеткгн мәсе- 
лелері* деген кітап ж збы нл айгып отыр (ыраныз: Шығармз- 
лар, 4-басылуы, 5-том, 369—574-Сеттер).— Г6.

78 Мына кітапка жазылғая редензия турады әагіме болып огыр: 
*Аиз дет Іііегагізсһеп Касһіазз еоп һагі У.агх, Ғгіесіпсһ Еп^еіз 
ипсі Ғегйіпапсі ІмззсШе. Нггаи5§е§еЬеп соп Ғгапг Меһ.пп£. 
1. Оеваттеііе 5сһгі(іеп ?оп Кагі Магх игиі Ғгіейгісһ Епдеів. 
Уоп Магг 1841 Ьіз Магг 1844*. 5 іиіі^агі, ҮегІа£ яоп I. Н. №. 
й іе іг  Ыасһіоіцег, 1902 («Карл Марксйн, Фридрнх Энгельстің 
және Фердинанд Лассальдын әдеби м у р а с ы н а н .  Франц Меринг 
бастыріан. 1 том. Карл Ліаркс пен Фртирих Энгельсіің Шығар- 
малары. Март 1841 — март 1644*. И. Г. В. Длтціің орынбасар- 
ларының баспасы. Шт>тгарт, 1902).— 77.

79 Келтіріліп отыріан бес пункт осы хагтың жіберілетін жерлерін 
көрсетеді. Төртінші пунктте Ленин Тверьдің с.-д. ұйымы жайын- 
да айтып отыр; бул уйы.міа арнал: ан хаг А. Бакуниннің адресі- 
не жіберілген болатын. Ленин тырнакшаға алып отырған сош ы 
5-пункт «Искра» өкілдерінің бірі Россиядан жіберген хаттың 
атын көрсеіеді. Ленин бул хагты «Экономнзмді корғаушылар- 
мен әңгіме» деген макаласында таіык жарыяла. ан болатын 
(караңыз: Шы.армалар, 4-басылуы, 5-том, 331— Зо9-бегтер). Бул 
пунктті келтіргенде Лениннің айіайын дегені өзіне жоіарыдаіы 
хатты жіберген «Искраның» окілі еді.— 79.

80 Леннн «шетелдік жанжал* деп «Пскра» мен «Соцнал-демократ» 
ұйымы өкілдерінің РСДЖП шеіелдік учьімдарының «бірігу» 
съезінен кеткендігін айтып оіыр.— 79.

81 Лениннің «Не істеу ырск?» деген ецбегі туралы әңгіме болып 
отыр.— 79.

82 «Вперед» («Алға») — «экономнстік» баіыттаіы газет; 1896—1900 
жылдары Кнеізіе шыіыіі ңрды. с41,

83 Кишиневте «Искраның» купыя баспахаиасы унымдастырылған 
болатын, мунда газепің жеке номерлсрі Россияда тарату ушін 
басылыи тұрды. Леннн озініц хатында Кншниев басііаханасында 
«Искранын» 10-ноыері басылын шыккандыіы жайындаіы ха* 
барды айіып отыр.— 82.

84 Сірә, әңгіме И. Ь. Басоііскиіі іуралы болып отырса керек.— 82.
83 «Искраныц» 1901 жыліы 20 декабрьде иіыккан 13-номерінде 

Ленин жазіан *Дсмопарацин.шрдың басіалуы» деген басмака-
#
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ла басылган боіатыя (караныз: Шығармалар, 4-басылуы, 5-том,
341—344-беттер).— 82.

36 Караныз: К. Маркс гіен Ф . Энгельс. Екі томдык танламалы шы- 
ғармалар, II том, 1£И8. 26-сет.— 83.

87 Лениннін «Орыс социал-дечократиясының агпаолың программа- 
сы> легеи макаласы туралы әнгіме болып отыр (караныз: Шы- 
ғармалар, 4-басылуы, о-том, 103— ІБОбеттер).— 85.

ЧР Леииннін «Орыс сопиал-лемократиясынын аграрлык програм- 
масы» деген к мжазбасынын беттері жайында айтылып отыр 
(караныз: Шығармалар, 4-6асылуы, 6-том, 140— 1 !2-беттео).—

—  85.

69 Караныз: В. И. Ленин. Шығармалар, 4-басылуы, 6-том, 145-

90 Программанын комиссиялык жобасынын тексті Ленин мен Пле- 
хановтын б\рынырак жасалған жобаларыньга негізінде РСДЖП 
программасынын бірынғай жобасын жазу үшін «Искра» газеті- 
нін редакниясы белгілеген келістіруші комиссиянын жұмысыньщ 
натижесі болатыи. «Искра» редакниясынын мүшелері програм- 
мағгын комиссиялык жобасы жвніндегі өз пікірлерін айтуға, 
ал келістіруші комиссия программанын т\ Мші жобасын жа- 
сауға тиісті еді. Комяссиялык жоба «Искра» редакпиясы муше- 
лерінін 1902 жылғы 14 апрельде (жанаша) Цюрихте болған 
кенесінде Леиин жокта бекітілді.— 87.

9* Кім туралы әнгіме болып отырғандығын аныктауға мүмкіндік 
болмады.— 88.

92 Ленин «Искра» редакпиясынын Мюнхеннен Лондонға көшхендігі 
жаЛында айтып отьір.— 89.

9̂  еСаша* — РОДЖП комитеттерінін 1902 жылғы 23—28 марттз 
(5—10 апрельде) Белостокта болған конференаиясынын шартты 
белгісі. Конференпия партиянын II съезін шакыру жөнінде 
Ұйымдастыру комитетін күрды.— 90.

91 Ленин партиянын II съезін шакыруға әзіолік жайында айтып
отыр.— 90.

99 Лениннін еОрыс социал-демократиясының аграрлық программа- 
сы* деген макаласына Плехановтын жасаған ескертпелері жа- 
йында айтылып отыр.— 92.

96 Ленин партня программасынын жобасын жасауға байланысты 
туғаи алауызлыктардын басталуы жайында айтып огыр; бұл 
жоба бірінші рет 1902 жылы 8 (21) январьда Мюнхенде «Искра» 
редакииясынын кенесінде талкыланған болатын. Бұл кенесте 
Ленин программанын ГІлеханов жасаған алғашкы жобасын сы- 
нап соз сөйледі жэне өзінін түзетулері мен үсыныстарын енгізді. 
— 93.

92 В. И. Ленин М. А. Ульяновамен және А. И. Елизаровамен Гер- 
манияда емсс, Франциянын солтүстік жағалауында Логпвиде 
кездесті,— 94.
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тердии конгресі туралы әнгіме болып отыр. Конгресс 1904 жыл- 
гы 14—20 августа (жаңаша) болып өтті.— 112.

111 Леннннің *Б:здің үйымдастыру міндеттеріміз туралы жолдасқа 
хат* деген енбегі жаііында айтылып отыр (караңыз: Шығарма- 
лар, 4-басылуы, б-том, 237—259-беттер).— 112.

112 К. Тапасовтың (Н. С. Русановтың псевдоннмі) «Вестник Рус- 
ской Революцни» деген эсерлік журналда басылган макаласына 
Плехановтың карсы шыккандыгы туралы әңгіме болып отыр — 
114.

113 Ж изныиілер— 1897 жылдан 1901 жылга дейін Петербургте шы- 
гып келген «Жизнь> журналы редакциясының мүшелері; 1902 
жылы журнал шет елде иіыгып түрды.— 115.

1.4 Кім туралы айтылып отыргандыгын аныктауға мүмкіндік бол- 
мады.— 116.

