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В  историята  на  марксизма,  в  историята  на  обществе-
Ёата   миісъл  и  работнич\еското  движение  в  Русия  и  3а-
падjна   Евіропа   в   края   на   Х1Х   и  :началото   на   ХХ  ,век
виднb  мяісто  принадлежи  на  Георги  Валентинович  Пле-
ха.нов.

Комунистите  и  прогресивIните  хора  от  цял  свят,  заед-
но  с  народите  на   Съветския   съюз,  се  отнасят  към   Г.
В.  Плеханов  .с  дълбоко  уважение,  ценят  ,неговите  зас-
луги  кат,о  първи  руски  марксист,  и3играл  огромна  ро-
ля   за   разчиістване   почвата   за  .победата   на   марк\си3'ма
в  Русия  и  на  Запад,  като  основател  на  ,първата  руска
маIрtксиістка  оргаінизация  зад  гра\ница  „Освобождение  на
труда",   един  от   най-добрите  теоретіици  tна   марксизма,
който  стоешIе,  както  посочваше  В.  И.  Лен'и'.н,  с  една  гла-
ва-по-високо  от  мн,ого  социалисти  на  Западн.а  Европа
и Амерйка.

Плеханов  е  скъп  ila  съветските  хора  и  като  борец
против    царскот6    самодърЖавие    и    капитаЛистическия
строй,  посвёт.-йл`..се  оТ  .юношеските  си  гОдИТИ  На  деJ!ОТ9
за  п~Ёі.6ё.вёщёцйеt`о  и-o:ср-dф_жде,нието    на   руския  F.ароч.
3.а  .дЁ.ё   дё-сёт-иjlётйя,   1'883=1903.`.г.,  .най-ражният   и   пло.,-
д.ё>ТВОре`Ё. ` Период  .В.  -Н.егов.аТа   П~оjГи`тйчеёка,   теоретическа•й-Лйтеiіаiур`н.а ..дейЦо.,ёТ,-П.л.еХа.нб-в  Iсъ3даде  `много   ценни

пірbй~зведенйя  п.ротив  народЁиците,  махи,,стите .и  рев,изи.о-
нистите.

Забел.ежителіните  произведения  на  Г.  В.  Плехан,ов  по-
лучиха   широка   иЗвестност   ,сред   д`ейците   на =_ме2Едуна:-.
родната   \социалдемокрация   и   Ice   ,ползваха -със   заслу-

5



жено  уважение.  Една  от  най-крупните  негови  заслу"
в  международното  работническо  и  социалистическо дви-
жение   това   е   устаноьяването   и   уkрепването   на   ин-
терінационалните  връзки    іна  революционна    Русия  със
8ападноеівропейскот,о р аботническо движениіе.

В  края  на  Х1Х tи  началото  на  ХХ  век  името  ,на  Пле-
ханов  бе  едно     от  інай-популяпр..ните  в  сріедите  на  \меж-
дународ\ната  социалдемокрация  и  іс  право  предtставите-
лят  на  руската  социалдемокрация  беше  ісчитаін  ,за  един
от.   цай-видните   теоретици   на    Втория   интер,нацисшал.
Неговите  3абележителни  трудове  и3играХа  огРрlмна  Р|o-
ля  3а   ра3пространението  и  пропагандата  іна  `маркісиIст-
ките  идеи  не  само  в  Русия,  'но  и  в  ,редица  страни  на
Заттадна  Европа,  А3ия  и   Аміерика.

Ецна  от ,най-голем1ите  заслуги  на  Г.  В.  Плеханов  пред
русі{Ото   и   международіното  .социалистическо   движешие
бе  борбата  му  проти,в  ревизи.онизма  и  неговия  пръв  іи
най-голям  теоретик, германския ісоциалдіем,ократ  Едуард
Бернщайн.  Неговитё зас.іуги  и3пъкват още  повече,  кога-
то  се  има  п,редвид,   че  той  іпръв   .сиігнализира   за  опас-
н,остта,   която  ревизиони3`мът предста,вляваше  за  ,раIбот-
ническата   клас'а   и   3а   нейния   политически   авангард.
Плеханов    поде    борбата    против    Бернщайн    с   целия
с,и  научен   и   публицистичен   талант   ,в  годин.и,   когато
водач\ите   на    Втория   интернационал,   в   това   числои
ръковіодстврто  на  германската  социалдемокрация,  п.Од-
цеі[яваха   опа`сноістта   іот   ревизия   на   ,марксизіма.   Г.   В.
Гljіеханов   пръв   обяви   Біеірінщай.н   и   Конрад  Шмид   3а
вр?гове  на  ма;рксизма  и  предложи  те  да  .бъдат  и3нлю-
чеIіи  от  партията.  Борбата  ша  Плеханов  против  Бернт
щайн  се  определя  ,от  В.  И.  Ленин  като  и,зраз  на  най-
дсорите  фрадиции   на   революционната+,руска     €оциал-
демокрац`ия.|  „Единственият  мар,кс.ист  в  междунар.од,на-
та  социалдемокрация -  писа  В.  И. Ленин,  -  който ра3-
крит'икува  от  гледна  т,очка  на  последоват.елния  диалек-

1   Леw44#,  В.  И.  Съч.  Т.  31.  С.,   19.51.  с,   18.
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тически  ,материализъм,  ,извън   невероятните   пошлости,
напр,иказвани  от  реви3иони.стите,  `б,е  Плеханов."2

Еволюц`ията    на    ПлехаIн`ов    към    меншевизма    след
1903  г.  не  попречй  на  В.  И.  Ленин  високо  да  ценине-
говите  прои3ведения  прстив  ревизионизма  в  руското  й
м.еждународщіото .с.Оциал,истиче,око движение.  През 1906 г.,
когато  вече  бяха  в  два  различни  лагера,  в  предговора
си  къім  книгата  на  К.  Кауцки  „движещи  сили  и  пер-
спектіи,ви     іна  іруоката  ,революция"   В.   И.   Ленин   писа:
„..теоретичес.кит,е   работи   на   п.оследния    (Г.  В.   Пле-
ханов   -   б.   а.),   главно   критиката   на   народниците   и
опортюн`истите,  си  остават  трайна    придобивка    на   с.o-
циалідемсжратите  в   цяла   Русия   и   никаква   „фракцион-
ност"  не  ще  да  заслеіпIи  чо,века,  който  притежава  макар
шо-гоше   „фи`зичесіка   сила   на  ума",  до   забравяж   или
•ОТРИЧане  на  ВаЖНОспа  .на  та3'и  придобивка".3

Заедно  с  те3и  положителни  оценки  В.  И.  Ленин  не
еди,н  път  ,справедливо   бе   осъждал   политичесжtото  гре-
хопадещие  на  Плеханов,  неговия  прехQд  към  меншевиз-
ма  и  `социалшовинизма,  оериозшите  му  отстъплеін.ия  от
революциIо.нния  мар,ксизьм  в    областта  на  политиката,
такти,ката  и    теорията  іна     работничесжото    цвижение.

Пріи  оціеніката іна  наіследіствіото  на  Плеханов 7е  необхо-
димо  да  се  и,мат  предвид  и указанията  tна  Лениін, -че  в
своите  философ,ски  ра,боти  до  1903  г.  той  зае`ма  винаLги. ,
правилни  IмарікIсистии    по3иции.  В.съчиненията  іму  о.ба..
че  ю  въпр.осите  на  ,политиката  и  тактиката  на`работ.  ,
ничесЕотQ .движеіние  то.й .б,е  допускал  често  и  сериоэJни
грешки.4                                                                                                            .  t...

Продължавайки делото.на Маркс и Ёнгелс по про.п.а-
гандата   на   соuиализма,   ч.есто   пъти  и  Ь\  теоріията.  и  в..

