
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



В  доміа  на  Плехашов  'имал,о  богата  библиотек]а,  със.
т`ояЩа  ое  IпРедимно  от  кЧиги  по  военно.то  иЗКусТво.  То-
зіи  с'пещифичеін  подбор  на  кчиги  се  обяснява  с  товIа,  че
бащата  бIил  за'паісен  щаб-ротмIистър  и  имал  слабост  към
лIитсIріатуратіа   Iпіо   ів.оен,но   .и3іку.стъо.   Голяміа   чагст   от   сво-
бод`ното с.и  в,ріеміе  младіият  Плеханов  `прекарвал  в  бащи-
ната  си  библиіотека.  Четей,ки  кніиги  nIo  военно  изкус'тво,
той  запIочва  да  меч.тае  да  стане  пълкоіводец.  КОгато  .ид-

g€п:ЕееМ:„дгЗа'kОдС::FkИатВа#':тЛ,F,Щнеdf.аBg:'8нтИLСнК3вЛичд%ъ:?
РОIПТал   и   Г\ОРдо   3аЯВіИЛ,   ЧIе   ТIОй   іникога   не   б`и   `иісIкал   дIа
стане  „писа`рушка".  Бащата  отстъпил  на  свг`я  любимец
и  след  бл-.стящо  Iи3държіан'ия   и3іпит  'пріез   1866  г.  той  е
запиісан   във  Воронtежкатіа   закр'ита  воен,на   гимна3ия.

Голяміо івлиян`ие върху Пл.ехаінов  в  ги.мна3Iията іоказва
прgподавіателят  му  по  л`итература.   Той   забелязва  спIо-
собноістите   іна   млад.ия   Плеханоів   .и   със   с`вюите   съв.етіи
спсюоібIствувIа   3а  іразвIити`ето   на   литературн`ите   му  іинте-
реіси.   В   `по-гоIрните   кла.сове   Iна   Ворон`ежIкіата   гиміназIия

#яЛе:,3Н:За:8:JРg,3#,::t?`РХгУСБ?еЁЕе::'Е:ва'Н::,:%еНжаноУЧ'#:;:
чавIал  іновия  .и  вехтtия  за`вет  и  задава  че.сто  .изненадващи
по   своята   дълбочи,на   въпроси.   Свещен'икът  .препод1ава-
тел   поощрявал   любоз.нателнIо.стта   на   Плеханов   и   сам
няколIко  .пътіи   доіпуска   ди`спут   между  .себе  ,си  Iи   учеші-
ка,  който   аргументира,но,  ос'т\роумно  ,и  убедитр"о  ікри~

::::УВдаиЛсп§:"с::ещеНн?икПъРтаЕв%СчЛеаВ:;Таза::'Е#:'а;`Z:`еТедмлТаРде,;
м`омк,о+,   тряібва   да   оставиім   вIеч.е   тIез,и   диіскусии,   иначе
уг`оците   по   зіа`коtн   божи   може  да   се   пр.Еърнат  в  }.ро-
ци  по  безбожие"2.

През   1873  г.  Г.  В.  Плехіаінов  успешно  3авършва  гим-
ніазията  и  іощIе  `пре3  .същата  годіина  се  заіписва  в  1изівіест-
НОто  Константиіновіско  юнкер,с.ко  училище  tв   Пете.рбу.рг.
ОтТук  вОди  и  Нач,алото  ои  іи  ЗапОЗ,навіането  му  .с  прОи3-
веден`ията   на   Хеірцен,   Ч`ерtнишевски  іи   добр,олюбов,   за
да  Ice  влюб'и  за  цял   ж'ивіот  в  тях,  іа  іпо-ікъсно  іи  да   им
по!с,ветіи  ред  свои `изследвачия.
'  HJe  е  іизминіала  и  едіна   година  Iи  Плеха.нов,  отівратен

от  порядките ,в  царската  армия  и  воен,ните  училища,  се

2  Чgмаченко,  В.  Г.  ТJ`нT.  съп.,  с.  9.
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зап'иtсва   за   студент   ів   лесотех,ничесікtия   `инIст`итут   в   Пе6
тербург.  В  универс.итета  тіой  за  първи  път  .се  запознава
И3В:И[:'ачаВлоК:,НаТапКоТл,.L:,иЕ:,:::тЮаЦ'Е:Е:%%;НанРiОдhНLИеЦжИановсе

::ИБ%чУ,:fаСТрИеевТоОл#и3н,:g::Н'#оанНс::Оац,#яПнРаОИk:g:::[Ё:%
площад ініа  4  деікемвіріи  1876  година.  Товiа  е  първата  му
политичеФ1"   реч,  след  която  той,  страхувайік'и  Iсіе  да  не

Ё:%еп:Ё'е::У:3gЬ':!иеоМнИаГ#ан?иаяВреНв:оЛле:ацЛиНоОнСеТр:gПО.еМаТРУд
3а   да  'избс,ігне   немtинуемия  іарест,  той   бил   приінуден

да  избяга  в  ГермаічIия,  но  скоро  отно`во  се  връща  tи  се

g::%Н:О`:Я:Е±аавВаСд%Р:ОЮ`:Lа%ЪдТиеТс°д%Ву°мГе::'#О:gа;€иf#.аНLИё
на  Плеханов  т\ака  іне  се  и  удало  д.а  учителствува.  За-
почналитIе   масовtи   ареісти   ю   п`ринуд'или  да  Ice  върне  в
Пете`рбург,  ікъдето  жиівее  с  чужд  паспорт,  меінейки  чIес-
то   кварт.ирIитIе   іс,и.   Полицията   tno   това   віреме   г.о   търси
усилено   и   всичікIи   реіволюционн`и   акци.и  бил`и   п'рIиписва-
ни  ніа ічег`о.

През  меісец  януари   1880  г.  Плtеханоів  `наIпу,ска  Русия,
за  да  сіе  върне  в  ісЕоята  родина  п`рез  міарт  1917  г.,  след
37-годишно  изгнаін'ие

ПлехаіноIв  `напусіка  Руси,я  `в  год.иіни,  прелIоі,мни  за  ірус-
кото   р.еволюционно   дв.ижение,   което  іи3жиIвяваше   пос-
ледните  кіо,нвулси,и  ,на  інаріодничезтіво`то.4  В  ЖсIнева,  изу-

:3В,3gЕ#а#иасРтТiСiИе?сМк%'#°жден:иЛе:Я:gЁТ:с:апgвее:,:УgеаРуОбд:Н#:

Ба:$аgотНiетСаЪСнТiОЯмТа:FL::Ои:сТ#iатgоарРиОяд.g'ИЧе'еКИТетеориии
Преходът на  Плеханов от народничеството  към  марк-

сизма  придобива  голямо  3начение  в  историята  на  рус-
кия  марксизъм,  3ащото  той  беше  обусловен  не  само  от
фактори,   имащи   биографическо  значение,   а   обусловен
іот  ко'ре,нніите  {и3.менеініия  в  іиконіо.міиче,ск.ото  положенIие  в
Русия  и  от  резултатите  на  социално-политическата  бор-

d  ьж:   Лит€к:л4аш   О.   В.   Г.   В.   Плеханов.   Л.,   1924,  с.   24.
4  Вж:   Илоснскw,  Л.   Г.   В.   Плеханов   и   Ш   отделение.   -„Бы-

::О:'ЁЁk;С9б;п:;:ЁiЁ:iб;Ёо:т:g=Оь!с;:gс:кйjа;к:о;gОсaка;гhо#х;а2#ЕЕ;`еЖjасЕg±:с:с;,Ьа'я{:эЁ:оi`И:-.
38  и  69.-
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6а.  Разбира  се,  изключитеjiният  талант  и  универсална-
та  еруд`иция  на  Плеханов  изиграли  при това важна р,Оля,
но  с  това,  ра3бира  се,  не  трябва  да  се  обяснява  защо
неговият  преход към  марксизма  стана  цяло  събитие,  от-
крило' ,новіи  хоризонти  пред  рускот.О  освободителнIо  дви-
жение.                                                                                        э*h~,i#

И3учавайки  прои3веденията  на  Маркс  и  Енгелс,  Г.  В.
Плеханов  и  неговите  съратници  все  повече  се  убежда-
ват  в  правилността  на  марксисткия  мироглед.  Усвоява-
нето   на   маркси3ма   и   запознаването   с  работническото
движение  в  страните  на   Западна   Европа   помагат   на
Плеханов  по  новому  да  се  отнесе  към  революционната
6oрба  в  Русия.  Преломен  момент  в  неговото  ра3витие
се  явява  и3учаването  на  „Манифест  на  КОмунистическа-
та  партия".  „Лично  аз  3а  себе  си`мога  да  кажа,  пише
Плеханов,  че  четенето  на  „Комунистическият  манифест"
съставлява   епоха   в   моя   живот.   Аз   бях  вдъхновен   от
„Манифеста"  и  веднага  реших  да  го  преведа  на  руски
ез,ик."б

п.пЕ;зАекс:енлтрао:,ал.88Ё.г.двей#е:евва.#:t:[::g3в,3::Ё:,3а:
първата  руска  марксистка  органи3ация  3ад  граница,  на-
речена   „0,свобIожде,ниіе  на   труда".7   Учаістниците   дълго

:giМа:аО€%ЪgрдгааХнаизИацРи::МИп:::::,33оFоаКпБёд:3iОеВнаиТебдЪа-
се  нарече  тя  „Руска  социалдемократическа  група"  било
отхвърлено,  тъй   кат,о  останалите  членове   се  бояли  да
не  би  самото  на3вание  „социалдемократическа"  да  от-
блъсне   революционната   младеж,   сред   която   все   още
марксистката  теория  не  била  популярна.  Нак`рая  участ-
ниците   се   съгласили   новата   група   да   бъде   наречена
„іОQвіобонqдение  на  труда".8

6  „Литературн`ое  наследие   Г.   В.   Плеханова".  Сб.   VIlI,  ч.   1.  М.,
1940,   с.   17.

Ёi#хип;Ё§::3g;jiЁi;€ЁсЁ;ЁiТЁОiЁНЁg:::а:Р:Ёа::;ауЁаiЁ,:;О;;:ОЁjд8;;;{jа3;;к#gдЁ:G„:Рf{g:йg::§Ё:
`:аи#3%8?#е]НОИ;егТgРрУед6а;`ф,Иое.е#Т#::%СнКо°веи3Н?агЧоеНгИреупТа?,8сЛв:бg::

дже:нИ:ее#ЛУЬ%о%#.О}ТлИ:В;.е`р9Ёт:уРрВнЬЬйенШа%::д:8ЦF.аБ-.дiiпОеКхРаанТоИвЧае.FК8Гб:Vд[В[И[:

ч.   1,   с.   14.
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Първитё  ётъпки  на  нейната  дейност  са  свързани  с  из-
даване  на  руски  език  произведенията  на  К.  Маркс   и
Ф.  Енгелс.  Всички  средства,  свър3ани  с  печатането,  и3-
даването   и   разпространението   на   марксистка   литера-
тура  се  набират  от  лични  пожертвувания  и  от  хонора-
ра,  който  Плеханов   и  неговите  съратници  получаваха
от  лекциите,  които  те  и3насяха  в  клубовете  на  руската
политическа емиграция.

Г.  В.  Плеханов  се  3аема  научно-теоретически  да  из-
ясни  много  въпроси  от икономическото  и  политическото

Е3:%%:Иоен:аз:Е:z:ЁеН#F:едпао:Ё%СяН%%е'каЧ:итИалРи%СмИаЯ.
Така  се  появява  пре3   1883  знаменитото  съчинение   на
Плеханов  „Социализмът  и  политическата  борба".   В  на-
чалото  на  1885  г.  излиза  следващата  негова  книга  „На-
шите   разногласия".   Това   са   крупни   прои3ведения   на
марксистката  мисъл  в  Русия,  станали  по-късно  идейно-

:#fТ:ЧебСоКрОб3fаЪЖиИме#р3тЕвЪЦ::3оЕ%и€::тГ#тСоК.ИТЕъ#'::
марксистки  трудове  на  Плеханов  разчистват  почвата  3а
ра3пространението  на  со1і`иалистическите  идеи  в  Русия.

Голяма  3аIслуга  на  групата  „Освобождениіе  на  тіруда"
е  създаването  на  програма,  написана  лично  от  Плеха-
но,в  пріез  есента  на  1883  година.  В  та3и  пр,ограма  научно
се  об,оісініовава необход.и\мо`стта  от  създава`нет,о  на  соц.иал-
демократическа  партия  в  Русия.  Характерно  е,  че  в  то-
зи   първи   вариант   на   програмата   авторът   е   все   още
склонен  да  прави  някои  отстъпки  на  н`ародничеството  и

:;:ЁПСлеТеЕх%аан%о:вОбнgа;пбиа::Ёg#вВт:С:аиМПО:д:Ъ:ЁЁ:а:ВСИК:И:ЯО.пТрЁ:ЕО;РзамТа8т§а3,

Ё3Ё:ОдеТ:gкg3::.Т.ЪЛдd'кПаЕ3е::рЗваияПРпОрГоРеакМтапНлаехРаУнСоКвИТсечиСтО:
като  програма  само  на  групата,  то  втория  проект  той
разглежда  вече  като  проект  за  обща  програма  на  ця-

:2:fитРеУСвКsуСсОиЦяТаЛдеМОКРаЦИЯі  ВКЛЮчително .и  3а  марк.
Както  е  известно,  едновременно  с  Плехановата  група

в  Женева  в  Петербург  димитър  Благоев  създава  пър-

Ёi:::ВЕРлиУесСхтИаоЯЕоиСвяОтЦЁИла:Л:д:еg::Ё!;с:еИаЧсе:С;Каа:#ГвgаГ::аЁ«::з:а::р:а:Ё§:

з1



Ната  социа7iдемdкратйческа.  С  названиетО  социаЛдёМ6й.
ратическа  Благ.оев  искаше  да  се  ра3граничи  от  остана-
лите  революционни  организации  и  да  покаже,  че  него-
вата  партия  няма  нищо  общо  със  съществуващите   по
'1`ова  време  народнически  революционни  организации.