1.5 Леннн И. В. Бабушкнннен наснхатшылао тобынын мүшелеоінен 
«емтихан алуга>, ягнн олардын «Искранын» принииптері жонін- 
дегі позициясын аныктауга мүмкінпік беретін сүрактар белгілеу- 

ді өтініп жазган хат алған-ды.— 121.

116 Үйымдастыру комитетінің Петепбургтен болган мүшесі — 
В. П. Кпаснуха 1902 жылгы ноябрьде камауга алынган бола- 
тын.— 122.

1.7 «Жүмысіиы кассаларының листогі> деген кітапша туралы (2-ші 
рет шыгуы, кәсіпшілік жүмысшы одактапына үйымласкан Хапь- 
ков жүмысшылары бастырган) және гектогряфка басылып. 1901 
жылгы октябрьде шыккан «Харьковский Пролетарий» деген 
журнал туралы әнгіме болып отыр.— 125.

1.8 «Рабочая Мысль» газетінің 16-номерінде «экочомистер» Петер- 
бург комнтетінін «Искра» меч «Заряны» таныйтындыгы туоалы 
июльдегі мәлімдемесіне карсылык білдірген болатын.— 126.

1.9 «Искранын» Бакүдегі тобының конспирацнялык аты жайында 
айтылып отыр.— 128.

120 Н. К. Крупская жайында айтылып отыр.— 128.

121 Партиянын II съезін шакыоү жөніндегі Үйымдастыру комнтеті- 
нің бюросы туралы әңгіме болып отыр.— 129.

122 Осы томның 131 —132-беттерін караныз.— 133.

123 «Онтүстік Жүмысшысы» тобы жайында айтылып отыр.— 134.

*24 Ннжегород комитеті 1902 жылгы 1 май демонстраииясы туралы 
іс жөнінде сотталган, Сормово және Ннжегопод жүмысшылары- 
на шыгарылган үкімге шагым берілмесін деп шешім кабылда- 
ган-ды.— 136.
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и? Лекмв ИКВ фсвралнаа Плр» жпс Ко лм-мк гылым\«р
дык ЖОҒ,*!\К аздежеді гфыо \*октоіМнйо окы.пган «м лгчин«лл.'ын 
жАне о^ыс сляси ^хіигпянттнрыпкн жыЛналысыидліы рсфсрятыч 
айтыг отьф.— і^Г

х* Лешго <Лепм^* «гАріі4слУ«г> догон «кчінін кітапшасы пр^ы  
ліггыг. о~ын Б\г. кітвпшй 1905 жы.пгы мдЛдд, Орыо счгшнл дг 
мокпэтпягынык тгтсддік лнгяоыяын бастыі>>ымон ж.ірыкм 
шыкклк болэтын ікартыз. Шыгярмалдр, 4-басыдуы. 6-том, 
379—159-бегтер).— -ЧГ

Лоннннік *£амлАфжоішг кпыьічіаЪ  ..> догон млкллнсм турллы 
әнт ме бплыг. птыг ікарлныя: Шыглрмлллр, 4'басыл\*ы. Г>*том. 
ЗпЗ—369-бг-тег). Мякаля <Нсктянын> 55*номсріндс Олсылган 
бозаіын: оелякиня Плекановтыя млклллсын басмлкллл сгіп 
йасклн-лы— 74Г.

Паляк гошіал-лемокгятнясынын РСДЖП-мон ннеттсстігі турл 
лы мәліилеме <Псктяля> шыккян жок. ПСД өкілдері пяртиянын 
II съезіне кенесш: дядъіспен кятысты. — 144.

•

:2? Бундтын РСДЖП Екятерпнослав комнтетіне карсы скылыгы» 
Ленпннін сг-ві>ен гполетариатына слербес саясн партнянын> 
кепегі баг мя> деген макаласынла таіык баяндалған (караңыз: 

Шюарак&жар. 4-басылуы, 6-том, 343—349-беттер).— 145.

ізо сВертепм— В. И Засулітчтін, Ю. 0. >\артовтын жэне И. С. Блю- 
мено>елълтіЕ лонлондык пәтеріндегі ортак бөлме. Іші үнемі бы- 
лытыг ж е т я т ы е л ы г ы  у ш і н  бүл бөлмені свертеп» д е п  атаган.—
Н9.

І5: сОнт\*с~:к Жумысшысы* тобы туралы энгіме баіып отыр.— 149.

138 сИскга> үшін керекті матерналдык каражаттар жаиында анты- 
лыт: отыр.— 158.

Із:' П. Б. Аксельрод тд-ралы әңгіме болып отыр.— 160,

<Егороешылдар*, гЕгоров елдері>—Женевада турган мартов- 
шыллар. меньшевиктер.— 163.

135 Камауга алынудын. сәтсіздікке үшыраудын мүмкіндігі жайында 
2 ЙТЫЛЫП отыр.— 163.

36 Партия Советі туралы әнгіме баіып отыр.— 168.

Осы томнын 159-бетін клряныз.— 164.

136 Карарлын номері РСДЖП II съезіиін прогоколдярь-пын колжаз- 
ба материалдары бойыншя берілген. Фябпнкя стяросталары ту- 
ралы карардыц текетіи кяраныз: сБК(б)П -съеядердін, конфе- 
ренииялардыи жәие ОК плеиумдарынын каулы-карарлары>.
] болім, 1940, 30-бет 167.
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139 €«Рабочая Воляның* манифесі*—Одессадағы социал-демокра- 
тнялык «Рабочая Воля» одагының «Искранын> көакаоастары 
мен тактнкасын дурыс деп танынтындығы туралы. РСДЖП-нын 
Одесса комнтетіне косылатындығы туралы және осыған байла- 
нысты одакты жабатындығы туралы мәлімдемесі. Маннфест 
«Искранын> 1903 жылғы 15 октябрьдегі 50-номерінде жарыя- 
ланды.— 168.

но ^Терісін сыпыру» — яғни купыя жағданға көшіру.— 173.
ч і Меньшевиктер жайында айтылып отыр.— 173.
*42 II съезден кейін меньшевиктер жағына шыгып кеткен ТиФлис 

делегаты Топурндзенін (Исарндін) кылығына байланысты Кав- 
каздағы істердің жайы туралы Лениннің Кавказдын одактык 
комнтетіне жазған хатында толығырак айтылады (осы томнын 
175-бетін караныз).— 173.

43 п  партня съезінін болып өткендігі туралы Орталык Комитеттің 
хабарландыруы жайында онгіме болып отыр; хабарландырудын 
жобасы Россняға жіберілген болатын.— 174.

144 Партияның II съезінін корытындылары туралы Дон комнтеті 
кабылдаған карар жайында әнгіме болып отыр.— 177.

145 Партияның II съезінің корытындылары туралы Кен-завод жу- 
мысшылары Одағынын Комитеті кабылдаған карар жайында 
әнгіме болып отыр.— 178.

46 Осы томнын 169—170-беттерін караныз.— 178.
47 Ленин РСДЖП Орталык Комнтеті бастырып шығарған, «Рос- 

сиялық соңиал-демократиялық жүмысшы партиясының екінші 
кезекті съезі туралы хабарландыру» жайында айтып отыр 
— 180.

48 1004 жылы майда Лениннің *Бір адым ілгері, екі адым кейін
( Партиямыздағы дағдарыс)* деген кітабы баспадан шыкты 
(караныз: ІІІығармалар, 4-басылуы, 7.-том, 205—443-беттер).
— 183.

49 в. И. Лениннін 1903 жылғы 4 ноябрьде (жанаша) Г. М. Кржн- 
жановскийге жазған хатын караңыз (осы томның 182-беті).— 
184.

,5° Партия Советінін мүшелігі мен Орталык Орган редакциясының 
мүшелігі кызметінен шығатындыгы туралы Лениннін мәлімде- 
месі жайында айтылып отыр (караңыз: Шығармалар, 4-басылуы, 
7-том. 81-бет).— 185.