2  Пак  там.  Т.  15,  с.  22.
З  Ленtt#,  В.   И.   Съч.  Т.11,   с.   414.
4  Курбагобa!,  И.  Н.   Г.  В.  Плеханов  _-  видный  деятел'ь  между-

Ё:РвО.дйОhГеОхаЕ:::Г.:ГтО.2Т,ВЖе,Н9И7>Яi€..Ф8ТЛОСОфСКО-литёратурнmнаследие
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прак'гиката   Пліеха.нов   не   можеше  да   преодtолее  Огра.
ничеността,  свойств,ена  на  представителите  іна  европей.
ското  работничеоко  движение  от  това  времіе.  даже   в
тези  години,  tкогато  Плехаінов  беше  марк,сйст  и  написа
своите  най-хубави  прои3ведения,  не  придаваше  дължи-
мото  значени.е  .на   селския   въпрсю,  ,надіюня,ваше  рево-
люцисtнните   възможности   іна   либералната   буржоа3ия,
н.е  разб.ра  необхQдимостта  от  превръща,нето  на  социал-
д'емскратическите  партии в  партии от інов  тип,  іне  вина-
ги   вяріно  ра.збираше   ръковод,ната  ,роля  .на  партията  в
рабіо"ическото  движение,   подценяваше  значениею   на
влиянието  и  връзките  на іпаIртията  с  профсъкюното  дви-
жение  и  др.  Плеханов  не  достигна  до  схващанията  на
В.  И.  Ленин,  че  в  новата  епоха,  епохата  на  империа-
лизма  поставя  пред  руското  работническо  движение но-
ви  исторически  задачи,  които  не  бяха  стояли  пред інито
един  отряд  на  международното  работническо  движение
до  това  време.  Плеханов  си  остана  далеч  от  мисълта,
че  цеінтърът  на  революционн,Ото  движение  .се  е  преме-
стил   в   Русия   и   че   руските   марксисти   са   прнзвани   да
бъдат    пионе\ри    при   изработіванет`о    на   теоретическите
пtроблем,и  .на  с.оциал'и,стичес.ката ,революция.

В  иісторията  на  филіоtооф,с,ката  миісъл,  в  историята  на
руоката  и  оветов!ната  култура  на  Плеханов  е  отредено
видіно  и  почетно  място.  Неговите  бележити  философски
трудове  tъставляват  цяла  епоха  в  ра3витието  на  рvскаJ
та  общест.вена  миIсъл,  трудове,  по  които,  Iкакто  Ленин
н.89гщ,нР'чратI.н1о   р   пФоg:чвал,  .,са ``с?` , учили.  и   р.ТF.итавач.ц.
•цели пbколения марксисти. '

Интер©еът ,към  литературното,  наtсладство  ,на  hлеха..
tюв.,  към.,інеговите  политически,    философЬки,  иконо,,ми:
чео'ки,  jlитаратуріно-естётически  въЬглади  датира  ощё 'Ьт
първите   години   след   Октомврийската   ревоj!юция. Раз-
лични  бяха  обаче,  ,кактtо  ще  видим,  политическите  под-
буди  и  МотИви Lн.аін.еговите  изследоп3атели.  Трябва  опре-
делено  да   се  каже,  че  тон  за   и?учаването-на`.литера-
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турното  наследство  на  Плеханов,  особено  на  неговите
философски  съчинен,ия,  даде  сам  Ленин.  Той  постоян.но
ісъвет,ваше  младіото  покIоление  на  съветската   `страна  да
чете   и   и3учава   трудовете   на   Плеханов.   „Струва   ми
се  -  писа   В.  И.  Ленин  пре3   1921  г.,  -  че  е  уместно
да  заіб.ележа  за  младите  партийни  членове,  wG  #е  лtоже
да    станеш    #сг##скt4    комунист,    без   да   изучаваш   -
#л4е##о бо #з#ttaбсzс« - всичко, ,написано от ПлехаIнов  по
философията,   тъй   като   това   е   най-хубавото   в   цялата
•международна  литер-атура  п.о  марксизъм..ю

Така  писа  Ленин  за  Пліеханов три  годи,ни  сле].смърт.
та  му.  Не  някой  друг,  а  пак  Лешин іпредложи  да  сеив-
дадат  3а  широката  читателска  маса  популяр,н,ите  фило-
софски  съчинения  на  Г.  В.  Плеханов.  Скоро  след  това
той  предложи  да  ,се  издаде  и  пълно  събраіние  на  него-
вите  съчинения  и  в  най-скоро  време  да  бъде  издирена
арх1і-вата  `на   Плеханов,   пръсната   по   ра3лични   градове
`на  3апаlіна  Европа,  където  той  бе  живял  и  рабіотил  от
1880   г.   до   завръщането   си   в   Руісия  іпрIез   м.   март   1917
година.   Пре3   l9i8  г.   В.   И.  Ленин  по,дп.иса   опециалеIн
декірет  3а   поставя]нето   на    монументи   на   най-велииитчэ
ір.еволюціионери,  Об'ществіе,ни  деятели  и  поети, в това  чис,
ло  и  на  Г.  В.  Плеханов.  През   1928  г.  бе  взето  решение
и  за  съзідаваIнето дом  на   Плехан6ів 'в  Лзінинград, в кой-
т.о   да   .се   съхраня)ва   богатото   му  лите.ратурно   ,наіслед.
ство.6
•-'Като  tce   почне   от   пъ.рвите   години   `сл\ед  смъРтта   на

П*еха\н,9в ` (.1-918 .г.)   іи.  +,се   ісТиг,не   до   інаши   дін,и,   за   него
са..написани  пов'ёч€. 6т  `400  книги,  брошури,t  сборници-и
й.3сл-еh6ва-теjlски   стат,ии.7   В   съветскгото   Пліехановедение
моГат  йа 'се  набеjlежат  главно  три  периода  в  изучаБане

`   5  Ленин  В.  И.  Сън.  Т.  32,  с.  84.

[934.6с'ёЛТ?е}?асТ.УГiО9е.   НаСЛедИе   Г.   В.   ПЛеханова",   СОЦЭКгИз,   м.,

па`,БсТо"б#оК#енt,.е€.руАдВаТ«:Р#::р:3Г,О9Р6С8?Ос:2д,ИССертации.-Груп,
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литератур\ното  наIслед'ст,в,о  и  полит,ичес`ката  дейност    на
Г.  В.  Плехаінов.

Пър,вият период, о,бхващащ годиіните от  1918 до края
на  20-те  годіи,ни,  се  характеризиіра  с  едіно  не.критичіеско,
апологетичню  отношениIе    към    живота  и  политиче.с,ката
дейно.ст  іна   Плеханов,   период,  ів   койтtо  се  игнорираха
или   най-малкото  подценяваха  ленин,ските  оцеінки      за
Плеханов  и  неговата  сложна  и  противоречива  идейно-
піолитическа   еволюция.   Автоірите   Iна   IрIед   монографии,
статии   и   міемоари,   близки   `приятели   ,и   съратници   на
Плеханов,  преувеличаваха  неговите  заслуги  и  не  виж-
даха  ,политичес,ките  грешки  на  ПлIеханов,  неговата е1во-
люция  к"  іменшевизма  и  ісоциалпатриотиізма, `която  го
доведіе  в  лагера  на  враговете іна  Октомврийоката  рево-
люция.8  Грубйят  а,нтинаучен  субективIизъм  в тия  трудове
п,р,ечеше  на  младото  поколеmие  правилно  да  се  ориен-
тира  ів   богатото  и  противоречиво  литературно  наслед-
ст.во  Iна  Плеханав,  да  види  неговото действително  мяісто
в  историята  на  f>ускот,о  и  международ\ното  работ.ничесіко
и ісоциа.ли`стиче.ско  движение.