Благоев  научава  за  Плехановата  група  от  получена-
та  в  Петербург  книга  на  Плеханов  „Социали3мът  и  по-

#:t`ТтИоЧзеiСКпа:ваодб'ОЕ#;`:Ьв"В_КзРааЕаЕаатtа88гSуГп.а-се'С:л;С:#МеНд:
но  съб.итие,  иоіето  іизвънредно  м.ного  по.в.дигна  духа   м`и.
Не  помня  откъде  и  как  ние  получихме  един  ек3емпляр
от  брошурата  на  Г.  В.    Плеханов  „Политик`а  и  социали-
зъм"   (става  дума  3а  книгата   „Социализмът  и  полити-
ческата   борба"   -  б.   м.  -А.   В.).  Независимо  от  со-
циалистическото   съдържание,   в   което   ние   намерихме
псщ`ирепа   ,на   наш,ите   въ3гле.ди,  'но   от   брошурата   ние
у3нахме,  че  в  Женева  съществува  група  „Освобождение
на  труда".  Нашата  група  веднага  се  събра  и  след  като
прочете  брошурата,  тjl  бсше   тогава   сам.о  іедиін  ек3емп-
ляр,  реши  веднага  да  влезе    във  връ3ка  с  Женевската
група 10

Благоев  иска  да  чуе  мнението  на  своите  задгранцчни
другари.  На  27.  1.  1885  г.  той  изпраща  проекта  за  ,прог-
рама  на  своята  група  в  Женева`  придружена  с  писмо,
подпи,саін.о  .от  в.сичкIи  нейніи  чл,еновіе.  В  писмото  діо  гру-
па`та   Благоев  пише:   „Преди  да   формулираме   нашата
програма,  ние  намерихме  за  нужно  да  представим  на-
ш.ия  піроект  3а  раі3\гліеждане іи  от tнашите  еди,н.омtишлени-
ііи  от  другите  градове  на  Русия,  а  също  така  да  взе-
мем  отношение  към  нашите възгледи  и  нашите   идейни
другари зад гра,ница."

Благое'в  .и3праща  на  Плеханов  не  са.мо  піроеіктоіпр.ог-
рамата  на  своята  група,  но  и  няколко  броя  от  вестник
„Раб,очий"  -  орга.на  на  групата.  Плехан,ов  е ,оісведо,меін,
че   главната   и   активната   фиі`ура   тук  е     Благоев,   сту-
дент  от  Петербургския  университет,  че  той  е  авторът  на
програ,міните  стат,ии    във  :ве,сшика  `и  .на   пIр.оектопр`огра-
мата.

Плеханов  с  готовност  се  отзовава  на  молбата  ha бла-

9  Бла!ёоеG,  д.   Съч.  Т.   18.  с.  51-52;  Т.   19,  с.  391.
1О  Ь.лаеоеG,  д.  Съч.  Т.   18`  с.  51-52.
11   Сп.   „Былое".  №   1З,1918,  с.  81.
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гdёвпй  за  съвместна  ра6ота,  йзказва  ёвоето  пdЛожител-
но  отношение  към  Благоевата  група.  „Нашето  отноше-
ние  към  „Рабочий",  както  и  въобще  отношението   ни
ікъм іваша.та  груіпа  -  пиш,е Плеханов,  ~  е  най-дружеско
и  може  да  разчитате  на  всичко,  с  което  ние  можем  да
ви  бъдем   полезни."12  Плехано`в  и  нег.Овите  другари  се
отнасят  към  Петербургската  програма  на  благоевци  с
цялата  сериозност  като  към  един документ,  чертаещ за-
дачите  и  перспективите  на  руската  социалдемокрация.

::аг%€':Еgдиа:р::йiЗ%:Е#Ё:Ч.8.НелОежПkРи°епКоТ?нПеРя?,Г3Рg#а:3е,вЕ,а
от своя страна  също  правят редица критически  бележки
на  Плехановия  проект,  в  който  според тях  редица  фор-

#ЛтИоРчОкЫаТ4Нй'Сва#:аРЖпЗ%:кЕgИg;3g,8L:Мас%КСч?СвТс:3уГвЛаелди-
остатъци  от  Пеи3ЖИ,ВЯна   наР|Одниче|ска  |идеология.   Об-
мяната  на  мнения  между  двете  групи  по  програмните
въпроси  изиграва  важна  роля  в  тяхната  дейност.

В   хода   на   дискусията   Плеханов   разработва   втори

:g3:Е:,н2оЕз3гЕ%м::3инман:у::f:3с::ц=$:g3gлоgр::и:::::
проект  за  обща  програма  за  действие  на  двете  групи
и   на   всички   бъдещи   социалдемократически   организа-
ц'ии 15

Плехан®в  желаел  мног,о  да  се  срещне  и  разговаря  с
Благоев   в  Женева,  тъй   като  ,в   писмена   форма   било

kРаУgНпОечИатНаеЕ€?ббиТвОалТоадСаеtс,:ОддоЯ:у,gкРае.ГЕВтОоРg:ЁоатюПйОЛпер%::

#,8Ж:ИЛб`##ЛваеГчОееВудраедде?нйодеЬВлg:gвеВ:аЕg,ТТиенГедЗаВЖ::
нева,  ню  пре,жд`евtремеінното  іму  изігсініваіне  ют  Русия  іпрез
март  1885  г.  осуетило ,о`тпъ'туван`ето.1б  „Горіещо  желая  да
дойда  при  вас,  пиш.е  Благюев,  `но  аз  ,сега  ,нямам  с'ред-

::B%ggg6К,Од.е%О:ч?ЦтИ.ОТ8,Ыс:88.ОРвНиИХ.:.о3ьнЛи=дiа]%2л4:гSЬв'е9ц`iв.

:и:.`а4:g:iF:Р.fzТі#[F42:КОо##нЗсЕиСч%сакgйРпеаВтОи:ЮсЦо:еЯт`;'кgFБ8Ьо'З§8:
15  Вж  История  КОмму"стичесікой  партии  Советского  союза.  Цит.

съч.,  с.   145.
16  „Литературное   наследие    Г.   В.   Плеханова".   Сб.   8,   ч.   1,   М.,

1940.  с.  23.
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іства..`17    Т,оtва  ,писмto,   нагги,сано   на   28  імай   1885~г.   от
Бълга,риія,  говори,  че  маікаір  Блаіг,оеів  да  е  на,пуонал  Пtе-
отербург,  започнатіотіо  дело  му  е  ,с.къпо  ,и  близік,о,  той  не

::т:рОбТуКраг3сакЕт€ас#Р:5;::g:.СБлПаЛг%::Н8ВвgчедавПОсМоафГиая.Н3

::ТееРдбаУ%:СдКиИТпереМг%в#%РgБОлеУхПаЪнЛо:?М#Fя::;Тр%ТкоТвЯоХдНiО.
телите  на  двете  групи  3апочва  оживеі..а  кореспонденция
оі`носно  бъдещата  програма,  но  за  съжаление  отговори-
те  на  Плеханов  до  Благоев  не  са  3апазени.  Благоев  е
ценял  т,върде  много  та3и  кореспонденция  с  Плеханов  и
когато  по-късно  пише  своите  спомени,` той  не  забравя
да  отбележи.  че  за  нищо  не  е  съж~алявал  така  в  живо-
та  си,  както за  унищожаването на та3и кореспонденция,
коят,о  изгоряла  по  време  на  пожара  в дома  на  Благоев
В   I lЛіоВдtИв.18

Ощіе  от  тези  раніни  години  у  Плеханов  .се  формира
уtбеждението,  че  БлагоIев  е  теоретическа  фигура,  с  иоя-
т.о  т,ой  иска  іда  с,под,ел.и  івълнуващите  го  проблеми,  чув-
ствува  го  .равел  не,му  съміишле!ник,  от  ,когото  може  да
се  научи  нещо,  цени  и  търси  ,неговото  мінеіние.  Плеха-
нов  знае,  че  Благоев  te  и3гсшеш  завинаги  от  пределите
на  царока   Руісия   и  че  той  іміного  трудщо  .може  да  ое
види   и   срещне   с   петербурmките   си   д,ругари,   но   тюй
знае,  ч,е  Благоіев  ще  наме,ри  іначиIн  да  ісе  свцрже  с  Пе-
терібур'г  ,и  !да  каже  ін,егювотIО  мін,ешие.  Плеханов  чу'всmву-
ва,  чіе  ,макар  и  БлагоIев  да  е  в  България,  той  с'и  о.става
идейін,ият  ,ръкФводител   и   вдъхновител   на   пр.упата.   Иід-
вайки   в   Бъл1гария,   Благоев  іне  Ice   чувіствува   откъснат
от  г,рупата   си,  той  се  втщну,ва   и  тревожи  за  ,нейната
съдба, ,прод"жа-ва да се и`нтеріесува и от по-інататъша+
та  работа  по  програмат,а.19  В  кореспонденцията  между
двамата  Jce  об.съждат  іважни   пі`рограмни  въпроаи.   Бла-
гоесв   иока   от   Плеханов   да   му   изпрати  оригиналаоr
прогірамата,  іза  да  има  ,възіможност  той  са,м  да  се  заг

:8НюалеиСи#:ЯвИнаЯчiQлРоаЕНТн:С:ПвегТуесРтбУі%Б%КагТаЁлИапgевЖРпаоЯ.
лучава  ,в   България   програмата  іна   жеінев.аките  ,социал-
демократи.   „След   едно   обя`снениіе   с   Плеханов,   пише

17  Бла!еоеG,  д,   Съч.  Т.   1,  с.   55.
18  Бла!ео€G,  д.   Съч. .Т.   18,  с.  63.
19  Пак  там,  с.  б2;  Т.   19,  с.   102.
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ісвоите   друга,ри   зад   граіница,   чю   Благо-ев   се   от3овава
пIолоіжіителн.о  зіа   тях.ната   пIріограма  іи   че   „не  даром   те
тук  живеят  ш  се  трудят  піри  ,к]райtню  тежіки  матюриал,ни
УСЛіоВіИя"21.

Връзките  ,между  Плеханов  й  Благое,в  в  те3и  години
оставят  трайни   следи   в   историята  tна   българо-ру,с,ките

kеиВт°еЛлЕ:И3#,g':2ЪЗggiлЁg#еИЕнРтеБр:8:О8аИЕ::Е::%,:П%Лk-
с,оц.иалист.ичеіспюто  движени,е  ів  Бълга.р.ия,   іинтер.ес,   кой-
то  постояпніо  ісе  засилва   заQдіно  с  іна,раістването  с.илите
на ,социалистичес1юто движение,

Благоев,   по   някои  tмои  ібележи  оърху  'ю'чIки   от   нея
най-се"е  реших  да  препоръчам  на  mтербурI`ската гр.v-
па   да   іпіриеме   жdневската     пірограіма,   ,като   й   іпіратих

Еg:,:#.92ЕРОіГРа'МаТа,    ВЪРхУ  която   tce   съгласихм`е   с   же-
Та,ка  се  утвърждавал   а.вторитетът  ,на  д.  Благоев   в

•среідите   на   руската  іеоциалщемокрация   каікто   в   Русия,
така  и  зад  граница.  Плехаінов  .спQделя  ,радо.стта  си  с"з

Със   ,своите   трудаве,   наісоічеіни   іпротив   народницдте,
Плеханов  и3върши  исти,нока  ріеволюция  в  умовете   на
прогрt®с'и,вната  ,руQк'а  іріоволюци.сшна   jинтелtигенция.   Вли-
яінието  іна  інего,вите  първи  ма,ріксиIстіки  п,роизведения  ібе-
ше  тол1юва  силIно,  че  из,міеня  .серио3но  цялата  обістанов-
ка  в  револ1сщиоінните  ікръгове.  ЛеIниін  інееднократно  от-
белязп3а,  че  трудове`т`е  на  Плеханов  против  нарощ1ичест-
вотю іизиграtват о1ір.оімна  іполіожителна  ,роля  3а  разв,итие-

БОусЁяіРа`ЗкрОСтРанението   на   сюциалиістическите   идеи    в
Оценяівайки  от  імаіркісист`ки  іповиции  обще,ств"ите  от.

ношеіния  в  Рус,ия,  Плеха,нов  псюочва  това  ,ново,  жоето
беше  станало в  Русия  пре3 послешите д`есетилетия  слIед
от\мяіната  на ікрепос"отю  п.раво.  В  истиніския смисъл  на
думата  той  „откри"  руіс'иия  капитализъм  ,и  ру,с.кия  про-

2О  Б,оаюое6,  д.   Съч.   Т.   18,   с.   63;   Т.   19,   с.   403.   (
Шн«гло#.  Г.  Плеханов  в  идейното  наследство    на
„Ис.то_рически,   преглед",    і972,кн.-`і,  с.  36i37:j

сЕ:вЕи  и л.  м.
Благоев.  -

с.  2±:]  ПеРеПИСКа  Г.  В.-Плеханова  с  Н.  Б.  АкселродоN;.  f.  і.  м„  і925.
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летариат.  „Пролет.аtрIиатът,  піише  Пліехаінов,   това  \е  то,зіи
динамит,  Ic  помощта  на ,който и`сторията  ще ,взриви  рус-
`Кото  сам.о,държав`ие."22

Огромната  заслуга  іна  Плеханов  Фе tсъстои  в  тюва,  че
той   из,не.се   поIчти   са,м   па   плещите   си   .теорIетичесжата
боірба  против  інаіродничеството,  іразобличавайки  негова-
та  .реа,кцион.на   субективистко-идеалиістичеіс,ка     социоло-
гия,  іотвличаща  Iенергията  Iи  ,вш,има`ни,ето іот іреволюцион-
ните 3адачи на времето.

Разпространеінието  ha  новитіе  идеи  ,винаги  ае  ісъпът-
стівува  с  извіест,ни  кру,дности.  Така   „Най-главното  пре-
пят,ствиIе,  отбелязва  Плеханов,  тю`ва  е  упоритото  пре,ду-
беждение  на  голяма   ча,ст  от   ре.волюцисшерите  іпротив

:;ЁИЁЁ,:hку:б:ЁiнЁсi:гВе:лРс:3ЁЁ:Спй:gЁi§Ё%С%°Щн(И3а8Л#::,ЁсКРgатЁЕ;юр%Ё-,

бяжме  убеде`ни  в  това,  че  ще  съумеем  да  застаыим  да
п,рестанат  в,сички  ,клеівети  іпротив  Iсоциалдемок.ратите . . .
ТОзи,  ,който   нIе  е  преживял  това   времіе  Ic  інас,  трудно
`може да си  представи ,с  каква  жажда іние ісе інахвърля-
ме  на  ооциалдеIміократ,ичеісіката  л,итература,   .сред   ,която
прои.зведIенията   на   великите   немски   социалдемо,кратtи
8аемаха  пърсво  място.  И  колкото  ние  повече  се  запоз-
навахме  Iсъс  ісоциалдемократическата   литеірату,ра,  тол-
кова   по-яісни   ставаха   за   інаіс   слабите   Iместа   в   наши-
т,е  стари  възгледи."23

г.БвО.Р#лКеИха:неовП,:::есдв°оВяатТаЧЁОи::'Р,:ЕИаВш#та:Р%да:Е:::ТаРаОиТя?;
разкріива  цълната  ін,есъстоятелност  на  техните  ,въізгл,еди
и настойчиво поIдче.ртава необходимостта от създа,ването
на  работническа  партия  в  Русия.  Тази  ,инига  на  Плеха-
ыов,  інаситена  іс  богато  `съдържаіние,  отличаваща   се   с
вели,колепната ,сила іна ісвоята  аргумантация,  с  я,рък по-
лемичесIки  талант  на  нейния  аівтор.  и  ,білестящо  и.зложе-

%Е:'иLПеР:кдрИ::оИЬКеаиПО::FпиИтНаТеgеБуВсiОяР#:::оН,:LРаемВеОнЛнЮиЦИ;
възторже,ни ,пір,ивъ,рже1ници іна мариаи,зма.