ібі Партияның II съезі туралы хабарландыру жайында әңгіме бо- 
лып отыр.— 186.

152 Хаття Лениинін: «Жіберілмеген хат> деп соккан белгісі бар.
— 189.

153 Караныз: В. И. Леннн. Шыгармалар. 4-басылуы. 7-том, 62-73- 
беттер.— 189.
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181 ғЖүмсақтар» — Орталык Комнтеттің ымырашыл мүшелері — 
Носков, Гальперин жоне Красин.— 242.

182 п  Интернанионалдың таяуда болатын Амстердам конгресіне 
өкілдер жіберу туралы Партия Советінің 1904 жылгы 31 майда- 
ғы (13 июньдегі) шешімі жөнінде әңгіме болып отыр.— 245.

183 Орталык Комитеттін мүшелепі—ымырашылдар Кпасиннін, Нос- 
ковтың жоне Гальпериннің 1904 жылғы июльде ОК атынан ка- 
былдаган каулысы жайында айтылып отыр. Бүл каулыда ымы- 
рашылдар «Искранын» меньшевиктік редакииясының Плеханов 
кооптациялаған күрамын занды деп таныды. Олар Орталык Ко- 
митеттің күрамына тагыда үш ымырашылды кооптациялады. 
Ымыпашылдар паптиянын III съезін шакыруга карсы шыгып, 
съезді шакыру жолында үгіт жүргізген ОК Оңтүстік бюросын 
тарату туралы шешім кабылдады. Олар Ленинді Орталык Ко- 
митеттін шетелдік өкілі праволарынан айырып, ОК коллегиясы- 
нын руксатынсыз оның шығармаларын бастыруга тыйым салуға 
әрекеттенді.

«Июль деклараниясы«'ын» кабылдануы ОК мүшелерінін — 
ымырашылдардың РСДЖП II съезінің шешімдерінен толык 
айнып кеткендігі жоне олардың ашыктан-ашык меньшевнктер 
жағына өткендігі еді.— 248.

184 Караныз: В. И. Леннн. Шыгармалар, 4-басылуы, 7-том, 482— 
483-беттер.— 248.

185 Нос*ов Опталык Комитетке жанадан үш мүше — Л. Капповты, 
А. Любимовты. И. Дүбровинскийді—кабылдау туралы ОК шеші- 
мін Ленинге хабарлап, бір апта мепзім ішінде белгіленген кан- 
дидаттарды жактап немесе карсы дауыс беру жөнінде Ленннге 
үсыныс жасады.— 251.

186 Лениннің «Бір адым ілгері. екі адым кейін» деген кітабы тура- 
лы әңгіме болып отыр.— 252.

,87 Ленин Амстердам конгресінде болган жок жоне өзінін мачдатын 
М. Н. Лядов пен П. А. Красиковка сеніп тапсырды, сөйтіп бү- 
лар конгрестегі РСДЖП делегацнясының күрамына кірді.—257.

188 1904 жылгы сентябрь — декабрьде жергілікті большевиктік 
комитеттердін үш конференинясы болып өтті: 1) оцтүстік кон- 
ференниясы (Одесса, Екатеринослав жоне Ннколаев комитет- 
тері); 2) Кавказ конференциясы (Баку, Батум, Тифлис және 
Имепетино-Мингрель комнтеттепі); 3) солтүстік конфеоенинясы 
(Петербург, Москва, Тверь, Рнга, Солтүстік және Нижегород 
комитеттері).

Конференннялар Көпшілік Комнтеттерінік Бюпосын санляды; 
ол Лениннін басшылыгы аркасында партнянын III съезіие прак- 
тика жүзінде әзірлену жүмысын ү жүргізді.— 258.

189 1904 жылгы августа (жанаша) Шпейиарняла Леннннін бясшы- 
лығымен болып өткен 22 болыиевиктің кеңес жаныніа яй^ылып 
отыр. Кенеске 19 адам катысты, кейін кенестін шеішм-іееічс 
тагыда үш адам косылды. Кеңес Ленпн жозган «Паргнч де-
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Өз конферениияларында Көпшілік Комнтеттерінің Бюросын 
санлаган коміг.еттер жайында айтылып отыр.— 284.

20» Караңыз: В. И. Ленин. Шы»армалар, 4-басылуы, 7-том, 566— 
570-беттер.— 287.

209 Меньшезнктердін сПартия үйымдарына хат» деген екінші хгты 
жанында айтьілып отыр; бүл хат 19о4 ж ы л і ы  декабрьде «Искра» 
редакииясының колы койылып үндеухат ретінде басылғая. 
Ленин өзі теменде айтып оіыріан сИскраның» бірінші хатын 
сЗемство науканы және сііскра» жоспары» деген кітапшада 
талдап сынады <караңыз: Ш ы.армалар, 4-басылуы, 7-том, 521— 
544-беттер). Ленин бүл хаттар.-а сЕкі тактика» деген макалада 
да токталып өтеді (караңыз: Ш ыіармалар, 4-басылуы, 8-том, 
145—154-беттер).— 290.

2 Ю Караныз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 4-басылуы, 8-том, 14— 
20-бепер.— 290.

2п Караныз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 4-басылуы, 8-том, 61—
72-беттер.— 291.

2 1 2  Караңыз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 4-басылуы, 5-том, 297— 
305-Сеттер.— 291.

213 сЕпередтін» 1-номерінің датасы 4 январь, 1905 жыл (22 де- 
кабрь, 1904 жыл) болып көрсетілген.— 293.

2і*і Жергілікті большевиктік комитеттердің 1904 жылгы сентябрь- 
де — декабрьде болған үш конференциясы (оңтүстік, Кавказ 
солтүстік конференциялары) туралы әнгіме болып отыр.— 294.

215 Осы томның 283—284-беперін караңыз.— 294.
2 16 РСДЖП III съезін ш а к ы р а т ь і н  Көпшілік Комитеперінің Бюро- 

сын сайлау туралы әнгіме болып отыр.— 295.
217 Караныз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 4-басылуы, 8-том, 29— 

33-бепер.— 296.
218 Караныз; В. И. Ленин. Шыгармалар, 4-басылуы, 8-том, 121— 

127-бепер.— 298.
219 Караңыз: Шыгармалар, 4-басылуы, 8-том, 175—178-беттер.—301.
2 2 0  Көпшілік Комитеиері Бюросының листоктары: біріншісі —

сЗәру мәселелер> (көтеріліс туралы )— сВпередтің» 1905 жылғы 
8 марттаіы (23 февральдаіы) 9-номерінде басылды; екіншісі — 
сРоссиялык социал-демократиялык жүмысшы партиясының ли- 
бералдарга көзкарасы»— 1905 жыліы 15(2) марттағы 10-но- 
мерінде басылды.— 303.

221 10 ждне 11 — С. И. Гусевтің В. И. Ленинге жазған хатта- 
ры.— 305.

2 2 2  Бүл сөз Рим акыны Вергилийдің сЭнеида» деген шыгармасы- 
нан алыніан; мүны аударғанда, былай болып шығады: сДанай- 
лардан коркамын, тіпті тарту тартса да».— 305.

223 Конференция туралы караныз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 
4-басылуы, 8-том, 433—438-бепер.— 306.
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2 2 4  €ІІІет елдегі икоиалар» — меныпежтк лидерлертін келемеж аты. 
—  806.

22*5 РСДЖП Орталык Комитеті, Бунд, Латыш СДЖП және Рево- 
люиияшыл укранн партнясы окілзерінін 1905 жы.ты ячваръда 
шет елде өткгзілген конференииясы тура.ты әнгіме бо.тып отыр. 
Конферениня Бундтын нниииатнвасы боііыпіпа бірігу моселесі 
жонінде иіакырылған болатын.— 8С6.