Вторият  период  в  Плеха,новедението  е  `свър.зан  с  го-
дините  на  култа  към  личността   на  Сталин,  когато  се
отдіеляше  малко    в`н,имание іна  приноса  и  заслугите   на
Плеханов  в  Iразвитието  и  пр`опагандата  на  марк,сизма,
подценяваше  ое  борібата  `му  против  берінщайниаmката
ікри"ка  tна  імарксизма.  дълги  години  се  принизяваше
ролята  на  Плехаінов  и  в  меж1ународното  работіническо
и  социалистическо дв.ижение.  Г.  В.  Плеханов се  обвиня-
ваше  от  неговите  критици  в  центризъм  даже  и  в  те-
зи-годи.ни,  ио,гато  той  от   маркісист,ки  позиuии  водрше
б6рба  проiив  опортюни3ма  в  міеждуінародната  Iсоциал-
д,е-м6коация.9  догматич.ният,     антилениніски    начин    на

:%^8:;^fi;'t`#Ёв5:-:-;:с-:f,.`,`-Ё-.ЧеlК:,-пИрСТи6gИоИй„Рт[%Е8:ос.И9:тернационала
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мар,кdсиЬ`з%ба:О±fБоС.лРше%Ив3ЕЯк.Р,О#gЬ,Р.[9Е5:Ллеg#о#В,йС;.ТОз:И6бРЖ:l:
ческих  в3гляцах  Плаха,нова.  -  В  о п р  о с ьі.  и s_Т_О Р,,Т._И.":.Ч9„9,.^!,9n5п4..

мислен`е  пречеше  !на  ,някои  изсладователи  в  тия  годи"
да  изIследват  сложния  и  !противоречив  Плеханов,  да  се
ориtентират  по  лениінски  ,в  литературното  му tнаследіств.о,
където  наред  с  преобладаващите  ценни  мисли  и  ориги-
пални  иIеи  се ісъ]ържаха  и  много  политиче,ски  погреш-
ши пол;оіжония. Нихилистичното настроениіе в тези години
се   подхрашваше   и   от   фа\кта,   че   политическите   грешки
на  Плехаінов  ісе  и3пол3ваха  от  tпредставителите  на  раз-
лични`те   антимарксистки.  течения,   като   меншев,иtствува-
щите  идеалисти,  космополити,  вулгарни  социолози  и  др.,
3а  да  `водят  |б|Орба  против  Ленин  .и  леНинизма.  Именн|О
борбата  против  тези  антинаучни,  а`нтиленински  и  анти-
партийни    течения   доведе   до   положението,   че   Пле-
ханов   беше   повече   критикуван   и   по-малко   изучаван.
Култът  към  Плехановата  ортодоксия  п`рез  20-те  години
\се  ізамени  с  формуліировки  от  рода  на  тези,  че  „Плеха-
нов   видял   противіор\ечията  імежду  буржоазията   и   фео-
да`ли,зма,  но  не  ви,дял  д.ругите  противоречия  -  противо-
речията   между   іпролетариата   ,и    буржоа3ията,    между
класата  на  експлоататорите  и  кла.сата  на  угнетенит\е"1°.

Из,да,д€tните  през  30-те  години  сюем  сбсфни,ка  от  него--
вото   „Литературно  наследство"   се   посрещнаха   твъоде
скептично.  С  пра'во  Р.  М.  Плехаінова  писа  преЗ   1938  г.
„За  голямо  імое  съжаление  аз  ря.дко  срещаім  серио3на
и  задълбочена  критика  іна  подготвените  от  `наіс  и  п`еча-
тани  .в  СОЦЭКГИ3  іпосмъртtно  трудове іна  Плеханов.  В
болшинството tслучаи  млади,  поIдви3аващи се отс'ко'ро lна1
философскою іпо,прище `работнищи  безцер.емонно и  ви,со-
комеРНо  оЦеняват  ПлеХанов  Като  фИлОСОф,  И3ВРаЩаваТ
неговите   политически   и   социални   възгледи,   тактиката
му;  а  понякога  го  потупват  по  рамото- с  думите  „Ниче:
го  старик,  недурн,о"11.

Третият  период  в  и3учаването  на  Плеханов  3апочва

10  Вж.   Эстетика   и   литературные   теории    Г.   В.   Плеханова.   М.,
t9s8,  с.  3.

[1  Архив   дом   Плеханова   (По-нататък  АдП).   В.   б2.   21,   л.   2
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от  втората  половина  на  50-те  години.  Нача,лото  на  то-
зи  период  е  свързано  с  иісторическите    реше{ния  іна  ХХ
ксшгреіс  іна  КПСС  и  постановлението  ,на  ЦК  на  КПСС
по  случай  100-годишн,ината  на  Г.  В.  Плехано,в.і2  С  това
постановлание   бяха   ясно   определен.и   3адачите   на   съ-
ветIската  историческа  наука,  в  това  чіи`сло  и  на  изіслсцu-
вателите на Плехаінов. Постановлениетіо іна ЦК на КПСС
даваше   принципиална   ленинска   насока   за   обективно
вярша  оценка  на  неговото  теоретическо  наtследство,  ча
силните и слабите  му страни.

В   резултат   на   благютво,Оногго   възIействие  на   реше-
нията  на  ХХ  конгрес  на  КПСС  в  `посл`едните  годіини  в
Съветския  `съю3  литературата   за   Плеханов  ісе  Увелич`.I
мIногіо,крат:но.

Къім  Плеханов  се  проявява  иінтерес  и  в  інаши  дни  .в
средите   на   историците немарксусти. В условията на ост-
ра  класова  идеологическа  борба  буржоазните  историци
се  опитват  и  днес  да  използват  името  на  Плехаров  в
борбата  против  съвременното  комунистичеоко  движени`е.
Използвайки  липсата  на  всестранни  и  пълн,и  изследва-
ния  3а  Плеханов,  те  праЬят  опити  да  принизят  негова-
та  роля  и  по  този  начин  да  омаловажат  ролята  на  рус-
кото  работническо  движение  във  Втоіэия  интернационал,
както  и  Iиісто.р'ическия  оIпит  'на  КПСС.   други   пък   пре-
увеличават  ролята  на  Плеханов  в  революционнIот.о  дви-
жен.ие  и  1`О  пРедставят  като  единf.твено  „ісветло  петн,о"
в   маркtсистката   литература,    противопостаtвят   `него,в`ите
пр:6'и-зв,еден,ия  на  тия  н-а  Марк`с,  Енгелс  и  Ленин  и  изказ`,
ь.аi  ё.ъ*а.л-ениё,  че  р.аботнйческата  класа  в  Русия  е тръг-
ilаh`а -Ё-ё  с. Пле*айо-в,, а  с-Ленин.  Пл'еханов  ни  cIe  предста-
вя.'`.k.i-то   d-б.иkновеd.  йуберал,   който   симпати3ирал   само
на отделни  положения на марксизма.13

`,3Rgьоg€„zРла.ВЯ.ЧF.ИЕ.ПпалРеТхИайнНоОвГОчРаЁОт?Нр_Ио_Кч::`.:##т.iр::5Е7j9налл

і889-і`6ГfuF.";'.. А-Ёт6.jёф-е.ра-т.  к-а-h-а-йhатской   дисе.ртащи.   л.,   і97і,   с.