Особеіно  ,важна  ,роля   в   борбата  ,прgтив   субе.кти'віно-
идеалистическата  философия  ,на  народничеството  се  па-

:: #g:gg8f;рГн.о8.н€сО#.е3f.С.в?°а.леханова«.  сб.  VіIі,  tl.  1,  М.,
1940,   с.   14.
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да  іна  инигата  іна  Плеханов  „Към  івъіпроса  за  монисти-
ческия   възглед  івърху    иісторията"   (1895   г.),   по   която
много  поколения  руски  революціионери  се  вЪ3пита'ваха
в імар`ксіи,стки імиірогле.д.  В інея інауч`нообоановано  Плеха-
нов  Iразкритикува  теоретически  н.еверните  и  практичес-
КнИитВеР:gLFоИиТ:иВпЪаЗсГиЛвТаИтаИтТ:епИа.'2Н4аНаРОдНИЦИТеЗаак"в-

С  тези іпроtизIведения  Плеханов  влезе  в  историята  на`-
руската   ,марікісиістка    м,исъл    като    пръв    теоре.тик    на
мар,ксизма  ів  Русия,  :който  започва  да  прилага  маркси3-
ма  ікъм' Обществените  отношения  в  една  слабо  развита
в  капиталиtстичеіско  отнош,ение  страна,  страна  ,селска,  tc
много   оЩе  |кРепостниЧески   останки.   ТОй   ра3критикува'
руоката  ісамоб,итност  іи  с  това  іпока3а  всеобщия  интер-
нациоіналtен  характер  на  марксизма.  Личіно  Енгел.с  със
задоволство  отбелязва,  че  в  .Ру.сия  ісе  е  намерил  такъв
човек, който да възприеме маркси3ма, като дълбоко свое
убеждеіние  и  ініе  само  да  го  възприеме,  но  и  тп3орчески
ПIР,ИЛОЖИ  ПРИ  .СаМОбИТНите  РУСки  услов,ия.25

Благоев,  по,добніо  на  Плеханов  в  Руоия,  извърши  ис-
тински  подвиг,  дока3вайки  научно,  в  противовес  на  на-
родничеоките  идеолози  у Iна.с,  че  и в  България  има  поч-
ва  за  со,циализма,  и  в  .нея  Iсъщо  та`ка  ще  се  развие  ка-
питализмът.  Характерното  и  за  Плеханов ів  Русия, и  за
Благоев `в  Бългаірия  е,  че  те  бяха  творчески  марксисти
ни:ко#окм%==н&:=он""оаЕ©3Е2хва`сЕоиатнеаЕсти3ЕЕ3z6аФОщално.

Така  імарксизмът  и  Iв  България,  .и  ів  Русия   іси  ,п,ріо-
правяшё  път  в .ожіесточена .б,орба против  народн.ичество-
то,  .коіето  се  използваше  .като  противіовес  ,на  социал,де-
мокр а'тичіес,кото движение.

\Макар  и  Блаi`оев  самоістоятелно  да  разработи  теоре-
тичеаките  въпроси  іна  българіското  работническо  движе-

gii#;Л;Ё§§,ЁЁ§;§Т:ОлуЁд:ьвЁЁ#а:Ел%еВ±%аЁЁ;аgсС::аоi:еЭЁ3Ёi.I]аgg6;o::gН:ИgЧ,Ё;ЪЁО§Ъ;
25  Вж:   История   Второго  ИнтернаIіионала.  Т.   1.  М„   1965,  с.  81.

Еgg:еензи:;б,%8#:§§:`:нт€и.:мп:а3рЕт8и#3зндFа:т:св::§j,3:3р:с,:к9оЁ„3::.сш:к#:,а.Еи:слтоиёч#ёс#о.
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ние  в  біс»рбата іму  против  на,родничеството, положително

:::ЁggЁ:#i:л:еРИхаiЁнЗо?вИ"вЁ:Н:а;РО:gлЕа:г:±gвЁИвГе:о:?ЁgiЁ'Еj#у3ИпТЗОgЁ#:`
нароjшичество.то  беше  інеи.збежно  поради  тсюа,  че  про-
тиівнtиците   на   д.   Благ`o.ев  чIесто  і\по.втаряха  аргументите
на  наір<mіническите идеолози  в  Руісия,  ,нес'ьістоятелността
на  ,които  в  основата  си  бе доказана  от  Плеханов.  В  та-
ЗдИо,g3#п::хааГ:3:s%з:В8:ВяИваКFнТа?родд?нЛибlОе]:кСаат#еИ:$#яУзМа

са,мобитното развитие на  Русия ч,рез  „сел,ската община",
то  Благоов  трябваіше  да  покаже  інесъстоятелността   `на
теорията  за  IвіечноIстта   іна  діребніото   пріо.изв.одство.   Тео-

БеiИгЧа:f#g8Е`Fп%SgТуТсвЗо?я`g3ЕtТ3:И::RТпеиС+КаТ:тРанЗ:ИйИаер,#са,
а  Плехановите  трудове іму  помагаха  да  3аісилва tсвоята
аргументация  против  главіните  інегови  теоріетици  в  Бъл-
ГбааРпИоБ иЁ.#,:ГкОрТи?еНвТиТч: #ТасЕУ:СнИиЯк, Нга8бТНиИЕБі.  КаТО  ВЛ.  де-

ниЧgсРiВв%:%,К,Г8:3L::,иFмЛ::аkН:gL,иШтаиСчОеЧсgа:аПРбgБВа..Н29,Р%%:
ято  по,могна  на  шого ,ру`Оки  революцианери  да  преми-

::liНараПдО:сИтЦИоТеБЕаюМеавР:СН3еМтае'р8;FгеиПОоСЕ:ЩтНоаг::аСтЕЁ

:аОЕ3%:Е3т`gg=т8андаИКмаЕiНлОатСаР?вдСгТлВаО:и:8енТ3'Fн?ОСг:jб:%ВрУа:2а8
Преводите  ша  Плехановите  трудсюе  са  Iснабідявани  със
специални  предговqри, ів  които  ісе  посочва  тяхнюто  зна-
чение  за  бълга:рското  ісоциалиістичеокр  движение.  В  та-
зи  іинига  шейният  п,ревсщач  Г.  Баікалов  дава  пояснения
към своя пре,вод, `с щел  да улесни читателя да се ориен-
тира  по-лесно  в  поліемиіката,  {кояпо  се  воідеше  в  Бъjlга-
рия  `между  марксиістите  и  ,нарадниците.  Към  текста  на
Плеханов  в  тази  кни.га:  „Така  шаприімер  чеісто  гmорят
ів  Русия,  че  теоірията  на  .науч.ния ікомуінивъм  е  неприло-
жима  ікъм  пея,  Iзащото  та3и  теория  ісе  е  поярила~ша.
почвата  на  западноеп3,ропейсиите  ,и.конюім1чесжи  отпошіе-

:ИдЯ:`6а::#аГкОаВкlКоЪ%вдgъИлТгеар'hГg)В.Оf::иВдоРбУ:СвИкЯа"н:3КаОкбаТ

27-„Литературщое  наследие  Г,  В.
зв  тlак  таu..    -

ав

Плеханова".  Сб.  8,  ч.,1,  с.  232,

лов  подчертава  а.ктуаліността  на  тази  Плеханова  Iкш,ига
за   българсікото  'с.сщиал,истиче,Око   д,в`ижешиіе.29

През   1895  і1`.  ,е  іиздаде,на  ,на  бългаірIсіки  ез,ик  `и  книгата
на  Плеханов  „Нашите  разініогласия", ,която  Г.  димитров
по   3іначение   за   България   Iсра,внява   іс     кіниIгата   на   д.
Благоев  „Що е ,социал`изъм  и и.ма ли той  почва  у ,нас?Ф

По-ікъсно,  пріез   1897  г.,  Бакалов  издава   и  сібор,ника
„На,рошиічеіство  и  ма,ркісизъім",  Iв  Iкюійто  са  .вклюічіени  ре-
дица  други  статии  на  Плеханов  за  інародничеството.

Тірудовете на  Пліеха!ніоів,  насочеши  пIротив tнародншчест-
вото,  които  се  четяха іне   ісамо ів  оригинал,  но  се  и  пре-
веждаха  и  издаваха  в  България,  не  іможеха  да  іне  ,оіка-
жат  ,положителн,о  влияни\е  върху  развитието  іна  марк-
си.ст.ката  миісъл  ,в  България  за  iидейіното  и  теоріетическо
уk,репване  Iна   ,младото   социалиIстическо   движешие.   За
книгата  „Социализмът tи  полIитичеIскат,а   бIорба"   и   „На-
шитіе  разногласия"   Г.   БаікIалов   пише:    „Те  бяха  3а  міен
цяло  откріовение.  Всичіки  въпроаи,  ікоито  вълнуваха  на-

Тg3ешП8нЧ::е;ИЁл:Нхаi%iFоРвТХ$ч##,еЯЁiЕОкаИкr8gИgт%3
умее  да  піристъпи  ікъм  ,всич.ки  іпаірливи  въпро€и  от.кт±м
съвсем інова  стра\на  и Ic няколіко думи  така  да  ги  освіет-
ли,  ч,е да  се  чудиш  как  по-раніо  ,са  ти  бил`и  .н,ея,сни."З1

С   голяIм   интерес   сю   поісреща   в   Бъл.гария  и   книгата
на  Плеханов   „Към   въпроса  за  'мониістичіеския  възглед
Ві%8§Уг.ЕСТ%gЕЯ:::iа,ТЁ:::gаоп;:анабвТеГ:'З:gИЕ,нег%:%иПЯg.

нин  оценя'ват  виісоко,  българските  революциоши  ма,р.к-
сиIсти  намIират  пdтвърждIенIие. 'на  овіоит,е  възгледи  за  ра3-
витието  на  България  `по  т1ътя  на  ,капиталив,ма.  Книгата
на  Плеханов  і.нашіеісе  съкірушителен-удаір    по  ид,еалиiзма
и  метафизическите  възгледи  на нароідінцците  и  съдържа

#gСТнВае'НЖ:Ё.#%3сk:,Л`И#оанЛhНеОвТ,ОЕа#е::'ГЧНС:В?свВо#тИа-
дълбочина  и  научност  ,в  съдържаінието,  ,по  широтата-ша
3асегна'тите  въпроси,   по  ерудиция  и   блестящо  изложе-
[1ие  това  е  іможе  би  інай-хубавата  шнига  ша  Плехашсю.
Партийният  орган  сп.  „ден"  в  специална  рецен3ия   да-

29  Л,Ое#о#об,  Г.  В.  Социализмът  ,и  политиі1еската  борба.  Севлие-
во,   1894,  с.   19.:  `ЗО  димитров,  Г.  С,ън.  Т,  8,  с,  З87. _ _  `

31  БаксIлоб,  Г.   „Н а к о в а л н я",  №  79`, .1927,  с.  б. .
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ва   слеідната   оценtка  за   книгата:   „В   едно   късо  време

ЕСеенКнИа,g#::Р'СЬКИсл,#:,gс#:нС:т%ЕО3фНиалеосОоТфбсЛиИиЗОвъСпр:%:
Г.  Бел`тов   (іпсевдоtним  іна  Плеханов  -  б.'  м.)  е  царска-
та  дъщеіря,  ікоято  дала tна  Тезея  нишіката  и  го  научила
как  да  и.злезе ют  ла,би.ри,нта.  Искаш    ли  да  .се  ориенти-
раш  по  жизнените ,виош`и въпроси,  искаш ли да  в\кусиш
от сла,д,ката  ,воіда  на  този  литературен  и3точшик,  ис'каш
ли  да  почу,вст,вуваш  увлекателнсют ,в  четенето  на  фило-
софоко  11роизведение,  искаш  ли  да  срещнеш  Iслог,  та-
лашт,  миёлителIно.ст,  факти,  иіакаш  ли  да  видиш  полб-

З;#ИодбУлМе:'ешВоеР`НвИе#,:ЛИ,k`рП:ОйРнаоЗИТпgНуаляТрО:ГнИК:з#к.В'СТ:::
и   прочети   това   златно   ,проивв\елание,   тови   безцелен

ЁЕ:ЁуЁЁi:ео:ва::п:рно:ЕВ%Твq#:Ир%уЛг%аiР;:ГеК:н:#:е2лЕи:м::#,И§::Rа:3'::
разбіере  днешіният  живют.  Българ,сжият  читател   т,рябва
да  си  даде  г.Оляма  ,мъка,  'за  да  Iкаже:  ра.збирам  Мар`кс.
С  тая  книга  той  улеіонява  тая  ,мъка.  И  аз  не  мога  да
не  ікажа,  че  е  щастіие  за  българаиия  інарод,  щето  това
произведени`е  е  написанtо ,н,а  руски іезик."32 `Сам  Фридрих
Енгел|с в пиомО до бългаРОкото аписание „СоциалдемоК-
рат"  изра3ява  tсвоята  радоіст,  н.аучавайки,  че  Iсъчинен'ия..
та  'на  Плеханов  сіе  превеждат  на  ібългар,ск`и  ,езіик.ЗЗ

С  по`мощта  ,на  тези  произведФния  іна  Плеханіов  б'ы1-
га,ріс.ките  `марікоисти  се  ориенти,раха  ,в  сложната  дребіно-
буржоа3на  `об.становка,  която, ікакто  и  в  Русия, ,не  твър-
де   блаіг`оіприятіно   се   отра3ява   върху  раізівитието,  на   со-
циалиіс.тическата  пропаганда.34  Taka     чрез   Плехано`в   и
негсп3ото у,мение в ед,на лека  и достъпна  форма да  попу-
ля,ривира  учението  `на  Маjркс  българите  се  приобщават
къ'м імаркси8,ма.

32  Сп.  „д е н",  год.  З,  кн.  9,  с.  248-256.

Fg%Ё;Зл#;:#jа:;тк#:Эg:;2н:тЛе:С;8iО3Ч;#к:и:м„ЧЁ%ё§#т7.ёс:би;мg.Иi2igТ:#3:

Ёj:;ЁВ;;;аЁ:ыiЁ;::"ЁiН;а;:,:]Ё:а#:;Ё;;ЁУ:iйд;i:йНЁаЁЁ§:И:ЁбеЪрЁЁГЁ:Ё::вЁоё;Т:ж:СЁОЁЦЁИЁЁ:ЁЁ;}ЕдЁКЁ
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дФF#О#::'е#:ЕИ:Б?уkаеш#Е%С'д?НЕ:::го:вПвЛ%3НбОаВтад%Ё%?
тив  народничеството  като  главно  препятствие  за  про-
пагандата  на со.циали.стичіеіските идеіи  в  България.  Истіо-
рическата  заслуга  на  Благоев  е,  че  той  можа  творчески
да  іпірiиложи  ів .България  учението  іна  Маір,кс  за  общест-
вено-и,коіномиче.Gк\ите формации.