2 2 6  Капаныз: В.*И. Ленин. Шьтғармалар, 4-басылуы, 8-том, 229-231- 
беттер.— 808.

227 Вұл хатка жяуап ретінас РСДЖП Одесса комитетінтн мүшесі 
Л. Л\. Кннпопич Ленннге былай деп хабарлаяы: Озееса комяте- 
тінен бүпын В. В. Воровскийге берілген съездік мандат Леяинге 
тапсырылады, ал В. В. Воровскнй мандатты Нігколаев коми* 
тетінен алалы педі,— 810.

2 2 8  Партиянын III съезін шакыпатын Vйъгмйастыру комнтеттн күру 
маселесі жвніғше РСДЖП Орталык Комтггетінін Квтптліх Ко- 
мнтеттері Бюросымен 1905 жылы 12 (25,» мартта жлсаскан до- 
говоры туралы әнгіме болып отыр.— 3/2.

229 РСДЖП III съезімен бір меягілде Жеиевапа ботоп откен меттъ- 
шевнктік конферснцня жяйында айтылып отыр.— 315.

2 30 Караныз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 4-басылто. 'Р-том, 452— 
458-беттер.— 318.

231 Ленин РСДЖП Орталык Комитеті плеклмьитын ОК*иын келесі 
ттленумын 1 сентябрьде (ескішс) Женевада шякыру туралы 
1905 жылы 10 манда (жанаша) кабылдаған шешімі ЖяшЛгяз 

айтып отыр. Бүл шешім жүзсге асырылгаи жок.— ЗГ8
2 зе <гБедельдің усынысы> туралы караныз: В. И. Ленин. Шышрма- 

лар, 4-басы.т\'ы, 9-том, 135—137-бстгер.— 820
2 зз РСДЖП Ш  съезі туралы хабармкдыру іЪіЫНң карарла- 

ры мына кітапшада жарыяланды: «Вегіс‘т1 ГіЬег гіеп ТП. Рагіеі- 
іа£  сіег 5.-Э. А.-Р. К...», Мііпснеп («ІЧ'чЖ П III съезі турплы 
хабарландыру...», Мюнхен). КаутскиЙ бүл кіта. гшіны таратуга 
к.арсы «Беіргі^ег Уоікзгеііип^» («Лейпииг Халык Гавет?») гаве- 
тіне макала басты. Каутскийдін макаласына жауяп ретінде 
Ленин ссБеіргі^ег Уоікзгеііип^» рсдякцмяеына агоык хатэ Лсаз- 
ды (караңыз: Шыгармалар, 4-6асылуы, 8 гом, 561—563-бетгср). 
Леннннің хаты газетте басылған жок.~
РСДЖГІ Орталық Комитетінін Ұйыміастыр) коУисСн^ыча 
жолдаіан лаіы іуралы әңгіме батып отыр; \атгы V Богді '*бв 
жазі ан.

Інменде айтылып отырган кітаиша — *Сщ*МАі&Р.'г#кра:'г/.'Г- 
ның і)емократия.іың рееолюциядагы скі тактикасы* (караныз:
В. И. Ленин. Шыіармалар, 4-басылуы, 9-гом, 1 — 131-бетгер).— 
321.

235 Капаііыз: «БК(б)П — съездердін, конференцнялапдын және
ОК лленумдарының каулы-карарлары». І-бөлім, 1940, 53-бет.
— 324.
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261 Лениннің <г/2 жыл іиіінде» деген шығармалар жыйнағының 
бірінші томы туралы әнгіме болып отыр. Том 1907 жылы (ты- 
сында 1908 жыл деп көрсетілген) ноябрьде Петербургте басы- 
лып шыкты. «12 жыл ішінде» деген жыйнакка Лениннін жазған 
алғысөзін караныз; Шығармалар, 4-басылуы, 13-том, 84—104- 
беттер.— 375.

2 6 2  РСДЖП V (Лондон) съезінің кезінде (30 апрель—19 май 
(13 май—1 июнь), 1907 жыл) партиянын финанс жағдайының 
ауырлығы себепті А. М. Горькийдің көмегімен бір ағылшыннан 
карыз акша алынған болатын, борышты 1908 жылы 1 январьда 
кайтару жөнінде міндеттеме берілген-ді. Бүл борышты больше- 
виктер партиясы 1922 жылы кайтарды.— 379.

г

263 Н. А. Семашко 1908 жылғы январьдын аяғында Женевада ка- 
мауға алынды. Лениннің мәлімдемесі «Вегпег Та£\уасһ1» («Берн 
Сакшысы») газетінің 1908 жылғы 5 февральдағы 29-номерінде 
басылды.— 381.

264 Лнонс—большевиктік «Пролетарий» газетінін шығатындыгы 
туралы кұлактандыру, жеке листовка болып басылды. Мұнда 
баспаның Россиядан Женеваға көшірілгендігі туралы, газеттің 
шығатын мерзімдері туралы, кызметкерлерінің кұрамы туралы, 
жазылу шарттары туралы антылған.— 381.

265 А. М. Горькийдің «Мещандық туралы заметкалары» жарыя боль- 
шевиктік «Новая Жнзнь» газетінде 1905 жылы октябрьде— 
ноябрьде басылды.— 382.

2Сб Женевада Н. А. Семашконың камауға алынуына байланысты 
баспасөзде А. М. Горькийдің ыктыймал пікір айтуы туралы әң- 
гіме болып отыр.— 383.

267 Ленин «Пролетарнй» газетін шығару жұмысымен шұғылданып 
жүрген-ді, газеттің баспасы 1907 жылдың аяғында Финляндия- 
дан Женеваға көшірілген болатын.— 383.

268 Квакала — Финляндиядагы бір кыстактың — Куоккаланың — 
кекесін аты, мұнда Ленин 1907 жылы майда — ноябрьде тұр- 
ды.—■ 384.

269 Итальян социалистік партиясының сол кездегі центристік көп- 
шілігінің басшысы Э. Ферридің партияның орталык органы 
«Ауапіі!» газетін редакциялаудан бастарткандығы жайында 
антылып отыр.— 388.

270 д. м . Горькийдің инициативасы бойынша, шет елде жүрген 
А. Богдановпен және оның жақтастарымен В. И. Лениннің ык- 
тыймал кездесуі туралы әнгіме болып отыр. Бұлар 1908 жылғы 
анрельде В. И. Ленин Капри аралындағы А. М. Горькийге бар- 
ғанда кездесті. Бұл кездесу туралы Ленин 1909 ж. 30 августа 
(жаңаша) Капридегі партия мектебінің окушыларына жазган 
хатында айтады (караныз: Шығармалар, 4-басылуы, 25-том, 
483-бет).— 388.

27! Ленин эмпириокритиктер мен эмпириомонистердің, Мах пен 
Авенарнустың реакциялык, идеалистік философиясын жактау-
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шы.-ардын тобы: Д. Богданов, В Базаров. А Лхкачарскяв 
йында айтып отыр.— 890.

272 Халыкаралык социалнстік бюронын мәжілісіне Леянншн шакы- 
рылғандыгы жанында әнгіме баіып отыр.— 391.

2“3 А. М. Горькнн шыгармакшы болған журнал пт*алы әкгіме б> 
лып отыр; журнал шығару ісі жузеге асырылған жок.— 893

274 Сол кезде Леннн жазып жаткан €.\1атери<иизм жзче &\.пһршһ 
критіщизм» деген кітап жайында айтылып отыр.— 394.