iiай-крупната  работа  в  буржоазната  историческа  ли-
тература   3а   Плехаінов   ів   последніите   години   ое   явява
изследването  ,на  іпр,о,фесора  от  Стенфордския, универси-
тет  на  САЩ  С.   Баіроін   „Плеханов  -   баща  `на  ру`ския
маркісизъм".   В   н,еговото   крив,о   огледало    Плеханов   е
пре'дставе`н  едва  ли  не  като  единствіения  лидер  на  орто-
доксалния   маркс,изъм,   който   пр,е3   целия   си   живот   е
`віодил  б,орба  пр.отив  две  отIклонения  от  марксизма:   ре-
і.виз:иониз,ма   на    Бернщайін    и    біолшев`и.3.ма    на    Ленин.
И  цялата .тази  борба  на  Пл.еханов,  споріед  проф.  Баро'н,
е  била  напIра3іна,  защото  въпріеки  и  независ,имо  от  Пле-
ха`нов  ревизионизмът  е възтържествувал на Запад, а бол-
шевизмът   в    Рус,ия.14   Изследванията    на    буржоаз'ните
историци-антимаріксис"  пIolказват  іне  .само  тях.ната  без-
помощност  да   се   орисdтират  в   богатото   теоретическо
на`следство  на  Плеханов,  но  и  стремежа  и,м  грубо  да
фалшифицират  фактите  в  уго,да  іна  т`ехните  класови  іин-
тореси.

***

С  и.міето  іна   Г.  В.  Плеха.нов -  видн.ия   деец  на  рускIо-
то  и  международното  работническо  и  социалистическо
д,вижеін`ие,  първия  пропагандист  на  марксизма  в  Руіс.ия,
е  тясно  свързано  и  българското социалистическо движе-
ние.  За  съжаление  научната литература и изследваінията
за   вл`ияін\ието   на   Плеханіов  върху  ра3в`итието   на  .марк-
си.стката  мисъл  в.  България  са  все  още  твърде  оскъдни
и ,недостатъчни.

В историографско отношение на Георг,и Бакало]$ първо
принадлежи  заслугата  за  проучване  влиянието  на Г.  В.
Плеханов  в  България.  Още  пре3   1924  г.  на  `страниците
на  партийнотіо  списание  „Нов  път"  Г. Бакалов  публиIку-

ролята  на  Г.  В.  Плеханов

;%Ё§;:Ё:еяg%:J:яЁауVgu::];'i:;С:'[[#3;Ьj:8:.Еij.iЁi;:iЁi::о:ф:гй.:мО.:::9:ёхоа:%.в§.1°ГI,З?,36Т7Л3с:.
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14  За  буржоа3ните  фалшификации  на

434-446.



ва  студйята   си   „Плеханов  в  България"16,  в   к,оято   то1`і
пра.ви  лодробеін  пріеглед  за  проникваtнето  іна  произведе-
нията  на  іілеханов  в  Ьългария.  Заедно  с  това  той  да-
ва  и  лични  споtмени  за  жи,вота  на  11леханов  в  Женева.
ПО-късно  Г. Бакалов  публикува  няколк,о  статии  за  Пле-
ханов,   от   ,коит.о   інай-голя.ма   историографска   стойіноGт
`ИМат  „ЬеГЛИ  СПОМеНИ  3а  Г.  В.  ПЛеХа.НОВ"`°  И  „ПЛеХаНОВ

и  общоделците"``.  В  тези   свои  стати.и  Бакалов  іоще  ніе
вижда  ясно  меншевишките  позиции  на  Плеханов.

Г.     Бакало,в    беше    свързан     та,ка     със    ,семейство-
то  на -Плехано,в,  че  и  іслед ;неговата  смърт  той  продъл-
жава  да  п,Оддъ,ржа  оживена  кореапонденция  ,с  жаната
іна  Плеханов  -Розалия  іvіарков,на,  и  да  я-подпомага
активно  в  издирването  и  публикуването  на  неговото  ог-
ром`но jlитературно \наследство.

1 еорги  Dакатіов  не  само  помага  на  сътрудниците  на
дома на Плехано,в пріи и3дирването и  публикуването на
литIератур,ното   наследство  на   Плеханов`6,   но`  и   сам   се
3ае  с  пуОликуването  на  редица  документи  и  писма  на
Плехано,в,  отна`сящи  се  до  ісоциалис.-і`ическото  движениіе
на   ьългария.   Особено   активна   научноизследоватеjіска
дейност  той  ра3гЬъща  по  време  на  своята  егі:играция  в
Пар`иж  (1926-1929 г.),  а  след това .и  в Москва.  В  Париж
Бакалов  рабо"  като  [іинов,ник  .в  съветскою  търговско
прелставитіел`ство.   '1ук  3аедно   с   Кр.   Раковс,ки,   който   е
съв-ётски  посланик  по  това   време  в  11ариж,  те  разгръ-
щат  активна  діейно,ст  по  издаването  на  литератур,ното
наtследство  на  іілеханов.  В  ііариж  ьакалов  [ііUдготвя  за
печат  на  руски  език  статията   „іілеханов  в  ьългария.`,
която   публикува   п`рез    1928   г.   в   съветското   .опиісание
„Jlет)описи  марксизма".`9  Във  връзiка  ,с  пQдготовката  на

•-L1I.   "нов път",1,1924,   кн.12,    с.    361-З65;     кн.     13,     с.
393-39g.

16  Сп.  „Н  а к о  в а  л н  я",  бр.  80,   16.  VI.   1927.
"   11ак  там,  бр.  8З.  7.  Vіl.   і927.

и3д.,]8м?iа3;{[ё#Ё.ТУ,.РНс?е8.НаСЛедИе   Г.   В.   Плеханова".   соц.   аг.  _
19  4рхив  дома  Плеханов  -  АПд   (ед.  хр.  В.  34109).
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та6и  сtатия  Бакалов іпише ,на  Розалия  Марковна:  „Скъ-
па  Розалия  Мар,ковіна,  мисля,  че  ще  Ви  бщ,е  интере,сно
да  п,рочетете інапечатани  на  руски  език  три  статийtки  на
Георг'и   Валентинович   в   моята   бележка   „Плеханоів   в
България".  Изп,ращам    Ви  ги  в  ръкопис  с  молба  да  ги
прегледате  до  утре,  за  да  ги іизпратя  по-бързо  за  печат.
Аз  мога  и  сам  да  дойда  у  вас  да  я  взема,  ако  може
да  ме приемете."20
•.    През  п,ролетта  ,на  1929  г.  Г. Бакалов  е  ,напуснал  вече

Париж  и  живее  в  Мооква.  Като  работіник  в  Ин,ститута
Маркс-Енгелс-Лениі1   (днес   Институт   по   маркси3ъм-
лени,н`изъм  при ЦК  на   КПСС),  където завежда „научен
кабинет",  той  иIма  въ,з,можност  3а  пръв  път  ,да  се ,Отда-
де  всецtlло  Iна  елна  задълбоч.еіна  !научноизследователска
дейіност.  Това  са  най-плодотворните  години  от  негов]zя
живот.  От  Москва  Бакалоiв  продължава  да  поддъ`ржа
връзкй  іс  РОзалия  Мар'ковна  в  Ле`нинград  и  оказіва  по-
мощ  на  сътрудниците  на  дома  на  Плеханов  по  и3дир-
ване, уточняване  и датиране  на  Плехановото  литератур-
но  наследство. Тази  си дей`ноm  Бакалов разглежда  като
свое  важно  партий,но  задължение.  Той  отдава  голямо
значение   на   историята   на   партията   като   средство   за
въ3питание  на  комунистите  и  подобно на  Благоев и дру-
гште  .негови  съратtнищі  има  гоjіеми  заслуги  към  шаша.
та  историко-партийна  наука.  Остави  ни  в  това  отноше-
ние  і1,енніо  наследство.21

