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Манiфест революцiйного марксизму

На Народнiй площi Переславля стоїть пам’ятник Володимиру Iллiчу Ленiну. Вiн дорогий
i цiнний тим, що пам’ятник — з найраннiших в країнi i споруджений на засоби робiтникiв
i селян Переславщини, якi вiддали данину поваги вождю i вчителю. Скульптор Б. Д. Корольов,
який створив його, добився, як свiдчив соратник Ленiна В. Д. Бонч-Бруєвич, великої портретної
схожостi. Пам’ятник завжди нагадує про те, що Володимир Iллiч побував на Переславськiй
землi.

Урочисте вiдкриття пам’ятника вiдбулося в дванадцяту рiчницю Жовтня, i вiдтодi, з 1929
року, Народна площа замiнила Красну площу Переславського кремля.

З якою метою Ленiн вiдвiдав нашi краї?
З кiнця 1893 року вождь народникiв М. К. Михайловський в своєму журналi «Русское

богатство» почав нападати на марксизм, марксисти давали вiдповiдь Михайловському i його
компаниї в нелегальних брошурах.

Але вмовляння не могли вплинути на погляди народникiв. Потрiбно було розвiнчати їх,
показати вiдхiд вiд революцiйних традицiй народникiв 70-х рокiв, їх скочування до буржуазного
лiбералiзму, довести теоретичну i полiтичну неспроможнiсть їх поглядiв. Це завдання блискуче
вирiшив В. I. Ленiн в 1894 роцi.

Використавши свої реферати i виступи в Москвi та Петербурзi, в яких критикував погляди
народникiв, а також широкий статистичний матерiал, Володимир Iллiч пише книгу «Що таке
„друзi народу“ i як вони воюють проти соцiал-демократiв?»

Одним з найважливiших положень книги були iдеї створення единої пролетарської полiтичної
партiї соцiал-демократiв i революцiйної спiлки робiтникiв i селян, як вирiшальної сили для
повалення гнiту помiщикiв i капiталiстiв.

Поява цього першого великого твору молодого Володимира Iллiча була подiєю величез
ної важливостi. Товаришi Ленiна по революцiйнiй боротьбi назвали цю працю «манiфестом
революцiйного марксизму».

Перший i частина тиражу другого випуску ленiнської книги були нелегально надрукованi
iнженером А. О. Ганшiним, його молодшим братом Iваном та двоюрiдними братами-студентами
Володимиром i Олексiєм Масленнiковимн влiтку 1894 року в селi Горки Переславського повiту.
В зв’язку з виданням своєї працi в серпнi приїхав сам автор, запрошений А. О. Ганшiним.

Цей факт визнано достовiрним лише в 1958 роцi, коли вийшов I-й том Повного зiбрання
творiв В. I. Ленiна. Про його подробицi ми дiзналися вiд того гiмназиста, який брав участь
у виданнi — I. О. Ганшiна в 1960 роцi, коли йому було 83 роки. Ось що вiн розповiв:

В одну з ночей наприкiнцi серпня ми з братом вiдправились зустрiчати на станцiї Рязанцево
Володимира Iллiча. Конспiрувались по всiх правилах. Поїзд з Москви прибував о 3-й годинi ночi
i в Рязанцевi зустрiчався з ярославським. Ранiше було домовлено, що Володимир Iллiч зiйде
з поїзда не в бiк станцiї, а направо, до великих штабелiв дров, за якими я стояв з конякою,
запряженою в тарантас. Пiдiйшов брат з гостем. Познайомилися. Вони сiли позаду, а я був
за кучера.

Гостя поселили в мисливському будиночку, i вся конспiрацiя закiнчилась. Молодi бувало
настiльки багато, i вона так часто змiнювалась, що нової людини не було й помiтно. Штовханина
постiйна. Потрiбно сказати, що Володимир Iллiч конспiрував цю поїздку навiть вiд рiдних.
Вiн їхав в Петербург, а «по дорозi» заїхав до нас, в Горки.

*Васильев, С. Д. Манiфест революцiйного марксизму / С. Д. Васильев // Заря коммунизма (Чигирин). — 1976. —
16 сентября. — С. 3.
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Пробув днiв 4—5. Багато прогулювався, щоденно полював, любив сидiти на лавцi, звiдки
вiдкривався чарiвний краєвид на млин i околицi.

А в останнiх числах серпня Володимир Iллiч виїхав у Москву. Знову я вiз його в тому ж
тарантасi до нiчного поїзда. Так же зупинив коняку за дровами. Попрощався з дорогим гостем.
Брат пiшов проводжати його до вагону.

В одну з останнiх зустрiчей з Iваном Олександровичем (вiн помер 30 листопада 1970 року
на 94 роцi життя) ми спитали його про враження, яке справив на нього Володимир Iллiч. Ось
що вiн вiдповiв:

— Є люди з чудовою пам’яттю, якi й через 75 рокiв вiдтворюють не тiльки свої враження
про минуле, але й розмови з видатними людьми. Я такою пам’яттю не хвалюся. До того ж нiхто
з нас не знав, що Володя Ульянов стане Ленiним. Але що менi запам’яталось добре, це те, що
вiн був надзвичайно вихованою i делiкатною людиною.

Ця розмова ще раз переконала нас, наскiльки були точними i правдивими спогади останнього
свiдка приїзду Ленiна в Горки Переславськi. Вони, без сумнiву, вiдiграли роль в рiшеннi
Ярославського обкому КПРС вiдкрити тут музей. Адже Горки — єдине мiсце в областi, куди
приїжджав В. I. Ленiн.

В музеї, вiдкритому 24 вересня 1969 року, головним чином, показана iсторiя книги «Що
таке „друзi народу“ i як вони воюють проти соцiал-демократiв?». Вона виходила в свiт понад
400 разiв на 55 мовах тиражем в 16 мiльйонiв примiрникiв!

Минуло 82 роки, як була написана ця книга, а думки Ленiна, закладенi в нiй, продовжують
вчити непорушної впевненостi i вiдстоювання чистоти марксизму в безкомпромiснiй боротьбi
з ревiзiонiстами чи ультрареволюцiйним фразерством.

Таким чином, Переславський край вiдiграв значну роль не лише у становленнi i змiцненнi
росiйської держави, але й в розвитку революцiйних подiй, якi згодом привели до Великого
Жовтня. Трудящi Переславщини пишаються своєю належнiстю до цих подiй.

С. Васильєв.
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