27=* гЦрптершелер*— «Катардағы марксистін фнлософкя т\ галк 
заметкалары»— А. Богдановтың сЭмпириомонизм» деген кіта* 
бы (III рет шығуы) жөнінде 1906 жылы Леннн жазған скбек. 
Ленин сЗаметкалар» туралы 1908 жылы 25 февральда (жацаша) 
А. М. Горькнйге жазған хатында татыгырак айтады (караныа: 
Шығармалар, 4-басылуы, 13-том, 461-462-беттер).— 397.

276 БЦ  — Большевиктік Орталык, 1907 жылы РСЛЖП V (Лояхоя) 
съезінін бальшевнктік фракцияеы санлаған.— 397.

277 Ленин «Карл Маркс (1818—1883)» деген жыйнакта басылгая 
^Марксизм және ревизионизм» деген ез макаласы жаГ.ында ай* 
тып отыр; мунда Леннн Богдановтың, Базаровтын жэне баска- 
лардың фнлософиясын баспасөз бетінде бірінші рет катты скна- 
ды (караңыз: ІІІығармалар, 4-басылуы, 15-том, 17—Л8-беттер).— 
397.

278 Бул хат табылған жок.— 399.

279 Леннн 1909 жылғы майда Москвада сЗвено» баспасы пгыгапган 
еМатериализм және эмпириокритицизм. Бір реакциллыц фипо- 
софия жөніндегі сын заметкалар» деген өз кітабы жайында 
айтып отыр (караңыз: Шығармалар, 4-басыл\ъі, 14-том, 5-397- 
беттер).— 401.

2 8 0  Бұл хат әдеби-философиялык жыннактарда кызмет істелте 
Ленинге усыныс жасаған меныиевик-махист Юшкевичке Ленин- 
нің берген жауабы болып табылады.— 402%

28* Лениннің «Матернализм және эмпнрнокритнцнзм» дегея кітабы- 
ның жарыкка шыккандыгы туралы хабар (смаіімдемс») сОіе 
Ыеие 2еіІ» журналының 2-номерінде 1909 жылғы 8 октябрьде 
(жаңаша) басылды.— 403.

282> Р. Люксембургтің сПролетарнйдің» 44-номерінде 1909 жылы 
8 (21) апрельде басылған сРеваіюцнялык желік» дсген макала- 
сы жайында аГпылып отыр.— 403.

?83 Агылшын Жумысшы партиясын II Интериашюнадга кабылдау 
мэселесі жөнінде 1908 жылғы 11 октябрьде (жанапта) Халык* 
аралык соцналнстік бюроның мәжілісінде Кдхтскийдія устаган 
позициясы туралы әнгіме баіып отыр. Буд гурдды Леннннің 
сХалыкаралык социалистік бюроның мэжілісі» деген макаласы- 
нан караңыз (Шыгармалар, 4-басылуы, І5-гом, 231—247-беттер). 
-4 0 4 .
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284 Караныз: В. И. Ленин. Шыгармалар, 4*басылуы, 15-том, 477— 
478-беттер.—405.

2®5 Троцкийдің фракцнялык органы — меньшевнктік-жойымпаздык 
(веналык) «Правда> газеті туралы айтылып отыр.— 405.
«Оеог^іеп» («Грузнн»)—кім туралы әнгіме болып отырғандыгы 
аныкталмады.— 407.

237 Бұл жерде «Пролетарнй» газетінін кезектегі 47—48-номерінін 
мазмұны туралы айтылып отыр. Номерде Лениннің мына мака- 
лалары басылды: «Әшкереленген жойымпаздар», «Москва округ- 
тік комитеті аткару комиссиясынын ашык хаты жайында», «Пе- 
тербургтегі сайлау жөнінде»; ал номердін косымшасында «Ша- 
кырымпаздык пен кұдайжасампаздык жағындагылардын фрак- 
циясы туралы> деген макаласы басылды (караңыз: Шығарма-
лар, 4-басылуы, 16-том, 1—53-беттер).— 407.

?88 Лениннің Капридегі партия мектебінің окушыларына жазған 
хаты жайында айтылып отыр (караңыз: Шығармалар, 4-басы-
луы, 15-том, 481—488-беттер).— 409.

?89 Леннннің «Шақырымпаздық пен құдайжасампаздық жағында- 
ғылардың фракңиясы туралы» деген макаласын караңыз (Шы- 
ғармалар, 4-басылуы, 16-том, 17—53-беттер).— 409.

290 «Пролетарий» газеті туралы әңгіме болып отыр.— 413.

291 Бұл документ В. И. Лениннің «сактаушыларға»— К. Каутскийге, 
Ф. Мерингке және К. Цеткннге жолданатын хатының жобасы 
болып табылады; бұларға белгілі шарттармен, РСДЖП Орта- 
лык Комитеті пленумының 1910 жылғы январьдағы пленумының 
шешімі бойынша, большевиктік фракцняның акша каражаіы 
берілген болатын. Бұл туралы Леннннің ««Сактаушылардың» 
аралык сотының корытындылары» деген макаласын караңыз 
(Шыгармалар, 4-басылуы, 17-том, 356—358-беттер).— 420.

2 ^ 2  Ленин РСДЖП-ның мына съездерін: 1906 жылы 10—25 апрель- 
де (23 апрельде—8 майда) Стокгольмде болған IV (Бірігу) 
съезін және 1907 жылы 30 апрельде— 19 майда (13 майда — 
1 июньде) болған V (Лондон) съезін айтып отыр.— 420.

293 Ленин жойымпаздыкты жазгырған РСДЖП Бесінші (жалпы- 
росснялык) конференциясының карары жайында айтып отыр 
(караңыз: «БК(б)П— съездердің, конференциялардың және ОК 
пленумдарының каулы-карарлары», I бөлім, 1940, 125-бет).—421.

294 €Це бүйырасыз?» —Г. В. Плехановтың жойымпаз меньшевнк- 
тердің «Голос Социал-Демократа» деген газеті жөнінде колдан- 
ған сөзі.— 421.

295 Леннн 1910 жылгы январьда РСДЖП Орталык Комитетінің 
пленумы кабылдаған «Партия ішіндегі істердің жайы» деген 
карарды айтып отыр (караңыз: «БК(б)П —съездердің, конфе- 
ренциялардың және ОК пленумдарының каулы-карарлары, I бө- 
лім, 1940, 154— 155-беттер). Леннн бұл карарды «Публиинстің 
заметкалары» деген макаласында талдап сынады (караңыз: 
Шыгармалар, 4-басылуы, 16-том, 222—248-беттер).—422%
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308 Копенгагенде батған Хальікаралык социалистік конгреспн ке- 
зінде (28 август—3 сентябрь (жанаш а), 1910 жыл) В. И. Ленин 
Г. В. Плехановпен бірге гермаа соцнал-демократнясыныц орта- 
лык органы — «Үопу£гі5» газетінде россиялык соцна-і-демокра- 
тиядаіы жагдай туралы жалакорлык аноним мака-іаныц басы- 
луына карсы герман социал-демократиялык партнясыныц Бас- 
кармасына ааразылык білдірді; макаланыц ааторы Троцкий еді.

Ленин «Социал-Демократ» газетініц 17-номерінде басылган, 
1910 жыліы 25 сентябрьдегі (8 октябрьдегі) «Кеибір социа-і-де- 
мократтардын Интернашюна-іды РСД/К.Г1 ішіндегі істерхн жағ- 
дайымен калай таяыстырып отырганы туралы» деген макала- 
сында, жәнеде «ДискуссионныГі Ллстоктын» 3-номерінде басыл- 
ган, 1911 жыліы 29 апрельдегі (12 майдағы) «Россиядағы пар- 
тиянын ішкі күресініа тарихи мағнасы» дегеа макаласында 
Троцкийдщ жаласына карсы шыкты (карааыэ: Шыгарма-іар,
4-басылуы, 16-том, 298—300, 395— П4-беттер).—442.