При  издирване`на`следството  на  Плеханов  и  особено
на това, което се от,нася до социалистическото движение
в  България,  Бакалов  не  жалеше  сили.  В  дома  на  Пле-
ханов  в  Лепинград  са  запазени  много  писма  от  Бака-
л,ов и до Бакалов,  сIвидетелствуващи  за  неговата дейност
и заслу1`и към този діом, създаден, както споменахме, по
личното указани,е на  Владимир  Илич Ленин.  Към  Бака-

хр.  В.  34іо2.  Статията   на  Ра*ал9в_е  гgАбли®кпУaва-
Нш::в=,i##е%д{и:::рХgРт.3зв:е.,д[Ё:i:`.н:Тf.`ИБ::а:8в#.аi:"z,ОсТi.54V=2.Ь'5:-
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л.ов сё задават мніото въпр,ос`и  за дат,иранё й`а доkуМёilтй,
за  обясн,ителіни  б,ележки,  за ут\оtшяван\е ,на  сни,мки 'и т. н.
(„Вашите  ука3ашия,  четем  в   едно  пис,мо  до   Бакалов,
изпратен,о   му  от   научIните  сътрудници  іна  ,споменатия
архив,  ни  дадоха  вЪ3можност  да  намерим  тези  работи
В  поліския  печат").22

Могат  да  се  приведат .Още іміного  подобни  факти,  сви-
детелствуващи  за  голе,мия  интереіс ,на  Баікалов  къім  Пле-
ханов и  за  неговата  помощ  при  издирването на  Плеха-
новото  литературіно  інасл.едство,  ініо  и  тези  са  до,статъч-
ни,  за  да  видим,  че до края  на  живота си 3а  інего  темата
Плеханов  си  .Остава  аіктуална.  НО  това  ,не  .означава,  че
Бакалов   іси   остава   біез,критичен   поклоніник  іна   Плеха-
нов.  Към  неговото  наследствіо  той  подхож-даше   от  по-
3ициите  іна  ленинизма,  крити,кувайии  ,слабите  страни  в
дейн.остта  на  Плеханов  и  неювите  теоретически  и  поліи-
тиче.ски  крешки.

Принци,пни  положешия  за  мястото  Iи  ролята  на  Г.  В.
Плеханов  в  българското  социалистическо  движение  `съ-
държат   редица   трудоіве   на   Хри.сто  Кабакчие,в,   ТОдо.р
Павлов,  Сава   Гановски,  Жак  Натан,  димитър   КОсев,
В.  ХадЖИНИКОЛОв  и  др.23

РедиПа автори на моінокрафични произведания, като И.
Иотов,  д.  Митев, А.  Тодоров,  Кр.  Шаіро`ва,  В.  Хаджи:ни-
Iколов,  А.  Аврамов,  Е.  Бужашки,  М.  Иісусов,  И.  Самуи.
лов,  К.  Пиінкас,  и  ,от  съвіет.ските  историци  А.  М.  Шнит-
ман,  чаіст,ично    разглеждат  едни  или  други    стра"   ,От

Е%:%Ё:еЕ#аЁgкасЁи3ЕЁ::;:е3т[:3t:е=:йgлоgЁ,,:ггаврсFк;:меи:::р::Б:#:*§ив6,#,3т:о::тбgс§Ё:
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ьліияниёто  на  Плеханbв  вьрху  теорйята  и  fiрактйkата на
тяс,но.социалистическата  партия.z4

К`ъм  изс-ледваінията,  посветени  специаліно  на  връзките
на  11леханов  ,с  българските  социалисти,  імогат  да  се  от-
несат  трудо,віете  на  А.  М.   Шн,итма,н,  А.   В,е,ков,  И.   Н.
Курба"ва,. М. М. Шеівчеінко,  К. Ащіреев.25

Липсата  іна  іспециалн.и  ,моногірафични  и3следваініия  по-
і{азва,  че  все іоііце  българската. историческа,  филоооф.Ока,

низм2:±7аОГвОfар#i#нЗтебрОнРабцИиТоенg:Г#8glе[SfgЦ)И.аёТ,СТьИкН:О[Т#В4;ОБОтР:З:

гЁ::;сЯ#3Ёб§§еА::'Ёi::%Ё;;Ё;';;Б±R#:3:ъИi%9:jЁ;jiи;§#Ё9:СО;ЁК;:;Ё);:В:Ъ;П:Ё;iБ:ккЁ,:,i§Ё;
От  същия  автор:  Историческото\място  на  БРСдП   (т.  с.)   в  между.
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връзки  на  В.  И.  Ленин  с  революционIюто  рабо"ическо  движение  в
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йkономиil-ёска,  лйтературоведчёсi{а  и  еетётическа  наука
іса  в дълг  п,ред иімето Iна  Плеханов,  който д"ги  години
беше  единственият   всепри3нат   след   МарIк,с  и   Енгелс
мар,кісист,  от  трудовете  іна  .който  се  учиха  и  възпитаха
цели  поколения  българіски  марксисти  и  на  коIгото  пар-
тий!ната іидеоліоігичеіака  мисъл  е  много  задължена.

Научіното  и   в,сестранното  изслIедва`не  на   един  такъв
въп`рос іііе  е  по  Iсилите  на  един  автоIр  и  то  изисква обе-
динеіните усилия іна иIсторици, философи, икономи`стіи, ли-
тературш  историци  и  др.  Само  така  можіе да Ice  піридо-
бие  пъJIііа  пIредстава  3а  онова  ширіоко  и    многостранно
влияін,Iііе,  което  Плеханов  е  оказал  на  социали`стичесіка-
та  мисъл  в  Бълга,рия  и  което  о.ставя  трайіни  следи  дъл-
ги години след неговата смърт.

Нужно е да cIe обнародват още іміного извори,  пръана-
"  в  българіските  и  задграниtшите  архивохранилища,  в
периодиіката,   вIостіниците,   и   то   не   са,мо  от   партийния
марк]си\стки  печат,  но и  от 1іериодишите издания  на раз-
лишите  други  ісоциалистичесии  інаправления  и  течения.

Липсата  на  ,специални  из`слеідва,і1ия  по  историята  на
опортюнизма  в  България  затруднява да  се направят по-
п"ни о6oбщения за отн,ошението іца общоделците, а по-
късно  и  аіна,рхолибералите  към  въвгледите `на  Пл,еханов
и  неговата  ев\олюция  към  меншевIизма.  И  благ.оевци,  и
саікъ3овци,   анархолибtералите   и   ,прогреси`стите   търісеха
ид.ейна  подк]репа  в  съчиненията  на  Плеханов,  макар  и
в  многіо  отношения  моралното  праtвtо  да  считат  Плеха-
нов  за  свой  учител  дъл,ги  годиіни  имаха ісамо  благоевци.

С  настоящото  изследване  авторът  си  поставя  за  за-
дача  да   гіокаже   мястото  и ролята на Плехановвра3ви-
тиефо  на  мар.ксистката  мисы ,в България,  ха,рактера, съ-
държа,нието  и  етапите  ,на  това  влияние.  В,се  още  не  са
напъ71но  інаучно  и3яснани  въпроIсите,  свързаіЧи  с  харак-
тера  на  връ3іките  и  вліия]нието  на  Плеханов  слIед  преми-
наването на последния на меншевишки, а .след това и Ёа
социалшови,нистичеіски по3иции. Тіова са гіодини на ,слож-
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На  идейно-поjlитичесi{а  еЬолюциЯ, кОгато бе3спорно полО-
жителното ,вліия\ние  іна  ПлеханIов  до   1903  г.  се  піревръ-
ща  постепlеlн,но в  lсвоята  пРОтивоtпо,ложШОСт  и  Започва  да
тежи  с отрицател,ната  си  страна.  Туік  авторът   прави  по
същеістіво  ,за  пръв  път  опит  да  и3,следва  идейіната  бли-
зо\ст  па  БРСдП   (т. с.)   с  марксиста  Плеханов  и  іра3ли-
чията     с Плеханов-меіншевика,     чиито   опортюнистичес-
ки   възгледіи   в   началото   іна   Първата   световна   войіна
прерастват  в  ісоциалшови,низъм.  Критичilото  отIношение
към  Плехаыов,  обя,вено  открито  в  іначалото  Iна  Светов-
ната  война,  бе  оня  социалеін  ла`кмус,  ,който  показа  още
веднъж  марисис"ата  зрелост tна  тясносоциалиістичес,ка-
та  партіія,   нейната  вярност  към  принципите   на  прол.е-
таIрскіі я  интер,нацисшализъм.

