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Са ctitiran Леніна перамаглі мы ў баях 
за Кастрычніцкую рэволюцыю. 

Са сцягам Леніна дабіліся мы раша-
ючых поспехаў у барацьбе за перамогу 
соцыялістычнага будаўніцтва. 

3 гэтым-жа сцягам параможам мы ў 
пролетарскай рэводюцыі ва ўсім свейе. 

Няхай жыве ленінізм! І.СТАЛІН 

Справа Леніна знаходзіцца у моцных руках. 
Сцяг ленінізма рэе высока над светам! 

/. В. СТАЛІН 

АБЛЕНІНЕ 
ІІрамова на вечары крэмлёускіх к̂ осантау 28 студзеня 1924 г. 

час, будучы ,ўжо ў осылцы у Сібі-
ры, — гэта было ў каи'цы 1903 
г., — я атрымаў захапляючы ад-
каз аід майго аг5ра .і тростае, аде 
глыбжа ашстоўнае пюьмо Леніяа, 
якоіга, як аказалася, паанаём^ ?̂ мой 
ся^р 3 маім пісьмом. Пісьмяцо Ле-
іЕіна было параўнальна н е в я т а е , 
алв Я1Н0 давма смелую, оасстраш-
яую кірытыку црактыікі нашай 
Шіртыіі d нащжычай яісяае і 
оцклае вылажэйне ўсяго плаіШ 
раіботы шртыі та бліжайшы не-
рыяд. Толькі Лейін умеў икаць аб 

іай>й|л>ішы! Мае оказалі, што ў , р̂ амьгх заблыгганых рэчах так про-
ста і яіша, сіцісла і сімед-а — калі 
«(шная фраза вю гавоірыііь. а 

ваю тут (иаладжая вечар успамінаў 
аіб Лешіне, а я запрошан на вечар 
Y жаспі адиаго з дакладчышў. Я І страдяе. Гэта простае і смелае 

„ ^ , , „ „„„ I'пижямцо яшчэ больш умацатала 
л1чу,што;нямапат^ы рабщь пгго мы маш у ас»бе 
м ы лаклад аб дае^щ Леаша. Я , ^ ^̂  
думаю, што было-б лвшн абмежа- " ° " f 
вацца паведамленнем раяу фак-
таў, аданачаючых некаторьга аюаб-
ліівасці Лшіна як чалавека і як 
дзеяіча. іЦаміж гэтьгмі фжтамі, 
м т а йыць, іі не будзе ўінуцріаніай 
тевязі злрі гэта йе можа мець і!>а: 
жаючаіга значэнЕЯ для таях), каю 
атрымаць агульйае ўяўленне а6 
Ленк«. Ва ў'сяікім выпаідку, я не 
маю маігчьмасці ў даньш выпад-
ку даць &аім больш таго. 'што абя-
цаіў вьгшэй. 

ГОРНЫ АРОЛ 

Упаршмню я пааваёмііўіся з Ле-
інііным у 1903 г. Праўда, гэта 
знаёмстаа было я« ас^істае, 
завочнае, у парадку иерашшш. Але 
дно пакінула ва мне невгладзімае 
ўіражанне, якое не пакіідала мяне 
за ўвесь час маёй рботы ў пар-
тыі. Я бы^ тааы Ў Сібіры, у осыл-
цы. Экаёміства з рэ^волюдыйнай 
изейиасцю Ленійа з канца 90-х га-
до! І асабдіва паоля 1901 года, 
паслія вьщания сЙскіры>, прывяло 
м н е да пчражанашш!, што ійы ма-
ем у асобе Лшііна чалавека иезвы-
чайнаіга. ён не быў тады ў мак 
вачах ![іросты)м кфаўіншком партыі, 
ён быў яе фактычиым аргашзата-
рам, бо ён адзш іразумеў унутра-
ную сутаасць і неадікладныя па-
трэбы нашай партыі. Каліі я па-
раўіноўваў яіго з аютатнші йііраў-
япЕамі нашай йар.іыі, мне ўвесь 
чаю здаваліас.я, што саіратншка Леві-
иа — Плехаяаў, Март-аіў, Аксель-
р)д і шшыя — стаяць оаіжэй Л&-
ніна цэлай галавой, што Лвкія у 
оаіраўінаяні в імі ке йроста адзін з 
юіраўнкоў, а кіраўнк выішйпаіга 
тыгау. горны арол. ж і не ведае 
страху ў барацьбе іі смела вядзе 
вшіеірад адртыю па яявыведаяых 
шліяхах руокага рэволюцыйн,ага 
руху. Гэтае ўіражайве так глыбо-
іка запала ш е іў дужу, што я ад-
чуў неабходн'асць інапіюаць аб ім ад-
йаму свайму блйкаму сябіру, які 
бы'ў тады ў эміграіцыі, патрабую 

мае, простых 
яайглыбейшых 
тва. 