з°9 Большевиктік жарыя «Звезда» газетін шығару туралы әагіме 
болып отыр.— 442.

зю «Зндгше» («Білім»)—кітап баспасы, 1898 жылы Петербургте 
әдебиетшілер тобы кұргая; кеиіяірек оған А. М. Горьхий де бел* 
сене катысып жүрді.— 442.

311 Караныз: В. И. Ленин. Шығарма-тар, 4-басылуы, іб-том, 338— 
—394-беттер. — 448.

312 Ляхов, В.— патша армиясынын полковнигі; 1908 жылы Пер- 
сиядағы революциялык козгалысты баскан орыс әскерлеріяш 
командашысы батды. — 448.

313 Ленин, сірә, 1908 жылы ағайынды Гранат серіктігіяіц эниикло- 
педиялык сөздігі үшін жазылған, <Россиядағы XIX ғасырдың 
аяң кезіндегі аграр.іың яәсе.іе» деген өз ецбегін антып отырса 
керек. Цензура жағдайларынан бұл енбек сөздікте басылмай 
калды, сондыктан Ленин, хатта айтылып отырғандай, мұны 
«Знание» кітап баспасы аркылы шығармакшы болған-ды. Ол 
кезде енбекті басып шығаруға мүмкіндік боімады. 1918 жылы 
«Жизнь и Энание» кітап баспасы Москвада бұл ецбекті бірінші 
рет жеке кітапша етіп басып шығарды (карацыз: Шығармалар, 
4-басылуы, 15-том, 59—141-беттер). — 450.

з н  Кзраныз: В. И. Ленин. Шығармалар, 4-басылуы, І6-том, 344 
— 345-беттер. — 450.

зіз В. И. Лениннін *Публицистің заметка.іары» деген макаласы 
туралы әнгіме болып отыр (караяыз: Шығармалар, 4-басылуы, 
16-том, 201 —272-беттер). — 453.

зі8 Караяыз: В. И. Ленин. Шығармалар, 4-басылуы, 16-том, 415 
—444-беттер; 17-том, 44—65-беттер. — 457.

317 Немец. А. — чех соаиал-демократиясыныц Халыкаралық сопиа- 
листік бюродағы өкілі. — 458.

318 Партиянын 1912 жылгы Прага конференциясын әзірлеу туралы 
әнгіме болып отыр. — 458.
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А. А., АЛ. АЛ., АЛ. АЛ—Ч — 
Богданов А. А.

А. ВАС., АН. ВАС., АН.
ВАС—Ч . АНАТ. ВАС—Ч— 
Луначарскнн А. В.

А. М— Ч, АЛ. М — Ч — Горь- 
кий А. М.

А. Н.— Потресов А. Н.
АН.— Елизарова А. И.
АН. АЛ. — Луначарская А. А.
А. П. — Потресов А. Н.
АБСОЛІОТ — Стасова Е. Д.
АКИМ — Гольдман Л. И.
АЛЕКСАНДР — Кремер А. И.
АЛЕКСАНДРОВ — Постолов- 

скнн Д. С.
АЛЕКСЕЙ — Мартов Ю. 0.
АНДРЕЕВСКИЙ — Улья- 

нов Д. И.
АРСЕНЬЕВ — Потресов А. Н.

Б. — Андропов С. В.
Б. Н. — Носков В. А.
БАЛАЛАЙКИН — Троцкнй Л.
БАРОН — Эссен Э. Э.
БАРСОВ — Ііхакая М. Г.

БЕЛЬТОВ — Плеханов Г. В.
БЕРГ — Мартов Ю. 0.
БОГДАН — Бабушкнн И. В.
БОНЧ — Бонч-Бруевнч В. Д.
БОРИС, БОРИС НИКОЛАЕ* 

ВИЧ — Носков В. А.
БОРОДА — Десннцкий В. А.
БРАТ АКИМА — Горев-Гольд- 

ман Б. И.
БРАТ ПАХОМИЯ -  Цедер- 

баум С. О.
БРОДЯГИН — Снльвин М. А.
БРУСКОВ — Андропов С. В.
БРУТ — Кржижановскнй Г. М.
БУНДИСТ — Портной К.
БЫЧКОВ — Лепешин- 

скнй П. Н.

ВАС. ВАС.. ВАС. В -Ч , ВА-
СИЛИП ВАСИЛЬЕВИЧ —
Ольминский М. С.

В. И. В. ИВ. — Засулнч В. И. 
В. И. — Н — Иваншин В. П.
В. У. — Леннн В. И.

ВЯЧ. — Рожков Н. А.
ВАДИМ — Носков В. А.
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ВАЛЕНТИН — Гальперин Л. Е.
ВАНЯ — Краснуха В. П.
ВАРВАРА ИВАНОВНА — 

Стасова Е. Д.
ВАСИЛЬЕВ — Ленгник Ф. В.
ВЕЛИКА, ВЕЛИКА ДМИТ- 

РИЕВНА — Засулич В. И.
ВЕРНЕР — Богданов А. А.
ВИНТЕР — Красин Л. Б.
ВЛАС — Рерих А. Э.
ВОИНОВ — Луначарский А. В.
ВОЛГИН — Плеханов Г. В. %

ВОЛЬФ — Ленгник Ф. В. 
ВЫШИБАЛО — Токарез А. С.

Г., О. — Копельзон Ц.
Г. В. — Плеханов Г. В.
ГАЛЕРКА — Ольмннский М. С.
Г АНС — Кожнжанов- 

ский Г. М.
ГВОЗДЕВ — Цнммерман Р. Э. 
ОЕКЮ35Е — Ерманский О. А. 
ГЛЕБОВ — Носков В. А.
ГРАЧ — Бауман Н. Э. 
ГРИГОРИП — Знновьев Г. 
ГРИШИН — Копельзон Ц. 
ГУРВИЧ — Дан Ф. И.

ДАНЕВИЧ — Гуревнч Э. Л.
ДАНИЛА — Новомир- 

ский Д. И.
2аЗб — Лепешинский П. Н.
ДВИНСКАЯ — Эттингер-Да- 

видсон Е. С.
ДЕЛЬТА — Стасова Е. Д.
ДЕААЕНТЬЕВ —

Басовский И. Б.

ДЕМОН — Землячка Р. С.
ДЕРЕВО — Дан Ф. И.
ДОМОВ — Покровскнй М. Н.
ДІОБУА — Постоловскнй Д. С.
ДЯДЕНЬКА, ДЯДИН -  Кки- 

пович Л. М.
Ғ.ВГЕНИП — Вульпе И. К. 
Е Г О Р — Мартов Ю. 0.
ЕРЕМА — Шнеерсон А. А.

ЖАК — Александрова Е. М.
ЖОЗҒФИНА — Воров- 

ский В. В.
Ж О РЖ  — Плеханов Г. В.

ЗАРИН — Ленгник Ф. В.
ЗВЕРҒВ, ЗВЕРУШКА, ЗВЕРЬ 

— Эссен А\. АА.
ЗЕРНОВА — Эссен А\. А\.
30А\А\ЕР — Любимов А. И.

ИГНАТ — Краснков П. А.
ИГОРЬ — Горев-Гольд- 

ман Б. И.
ИЛЬИН — Леннн В. И.
ИНОК, ИННОКЕНТИП—Дуб- 
ровинскнй И. Ф.
ИНСАРОВ — Лалаянц И. X.
ИСАРИ — Топуридзе Д.
ИУДА — Струве П. Б.

К.— Гальберштадт Р. С.
КА.МЕНСКИП — Плеха- 

нов Г. В.
КАРЕЛИН — Засулнч В. И. 
КАСЬЯН — Радченко И. И. 
КІРОҒҒ — Засулнч В. И.
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НІШІИП — Віпюграловл 0 . И.
НОВШКДЯ — Бабуш-

КИБ й . В.
Н ОВОБРАНЦЕВ -  Пешехо- 

вов А. В.