АвгUрът   не   претеіндира   3а   и3черпателіност   піри   ра,з-
глеждането .на ів.сичии  въпрос\и,  сівър,за,ни  пряко  ил.и  кос-
вено с ,влияінието на Плеханов. Оnшов,ната  авторова кон-
пе\пция  е  да  разгледа  ісамо  въпроісите,   които  поtка3ват
как  и   докол,ко  теслите  ссщиалисти,   прид'ьржайки  се  в,
Марксовото учение, въпреки  безспорния авторитет, с кой-
то  Плеха,нов  се  іползва  у  інас  и  след   1903  г.,  в  ре.дица
случаи  3а,стъпваха  въ3гледи  по-близки до  Л€інин, откол-
кото  до  те3и  на  Плеханов,  или  го  подкрепяха  дотолко-
ва,  докол\иото  той  все  още   стоеше  на  маркси,стки  пози-
ции   и  заедно' с  Ленин  участвуваше  в   бо,р`бата   против
ліиіквидато,риггіе   и   троцкизма,   и   ,когато   те   подкрепяха
Пл.еханов, пQдкрепяха у него  3дравото  марисист'ко нача-
ло.   Поради   голяімата   теоретическа   и   фактологическа
обіемност  іна  темата   авторът  съвсем  бегло  е  р,азгледал
в  тази  светлина  и  някои  слаби  страни  от  идейно-теоре-
тическата  и  практическата  дейност  на  тесните  социали-
сти, ,когато  се  чувствуваше влияниіето  на   Плехаінов  и ,на
някси  други  дейци  на  Втория  интернациіоінал.  По-голя.
мо  място  в  изследван.ето  е  отделе,но іна  въпросите, свър-
за,ни  іс  главіната  наша  цел,  а  име]нно  -  да  покажем, че
близсютта  іс  Плеханов іне  е  близост  с  меншевиtзма,  а ре-
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волюционна,  ,маркісистка  `ftл,изіост.  В  проти,вен  случай  н?
можем да обя.сіним  факта,  че   една  революци,оIн,на  марк-
систка  партия,  иоято  стоеше  най-близко до Лениін  и бол-
шевиік]ите  ів   между`народната  социалдемокрация,  и3вър-
шила  три  пореідни  рчиствания  іна  ісвоите  редове,  може
да поддържа .меншеви,ка ПлIехано.в.

Изслед`ователите в,се още \не іса дали научнообо.,сноваін
отговор на въпроса, доиолко   ярко маінифестираіното раз-
гtраничаване  с  теоните  социалисти  от  Плеха`нов  Ino  ,вре-
ме  на  Първата  световна  война,  смелата  критика срещу
„учителя"   отдалечаваха   партията  от  Плеханов,   от  со-
циал,д,емократи3ма  ,на  Втория  иінтер,национал  и  я  Iсбли-
жаваха  с  Ленин `и  болшевиките.  С изследването на те3и
въфіоіси  авторът  си  поставя    за  задача  да  покаже  раз-
нопосочието  в  ,разIвитието  на  теснячеството  като  своеоб-
ра3но революцион`но  марк,сиістко течение и Плtехаінов. То-
'ва   ра3минаване   с    „учителя"    го   ,наіреди   в   шай-левия

фланг  іна   междуінародната   революцио`ніна   сіоциалдемо.
крация,  която  приветствува  Великата  оIк'т.омврийс'ка  `со-
циали,стичеіска  іревс.люция  и  тръгна  по  пътя  на  леінини-
зма,  а  Плеханов  затъна  в  блатою  на социалшови'.низма
и  не  іможа  да   разбере  сіветовноисторичIеското  дело  на
руския  прIолетариат,  историческата  мисия  іна  ,който  той
така  далновид`ніо  на  врем1ето  про3ря.

Като  червеіна  нишка  пірез  цялото  іmследванIе  е  прока-
рана  идеята,  която  авторът  а,ргуtменти,рано  утвърждава,
че  за  Благоев  и  тесните    социалисти  няма  непоклатими
а,вторитети  и  Плеханов  Iстана  пример  как  `постъпваха  и
биха   постъпили  те`сните  социалистіи  іс  вісе,ки,   койтіо   из-
мешяше  на  п,ролетар`ския  интJернацио.нализъм  и  на  марк-
сизма.   За  теените  с`о`ц'иалисти   и,маше   един   критерий   и
това   бяха   идеите  іdа   маркси3ма.   Който   -   по   тяхно
убеждание  -  се  от\клонеше  от  тези  идIеи,  той  престава-
ше  да  бъде  техен  учител.  Това  беше  една  от  най-поло-
жителните ч'еірти на тесніите социалисти.

Когат\о  пишехмIе іна`стоящата  книга,  сили  и  импул,с ни
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даваше  съзнанието,  че  върш"  едіно  поле3но  научно  и
партийно  дело,  възкресявайки  пред  младото  и  бъдещо-
то  поколение  интеIр`национ\алните  Iвръзки  между  българ-
ското  ,и  руакото  революционнtО  движение,  олиц,ет`во,ре\ни
най-вечіе   чрез   пърів'ия    руіскіи    те.оре'тик  .и   пропагандатоір
на  імарIкизма  Г.  В.  Плеханов.    Българската  комунисти-
чес.ка  партия,  оцеіня.вайки  от  л,ени,нски  позиции  литера-
турното  наследство  tна  Г.  В.  Плеханов,  е  ,считала  виіна-
ги  за  гордост,  чіе  інейіните  ікадри  се  възпитаваха  редица
години  под  непосредственото  влиян12е  на  Плеханов,  уче-
ха  се  от  ніего.вите  ,марк`сически  трудове  и  ги  използ'ваха
като  важн,о  ид.еологическо оіръжие  в  борбата іпротив  ре-
визисшизма іи  буржоазіната идеология.

***

Влияни.ето    на    марк,систките,  трудове   на    Плеханов
върху  развитието  на  социалистическото  движение  не  е
сд.накво  в  ра3личните  страни  по  своите  ра3мери  и  дъл-
бочина,   но   почти   няма   социалиIстическа   партия  в   све-
та,   която  да  .не  е  изпитвала  в  една   или  друга   степен
това   влияние.   Българската   социалдем.ократическа   пар-
тия   беше   една   от  тези   партии,   които   и3питвахавнай-
голя,ма   степен  това  влияние,  проникващо  в   България,
както  чрез  лич.ните  контакти,  които  Плеханов  поддър-
жаше   с   българгските   марк,систи,   така   и   чре3   неговите
съчинения,  които  масово  се  превеждаха  и  из,]аваха   в
България.  Съвърц1ено  прав  е   Г.   Бакаліов,  който  казва,
че   влиянието   ,на   Плеханов   „би   трябвало   да   с.е   ди-
ри   навсякъде   в   българското   социалистичліско   движе-
ни.е"26.  Това  вл`ияниIе  по-късно  беше  заменено  с  вл.ияни-
ето  на  продължителя  на  делото  на  Маркс  и  Енгелс  -
В.'  И.  Ленин,  което  е  положително   на  всичките  етапи
от  ра3витието  на  іпартията   и  имаше  решаващ  истори-
чески  характер.