Чувствувайки  своята  безпомощност  пред  аргументи-

Ёоа:€бТ::бИ;ЁнЪ:К%РаУ::сИтБв;ЛSН:3леЁ,::ЁЁ:аgБНгау,:Бе:#;Ё'нЁНл:е:н::::Иj
п.ри  наUпиісваінето  на  ,своята  ікниіга  „Що  е  социали,зъм  и

вИаМраяЛFо:ОЁоП°тЧоВзаиУпgва:а",н(а'8Еlр:k)dп#ев:Т°„#З:'О:ГоОя-
стра'на  .Обаждам  ,на  читатіеля,  че 'край,н.о  съжаля`вам,  де-
то  іня,мах  пірои3веденията  Iна  Пліехаінов,  когато  ,писвах
брошурата  іаи,  и  че  Gмята`м  за  едіно  най-важно  іопуще-
шие  от .моя  страна, дето  не іспоменах імежду другите  и,з-
точници  на  інаучіния  социали3ъм  и  твъріде  ценните  про-
изведеніия  іна  руския  ісоциалдемIоират  Пл,еханов.%  Б`л`а-
гоев  пише    те3и    ре\дове    ,прев     1891   г.    в  с'татията  си
„tНаучний ісоциали3ъм,  илIи  маріксизъм",  т.  е.  тогава,  ,ко-
гато  іо,ще  нито  една  ік;нига  іпо  това  време tна  Плеханов
не  е  преведена на  бълга,рски.  И  п.родължавайки імисъл-

:Зи:g'ч::Ёт`ПLИdШ;е;сi;иОбпарЧdеиз:%ГдfешЕЕ::О#Ч:ЁМаiНиар%:=g:
`глаісия"  и   „Социалиізъм  и  поліитичес\ка  бqрба",   а  също
така  и  .сп.  „Социалд,ем.ократ",   редакти,раіно   от   него   и
П.  Ак.селрод.  Ка1ктіо  и  да    било,    да  `3аиімству,ва    чело-
век   от  Плеханов  іможе  ,с  гордост:   той  е  ,моігъщ  ум  и
най-енергич`ният    борец  за  івъзтържествуваінето  принци-
Па   на   інаучния   социали3ъм,    на   ,маірксизма   в   РуGия
и  безпощадеін  иЗобличител  на  невежеството  на  руските

::gиаLРиКСБ::ТаИг.:`::ИнНаТреиРче:СН'йТiОе:gЁо:',Гkео°гъЩЁ;мТаИЯи':,анНаНйТ
ерНу?сРиГ#.еНБлбаТо:еГвЗ:а:ЪЗкТ:3РвЖа:С::УтРоаkНе#:жНеаiМааР:КаfиИмЗ#вуВ.

ва,  іи  то  ,с  гордост,  от  Плехаінов.  Но  в  ікаіква  стш1іен  и
в каікъв дух ще бъде това заим,ствува,нIе?

85  Бі!а3оеG,  д.  Съч.  Т.  2,  С.   12.
зО  ПаЕ там,  с.  12.
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Т|ворч.есКIОТо   3аИМст`Вуване  не  е  обикновен.О  плапИат-
ство.  Това  е  оплодотворяване  на  идеи,  обогатяване  и
разширяваше  аргументацията  по  диісікутира`ния  п,роблем.
И  тук  .влиянието  се  облагоприятстівува  от  едно  важно
обстоятелство,    че    аргументите   против    социализма   в
България  Iбяха  Iсъщите  ония,  .кіоIито  'народниците  проти-
tвопоставяха  на  ооциал,изма  в  Русия.  Технит.е  разпрост-
ра.нители  бяха  почти  същите  1руоки  емиграінти,  шамери-
ли  политич.есио  у,бежищ,е  в  България.37  Не  .мож.е  да   .ое

::РНЧлаехафнаdЕ?Ъ:аТ%::абГ::::аИg:И;iЪГЗ:тоВfgкЯ:Нт%:
во   заиміствуване   или    механичіно    вл,ияниіе.     Въпросът
за  влияініието  не  бива  да  іое  .схва,ща  в  този  смисъл,  че
обектът   на   влиянието   без   субекта  ше   би   бил   нищо.
Плехаіновите   съчи.нения   бяха   и   си     остават   едщи   от
важните   източници   за   формирането   на   системата   от
възгледи  у  българсіките   ,ма,ріюсисти.    НиIе    н,е   бива    да
ограждаме  Благоев  от  каквото  и  да  е  влияние  и  боей-
ки  се  да  не  подценим  неговия  принос,  да  го  изолираме
от  постиженията  на  научната  марксистка  мисъл  в  тия
години,  само  и  само  да  го  представим  като  наш  само-
битен ум. Иначе бихме изпаднали в положение да пред-
сТаВИМ   БЛаГtОев  3а    пР,ОВИнЦиалиlст    в   'науката.38   В  Iбо.р-
бата  си  против  народничест.вото  Благоев   и   българіските
маркісисти  използв,аха  пріоизведенията  на  ПлIеханіов,  по-
зоваваха. ое  ,на  тях  и  г`орIещо  ги  преп.оръч.ват  .на  ,своите
Ч`ИТйТетЛiИk:9,   за  утвърждаване  на   маркси3ма   КаТО  Идей-

но-теоретическо   направление   в   българското   социалис-
тическо   движение   Плеханов'ите   произведения   и3игра-
ват п.оліожителна рол`я  именно в  посочения вече  смисъл:
Разб,ира  се,  не  Плеханов  разгріоми  народніичес+вото  Ф
Бълтария  ш  не  той  разработваше  теоретическите  осно'-
віи   на   българското   социалистическо  движение.   Оценя-
вайки  влиянието  на  Плеханов  в  борбата  на  български.-
те  социалист`и,  не  трябва  нито  да  го  надценяваме,  ни-
то да го п,одценяваме.,

и„37еg:`\-igе"нОа6Jв%tЕg:gа:3р:3ЁЕ:ИЧше:5ааеТ+€Гт?аЕИиЯииВтрБоЪвЛL=айЕgёкТ
О"еg8ИвС*РЕЕ#иКтНйа2нР.А.м.г.ПлехановВ

Благоев.  -„Исторически    прегле\J~\,.                 ,+\\  \,   .   `.   г   ``    -_  --_   __        _-г    _   _               '  `
39  Блаеоеб,   д.   Научний   социализъм    или   маЬкси3Ъм.``` ИзбраНИ

прои3ведения.  Т.   1,  іс.   100  и  сл.
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Сам  Плеханов іпроявяваше  жив  интерес  към  борба-
та   против   народничеството  в   България  и   влияеше  не
само  чр.ез  сп3оите  трудове,  ніо  и  с  ліичните  си  контакти
с  много  български  соц.иалистіи.  Заедно  с  д.  Бла,гоев  в
борібата   против  народн'ичеството  участвува`т   и   Кр.  Ра-
ковски,   Георги  Бакалов,  Никола   Габровски  .и  др., кои-
то  бяха  лични  познати  и  пIоддържаха  бл.и3ки  връзки  с
Плеханов  в  т.ези  годиіни.  Чрез  българ`сиите  студенти  сіо-
ци.алдеімократи   Пл,еханов   .се  іоіоведIомяіваше   за   ісъстоя-
нието  на  теоретичtеіската  мисъл  в  България,  ,интересува-
ш'е  ое  за  живіота  іи  д'ейността  на  ру.ските  емигранти  ,на-
родници  в  Бълга.рия,  с  м'ніого ,от ікіоит`о  той  лично ,се поз-
наваше още от Ру.сия.

В  равгара  на  борбата  против  наріодничеството  в Же-
нева   съществуваше   българска   социалистическа   група,
която организіирала  ред събрания,  на  които  Плеханов  е
бIил  докладчIик.  Сто.ян  НОкіов,  един  от  активните  участ-
ници  в  групата,  си  спомня,  че  Плеханов  на  три  поред-
ни  събрания  пред  българската  група  изнася  беседа  по
философските  въпроси  на  марксизма.    С  тріи  доклада,
в  три  събрания  Плеханов  разіви  въпроса  относно  мате-
риалистіическия   въ3Iглед   .върху  истор'ията.   „Тіой  1іоворе-
ше  с  патос  и  оборваше  идеалистическіите  възгледи  на
народнIиц,ите."40  Пл`еханов  възд.ейіствувал  на  български-
т,е  .сіоциалиісти  ,не  .само  ,с   богатата   си  ерудиция  ,и  ар,гу-
м`ентация.  Неговtото  живо .слово,  неговият  реівіолюционен
актиів  и  талантът  на  публ'ицист  ока3ват  дълбок,о  пісихіо-
ліо1іическо  влия,mе .върху  младите  му  българGки  поч.ита-
теліи.  „Когато  Плеханов  1`овореше,  пише  Стюян  Ноков,
той  пріиличаш.е  на  тигър,  който  с открити  нокти  и  остри
зъби tнапада  против,ниците ,си іи защища,ва  идіэи'те на  на-
шіите  учители  по  научния  социализъм.  Гробна  тишина
владееше,  кtогатIо  Плеханіов  ювIор\еше.  Мо3ъкът  кипеше,
възпламенен  от` огненото  слово  на  сладкодумния  и убе-
ди'телен оратор 41
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Таз'и  тема  не  била  случайн,О  и3брана  от  Г.  В.  Плеха-
нов.  Въпросът за  съдбата  на  общината  в  Русия  и  дру-

4О  f7ок;об,   С.   Студентскіц   спом`ени   от   Женева    (1'889-1894).   -
"И С4Т ОпРа: Чт:мС. К И    П Р е-Г Л е д,"    195б,  кн.  № 2,  с.  93.
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систи.  Плеханов  знаеjl,  че  по  въпроса  за  разитието на
капитализма  в  България  се  води  полемика  и  че  наро,д-

:gFоИТ;аgвиТтУиКе,И:Тк:к:За::ЪFуИсТиея.а?,ГнУиМее,Н::з:ЗОаИлВехНаенГоО:
в  началото  на  своята  беседа,  следим  и  се  радвам'е  на

У::еЁЕТс:вЕ:биЗ::%%:ЮИ:%я:ОаЦИлаеЛкдцеиМя°КЕраеП#.бЕъТлОга3расЕ3т:
група."42  В  ко,нспекта  на  ,своя  реферат  Плеханоів  е  іот-
белязал  следната  мисъл:  „Нашите  отношения  към  бъл-
гарските  социалисти".  Към  това  той  е  добавил:   „Ние
не  сме  първите,  коIито  ще  се  радваме  на  всеии  техен
успех.  И  ето  защо  аз  с  особено удоволстви\е чета  в бъл-
гар,скіото  общество."43  От  запазения  конспект  на  Iнегов`ия
реферат  се  вижда,  че  той  е  следил  с  най-големи  под-
робности  піолемиката   между   Благоев   и   еміигра.нтите-
народшици  в  България  -Прокопиев,  деборов  и  др.В
беседата  си  Плехаm  се  спира  специално  и  на  „поле-
міиката   между   Братанов   (псевдіонима   на   Благоев)   и
Прокоп\и)ев  (дебагор,ий ,Мокриев`ич) ".44

В  уводната  част  на  біеседата  си  Плеханов  обяснява
по следния нач,ин 3ащо ап.ира вниманието аи най-напред
на  въпроса  за  Маркс  и  руската  община:  „Защото  окіо-
ло  учението  на  Маркс  се  натрупаха  много  нед,ора3уме-
ніиIя.  Един  от  най,важните  въпросіи,  това  е  въпросът  3іа
отношението  на  Маркс  към  3адачіите  на  социалистите

:обТ:та:енfиТяРасНмИiс::ИТнОаНд?умПаТЕГа8%%gна:в,еКнЪоТпЗ3Е:ЕажаВ.
ва  Плеханов,  в  те8и  страни  хората,  коіито  не  симпати-
зират  на  учението  на  Маркс,  твърдят,  че  това  учение

%аН%ГРдИО%ОадвНяОпЗ:еЗа:3g,аьНрОу?и:,а:аЕ:б8ТиаТваБеъ#z;:.яТ.а;,
Плеханов  защищаtва  Маркс  от  нападките  на  бъл-

гарскіите   и   руските   му   прот`ивници.   „Маркс  віинаги   е
протестирал,  когато  са  му  ка@вали,  че  той  уж  защища-
вал  мнението,  че  всички  страни  ще  се  развият  подобно
на  3ападна  Евріопа.  „Какво  би  ка3ал  дарвин,  Плеха-

42  „Литературное  наследие  Г.  В.

44

Плеханова".  Сб.  Т.  4,  с.  39.
4з  Пак  таМ.
44  „Литературное  .наследие   Г.   В.   ПлеханQва:`.   Т.і  8,   ч.   1,,  С.   40.
45  пак  там.
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за   дарвинистійте:   Макар   и   не   всички   животни   да   са

ЕЕОg3fеес3тЛвИен%Тя##::аёоТребаВтОаИЧзКаИс:i:::З;в::е.ПаТз:
водъ'т на Маркс:  Макар  и  не всичии  общества да  са ми-
нали  и  не  всички  ще  минат  през  фазата  на  капитализ-
ма,   нIо  всичко  това  завиIси от  мtежду,народната  и  наци`о-
налната іико'номIика,  а  немаркісиIсти`те това  не  знаят."  И

::л:?ВтаоЕ:еFоавН:ОВнеПРт3ВяИбвИа3'ВдОадао:т6'лАъКсОквНаИмееСмМаер#с3иОзС:а:
а трябва  да  бързаме да   го  разпро,стра`няваме.   Колкото
повече  разпріостра,няваме  идіеIитіе  на  марксизма,  тол\кова
по-големи  са  шансовете  по-скоро  да  избегнем,  ако  не
всички,  то  м.ного  от  перипетиите  на  капитализма".47

От  щитирания  пасаж  се вижда, че Плехано,в  погр\еш-
но е допускал  възможността  за  некапиталистическо раз-
витие  на  България.  Той  още  слабо  е  по3навал  българ-
ската  икономика  ,и  увличайки  се  в  исторически  парале-
ли,  допускал  Бъ71гария  да  прескочи  стадия  на  капита-
лизма  и  да  премине  направо  към  социализма,  ако  про-
jlетарската  ревіолюция  победи  на  Запад едновременно  в
няколкіо страни.

Тук  е  у,меістно  да  отбел,ежим,  че  Благоев  по-опреде-
лен,О  и  я(с.но  tОт  Плеханоів  \пише,  че   България  не  `само
ще  се  разви,е  ,по  пътя  па  капитал.и3ма,  tно  че  'тя  вече  е
тіръгнала  по  тоя  път.  В  книгата  сіи  „Що  ,е  сIоциализъм
tи `иIма ли .той ,почва  у нас?"   т'ой  пише:  „Излиза  яісно  ка-
то  ден,   че  наш\ият  живот  ,из,менява  ,св,оя  ,о`б'раз  ,еъвсем
и     получаіва     Iобра3а    и    'по,доби,ето    іна   ікап\италіи,стиче-
ск,о'то іобщество.  Изл\иза,  че  нашіият  жиівот  се інаім.ира под
пъл,ното   влияіние   на   ,начиін,ите   'на   :капиталIи,с"и`ч,е,ското
произtводство.  А това поісле.дното,  каікто івидяхме, \съв\сем
ес`тествено   івоtди  \към   социализ,ма."   Това   Благоев    гіо

g3'::i;Е:е:і:е:в:а:Нп:ИраеГц::б:=:ла:=giвSЁкg:ОВg,:дБа%:П:Еа%:3;Не;СеевоСлВ:::и:
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46  пак  там.