ОЛИН — ЛетешивЕкии П. Н.
ОНА — Горев-Гольдман Б. И.
ОРЛОВСКИИ — Воров- 

ский В. В.
ОРТОДОКС — Акселърод Л. И.
ОРША — Ралченко Л. Н.
ОСИПОВ — Землячка Р. С.

П. — Ногин В. П.
П, А., П. АНДР.— К.раси- 

ков П. А.
П. Б. — Аксельрод П. Б.—

41, 62. 69, 70, 75, 65.
П. Б., П. Б—Ч—Стргве П. Б.— 

18. 19, 20, 27.
ПАВЛОВИЧ — Красикоз П. А
ПАНКРАТ — Красиков П. А.
ПАПАША — Литвиноз М. М.
ПАХОМИЙ — Мартов Ю. О.
ПЕРО — Троикий Л.
ПЕТРОВ, РЕТКОҒҒ —

Ленин В. И.
ПОВАР — Щеколдин Ф. И.
ПОЛЕТАЕВ — Бауман Н. Э.
сПРАКТИК» — Дубровин- 

ский И. Ф.
ПУТТМАН — Потресов А Н.

Р. Н. С.— Струве П. Б.
РАЗНОИВЕТОВ — Блюмен- 

фельд И. С.
РАХМЕТОВ — Богданов А. А.

РАХМЕТОВА — Богдано- 
ва Н. Б .

РАІПИД-БЕК— Зтрабов А. Г.
РҒЙНЕРТ — Богданов А. А. 
РОЗА — Люксембург Р.
РОМ.АН — Ермодаев К. М.
РУ — Галъперіга Л. Е.
РУБЕН — Кғтнянд Б. М. 
РУСАЛКА — Лядов М. Н.
РЯДОВОП — Богданов А. А.

САМОВАРОВ — Ногнн В. П.
СЕРАФИМА — Афанасье- 

ва С Н.
СЕРГЕЙ ПГТРОВИЧ —

Красиков П. А.
СИМОНОБ — Г}товский В. А.
СКАЛДИН — Еленев Ф. П.
СМИТ — Кржнжанов- 

ский Г. М.
СОКОЛ — Эссен М. М.
СОКОЛОВСКИП — Ма.ткин
СТАНИСЛАВ — Соколоз А. В.
СТАРИК — Ленин В. И.
СТАРОВЕР — Потресов А. Н.
СТАРШАЯ СЕСТРА —Засу- 

лич В. И.
СТРОЕВ — Десницкий В. А. 
СЫСОПКА — Богданов А. А. 
СЮРТУК — Копп В. Л.

ТЕЛЕНОК — Стртее П. Б.
ТЕТКА — Засулич В. И. — 44.
ТЕТКА — Калмыкова А. М.— 

159.
ТРАВИНСКИП — Кржижа- 

новский Г. М.
ТРИА — Мгеладзе В. Д.
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56. ұиымдастыру  к о м и тетін е . 6  ж эне 9 марттың арасы . 140— 141
5 7 . г. в. плехановка . 15 м а р т ................................................... 142— 143
58. ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНЕ. 31 м а р т ................................  144
59. Г. М. КРЖИЖАНОВСКИПГЕ. 3 а п р е Л Ь ................................... 145—146
60. ҰПЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНЕ. 6 а п р е л ь ............................. 147— 148
61. Е. М. АЛЕКСАНДРОВАҒА. М а й д ы ң  22-нен  к е й і н .............149— 153
62. А. м. калм ыковаға . 7 с е н т я б р ь ..........................................154— 158

63. А. н. п отресовка . 13 ссн т я б р ь .............................................159— 162
64. г. м . 'к рж и ж а н о в с к и п ге . 10 м ен  14 сентябрь арасы  163
65. а . м. калм ыковаға . 30 сен т я б р ь ......................................... 164— 166
6 6 . ОДЕССА КОМИТЕТІНЕ. 2 о к т я б р ь ............................................ 167— 168
67. Ю. О. МАРТОВКА 6  о к т я б р ь ......................................................169— 170
6 8 . г. д . ЛЕИТЕИЗЕНГЕ. Ю о к т я б р ь ............................................ 171— 172
69. Г. м. к рж и ж а н о в с к и п ге . 20 октябрь .............................173— 174
70. КАВКАЗ ОДАКТЫҚ КОМИТЕТІНЕ. 20 О К Т Я б р Ь ................... 175— 176
71. ДОН КОМИТЕТІНЕ. О к т я б р ь ......................................................  177
72. КЕН-ЗАВОД ЖҮМЫСШЫЛАРЫ ОДАҒЫНА. ОктябрЬ . . . .  178— 179
73. г. в. плехановқа . 1 ноябрь  ................................................180— 181
74. Г. М. КРЖИЖАНОВСКИПГЕ. 4 н о я б р ь ...................................  182
75. ОРТАЛЫҚ КОМИТЕТКЕ. 4 Н О Я б р ь ............................................  183
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5$. с н с к р а » Р Е а \ю і ; і я с ы н . \ .  24 аагщст..................................248—249
136. КӨПППЛЗК КОМІГГЕТТЕРШІҢ МҮШЕЛЕРІНЕ ЖӘНЕ КӨПШІ 

ЛІКТІҢ РОССИЯДАҒЫ БАРЛЫК БЕЛСЕНДІ ЖАКТАСТАРЫНА 
28 авсуст ш ам лсы нда.......................................................  250

ІЗГ. В. А_ НОСКОБКА. X  авгист................................................  251
136. в А. носковкА. X  нгмгсе 31 аегуст......................... 232—253
109. в. А. НОСКОВҚА- 2 сгнтябрь....................................................  254
1Ю. ПАРТНЯ СОВЕТІНІҢ СЕКРЕТАРЫ Ю. О. М.АРТОВҚА -  С С Н -

тябрь..................................................................................... 255—256
111. ПАРТНЯ СОВЕТІНІҢ СЕКРЕТАРЫ Ю. О. МАРТОБҚА 7 с е н -

т ябрь ............................................................................................ 257
112. ОҢТҮСТІК КОМИТЕТТЕРДІҢ КОНФЕРЕҢЦНЯСЫНА К.ХТЫ-

СІШЫЛАРҒА ЖӘНЕ ОҢТҮСТІК БЮРОСЫНА. ОкТЯбрьдІҢ  
5-нен  к е й і н ...............................................................................  258

из. к ө п ш іл ік  к о м и теттерін е . О кт ябрьдің  5 -нен  к е й ін  . . 259
ім  с и б и р ь  к о м и тетін е . 30 о к т я б р ь ..................................250—2іЦ
115. А. м. стопаниге . 10 н о я б р ь ..........................................  265—267

1 16 . А. А. БОГДАНОВКА. 21 н о я б р ь ....................................  268—270
П7. н. к. крупскаяға . 3 д е к а б р ь ................................................  271— 2 ^
118. А. А. БОГДАНОВКА. Р. С. ЗЕМЛЯЧКАҒ.А. М. М. ЛИТВН-

новка . 3  д е к а б р ь .........................................................................  274—276

П9. р. с. зем лячкаға . Ю д е к а б р ь ....................................... 277—279

120. кавказ охакты к  КОМИТЕТІНЕ. Д е к а б р ь д ің  12-нен кей ін  280
1 2 1 . кавказ одакты к  к о м и тетін е . 20  д е к а б р ь ...............  281
122. м. м. эссенге . 24 д е к а б р ь ............................................... 282
123. Р. С. зем лячкаға . 26 д е к а б р ь ......................................  283—284
124. а . и . ерамасовка . Д е к а б р ь д ің  а я г ы ............................ 285
125. м. м. ли тв н н о в ка . Д е к а б р ь .........................................  286—288
126. рс д ж п  п ет е рбу рг  ҮПЫМЫНА. Октябрь — дскабрь . . . 289

1 9 0 5  ж.