і звычайных мае 
«№Ізоў> ча-іавец-

тыі. Не маігу сабе дараваць, што 
гэта пісьмо Леніна. як і мноігія 
шшыя іпісьмы па прывычцы ста-
рога падпольшчыка, я спалі'ў. 

3 гэтага часу пачалося маё зна-
емства з Ленкым. 

СКРОМНАСЦЬ 

Угаершьшю я сустрэўся з ЛвЕІ-
ным у онежіш 1905 г. іна каінфе-
рэнцыі болыыэвшш'ў у Тамерфорсе 
(у ФІНЛ.ЯШДЫІ). 'Я спадзяваўся 
ўбачыць гоірнага арла вашай тіар-
тыі, вялкага чалавеага, шл)ікага 
не толькі палітыічва, аяе калі хо-
чаце, і фіізічна, бо Леиш рысаваў-
ся ў маім выабіражэшніі ў выігля-
дзе велкаіна, статнага і праідста-
віцелынага. Якое-ж было м-аё рас-
чаіраівайне, к.адіі я ўбачыў самага 
звычайвага чалавеіка, еіжэй сярэд-
аяга іросту, які мчым, ліітаральна 
нічыім не адрожіваўся ад зівьгай-
ных смертных... 

Прынята, што «вялікі чалавек» 
.}вычайна павівев пазйіц'ца на схо-
ды, 3 тым, кіаб члены схода з заімі-
раннем сэрца чакалі яго паяіўлен-
ая. трьиым перад паяўленяем вя-
ікаіга чалавека члены схода папя-
рэдж1в-ающ.: <;тсіс,.. цішэй... ён 
іідзе>. Гэта абредиасщ. здавалася 
мін!е не лішшій, бо яіна імпаініуе, 
унушае навагу. Якое-ж было маё 
расчараеанне, калі я даведаўся, 
што Ленін з'явііўс.я на схоя равей 
чьим дэлегаты А, эабііўшыся недве 
ў кутку, па-пращещу шдзе гу-
тарсу самую звычайную іугаркуз 
самымі звьгчаінымі дэлвгатамі каін-
фйрэівцыа. Не скірыю, пгго гэта па-
казалася гае тады нежаторым па-
рушанием яекаторых неабходінмх 
правіл. 

Тольікі ў паследку я зіравумеў, 
піто гэта іпрастата і скрюшаоць 
Лбніва, і^та іміківеівве заістаода 
непрьшметным, або, ва ўіоявім ра-
зе, не кідацда ў вочы і ве над-
крэсліваць оваё высовае станюва-
шча, — тэта рыса прадстаўліяіе, ято парады. У рршовах 
ЗДЗій 3 самых моцных бакоў Ле I рых дэлдаатаў окваэіліі 

чы ад яго водаьшу. Праз (вшашоры шна. яв шхвага йраівадыра новых 'насць, сум. Помшцца, як Леііа у 

США ЛОГІКІ 

Выідатвыміі былі даве прамо-
вы Леінііва, явтія ён сказаў на 
гэтай канферэнцыіі: аб бягучыш 
моманце іі аб аграрным п ы т а т . 
Явы, ка жаль, не захавалііоя. Гэта 
быліі ватхінёныя прамшы, іпрывёў-
шыя Ў бурнае захаяленне ўсю 
канферэнвыю. Незвычайная сіда 
пераванавня, прастата і яавасць 
аргумевтацыі, кароткіія і ў с к зра-
зумелыя фразы, адсутнас1щ> рысюіў-
йі, адсутнасцъ галаіваіюружаль-
яых жэстаў і эфектвых фраз, якія 
б'юць ва ўражаше. — усё гэта 
выгодна адрозяіівал.а шрамавы Ле-
нина ад прамоў звычайвых «пар-
лам енцікіх» аратаіраў. 