::  Е%е:#д  %9ъТ.4&..  і,  с.  524.
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бира  се.  Следим  я  като  .сфоя.     В    н.ея  се  изработваха
идейните   оръжия   на   марксизма   в   икономически   изо-
станалите  страни.  Тази  полемика  по  различни  начини
проникна  и  у  нас  и  по  нея  се  възпитаваше  цяло  едно
п,околение ,маркс`иістіи." Връщайки ,се по друг повіод към
то3'и.  въпроіс,    Бакаліов    пи.ше:    „К.огатIо    чіетеш    ру.ската
пол.е.мика  по ,въпр.оісите  по ,каиво  н.аправлени.е ще тръгне
иік,о.ніо,миче,с,кот,о  разів,итIи,е,  каива  е  ролята  іна  „ліичността
в   іистсфията",   вісякога   чу1вст)вуваш,   че   тез,и   Iвъпроіс.и   tca

::ШРп:Ёgбх:аТ::ЁЕі%пЁ:И5Ё:::О;GлИ';КiОиИ3ТкОи`Н::::::еlиН:3ИiСиКiавТа;В:::

::!:#яС:#тПуасТиИаИзъКмЪМибрЪеЛвГоалРйЕ:енеСнОЦрИоамЛаИнС:иИ:ъУм:аgла:гаоЛ.
дарение  іна` близките  връзки  с  българите  той  бил  осве-
домен   за   борбата   прот,ив   народническите  възгледи   в
България.  И  днес  в  личната  библиотека  на  Плеханов
се   пазят  много   български   книги,  1юито  лично   Георги
Бакалов  му  е  іизпращал,  3а  да  може  по  неговия  иэраз
„да  іследи  работата  на `своите  ученици."1  Много  от  тези
книги  са п,осветени  на  борбата  против  наРодніичествіото.

Като   най-съкровен   спіоміен   Плеханов   е   запазил   в
личната  си  б:ибл.иотека  преводите  іна  авоите  трудіове  на
български  език.  Тук  е  неговата  3наменита  книга   „Со-
циализмът  и  политическата  борба".  издадена  в  Бълга-
РпИлЯехПа?н:ОЗв]п?о9л4учГi'в:ОиЯТк?н,иБг:::Л,:ЕаБУодЕz:Fс:в::В::ГрРкасЁ:

эъм",  m3дадена   през   1897   г.,  в   която   Бакалов   бе  съ-
бра`л  редица  Марксош  и  Плеханови  статии,  разоблича-
ващи   нарtодшчеството.52  Тук  ,с   авт,ограф  іе   и  ініеговата
1шига  „Моіниіс.тическият възгл,ед върху и,сторията",  изля3-
ліа в Българ'ия  п.од  3аглавие  „Филіо,оофско-іисторическите

49  Бс!калоG,  Г.  Великани  на  мисълта  и  делото.  С.,  1925,  с.  47-48.
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g:Ж?€::е#Е%:и О#еЕ:асаТлРтУидкОоВвОа_КНаеС#3а.  3НаМеНИ     ПУбЛИчная
52  АдП  П.  Сиг.  9008.
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'шя  ранни  годіини  той  е  получавал  1ю  ра3лични  канали
богата  информация  3а  състоянието  на  социаліистическо-
то движение в България.

В 3аключение трябва да  кажем, че б.орбата против  на-
родничеството  кактtо  .,в  Русия,  така  и  в  Българ,ия  в  ,сре-
дата  на  90-те  годиін'и  ,ое  улеGняваше  іот  обст.оятелство`то,
че    ре,віолюциіонно'ю    народничество    беше   е`віолюирало

Е%ЧоеннК:тМе#:BS:Иб?еМшаеИвgчееЮчВуОвТmggеа#gен:Рм%яРле'ЗЖ
тор|иЯта,  както  отбелязва  Плеханов,  Работи  за  На.С.  ТЯ
в.секи  ден  н,осеше  триумф  на  социали,стичеіските  идеи  и
опровергаваше теорията на народниците.

Българ.ските  марк,си.сти  бяха  в  по-іблаюприятно  по`ло-
жение  в  сравнение  с  руските  си  другари.  Влиянието  на
народничеството  у  нас  беше  сравнително  по-слабо,  то
нямаше   традициите   ,на   рускtОто   революци.онно   народ-
ниче.ство   и   не   беше   завладяло  умовіет`е   и   .сърцата   на
българIската  и'нтелигенция,  както  това  беше  в  Русия.  У
Нас  то  нЯмаШе  онези  дЪлбоки   СОциално-ико,но|мически
и   политиче,ски  ,корени,  както  в  Русия.   Буржоа3но-пар-
ламентарните  свободи,  осигурени  от  една  сравнително
демократическа    буржоазна    конституция,    Осигуряваха
едніо  по-безіболезнено  ,развитие  на   революцио'нното  ра-
ботіническо  движение.  Но  главно  преимущество  в  срав-
нение   с   Русия   за   наіс   біеше  обіс'тіоятелството,  че  .съще-
ствуваше  вече  по  това  време   марксистка  социалдемо-
'хратическа    о`рган'изация,    к.ояJго    оір'ганизира.ніо     и     ісиіс-
темно вършене една  активна  социалдемократическа про-
пагандна  дейност.  Само  дребнобуржоа`зната  действител-
ност  у  нас  беше  едно  обектиЕmо  обстоятелство,   което
пораждаше  народнически  настроения  и  създаваше труд-
ности  3а   социалистическата   пропаганда.   Щастие  беше
за   нас,   българите,  че  социалистическата  пропаганда  у
нас  беше  свързана  с  името  на  един  такъв  пропаганда-
тор  на  социали3ма,  какъвто  беше  д.  Благоев  -  човек
-с   богат  теоретически   и   практически   опит,   придобит  в

революционна  Русия.  Сам  Бла1іоев  беше  и3питал  вліия-
нието  на  народничеството  и  на  собствения  си  опит  бе-
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шё  се  у6едил  в  неfоьаtа  Ё6I`решна  те6рия  и  прай"ка;
Идвайки  в  България  с  оформен  вече  марксистки  миро-
глед,  познаващ добре слабите  страни  на  народничество-
то,  той   можа   да  покаже  неговата  несъстоятелност  и
убедително  и  аргумеінтирано  да  посочи,  че  България  е
тр'ьгнала  вече  по  пътя  на  своето  капиталистическо  ра3-
витие  и  че  социализмът  има  почва  и  у  нас.

Благоев  дойде  в  България  във  време,  когатю  съще-

:Тъ?гУВ:аШерае3дЬНиОти8Р'%gе%%ещеНсатвg#а°тВаеТеkи,:ЁLРС:ЩБИълВгеаРрНiИяЯ.
И   в  това  търсене  Плехановите  произведения,  личните
му  контакти  с  българите  улесниха  по`-бър3ото  възпри-
емане  на  .сіоц.иалистичеіски.те  и.деи.  Българските  маржси-
СнТаИсgЖР::3глУедиТЛf,:аgб::FаТтеяв:Е3И::%ЕеаНт:ЯарПгОудмКеРнетПаа.

ция  и  представляваха  съюзници  на социалистите  в Бъл-
гария.  Вниманието  на  Плеханов  към  България  създа-
ваше  автіоритет  на  младите  български  социалдемокра-
ти  в  средит.е  на   българската  интелигенция.  Интересът

#:#ияБЁz::РЁЯнг::с,СТЕ:::аЕоав,ТавКеИрВаа3Маес;лд#аиРОддрН.Ип:::
дигаше  авторитета  на  социалистическата  мисъл и засил-
ваше  интереса  към  нея  все  повече  и  повече.  То3и  ин-
терес  се  3асилваше  и  от  обс\тоятелството,  че  в  Бълга-
рия  се ісъздаде  ре'волюциіо,н,но,-маркоистка  партия,  която
провъзгласи  своята  принадлежност  към  международна-
та  .соц'иалде,міокрация  и  учаіст,вуіваше  аіктивніо  в  ,между-
народното  соц.иалиётическо движение.  ПОддържането на
uзръзки  с  такъв  ,виден   діеец  'ніа  ірускіото  и  Iм,ежду,народ-
ното  работническо  движение  като  Плехан,ов,  подкрепа-
та,  която  той  ока3ваше  на  революционно-марксисткото
течение  в  България  против  народничеството,  имаше  го-
лямо  3начение  3а  победата  на  марксизма  в  България.

§  3.  Г.  В.  Плеханов  и  българските
му  приятели

ОсоОе,но  голямо  3наченіие  за  ,обогатяваіне  на  интер-
нац,ионdл,ната  връ3ка  на  БРСдП,  за  установяван,е  на
бли,зки  и  трайіни  връзки  с  руското  революцио,нно  мар-
кісистк,о  движ,ение  изиграха  ібългарските Iстуд.енти-сіоциа-
л,ист,и  ів  Швейцария,  страна,   коятіо  поради  д.емократи-
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ilес:кіите   ои  трад.ицIи.и  ,стана    не  Iсамо    .полит,ичесіки    цеін-
тър   'на   іруската    пс>литическа    емиграция,   но    и   място,
където   си   даваха   среща    едни   от   най-видішите  дейци
Iна     междунаіродната    ,с.оциалдемокрация.53    Ш\вейцария
ііриt3tlгічаше  ,в  тези  годи,ни  н.е  само  с  висшите  си  учебни
завсдtния,   но   и   със   сравнителіно   големите   си   буржо-
азнuдем,ократиче.ски    свободи.    Най-голям    обаче    беше
бр.оят  на  студеtнти.те  от  славян.ските  страни  и  по-специ-
ално   от   Русия.   В   тия   години,   по   думите   на   извест-
ния   революционер-анархист  КроНоткин,   „Знаме`нитият"
Оберщрасе-4  в  Цюрих  (така  ісе  наричал  един  от  край-
ните  квартали  -  б.  м.)   представляваше  истински  рус-
к'и  град,  в  кіойто  пре.обладаваше   предимно   руска   реч.
Студенти  и  оісоб.ено  студіентки  живееха  тук  при  най-ми-
зерн.и  условия  и  .с  'нищож'ни  срел.ства,    хранеха  се  само
с  чай,  хляб  и  рядко  с  мляко.  Те3и,  които  имаха  пове-
че  пари,   г,и  да'ваха   за   обш.ото  дело,  за   бт7бли,отеки.    за
руски  ре.волюционни  списания  или  3а  швейцар.ските  ра-
бот,нически  орга,низации.54  Притокът  на  руски  студентки
по  това   .време   с.е   о.бя`с,нява   и   сітова,   че   в   Русия    бе-
ше  закрит  достъпът  за   жени   във  висшите  учебни   за-
веде,ния    и    зато\ва   те   тук   ісъ,ставляваха    главния    кон-
тингент  от  студентите.  Швейцар,ия  за  никого  не  закри-
ваше  своите  граници,  нито  своите  университети.

Приведохміе    те3и     факт,и,  3а  да   се  види   соц.иална-
та   и   п,Ол`итиче.с.ката   с'р,еда,    в   tкоято   живееха    и   се    уче-
ха   българските   студенти.`Броят   на   българите,   идещи
да  се  учат  в  Швейцария,  от  годи.на  на  година  нараства-
ше.  Това  .се  обяснява   .с   обістIоятелството,   че   след  осво-
божде`ние.то ни  от турсіко робство младата 'наша  ново,съз-
дадена  държава  чувствуваше  оістра  нужда  от  кадри  за
`стопанс.кия,    ,културния     и    държавния    живIот.   А,вис-
ши  училища  у  нас,  какт.О  е  и3вест,но,   нямаш.е   и  затіо-
ва  българските  младежи  се  .отправяха  да   .сIе   учат  пре-
д,имніо   към    унивtер.ситетските   градове   на   Швейца'рия
и  рус,ия.

В  Швейцар.ия   .се   ,създаваха  изключително  ,благопри-
ят.ни   условия   за   устаноівяването   на   контакти   между

ката5ЗпоВл#iи#еас#кСаК"ёмZ.гр#Ъ:ейеоСнТ:g:В([BГglЛ,О9Т,О7)fПиО3Мде.НЕаЗаБRУЕ:
С.,   1962,  с.  46.

54  Эмиграция.  Лавров-Ткачов  вып.   19-й,   БеQпла"ое  пРилоЖеt.lИе
к  „Биржовым  ведомостемь".  С.П.  -г.  1907,  с.  763.
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марkёйстйте  dт  дЬе+е   dтрани.   Тук,   в  Жейёьа,   ётаЁа  й
първото   запознаване   на   българските   социалисти   с   Г.
В. Плеханов и с много  други видни русии  революционери.

Първіият   бълга`ри.н,   имал  рядкото   щастие   да   іс.е  3а-

g:2:а;н':вFрЛ:еиХта::Ойи#:УрдеиН:::-оСвО'ЦЬИаакЛъИрС:ж,::в.#Ю8ИщХ:
преди  да  заміине за  Швейцария,  Бакърджи,ев  участвувал
в  марк.сичеIски  кръжок,  създаден  от  д.  Благо,ев  около
спtиса`ние „СОвіреміенн,ий  пока3ател". Пр.истигай,ки  в Ш`в`ей-
цария,  Ба,кърджиев  завар,ил тук  съще,ствува`нето іна  та:ка
наречіеното   „Славянско  дружество",  яівя.ващ,о  се  своего
рода   пр,одължение  на   старата   „Славянока  іс.екция",  на
Първия     иінтеtрнаци.онал.     Тази     „Сла\вянска     секц.ия",
или  кактіо  по-късн,о  взіела  да  се  нарича  „Славян,ски  .оо-
циалистически    клуб",    станала    забележителен    център
на  социали,стиче`сіката  пріопаганда  в  Цюр.их.   Тук   става-
ли  оживени  разисквания,  провеждали  се  бурни  събра-
ния,  на  които  идвали  и  представители  на  други  наци-
оналности.  Първият  контакт  на  Г.  В.  Плеханоів  ,с  п`ред-
ст`а'віителите  на  българското   ,социали.стиче.ско    дв`ижение
станал  имеIнно  в  този  клуб.    Плехан,Ов    чес.то    гостувал
в  „Славя.н.ски  клуб"  и  бил  един  от  любимите  оратори.
От  едtно  п.и,смо  на  Плеха`нов   научаваме,   ч,е   ръковод.и-
тіелите  на  клуба  чеtсто  ,се  обръщали  към  него  за  съвети
и  пр.оявявали  ж,ив  интерес  към  неговите  съч.инения.  На
ел.но  запитване  можіе  л`и  да  им  достави  ня.кіо,и  от  сво,ите
съчинения  той   им   отго,в.орил,   че  с  гот.овност    иска   да
служи  на  слаівя,нскот.о  социалиістиче.ско  дело,  доколкото

##е:iОаЗ:кОлЛуЯбВааТм2апБ%::+С`::#Т:Ьл;::Я;gоgоОлЛсбтавиИе..F:О6РЪЧе-
Освен   с   Плеханов   членовете   на   .,Славяніски   клуб"

поддържали  близк`и  връзки  и  с  останалите  член,ове  на
ГРупата.„ОсвобоЖдеНие  на  тРуда".57   Бл,и3ките  връ3tки  И
контакти   с   първите   руски   марксисти   засилвали   инте-
реса   на   членовете   на   „Славянското  дружество!.`,   в  то-
іва  ч,исл.о  и  на  българи'те, .към  идеIитіе  на  марікси3ма.  ПОд
непосредственото  влияние  на  Плеханов  по  инициатива-
та  на  д.  Бакърджиев  през  1886  г.  била  създадена  в Цю-

§ЗЁ:;*;::gпр:j:Z:§:2:#g:ЖтИ=ВБЕБЁк;Ё::;на;:Ё§:'И:д:О:СИЁiакс:Нлар`оЬдОi:Иа:Л;ZЗ=:;::
1925,  с.  216-217.