127. РОССИЯДАҒЫ ЖОЛДАСКА ХАТ. б я н в а р ь ............................. 290—293
128. р. с. ЗЕМЛЯЧКАҒА. Я н ва р ь д ы ң  б а с ы ...................................  294—295
129. КӨПШІЛІК КОМИТЕТТЕРІ БЮРОСЫНЫҢ СЕКРЕТАРЫНА

.9  Я нварь .................................................................................... 296—297
130. А. б е б е л ь г е . 7 ф е в р а л ь ............................................................  298
131. с. и гусевке . 15 ф е в р а л ь ......................................................  299—300
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ие с  и  ГУСБ8КЕ 35 Лэд/из « . . ч ч ч . ч . ч . ч . ч ч ч ч . . . 301

133 С. И П.'СБВке ЛІллг-л/ч ЛЛ'Ы . ч ч ч ч ч .  . .  ч .  . . .  . .  302—3<>4
» .  с . и гусевкЕ . л  м с г*  . —  % > ч ч ч ч . •..................... 305—$06
іж. с . и. пусейке К  м ст - .  .  ч ч ч ч ч % ч ............................... 307—309
136. РС£ЖП ОДВССЛ КОМИТЕГГНТ 35 УГ.рт..............................  310
137. с . ти. П'СЕйк£ 4  с п р е л ь  .......................................................... 31 1—312
138 О. И. ВИНОГГЧЯОЙАГА 5 4';Л \Й -. ч . . ........................... 313—ЗМ
139. Х.АЛЫКАГАС:.МК ССШТАЛИСТПС БЮГЧЧГА 5 НЮЛЪ............315—315
і<9 РСЛ.ЖЛ ОРТАЛҺГК. КО.МНТЕТШЕ. П  ........................ 317—310
)*і РСЛЖП ОГТАЛЫК КОМНТЕПНЕ 12 и ю л ъ ......................... 320—322
:<І РСДЖП ОГТАЛЫК КОМНТЕТІНЕ. 28 и ю л ъ .........................  323—325
ічз а в  ЛГНАЧАРСКНПГЕ. 2 о б г у с т ............................................ 325—328

і« . р с д ж п  о рта лы к  коміггетіне. 1-1 август . ...................... 320—330
1*3. а . в. ЛГЯАЧ АРСКИПГЕ. 15 пен  19 августың арасы  . . . 331—332
:<ь п  н . л еп егс и н ск н п ге . 29 а в г у с т ........................................ 333 —335
К7. П. Н. ЛЕПЕШИНСКППГЕ. 29 август ........................................ 331:
: «  А в  ЛМ іа ч а рс к ііПГЕ. Августың а я т ы ..............................  337—338

рсдж ті о рт .алкк  ком іітетіне . 7 с е н т я б р ъ .....................  330—340
Ш .П . А  КРАСНКОВКА 14 сентябрь.............................................. 341—344
15Е С Н. г>'Се в к е . 20 с е н т я б р ь .................................................... 345—346

р с д ж п  <м>т.алык ком итетш е . 3 окт ябрь........................  347—348
а  р с д ж п  орталык  комитЕтіНЕ. 3 о к т я б р ь .....................  340—351
5» РСДЖП ОРТ.АЛЫК КОМИТЕТІНЕ. 5 о кт яб р ь ........................  352 353

135. РСД.ЖП ОРТАЛЫК КОМІІТЕТІНЕ. 8 о кт яб р ь ........................  354
35К А В. ЛУНАЧАРСКИИГЕ. / /  ОКТ.чбрЬ ....................................  355—357
ЗЗГ. С  Н Г>'СЕВКЕ. 13 окт ябрь .......................................................3.58—362
35& .4 М_ ЭССЕНГЕ. 26 о к т я б р ь ...................................................  363—364
зза р с д ж п  орталы қ  комитетіне 27 о кт яб р ь .....................  365
330. Г. В. ПЛЕХАНОВҚЛ. Октябрьдің ........................................ 366—369

:5] *°Т1ЕССЛ УПЫМЬІІІЫҢ «КӨІІІІІІ.ТІГІНРі» МҮШЕЛЕРІ М> ГЯ
■МЕНКОСТЯҒА. Октябрьдің аягы -  Лігм 370-371

1 9  0 7  ж .

152. А. М ГОРЬКИЙГЕ. N  август...............................  г .,
153. А в ЛУИАЧАРСКИПГЕ 2 мен I I  налбры Ьң арасы. 373— 374

М-том
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19 0 8  ж.

164. А. м . г о р ь к и п г е . 9  я н в а р ь ..................................................................  375— 376

165. л. м. г о р ь к и п г е  жэне М. Ф. Андрееваға 15 январь 377—378
166. Ф. л. р о т ш т е п н г е . 29 я н в а р ь .......................................................... 3 7 9 — 380

167. л . м. г о р ь к и п г е . 2 февраль .............................................................  381—382
168. л. м . г о р ь к и п г е . 7 ф евраль .............................................................  383— 386

169. А. в ЛУНЛЧАРСКИПГЕ. 13 февраль .................................................. 387— 388

170. л . м. г о р ь к и п г е . 13 ф е вр а ль .......................................................... 389—390
171. л. м. г о р ь к и п г е . 16 март....................................................... 391
172. а . м. г о р ь к и п г е . 24 март ................................................................. 392—394
173. а . м . г о р ь к и и г е . Апрельдің бірінші жартысы...................  395

174. А. в. л у н а ч а р с к и п г е . 16 а п р е л ь .................................................  396

175. А. м . г о р ь к и п г е . 16 апрель ................................................................. 3 9 7 — 398

176. А. м. г о р ь к и п г е . 19 а п р е л ь ............................................................. 399—4С0
177. в. в. в о р о в с к и п г е . 1 и ю ль ...................................................................... 401

178. П. ЮШКЕВИЧКЕ. 10 Н О я б р Ь ...................................................................... 402

19 0 9  ж.

179. РОЗА ЛЮКСЕМБУРГКЕ. 18 м а й .........................................................403— 404

180. а . и . л ю б и м о в к а . 18 август ............................................................. 4 0 5 — 406

181. сСОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ» ГАЗЕТІНІҢ РЕДАКЦИЯСЫНА. 24 ав-
г у с т ..............................................................................................  407—408

182. А. И. ЛЮБИМОВҚА. Сентябрьдің б а с ы ........................................ 409— 410

183. А. М. ГОРЬКИПГЕ. 16 Н О я б р Ь ................................................................ 4 1 1— 412

184. А. м. ГОРЬКИПГЕ. Ноябрь — д е к а б р ь ..........................................413-415
185. и . и . СКВОРЦОВ-СТЕПАНОВҚА. 2  д е к а б р ь .............................. 4 1 6 — 419

1 9 1 0  ж.
180. *САКТАУШЫЛАРҒА» ЖАЗЫЛАТЫН ХАТТЫҢ НҮСҚАСЫ.

Февраль — март........................................................................  420—422
187. н. Е. вилоновкд. 27 м арт ................................................................  423—424
188. г. в. ПЛЕХАНОВКА. 29 м а р т ..................................................................  425

189. н . Е. в и л о н о в к а . 7 а п р е л ь ............................................................. 4 2 6 - 4 2 7

190. А. М. ГОРЬКИИГЕ. 11 а п р е л ь .............................................................  4 2 8 — 431

191. Н. А. СЕМАШКОҒА. 4 октябрь..................................................................  432
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