26  бська;лоG,  Г.   Избр.   произв,  Т.  4,   1964,  с.   190.
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Влиянието   на   Плеханов,   ,неговите   лични   връзки   .и
контакти   с  българските  социалдемократи  е  само  една
съставна   част   от   общото   културно   и   идеол,огическо
{влия,ние  на  руската  революц,и,Онна   ми.съл   и  кон,кретно
проявление  на  органическите  връзки  между  българска-
та  .и  ру,с`ката  маірксис.тка   м,исъл_.   Това  р,лияние   м,инава
през някол.ко ,етапа, .оIбусловеін`и от пол`итііческ.ото и  идео-
логгичеіск,ото разівитие, Iка'кто  на  ПлеханоIв, така .и ,на  пар-
тията  на  тесните  со11иалисти.

През  първия етап-.народническия   (1876-1883г.)   -
връ3ките  му  ,с  българите  бяха  слаби,  те  са  твърде  .спо-
радични   и   носят   случаен  характер.   В   тези   години    се
слага  .начало.то   на   инте'реса   му    към.   Българ,ия    каю
ьлавянска   с[рана,  където   се  всци  на   живот  и  смърт
інацисшал,нореволюциіо1нна   освобод,ителна   Iборба,    която
среща   симпатиите   и   съчувствието   на   руските   револю-
ционери  народници.  След  емигрирането  и  установяване-
то  му  в  Швейцария  той  се  осведомявашіе  за  обществе-
но-политичеIския   живот   в   България   чрез   намерилите
таім  политическо  убежище  руски  народнициj  с  повечето
от  които  го  свър3ва  съвместна  революционна  дейност  в
русия.

През  втория  етап  -  от   1883  г.  до   1903  г.,  -  кога-
то  Плеханов  от  народник  става  марксист,  връзките  му
с  българските  р.еволюционни  марkсисти  бяха  най-интен-
3ив.ни,  най-плодотворни,  най-ожиЬени и разнообра3ни.  В
тези  години  Плеханов  е  в  своя  зенит  на  голям  револю-
ционер,   на   виден   деец   на   руското   и   международно-
то   работническо  движение.   Влиянието  пре3  този  етап
бе  благотвор,но  и  положително,  дълбоко  и  многостран-
но.  ТО  с`е  .определя  от  ролята  на  Плеха.нов  в  руНскіото  и
международното  работничеСко  движеНие  като  виден  те-
ОРетик  и  пРОпагандИст  на   маРкСИЗМа.  Но  ОЩе  пРе3  то-
зи  етап  в  отдел,ни  случаи  това  влияние,  както  ще  ви-
дим,    има    и    отрицателни    страни.    Характеристиката,
която  Плеханов  прави  3а  селячеството  като  реакцион-
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на  маса,  невярната  оц.енка  за  руската  либерална  бур.
жоазия  като  революционна  сила  и  т.  н.  се  възприемат_
безкритичнIо   от   тесmите  .социал,исти   и  `ще  тегнат   год,и-
ни  в  тяхната  идеологическа  и  практическо-организаци-
Онна дей,ност.

Третият  етап  това  е  меншевишкият  период  от  живо-
та  и  дейността  на  Плеханов  -  от   1903  до   1918  г.   И
сега  връзките  на  българите  с  Плеханов  продължаваха.
до  войните  той  е  все  същият  голям  и  обаятелен  авто-
ритет  3а  българските  тесняци,  те  продължаваха  да  го
считат  за  свой  учитеjі,  да  търсят  неговите  произведения
и  съвети,  да  го  молят  актив,но  да  сътрудничи, в  п.еча-
та.  НО  личните  контакти  пре3  този  период  намаляваха,
те  нямат  силата  1]  интензитета  на  годините  до  1903  го-
дина.  Този  период,  ссобено  годините  след  войната,  бя.
ха  преломни  както  3а  Плеханов,  така  и  3а  партията  на
тесните  социалисти.  Но  тук  вече  наблюдаваме  начал.о-
то  на  две  противо,положни  тенденции,  които  все  пове-
че ги  разuалечават.

Влиянието   на  Плеханов   върху  партията   на  тесните
социалисти  през  меншевишкия  период  от  него.вата  дей-
ност  може  да  се  раздели  на  три  іподпери.ода.

Първият  подпериод  -  това  са  годините  от  разцепл.е-
нието  през   1903  г.  -до  началото  на  Първата   световна
ВОй,На.   ТОй   се   отЛИчава   с   едНо   гОлямо   СвОеобра3ие    И
сложноIст,  което  ние  разглеждаме 'по-,по,дробно  на  съот-
ветното  място.  Тук  ще  отбележим  само,  че  тесните  со-
циалисти   продължават   да   уважават   Плеханов   като
крупен   маркеист,   да   виждат   в   не.гово   лице   главна-
та   фигура  в  руското   социалдемократическо  движение,
да  ценят  високо  неговите  трудове.  Характерното  за  то-
зи  период  .е,  че  тесните  'социалисти  не  се  изказват  от-
крито  против  Плехановия  о.портюнизъм,  но  се  различа-
ват от  него  по  ре-д  основни  въпроси  .на  революционна-
та  теория  и  практика.  Влиянието  на  Плеханов  през  то-
зи  подпер1юд  може  да  се  ра.зглежда  от  две  противо,по-
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ложhи  една  на  друга  Iстрани` ~  положителна  и  отри.
цателна.   Откритата   критика   на   социалшовини,зма   на
ПлIехан.ов  ,показа  оібаче,  че  та3и  отрицателна  страна` на
Плехановото  `влияние  не  е  оказала  дълбоко  въ3дейсті
вие на  партията.

Вторият  подпериод  в  отношението  на  партията  към
Плехан-Ов  е  свър3ан  с  откритото  осъждане  на  социал--
шови-нистич-еск--ата  позиция,  к.оято  той  заема  по  отноше-
I1ие   характера   на  Първата  световна  война  и  която  се
оце,нява  като  измяна  на  марксизма  и  напускан,е  прин-
циіпите  на  пролет9рски.я  маркнсизъм.

Третият  подпериод  това  са  годините  след  Октомврий-
ската   революция,   когато   БРСдП   (т.   с.)   осъди   анти-
марксистките  възгледи  на  Плеханов  за  характера  и пер-
спективите  на  ссщиалистическата  революция  в  Русия.

Обіщо  взет.о  за  периода  до  смъртта  на  Плеханов  н.е-
говото   влияние   беше   преди   всичко   положително   за
идейното   ра,звитие   на   българската  ,социалдемокрация,
въпреки  че  то  игра  известна  3адържаща  роля  по  отно-
Шениё  започналия  процес  на  проникване  и  въздействие
на  ленинските  идеи.  Големият  авторитет  на  Плехацов
в   и3вестна   степен   3асенчва,. макар   и   временно,   името
на  Лени`н  и  това  ново,  което  той  внесе  в  съкро.вищни-
цата   на  марксизма.  Едва  в  гсщините   на  Първата  све-
і'`овна   вой,на   партията   .на   тесните   социалисти   започ-
на  да  се  ра3граничава  от  Плеханов,  3а,почна  да  го  кри-
тикVва  и  да  отхвърля  някои  негови  погрешни  положе-
ния.   Това   .беше    ист`ор`ическа    крачка   на    българIсиите
марксч,сти  към  ленини3маt  което  ги  характеризира  ка-
то  самостоятелни.и  верни  на  Марксовото  учение  дёй-
ци.