57  Препиіска   Г.  В.  Плеханов  и  П.   Б.  Акселрода,  С.  217.

50

Ё'#иеСвО%%3,Ё:::ЕЧ%Ст%:иГз%УПпаiехНаан?оевЧ,е:3,иt'ё:gтЛвО;:3:.лБнааК:Ё:
бранията,  беоед,Ит.е  .и  кісшісултациите,  които  е  организи-
рало  дружеството сПлеханов,  и  когато  си  идвалповре-
ме  на  вака.нцията  .Qи  в  Българ,йя,  разк,азвал  на  Благо-
ев   за  дейн.остта   на   Плеханов    и    .неговата   група.59  В
Цюрих  българските .студенти  уча,ствували  активно  в  ру-
ските  .реів,Олюционни  кръжоци,  посещавали  редовно  ру-
ската  социалдемократическа  читалня  и  имали  възмож-
н,оіст  да  оібщуват  іс  едни  от  първите  пио,нери  на  соци-
ализма  в  Русия,  да  слушат  оЖивените  ди{скусии  между
нар,одници  и  мар,к,с.исти.

IО,собено  бл,и3ки  връзки  Плеханов  уIстановил  с ібългар-
ск'ите  студонти  соціиалист,и  в  Женева,  коіито  ,през  1890 г.

%боРкарЗаУтВиq.l6o"гГлРаУвПнаат:айзбаЪдЛаГчааРСбКиИлТаеi%Т#%ЕТаИг-аСнОдЦиИрааЛ%%-.
циалиістиче,ски    знания    ср.ед    българското    студентство.
Групата  чіесто  организирала  събрания,   на  ко.ито  се  че-
тели  до'клад,и  из  облаістта  на  социологията,  из  исто,рия-
та   и  теорията   на   с.оциализма.   На  тия   събрания  често
бивал  гост  и  сам   Г.  В.  Плеханов,  който  не  само  им
разя1снявал  теор.ията  на  марксизма,  но  и  учел  младите
си  български  другари  как  твіорчески  да  іпр,илагат  марк-
сизма  пр,и  обя,снениет,О  на  о.бществ©ните  явления  в свои.
те  страни.

Ед,иін  .от  най-актуалните  и  вълнуващи  социалmстите в
България  и  зад  граница  въп,рос  е  бил  въпро.сът  3а  съд-
бините  на   капитализма   в   България,  ще  се  развие  ли
тіой  и  у  нас,  България'  ще  повтори  ли  пътя  на  Запа,дна
Еівр,опа  ил.и  ще  стане  изключение  и  тя  щіе  и3бегне  то-
зи  мъчителен  процес  чре3  задругата,  която  не  позволя-
ва  п,роникването  на  капитализма.  От  отгово.ра  на  този
въпрос  се  решава  и  въпросът  ще  има  ли  почва  социа-
л,измът  в  България,  щом  липсва  и  ,не,г >вият  материален
носи'тел  -  пріолетариатът.  Плеханов  з  .`у`сия  и  Благ,Оев

58  Бішгоев,  д.  Съгі.  Т.   \,  С.  377.
59  Вж.  IZ/##7ла#  Л.   М.   Развертывение  д.   Н.   Благо®вым   марк-

систской   пропаганды   в   Болгарии   в   второй   половине   80-х   годов

Г9]6ХО.  :ГО7Ъе=;8,  И   РУССКОе    ОСВОбОдИтельное    движение,    мурманск,
бО  За  Българската  социалистическа  студентска

Сг.  Студентски  спомени  от  Женева   (1889-1894)
с н и   п р е г л е д",  1956,  ш.  4, с.  8З  и сл.

iРУ:,аиВсЖт:о"р":КчОе5.'
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в  БългаРия  бяха  дали  вече  отговоР  на  тО3и  ВЪп'РОС,  но
още  съществуваше  неверие,  имаше  предубеж.дения.  На
мпадите  ооциалисти  оа  .нужни  нови  и  убедит.елни  аргу-
менти.  И  на  помощ идва  Плехаінов.  По пока,на  на Кръ.
стю   Раковски   и   Г.   Бакалов   пре3   пролетта   на   1894   г.
Плехан.ов  изнIесъл  специален  реферат  п.ред  \българската

##:,:Т:К3аС:gЕаиЛндает#:РзааТИкЧоейСтКОав:%%П8таНнаа:;kаа."За
Членовете    на    студент,ската    социалиістическа    група

проявявали  интерес  не  само  към  икономичеtските  въпро-
си  на  Марк,совата  тео.рия,  но  и  по  фило.софия.  А  Пле-
ханов,  с  ко.г.от,о  бяха  установили  близки  връзки,  еднак-
во  добріе  се  ориентираше  както  в  икономическите,  така
и във философ.ските проблеми. Плеханов споделял ,с бъл-
гарските си  приятели  философските  пр.облеми,  коіито  въ3-
'никвали пред него, когато подготвял  овоя знаменит труд:
„Към  въпроса  за  ра3витието  на  монистическия    възглед
ВЪf%УлИиС::g::Т:`:.лба  на  г.  Бакалоів  и  Ст.  НОКОВ   Г.  В.

Плеханов  ,се  съгла.сил  да  изнесе  три  доклада  пред  бъл-
гаріс'ката група по някои философски проблем,и, разглеж-
дани  в  книгата.  „докладите  си,  си  спомня  Ст.  Ноков,

::йоg:т::Ти:Шке:т:5&%°рР:есТеГеЁ,аКБТ:б:::авГРла::Ё,:.е:ОтТеТоИй-
\цитираше    наи3уст    цели    пасажи    от    съчиненията    на
Мар.кс,  Енгелс,  Хеi`ел,  Сен  Симони мнIОгодруг,и  писате-
ли.   Големите  филоісофски въпроси бяха   развити от Пле~
ханов  в  една  много  діостъпна  п.опулярна  фо.рма,  леко
Fъ3приема,На   дори  от  тиЯ,   КОито  не  бяха  3апознати  С
философските проблеми."

Сказките  на  Плеханов  били  ед,ни  от  най-р,адостните
събитіия  в  идей.ния  живот  на  българ,ите,  коит.о  Ic  ніетър-
пенИе  и  гореща  любо3натеЛНОСт  оча`Квали  да  чуят  еднИ
от   най-,видните   маркtсисти   в   тези   годин,и   в   ру.ската   и
международната  социалдемокрация.  В  подготовката  на
тезіи  събрания  те  участвували     актив.н.о.   „ПОмня,  п,ише
д.  Бояджиев,  студент по това  време в Ло3ана, че при вся-
ка  сказка  на  ПлехаНОв  тук`  Се  донаIЬяkа  солидни  том.О-
ве  книги,  носен,и  с  мъка  от  придружаващия  го  неотмен-
но  негов  голям  поклонник  Ст.  Ноков.  Той  подреждаше
грижливо на  масата ,пред  Плеханов  вIсички  онези  сши-

61  Вж.  f7оков,  Сг.  Цит.  спомени,  с.  86.
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.неіния,  коит,о  той   щеше  да   цитира...   Ще   говори   ли
Плеханов  іна  публич,но  събр.ание,  .нашите  се  нареждат;
е,дни   ще  канят  слушатели,   други   ще  ра3насят  покани

#етЩоещ%е,:тЯаТнеО€:%ЕерНаИнЯе:т.оТР6е2ТИ   Ще   НаРеЖдат   локала,
друг  повод  3а  срещи  и  беседи  с  Пліеханов  българите

изпол3вали   при   чес.твуван.ет,о   на   юб,илейни   годишнини
и  отбелязването  на  междуна.родни  пр.Олетарски  пра3ни-
ци,  като  Първи  май,  годиш,нината  от  Парижката  к`o.му-
іна  и  др.  Интересно  е  в  т.ова  отношен.ие    чествуването,
.т8sгтоодибЁЕ:анраиттаеото%Lаънритзтиар:таиктр&зар]3,3.3зга:3о,::хчдаай.

нето .на  събранието  б\иліо  избрано  иінтернационално  бю-
ро,  в  ко.ето  влизали  представителите  и  на  някои  други

Еа%Тg#LЗаблЮF?ТвО.ЕТлеИх#%,НоатЕЖТиатеСlЦИБааЛлдиецМкОиК,Р3;

РаБ%Е:И%тFанд:ПУ_ТаТК;.-СОрЦаИкаоЛвТсекЕ?КНаоТЁ$g::%ехе%ТиебЪнЛ:
българите  д.Оклад  за  делото  на  Ма'ркс  бил  изнесен  от
Г.  В.  Плеханов.  Присъствуващите  на  събранието  изпра-

::Л#аТБ#:Г&арТаЕffелсВ.е:Ё%:иСаЪлРи?сТтНи::gтбрЛаИзЗнЪиКнПаРцИиЯиТе±
четем  в  телеграмата,  -  събрани   на   14  март  да   праз-
нуват  паметта  на  великия  мислител    и  гений  К.  Маркс,
Ви  по3д,равяват  като  сътру]ник  на  неговото  кол,осално
дело  и  Ви и3разяват  най-добрите  си  съчувствия."

Няма  съмнение,  че  те3и  интернаци,он2лни  прояви  на
българите,  издигали  пр.естижа  на  БРСдП   пред  социа-
л`истите  от  другите  страни,  разширявал.и  и  обогатявали
между.на,родните    връзки    на    българските    социалисти.
Трябва  да  кажем,  че  за  привличането  на  Плеханов  на
тези  и  друіги  събрания  лична  заслуга  имали  члеіновете
на   българската     ,социалист,иче,ска     гру.па   К.   Раков,с,ки,
Г. Бакалов,  Ст. НокIов,  Слави  Б`алабанов,  които поддър-
жал,и    бли3к.и   връзки с Плехан.Ов и  неговото   семейство.
•Сам  Плеханов   се  отнаісясголямо  уважениеи симпатии
ікъм  тях.  Ент`у€иазмът,  с  който  т`е  се  бил,и  отдали  .на  со-
циалистическата  tпропаганда,     тяхната   любо3нателност
твърде много му импонирали.

б2  ЦПА  при  ЦК  на  БКП,  Спомени  на  д.  Бояджиев.  №  379,  с.  8.
63  Вж:   в.   „Работник"   от  23.   111   и   3.   IV.   1893   г.   доклад   с   био-

:РоавgЕ:;еСвК#:дсапН.Н,НЗа кКо. в#ЁСя.F,а, а88В,абs?gВ:Нсте7.изнесъл  и  К.  Ра-
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друга  форма освен  събраінията  и чествуванията  за ус-
тановя.ван,ето  на  ,контакти  с  Плеха.нов  са  б,или  общите
мероприятия,  Организирани  от  социали.стите  в  Женева.
доколко   българите  се   ползвали   с  голям   авторитет   ,в
средите   на   сіоциалисти   от  другите   страни   гово'ри   фак-
тът,  че іпіодготовката іна първомайската  демоністр,ация би-
ла  възложена  на  българските  студенти  и  по-специално
на  Ст.  Ноков.  За  да  предаде  по-грандиозіен  и ,импо3ан-
тен  вид  на  Първомайіската  демонстрация,  Ноков  помо-
лил  Плеханов  да  из.ползва  по3,на.нството  си  с  Жул  Гед

Еид:ъГ;вg::а.:zаЕ3рП:%?ИгЗl%еСтеозПиРепдовТо:НЗ:S#gтЮаРнаабОпТ#::
х-аінов  -  Ріозалия  Марковна,  .си  спомня  .следното:  „На
3.  IV.   1892  г.  Г.  Валеінтин,Ович  се  обърна  към  Жул Гед
с  молба  той  да  дойде  в   Женева   за   чествуването   на
Първи  май.  3адържан  в  Париж,  за  Пъ,рви  май  Гед  не
можа  да  дойде,  но  дой,діе  на  3  май.  Плеханов  го  по-
срещна  на  га.рата  и  го  доведе  у  дома,  къ,дето  той  пре-
кара  с  нас  целия  ден.    Тук  беше  цялото  наше  семейст-
во.  дойдоха  и  нашите  бли3ки  -  К.  Раковtски  с  жена
си  Рябова  и  др.  Вечерта  вісичките  ние  очаквахме  да чу-
ем  Гед.«64

Плеханов  поканил  Ж.  Гед  от  Фраінц.ия,  защото  на не-
го  му  било  3аб,ранено  от  швейцарското  правителствода
се   занимава   с  политическа  дейност.   Той   бил   изгонен

:gg#итПеЪТм;еБееч%ТиШ::й:аg::;:ещ:#а':ТИш3в?еРйацдаИриПяОЛсИаТмИ;
г1ри  уtсловие,  че  няма  да  държи  п.олитически  речи  и  да
прави   събрания   с   швейца,рските   рабо.тници.   Както   се
вижда, де.мо'кратическа  Швейцария .също се  плашела от
Плеханов.   Събранието,   на  коет,о  бил   поканен   Гед,  се
състояло  и  той  бил  изслушан  с  голямо  вінимание  от  ин-
тернационалната    іпублика.  И  този  ,път    български  со-
Циали|сти   и3пълнили   своето  интернациоНалНо  задЪлЖе-
ние  и   поръчение  на  женевските  социали.сти.

Към  1894 г., когато .основното ядро от женевіската г,ру-
па  3авършило  университетското  си обра3ован.ие,  тя  пре-
стаінала  да  съществува.