Аде мкве З'іхавіў тады ле гэты 
бок прамоў Леніна. Мяне захапіла 
гая вепераможная сіла логкі ў 
прамовах Левіта, якая некалькі 
суха, але затое грунтоўва авалод-
зае .•і'?дыт(фыяГі, пагт^иова элрд;-
грнзуе яе і вотым бярэ яо ў па-
токи, як кажуць, без астачы. Я 
помню, як кжгалі тады мінопіія з 
дэлегатаў: «Лоа'ка ў прамовах Ле-
й к а — гэта нейвіія ўсясічьныя 
шчувальцы, яікія ахапляюць пдбе 
3 ўісіх бакоў абцугамі і з абдымкаў 
яйіх івіяма моцы вырвацца: .або 
здавайся, або рашайся на поўны 
правалэ. 

Я думаю- што юта а)сабл)шасць 
у прамовах Левша з'яўліяецца са-
мым моцвым бокам яго аратарска-
га майстэ-рства. 

БЕЗ ХНЫКАНИЯ 

Другі раз сустрэў я Левіяа ў 
1906 т. ва Стакгольмскім зі'ездз.е 
вашай тіартыіі. Вядома, пгго на 
гэтым з'ездзе бальпіэвішгазастал.кя 
Ў мевшасці, пацяірпеліі паражэвне. 
Я ўпершыіню бачыў тады Левіва 
ўіроші перамозканига. Ёйшваіёту 
ие быў надобен на тых правады-
роў, якіія хвыкаюць і сумуюць 
пасля паражэтя. Наадаарот. па-
ражэвне ператварыла Левша ў 
эгустак эяергіі, акіі йатхініяе сва-
іх староввікаў да вовых баёў, да 
будучай перамогі. . Я кажу аб па-
ражэнні Ленша. Але якое гэта бы-
ло варажэвве? Трба было пагля-
дзець на 'праціўнкаў Леніва, пе-
рамож'цаў іна Стакгольмснім з'ез-

' дзе—Плехаяіаіва, Аксельрода, Маір-
тава і іівшых: явы вельмі мала 
былі падоі&ны яа савраіўдвьгх пе-
раможцаў, бо Лввіів у сваёй бяз-
літаснай крытыцы меншаівівма яе 
яаікіінуў на іх, як кажуць, жыво-
га месца. Я помаю, як мы, дэле-
ігаты-большЭ(В!Іісі. эбііўшыісл ў кучу, 
глядз&тіі на Ленжа, пьгтжчыся ў 

некато-
стомле-

адказ на т ж і я гарамовы едкапра-
цадзііў праз зубы: «Не хнмкайце, 
таварышы, мы шнэўна першо-

бо мы, ініравы». Ненавісць 
да хиыкаючых ііінтэліігейтаў, в('|)а 
ў спае ічлы, вера ўьераііагу — 
ві>еь аб чым гаівары| тады з н it-
Mi Ленк. Адчувалаіся, што пара-
ж э ш е большэвжоў з 'яўлжвда 
чаюовьгм, пгго больптавш павійніы 
перамагчы ў бліжайшмм буду-
чым. 

«Не хяываць з прьйыны пара-
жэв!вя> — гэта тая самая асаблі-
васць у дзейвасці Левша, яжая 
паміаігала яму згуртоўваць вааол 
сябе аддайую да каица і веірачую 
ў свае сілы армію. 

БЕЗ ГАНАРЛІВАСЦІ 

На вастушіым з'ездзе ў 1907 
іг. у Ловдане, больвіэвікі ававалася 
пбраможцаііі. Я ўіперяіьжю бачьгў 
тады Левііна ў іролі вераможца. 
Звычайна перамога кружыць гала-
ву йекаторым прашдыіраій, робіць 
іх ,аднос.ттьі!МІіігаінар.»ьш. Ч^ас-
цей за ўсё ў такіх выпадках па-
чытаюць святкаваць ' яераімогу, 
сяачыіва:ць на лаўірах. Але Левк 
ні на і'ёту не быў надобен натаікіх 
правадьгроў. Наадварот, іімейва 
насля перамогі .станаваўся ён аса-
бліва пільным j настарожавым. 
Номніцца- як Лшін шстойлііва 
ўінушаў тады дэдеігатам: «Першая 
справа — не захавляцда перамо-
тай і не кічыцца; другая сера-
ва — замацаваць за сабой пера-
могу; трэцян — дабіііць піраціў-
ініка, бо ён толші набіт, але дале-
ка яшчэ не дабіт». Ён едка выс-
мейваў тых дэлегатаў, жаія лёгка-
мыіслевва вайэўняді, вгго «ад гэ-
тага часу 3 мешвавкама яажовча-
ш » . Яму нят.рудиа было даказаць, 
ЩИ) меншавжіі ўсё яшчэ маюць 
'ка'ранні Ў рабочим руху, што з 
•іімі трэба змагавда ўмеючы, ўюя-
ляк ункаючы нераарта сваіх 
сіл % асабліва, яедааіртяі сія 'пра,-
ціўнііка. 