Твърдото  jпридържане   на   те.сните,  ісоциалисти   к"
М`арксовата  теория` им  помогна  да  ра3берат  отстъпле-
нието  на  Плеханов  от  маркси3ма  п,о  втщросите  .на  вой--
ната  и,рев.олюцията  и   да  пQдхвърлят  на  открита  и  без-
пощадна  критика   неговите   наIlрав,илни. въ3гледи.  Та.3и,
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критика    на  `д.    Бла,гоев    св'идетелствува    за    това,    че
е  турено  началото  на откритото  разграни'чаване  от Пле-
ханов,  От  бившия  учител,  който  е  преминал  на  страна-
та  на  социалшовиниістите.  По-нататъшното  lвижс,ние  по
пътя  на  ліенини3ма  е ,предопрtеделенto.  БългарIскит.е  марк-
іс!и.сти,  разочарован`и   от  .своя  учител,   под  влияниетіо    на
Ленин   и   на   Октомврийската   революция   намират  вер.
[=1ия  .път.    `

Макар  и  БКП  да  беше  влязла  в  Коминтерна  и  тес-
няшката  идеология  да  беше  се  показала  в.ече  като  не-
до`статъtі.но  идеояогическо  въоръжение,  все  още  в  пар-
тията   имаше   кадри,   които   надценяваха   Пл`еханов   и
подценяваха   Ленин   като   теоретик,   като   процължител
на  .маркси.зма,  ,на  теоретичес,кот.о  дело  на  МаIр'к,с  и  Ен-
гел.с.   Надценя,ването   на   ПлеханIов  ікато   рев,олюционен
теіоірет.ик  беше  по  съществ.о  подценяване  'на  Ле,н.иін  като
такъв.  БолшевIизацията  на іпа.р.тията  о.значаваше  критич-
но  виждане  слабостите  на  Плеханов,  неговите  менше-
вишки  грешки.  Ленин  помогна  БКП  да  види  и  обектив-
но  да  прецени   кои   ог  неговите  произведения  са  запа-
зили  своята  научна  и  политич.еска  стой,ност  и  кои  вече
са  остарели  с оглед новите задачи.

Опитът  на  класовата  борба  у  нас  и  грешките,  допус-`
нати  от  партията,  показаха,  че  нейното  тесняшко  въо-
ръжение  не  и3държа  историче.ската  проверка  и  показа
своята  несъстоятелност.   В   процеса   на   болшевизацията
политическото  влияние  и  авторитетът  на  Плеханов  3на-
чително   намаляваха.   дейците   на   партията   бяха   освt,-
дОМеНи  и  3наеха  веЧе  за  Неговото  оТРиЦаТелНО  отНОШt,-
ние  към  Руската  революция,  неговия  скептици3ъм  към
перспективи`т.е   на   социалистическ2та   революция   в   Ру-
сия.   Всичко   това   улесняваше   идеологиче\ското   преуст-
ройство  на  партията.  Традициите  на  плеханови3ма  оба-
че  все  още  се  чувствуваха.  Проблемът  за  ленинизация-
та  на  идеоло.гическия  фронт  беше  труден  и   мъчителен
процес,
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Пріеустройіството  іна  лени,нски  о,снови  и  преодолява,не-
ю  тра]ициите  на  Плеханов  означавашIе не просто 3аме-
ня,нето  на  Iедни  формулировки  с  други,  а  изівършването
на  дълбоік  исторіиче.ски  поврат  и  преліом  в  идеологията,
политиката,   .ст,рат,егията   и   тактиката   на   партията.

Но   и   за   най-горещите   привърженици   на   Плеханов
ставаше  ясно,  че  след  Октомврийската  социалистическа
революция  той  ініе  може  повечіе  да  бъде  „вла,стител  `на
мисълта", какъвтю е бил до това време.

*

Сле,д омъртта  на  Плеханов у нас Ice натрупа значител-
но  коліичество  публицистич,на  и інаучпа  литература.  При
иі3уча'ваIне Плехан\сIвото влияние   в  България іние ще іоре-
щ`нем  разнородни  разсъждения,  груб  субективизъм и ан-
тииісторичеоки   подход  п,ри   оцеінікит\е   за   Плеханов.   По-
късно,  в  годините  на  култа    към  личіно,стта,  ПлIехано,в
също   така   повеч\е   беше   иритикуван,  Отколкото  іизуча-
ван.  Едва  след  АприлісIкия  пле]нум  на  ЦК  .на  БКП  през
195б  г..  се   `създадоха   у   нас   благоприятни  условия   за
сдно пълно,  вярно, обе,ктивно изучаваіне   и оцешяваіне на
неговото    влияние,    .за    івъзtстаноівяване    на    лсінинскитіе

` `оце,нки  ,за  Плеха`нов  и  неговото  литератуFіно паIследіство.
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г.  в.  пт1ЕхАнов  и  създАвАнЕто  нА  мАрксисткАтА
пАртия  в  БългАрия

(1885-1903 г.)

§  1.  Г.  В.  Плеханов и  борбата против народничеството
в  България

П.реди  да  пристъпіим   кт,м  изложението,  нека  приве-
дпелМехТаРнаоТвК.ИрбоИдОсГнРаеф#:Н[И[ддаеНkНеkв:раиГ]е805Р6ГИг.Вваg.еFТуИдНаОлВоТвЧ.

ка,  Липніецки  уе3д,  Тамбовска  губа,ріния,  в  семейството

ЕаатдаРенб:НИпЯл:::Е8:Иgи:аиЛ:ОвНтl:gедПнеоТРтОрВуИ]ЧблПюЛбеиХваГ,?ВобБ3:
3oва.н  човек.  По  свидетелство  на  неговите  съвременни-
ци  той  ое  отнасял   твърде   високомерно   към  царските
влаісти   и  подчертаівал  овіоето  дв,o,ряін,ско  пр.оизхождf`ние,
като  обичал  да  повтаря,  че   „голямата  коIрсіна  .на  царя
еКiааПЕ#f:ан:ТгНеаоgгИиТев#`:::иЕ%З:%:`kарияФеодоров,на

Беліинская,  прои3хожда  от  бедно  дворя,н,ско  чиновіничеIс-
ко  ,семейство,  намираща   се  в  далечіно  род,ство  ,с  вели-
кия  руски  критик  Ви,сари,Он  ГригоірIиевич  Белині-ии.

Своето  детство  Пл`еха'но,в  `.прекарал  на  село.  Още  там
бащата  -  Валенти'н  Пет'р,о,віич,   се   стремял  та  ,възпита-
ва  у  младия  юноша  любов  към  труда  и  забранявал  да
прибягва  до   помошта   на    прислугата.   Ако   той   виж-

gадЛу#::€:Т:зСаИщТОас::Ё::й::::??рТiб3g8тЪеТ{аЕlСвеед::ГаТиЯ#
намирал работа.1

Г.   В.   Плеханов   вж:   Уgіл4а!#е#ко,   В.   Г.

J,.чпВеhгЕзЛ.еХЖ.В8:да#о'#%.Т#АТИ8#етПсРkОиГхаГгаоНддаИхСТг.МЁ.РКЕ#%Ха:
:\==аЩ``,`К=т.Ьiта-.;Ьс=іi;кii:::_-№Li`і92З.`-Плоgня.к?_35=Рле#^н_олвеа^,`„Р:„g:

gр:уТЁ;,З?N#9,,:і?::i§§Т:gе€!„#,,ВБ7.:?еоi:оНд:о:саткь„СрГ:.агЕоРG:П:##ЁОСВ:i:б=Тс:$НьЁ.:
1973.  с.  8-9.
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1  За   детските   години   на