Ноіва  свежа  струя  се  вляла  сред  бълта'рското студент-
ство   в   Женева,   когато   тук   пристигат   като   студенти
Васил   Коларов,  Хри.сто  Кабакчиев,  Роман  Аврамов  и

64  Вж.  Групата  „Освобрждение  труда.`.  Сб.  №  3,  С.  a02,

др.  соіциалдем,ократ,и,  свързани  по-тяісно  с  раіботниче,ско-
то  движение  и  с  Централния  комитет  на  партията  и  с
и3веістен  віече  социалистичеіски   актив  и   стаж  в   българ-
ското  со11иал,иістическо  движение.

НОIвопристигнал.нте   сту`денти   социали.сти   у`ста.новили
също   връзка   с   Плехано,в   и  ,руіскит.е   соIциалдемократи.
Характерн.ото  за  новата  соцИалистическа  група  е  и  т.o-
Iва,  че  те  поддържал,и    по-тесіни    връзки  с   партията  и
нейното  рък,оводство  в  ,страната  и  .станаха  живо  съеди-
нително  3вено  между  него  и  Г.  В.  Плеханов.  Както пре-
ди,  така  и   сега   бълга,рите  участвували  пълнокръвно  в
цял`Остния  идейIноJполитиче,ск`и  }кивот на руската  емигра-

ЁИ:Ёе:иаТЁ:Ё:::нд;а;ЕПз:та:Ёi:а:ЁЁГае:;::::ъ:р:сГТ:е:иЁЁ:;а:Ёа:'ипОgбЁ;Ёji5С:Рие:
бъл,гарските  студ.енти  п'родължавали  да  са  най-редовни
посетители.  „Тези  събрания,  си  спомня  Каібакчиев,  ние
устрой.вахме  зае,дно  с  руіс1сите  студенти,  където  се  дър-
жаха  реч,и  на  френски,  руски  и  българ.ски  език,  както
и  сказки  на  различ`ни  теми  от`  междуна'родното  социа-
л`истическ.о  движ,ени,е."66

В  кръжоци,  на  събрания  и  диспути  тIе` имали  рядкото
щастие  да  слушат  изка3вания  на  3наменити  светила  на
марксизма.

ПО  инициатива  на  българските и  ру,ските социалдемо-
крати   била   обра3увана   интернационална   ма'рксическа
група,  на  чиито  Iсъбрания  пред.ставителите  на  отделните
партии   се  информирали  в3аим1ю  за  социалиістическот.о
движение  в отделIнит,е  страни.  В  тази  група  ,имало ,пред-
ставители   на  българи,  руси,  французи,  поляци,  немци,
италианци  и  др.  Интернационалната  марксистка  група,
в  която  главна  роля  играл  Плеханов,  организирала  че-
сто четенето на  реферати.

По  това  време   (1898  г.)   Плеханов  раб.отел  усилено
въ`рху   п,роіблемите   на   анархизма   и   българс:.:ата   група
решила  да  органи3ира  дискусионно  събрание  с  оратор
Плехан`ов.  „Памеша  беше неговата полеми.ка  с анархис-
та   Черке3ов  -. си   спомня   В.   К,оларо.в.   То,зи   господи.н
беше  държал    няколко    псевдонаучни   д.оклада   против

::  k]:бАо#„И„еа:МхОрС.К%ап)змефн.и, `8.33`27?П.    1і   ед.   хр.   60,   л.   2o.
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марк,сизма,   с  които   остр`О   и  жлъчно   критикуваше  Ен-
гелс.  докладчикът  беше  ловък  и  беше  прои3вел  и3вест-
но  впечатление  на   слаб,о  подготвената  руска  публика.
На  посл.едния  д,оклад  дойде  Пл`еханов.  Самото  негоtво
появяване  смут.и  докладчика.  В3емайки  думата,  Плеха-
нов   и3tнесе   една   и3ключителна   по   форма   политиче,ска
реч,  която  ,впіоіследс.твие  излезе  в  отделна  іброшура  п.од
названието  „Анархи3ъм"67.

друга   масова  изяв,а  освен  рефератите,  кръжоците  и

gИ'СпП#z::'овВ,КтОоЯвТа°8:#:аРг%:ее:Е::аЛпЗ,8лСЁчПнРiИК8:%:Ва%НiИя:
органи3ирани   от   българите  или   съвме'стн.О  със  социал-

8%Ж€:gтаОТгр#Гg3е::Ц::Еа#g:f::6вкАаКтТаИ:нНаОтg;iСеТсИт:
веното  чеіствуване  на  25-ата  годишнина  от  първата  ра-
ботниче,ска    политическа    діемонстрация    на    Ка.3анския
площадв Петербург  ,през   1876г.,  където  Плеха1іов  про-
и3ніесъл   първата   ,си   политическа   реч.   Фактичеt`ки   това
било  чествуване  и  на  25-ата  годишнина  от  неговата  по-
литическа дейност.

Ссщиащемократически  групи  от  цяла  Швейцария тър-
жествено  отбеля3али   юбилея   на   своя   учител.   Вечерта
била  о'гкрита  от  съ'ратника  и  бойния  другар  на  Плеха-
н.ов   д.   1(Олцов.   СъIс   ставане   на   крака   тържественото
събрание  почита  паметта  на  убитите  от  царизма  руски
р©волюционери.   Произне.сени   били   и   речи   от   редица
дейци   на   рускот,о   и   международнLОто   с.оциалистическо
д,вижение.  Чеіствуванtето  било  широко  отразсіно  на  стра-
ниците  на  веістник  „Искра".  Централно  място  в  допи.с-
ката  на  „Искра"  3аема  и  изка3ването  на  българския с.о-
циаочдемократ  Никола  Пенев  Стойнов.  Н.о  нека  да  про-
цитираме  чаIст  от  дописката  така,  какт,о  тя  е  поместена
във  в.  „Искра":  „Горещо,  с  искрени  и  дълбоки  чувства,
се  ка3ва  в  нея,  бяха  прои3н©сени  речи  от  еди`н  българ-
ски  социалдемократ,  От  един  арменец . . .  Всички  друга-
Ри  твърде  п.ОдрОбно  Се  спРЯха  на  ог,ромното  значение,
което  Плеханов  е  имал  и  продължава  да  има  за  раз-
витието  на  социалистическите  идеи  и  на  революцио,нно-
то  работническ,О  движениIе  не  само  в  Русия,  .но  и  в дру-
гите  западноевРОпейСки  ст.раНи.  В  това  отношение  осо-

87  Колсzров,  В.  Спомени.  С.,  Изд.  на  БКП,  1968,  с.   135.  Та3и  кни-
га  на   Плеханов  е   и3дадена  в   България   през   1897  г.  под  заглавие
„Анархизъм  и  социали3ъм".
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бен   интере,с   пре.дставлява   речта   на   младия   българин,
който  говори  от  им,ето  іна  българск1ия  кръжок.  Той  по-
дрОбно  разка3ва  пред  събранието  3а онова огРОмНо 3На-
чение,  коет,о  са  имали  съчи`ненията  на  Плеханов  върху
умIств.еното   развитие   на   прогресивната   интелигенция   в
неговата  родина  и  в  това  отношение  той  сравни  ролята
на  Плеханов  с  ролята  на  най-видните  дейци  на  Бълга-
'рия б8

След  речта  на  Н.  Стой`нов,  който  говорил  последен,
в   залата   с.е   раздали   глас.Ове,   ксито   молели   Плеханов
да  вз,еме  думата.  Неговото  ставане  бил.о  ,п.осрещнато  с
бурни  аплодисменти  от  събраниіето.  В  течение  на  някол-
ко   минути  бурните  възглаіси   на   публиката   не  му  поз-
во,лявали  да  започне . . .   Но  ког,ато той  заг`оворил,  в  го-
лямата  зала  се  въ3царила  пълна  тишина.  „Аз  -  ка3ал
Плеханов  -  приінадлежа  към  тия  хо,ра,  които  в  живо.
та  си  са  мн.ого  ругани . . .  Но  днеіс  а3  дойдох  на  това
събрание,  на  коет,о  не  само  н,е  ме  ругаха,  но  таиа  мно-
го  ме  разхвалиха,  іче  аз  ,н.е  знаех  къде  да  се  дяна."69

Иінформация   за   женевското     събра`ние     била   публи-
куваіна  и  в  „Работнически  вестник".  Авторът  на  допис-
ката  Хр.   КаLбакчиев  пише:   „Ние,  българските  студ.:нти,
не   можахме   да   остане,м   чужди   на   общите   симттатии,
които  п,редизвика   Г.   Плеханов.   Нашият  другар   Н.   С.
произне,се  една  кратка,  но  мн,ого  хубава  реч . . .  Наи-по-
сле  той   поW:очи   на  това,  че  руската   ріеволюционна  ми-
съл   ока3а   в   лицето   на   нейния   достоен   представител
Плехансю  най-силно  вл,ия`ние   върху   ра3витието  на   ісо-
циализма   у    наіс.    И    ін,ие,   българ.скіите    социалистіи,    Iне
можем  да  не  скъпим  и  уважаваме  челове,ка,  койт`о  ни
даде  първата  духіовна  храіна.  Ние  н.е  'можем  д,а  не  под-
несем .нашите  най-искрени  и  задуш,ев,н,и  .по-желания  към
н.еум.орния   борец и писател,  к.ойтое, бил   дълго   наш учи-
тел,   и да   н.е  пірисъединим    нашите    поздравления    къцм
тия  на  цялата  армия  ру,ски  революционери.ЩО

Бълга,рските   студенти   в   Швейцария   били   свид.етели
на   горещиа спорове   в   средите   на   руската   политичеuска
емиграция.   В   дискусии,   на   реферати   или   събрания   те
ЗащищаIвали  реIволюциоНно-маРксиСтки  по3иции,  пОдк`ре-
пяли   бе3резервно  борбата  на  Плеханов  против  руския

::  В:  :#83:;`LчТ9ск'и3'в%%т:%:е.УВNРgИ і'9:°i7  януари   і9o2.
7o  Па,к  там.
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:аМ:gдпУо%g%.:ЁЕ:ЯдОаП#ТиЮ::::gi,Тк%гЗаа::аЕ&:ХаНн%вСТЕаЯе:
НИНаСi:тКоаЗ:залХоажВе#::'%:ЗЛвИрЧъН3ИкиЛтаеГеЕаабългарсите<сту.

денти-социали,сти  с  Плеханов  няма  да  бъде  пълно.  ако
не  се  спрем  по-подробно  на  дейноістта  на  оініези  бъл`тар-
ски  со.циалдемократи,  к,оито  лично  Плеханов  считал  за
с`вои   най-близки   другари   от  в'сички  чуждестранни   сту-
денти.  Става  дума  за  Г.  Бакалов,  Кр.  Раковски  и  Сл.
Балабаінов.  Последните  били  най-іблизко  в  обкчръжение-
то  на  Плеханов  и  с  това  допринеісли  както  за  засилва-
не ,самия  интере,с  на  Плеханов  към  Бълігария,  така  и за
масово  превеждан.е на  нег.овите  съчинения  на  български
език.

***

Бли,зките  приятелски  връзки ,с Плеханов,  продължили
по-къоно  с десетилетия,  б.и,ли  изградіен.и ,на  здр`ава  идей-
на  осінова.  „Плеханов,  пише  Семашко,  не  беше  човек,
в  който  убеждонията  се  слагаха  в  tедиіния  дж.об,  а  лич-
'ните `симпатии  в  другия."71

Най-бли3кият  дългогодишен   приятел  и   съратник  на
Плеханов  в  България  това  е  един  от  пионерите  на  сіі.
циали3ма  в България,  един от .най-акт,ивните преводачи,
и,3датели  и   пр.опагандатори  на  Плехан.о.вите  съчинения
в   Бълга.рIия,   видният  д,еец  на   к`o,муниIст,и'чеIското  д.в.иже-
ние  Георги  Бакалов.

В  една  аінкета  на  дома  Плеханов  в  Ленинг,рад  през
1926  г.  Г.  Бакалов  са,м  пише  за  себе  си,  „че  той  е  един
от   първите   ученици   на   Плеханов,   к,ойто   е   направил
повіече  от  в,сички  3а  3апознаванет.о  на  българските  ра-
іб,отниц,и  іс  трудо,вете  на  Плеханов".  Към  тези  дум,и  ,на
Бакалов  ние  бихме  могли  да  добавим  и  това,  че  Бака-
лов  дълг.и  годин'и  3аедно  с  Благоев  бяха  живото  съеди-
нителн.о зве.н.о м.ежду българската и рус.ката `социал]емо-
крация.  Бакал,Ов  беше  жива,  динамична  личност,  която
след  Благоев  няма  равна  на  себе  си  по  за€луги  за  про-
паганд,ата  на  маркGизма  в  България.  На  младот\о  бъл-
гарско  с.Оциалистическо  движение  беш,е  нужна` духовна

71  Селtс!шкоL fJ.  Л.  Клочки  воспоминаний  (От  3ари  революции  до
рассвета).  М.,193б,  с.  6б.
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храна,  а  та,кава  представляваха  tсъчиненията  на  класи-
ците  іна  марк,сизма  и  на  техните  ученици,  какъвто  беше
Плеханов.  Но  и  тук  е3иковата  близост ока3а  своето  по-
ложително  влияние.  Трудно  бIеше  за  българските  социа-
листи  да  представят  Маркс  и  Енгелс  на  българския  чи-
тател  от  оригинала.   Техните   п,реводачески   кадри   бяха
малобройни.  За  тях  беше  по-л.есно  да  използват  Плеха-

g;:#:ее:Е::О€:м:ат:Е:ИНмеоН#:Т:аН:еМО%Ря:%иИфЕаНкГтеъЛ;:Е:
по-голяма  част  от  произведешията  на  Маркс  и  Ен.гел,с
бяха   пре.ведени   от   ру,ските   издания.   Енергичн.остта   и
инициативата  на  Бакалов,  неговата  осведоменоіст,  ма,рк-
систката  и  езиковата  му  подготовка  бяха  важен  субек-
тивен  фактор,  който  не  трябва  да  се  подціенява  и  пре-
небрегва.

Зап,о3наването  на  Бакалов  с  Плеханов  ста.ва  още  на
учеіническата  скамейка.  Като  ученик  в  IV  клас  на Сли-
віенската  гимна,зия  1888-1889  г.  Бакалов  си  и3писва на-
учна   и  худож.еіствена  литература   на   руски   от  Женева.