«Не кіічыцші Пфжіогай», — 
гэта тая самая асаб.ііваіець у ха-
рактаіры Ленка, якая памагла яму 
цвярозд ўзважваць сілы п!ра:ціў-
івка іі страхаваць нартыю ад маг-
ЧЫМЫ1Х нечакаваісдей. 

ПРЫНЦЫПОВАСЦЬ 

Правадыіры нартьгі яе могуіц. 
не даражыщ> цужай большасці 
с&аёй партыь. Большасць — гэта 
сііла, 3 якою не можа не лічыцца 
правацыір. Лввіт -гэта разумеў ие 
гоірш, чым уояііі шшы кііі'раўвк 
вартыі. Але Ленін ншолі не стана-
віўся падонівкаі большжці, асаб-
лі'ва калі гэта •ольшаець ве мела 
пад са^й прыіцыновай .жновыі: 
Бывалі момаінть ў ткторыі шшай 

яартыіі, калі дуіка большасці або 
мйвутвьгя інтарэсы нартыі прыхо-
дзіді ў канфуііікт з к а р ж ы м і інпга-

рэоамі пролетарыіята. У такіх вы-
падікіах Лвнш, іае задумваючьнся, 
рапіута станаівіўся на бок прын-
цыгаовасщ суііроць большасці пар-
тьні Больш таго, ёя не баяўсл вы-
стуиащ. у таніх выпадках лііта-
ра'лывіа адзш супроць уоіх, разліііч-
ваючы ва тое, — як ён часта га-
ваірыіў аб гэтьгм,—іпто: «прьвнцы-
поЕм палітыка ёсць адйна пра-
вильная яа літыва >. 

Асабліка хараіктэрвы ў гэты̂ х 
адвоісгінах два інаступныя факты. 

Пгрщы фант. Перьт.ид '•ЧОО— 
1911 івалі шіртыія, разбітая 
йоінтррзійюідшцыіай, паражьввма 
поіўнае (раіз..н?.іязэійн«.. Гэта быіў ве-
ірыіяід бязвеіря ў вартыію, пеіры:яд-
вавальйага бегства з паіртыіі яе 
таліьжі інггаліігентаў, а.5е часткова 
i раібоічьвх, пеірыяд аіЗімаўлввняі вад-
полілія, .пефіыівд Лііввйатарства і 
раізівалу. Не тольйі меншавжі, але 
ii болошзвжі йрлдстаўліяліі тады 
цв.і,ы ірад фракіцыій і пльшей, 
болышай частаай адаірваяыіх ед 
рэбіопгага ірітху. Вядома, што ў гэ-
ты імеіша пеірыяд ртЕла ідэя 
ноіўвай ліввідацыіі падпюлля 'і ар-
гааізаіцыі ірабочык у ліегаль-віую, 
лібератя5ію істаліыпковую ніаір-
гыю. Леівк быў тады ,адаіяьм, які 
не пэддаўся аігульнаму павешрыю 
і высока трымаў сцяг яартый-
наісіці, 'зйіірточы. разіроввеныя і 
раіэбітыя сіліы) іпаіртыіі са здзіў-
.тяіачай іцярллікасіцю і з небыва-
лым уворстізам, ваюючы супроць 
усіх і ўсжіх аінітьшартыйнык 
ііітьвней увутры рлібоічага руху , 
адстойіваюічы рартыйнаісіціь з вебьБ-
ванай мужнаюцк» , і з нябачанай 
•ваотойллвасцю. 

Вядшіа, што ў гэтай спрэчцы 
за паіртьгпнасіць Лвнш авазаўся 
котыім яеірайіожіцам. 

Другі факт. И е р ь щ 1 9 1 4 — 
1917 ;гт., піеірыіяд іраізтаіру йше-
рыялкіцкай ванны, к м і ўсе або 
амаль усе соцыял-дэмакіратычныя 
і соцыялкты/чныя партыі, паддаў-
шыісл агульяаму тт,рыя';гы'чяаму 
чаду, аодалі, оябе на ўслужэнне 
айчьшнаму імперьгяліізму. Гэта 
быў пеірыяд, калі 11 Івтэіряацыяяал 
схшііў сівае е\цій;(і яерад к а я т і а м , 
калі' пвірад шайшстьнчвай хваляй 
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