SОЕепТо°пГаа::'иВ:kео3мИунЕ::иНчИесГкОидяИтНИkаВниРфЪеЦ;етТt::ап:еавТоаЁ
на   руски  от  Плеханов.  Та3и  книга  направила   такова
сил,но   впечатление   на   младия   Бакалов,  че  той   решил
веднага  ,сам  да  я  прев,еде ,и 'издаде.  Но  както    той  сам
разказва,  баща  му  намерил  ръкопиіса,  ядо'сал  се,  нерв-
н,о  го  накъсал  на  парчета  и  го  хвърлил  на  улицата. Та-
ка  той  смятал  да  пр.есече  пътя  на  сина  си  към  социа-
ЛИЗма.72

две  годТин.и  по-.късно,  пtр.ез   1890-1891   г.,  ,като  ученіик
в  Пловдив,ската  гимназия  Бакалов  си  и3пйсва  издания-
та  на  Плехановата  група  в Женева,  в  това  чи`сло  и кни-
гитеі  „Со\циализмът  и  политическата  борба"  и  „Нашите
ра3.ноглаісия".   В   спомените   си   Бакалов   твърди,   че   не
Плехан`ов  го  е  направил  социалист,  че  т,ой  е  ,симпати-
зирал   на   тези   идеи,   преди   да   се  3апозінае   с   неговите
произведения.  ПО  в€ИчКО  личИ,  че  Бакалов  има  пред.вид
своите   първи   учители,   които   бяха   учители   на   цялата
прог,ріесивна интелигенция - добро.iюбов, Чернишевски,
от .прои.3веде`нията  на  които  те  добиваха  ,най-първите  си

72  Вж:  Бaка!лоG,  Г.   Една  книга,  която  не  зная  дали  някога  ще
3авърша.   Автобиографичен   ръкопис   на   Г.   Бакалов,   Лист   „Г.   Ба-
t[алов",  1947.
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и  смътни  представи  за  социали3ма.  Ра3бира  с`е,  това не
пречи  на  Бакалов  да  твърди,  че  „своето  оформяне  кат`о
ид€йіна  личност   аз  го  дължа  главно,  за  да  не  кажа  и3-
ключі,ителн.о, іна  Г.  В.  Пл.еха,нов"73.

Когато   Бакалов   при.стига   в   Женева,   той   вече   е   с
IофIормеін  маркси,стки  мироглед  и  тук  той  само  ра3ширя-

gамИот3iавдъЪтЛg:Ч%:авЖ':gИ:ТаКИБТ:к:ЕОЕ°ЗиНмаеНнИнЯ6Е.НЖg::::
да   продължи   виQI Iето   си   образование   по   е.стествеіните
науки,  към  които  той  имал  голямо  влечение.  „И3брах
естествените  науки  за  израб.отванIе  на  матеіриалистичес-
ки  мироглед,  а  Женева  -  3а  да  бъда  в  бли3ост  до гру-
пата  „Освобожд.ение  на  .труда".74

В   Женева  той   попада   бър3,о   в   бурния  политически
живот  на  ру,ската  емиграция.  Заедно  с  това  той.  упори-
то   и3учава   произведенията   на  Марк,с  и   Енгелс,  участ-
вува   в   събрания,   присъствува   на   диіскусии,   чете   рефе-
рати  и  през  цялото  време  поддържа   бли3ки  връзки   с
Централния   комитет  на   па`ртията   в   България.   Още  в
първите  дни  и  месеци  на  своето  пристигане  Бакалов  се
запо3нава  с  Г.  В.  Плеханов  и  с  почти  всичКи  дейци  на
групата   „Освобожд.ение   на   труда".  да   влезе   в  оібкръ-
жението  на  Плеханов  и  да  спечели  не'говите  симпатии,
ТОва  е  голяма  чест  3а  Бакалов.  И  в  сКоро  време  той  е
вече  един  от  най-близките  п.риятели  на  Пл.ехановото се-
мейіств,о.  Често  е  го.ст  на   неговото  семей,ство,  четат  за-
едн,О  в  б,огатата  женевіска  библиотека.

Виждайки   тежкит.е  условия   на   емигрантския  живот,
българсиите  .приятели  на  Плех`анов,  в  това  ч,исло  и  Ба-
калов,  решават  да  помогнат  на  неговото  сем,ейіство  да
дойде  и  живее  в  България  -    Плеханов  като  професор
ВЕ.епЁgОрФ#яайQ7СFИТоЕЁ#.т=р?\.Е^F:Т?.3_То.._.ра_исР=3аЛуИчЯилЁЁЁ=#ъ=:г-Ёр=Ёя

піріез   1889  г.   било   назначило   вече  за   професо,р   руския
ен~Е^=`г55^а3нза_$gЁ3gвлЕЕг3,ьоам%нъозвб;дриулсао,Фиоб$скЁлё:хгпаонгло,ив=.#ЁЁа.

±еа#::€вgЪ#%лНаан3иНеаЧнеаНЁалеПхРаОн%:С°иР.нЗаб:%Т:ggк:::
социали.сти  не  се  оIсъществило.  Освен  русофилите,  Стам-
бол.овот,о  праівителство  започва да  преіследва  и  социали-

;:  ЕFА#6?бі'o3Г3.,  #:б!;. И8С5lОРИЧеСКИ   прои3в.   С.,   і96o,   с.   424.
75  Пак  там.
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Стйте   и   с   това   ё   осуете.но   идването   на   Плеханов   Ё
България  като  професор  по  история  в  СОфийския  уни-
'%еаРЬСаИТпе:.ехТiанКоав `:РБОЁЖ:Ё?7Еа  КаТедРа  Не   можа  да  до.

За  това,  че  Плеханов  се  е  готвил  да  дойде  в  Бълга-
рия  с  активното  съдействие  на  Бакалов,  се  вижда  и  от
едно    писмо  ,на   `българск\ия   социалиіст    Г.    Пенков   до
Бакалов.   По   вісичко  личи,   че   Бакалов   е  въ3ложил   на
Пенков  да  търси  подходяща  работа  3а  жената  на  Пле-
ханов,  л.екарка  п,о  професия,  и  той  му  обя,снява  подроб-

БОънП:Р:И2:{а7::;п:СЛбОъВлИгЯарТсЯкиМ::цеиадлаис::две:аеЗнНе::еНбаил:

горещи по.клонници  на Плеханов, на к.оито симпатии той
отвръщал  както  вече  видяхме,   благоприятно,  Благода-
рени.е  на  личните  .си  връ3ки  с  Плеханов  Бакалов  успя-
ва  да  получи  Ьще  в  ръкопис  една  статия  на  Плеханов
за  Хегел,  която  била  изпратена  и  публи'кувана  в  редак-
тираното  и  издаваното  в  Севлиево  българско  списание
„Социалдем.ократ".  Когато  говорим  за  проіблема  Плеха-
інов-Бакалов,  тряіб,ва  да   по,дчертаеім,    че   ако   ние  д,неtс
имаме  някіолко  първомайtски  прив.етIствия  и  по3дравле-

R;ИлЯя'Е:,Fт%:::Н:gддъОлЁЛ:ааРiТИТБеаЕg#::ИрЦуТс'к::еТ:;;гда?
ри  на  Плеханов   3наели  за  неговите  в,ръ3ки  с  българи-
те  и  специално  за  симпатиите  към  Бакалов.

Плеханов  често  пока3вал  на  своите другари  издавана-

:3йвп:лъулчга:враиляо:оЕg2:#3#8кP,%тkчаексвкааллюиg3g,а:уиршаёБОоянтчо.
Бруевич,  Плеханов  ни  разка3ваше  3а  дейността  на  бъл-
гарското    и3дателство,    за    социалдемократа    Бакалов,
който  дей.ствително  проявявал ,невероятна  енергия  3а со-
циалиістичеIска   пропаганда   в   своята   страна.   Плеханов
получаваше  редовно  в.сички  българіски  издания  и  ги  по-
казваше  ,на  іQвіоите   руіски   пр.иятели."79   Когато   Бакалов
проч.ита  спіом.ените  .на  БОнч-Бруевич  за   Плеха.нов,  пуб-
ликувани  през   1928  г.,  намерил  редица  неточности  и  в

76  Бсжоло6,   Г.   Великани   на   мисълта   и   делото.   С.,   1925,   с.   41.
77  цгАЛИ,  ф.   1033,  ед.  хр.  85.

::::Ё;нР;Х:К:ОЁеП:И;С;е:й;;ЁН:::;63;;:Z:абРЛ*И;T::3:Ё:ееб:;;Х:Р::!;i::МепНлИех:ноИвымЛе::Ноа:
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ёднб'  ёпециално   пи,ё.мо   му   съФбщава:   „Този   пакет   от
книги,  му  пише  Ба.кал.ов,  който  Ви  е  п.ока3,ал  Плеханов
в  неговата  стая,  това  .са  книгите,  които  а3  съм  му  из-
пращал,  за  да  може  да  следи  3а  ра,ботата.на   своите
ученици.   Мен   са   ми   разказвали   след   т.Ова   български
другари,  които  са  учили  в  Женева,  ч.е  са  ползівали  тия
издания  и  самият  Плеханов  им  ги  е  давал  да  ги  че-
та,т . 80

Г.  Бакалов  е  и3пращал  на  Плеханов   предимно   тези
изда:ния,  кіоито  той  е  превіеждал  и  издавал  лично.81  Г.  В.
Плеханов  .с  ,пъліно  основание  се  е  възхищавал  от  своя
ученик,  проявил  действит.елн,о  по  негови  думи  невероят-
на   енергия   за   социалистическата   пропаганда   в   своя-

аалеС#Ёgвайт:Ъ:ъ:Ё::#:яСнПаРебВъелЖг:::::ОеИ3иИк3дга.ВаБНае::л::
е  поддържал  оживена  коріеспондеінция  с  него.

Благіодар®"е  иінициативата  ,и  на  връзките,  коит`о  Ба.
калов  е  поддържал  с  Плеханов,  на  страниците  на  на-
шия  печат  се  появяват  от  него  редица  статии  и  привет.

:;%::'атПiРендаНаЕ::::Ё:вС::ЦпИаазЛ:НтОм3нао,гбоЪЛпГиасРkСаКИоЯтПреаЧзалТйчР
Iни  стр,ани  и  партии,  к.оито  го  молят  да  на.пише  статии
или отправи  приветствие  към  тях  по  повод  на  разни го.
дишнини  и  чествувания.  Но  Плеханов  на  много  от  тях
отказва,  извинява  им  се  с  действителIно  т1рекомерната си
Заетост и  лошото  си  здравословно  състояние.  Но  на  Ба-
калов  е  трудно  да  откаже.  Така  благодарение  `на  Бака-
лов  Плеханов  изпраща  до  ве.стник  „другар"  първомай-

:k2,т:РрИаВб:оТтСнТ:Е:«Г89дп;8:Л[а8В9И5е:.Оп:F%%даРг3:аБ:#иеб::ГЁЕ:

§liЁ3лРе:ае::ПдвУа8б:ЛТЁЁ:аfЁН:иОяОВ:ТеО:Р:О::ЕЪВе;:п:уkбИ:КЁСк#;o:аапнбР:И:ВН:И::а;:и:я:.
та  на  Пл`еханов „Приятен отговор на  млада  БългариjlЩ4.

i:а;лнь;;;ii;:В;iИЁ:;:iЁТ;Ё;ЁЁ:Ёjб:Л:И;ЁТЁЁЁ;и:ГЕЁбЁи:б;::::оТЁе§КiаiЁ:о:тЁ:В;Ь;Ё;::еii;ар;Ёi;Ё';*:р:Ё:и
годишнини  на  соі1`иалистическия  печат.     \

82  Вж:  Бсzка,юf7,  Г.  И3брани  истор,ич.  произведения,  с.  426-42_8.
8З  Пак  там,  с.  429.
"  Пак там,  с.  430-434.
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Гiл,еханоЬ'йтё  .сТа+illй  іс,ё  hбсРеiцаji.й   `в   Бълi`ариЯ    с   ПО-
лям инте,рес, а първомайіските приIветствия повдигали ду-
ха  и  укр.епвали  вярата  на  работническата  класа  в  бор-
бата  против  капитализма.  Сътрудничеството  на  Плеха-
інов  в  българск'ия   печат  .издигало    `авторитета   на   бъл-
гарските  маркиісти  не  само  с.ред  политичес'ките  партии
в  България,  но  и  на  междунар,одіната  арена.  Неговите
статии и привет'ствия оказвали благотворно влияние вър-

БУълРг%ЗрВиИяТ,ИедТ:вgлаиМ#;д°ТнОовСиОЦ##ТсИиЧеSК%ОТрВбИа::Н:3о:
тив  о,портюнизма  и  богати  аргументи  в  пол3а  на  рIево-
люционния  маIркси3ъм.  „Вие  3наете,  пише  Бакалов,  как-
в`о  влияние  оказват  Вашите  и3ка3вания  на  нашите  со-
циалисти  и  затова  се  надяваме,  въпреки  че  сте  много
sает,  да  ни  отделите  малко  време, да  ни  напи,шете и из-

;83kИдТаеваНмЯеК,ОБКkОе8:едатаh.к:'g8О::%ез:НнЯ,МчаеКиа::%адiеВнЕ
ИЗпРаТ|Ите  НеЩО,  В  това  IсЪм  напълНо  убедон."85  Това  .са
няколко  реда  от  едно  писмо  на  Бакалов,  но  и  те  садо-
статъчни  да  се  види  колко  наістойчиво  Бакалов  е  тър-
сил  Плеханов  3а  автор.ство  и  сътрудIничество  в  бългаір-
ския  пIечат.  Трудно  е  било  на  Плеханов  да  отказва  на
Те3кИа:оЮбоепЗиНтИенП3КиазНдИа:i:::::еддеРйУнГоасРтИЁак,аловчестопъ-

ти  прибягвал  до  Плеханов  сам  да  напише  предгово,р
към  българското и3дание на една  или друга  негова кни-
га.   Той   3наел   колко   м.ного   би   \се   увеличил   инте`ре-
сът   към   неговите   произвtедения,   ако   авторът   напише

lРi#аВОЕаЕЗЕмТqЯрХ. по   повод   издаването   на   българскИ
език  през  1895  г.  капиталното  прои3ведение  на  Плеха-
нов  „Към  въпроса  за  развитието  на  мони,стическия  въз-
гjlед  в  историята"   Бакалов  пише:   „Обърнахме  Ice  към
а,втора  с  молба  да  напише  предговор  към  бълга,рското
издание  и  да  ни  позволи  да  пусн`ем  превода  11Од  друго
название,  а ,също,  акіо  това  веч,е  е  възможно,  без  да  ув-
ред'им  ня,кому да съобщим  им.ето .на  автора."  Бакалогв
считал,  че  заглави1ето  на  книгата  3вучи  много  абістракт-
іно-теоретически,  неподіока3ващо  інищ.о  за  своето  богато

связей   Г.   Ба-

Кма.ТОі:9а6"Ё,жё:Гg2:5:;:2:2:6:аг.СЛиазВбЯр::::±и:таоРр6идч:В:'роВиЫз:\::::::.,;Н43::::;.
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€ъдърЖаййе,  й  ,Решил  да  й  даде  .свое  заглавие.  Заіедн6
с  т,ова   като   опитен   автор-издател   Бакалов  знаел,   че
пісіевдонимът на  Плехаіноів -Белтов, ,е малко известен или
почти  неи3вес.тен  в  България.  Всичко  това  міного  госму-
щавало  и  той .н,е  искал  произволно  да  изме.ни  заглав,ие-
то  на  книгата ,и  да  п.Од,пишіе    автора  с  ис"нското    му
име   без   нег,ово  3нание.   По   то3и   пов.од   Бакалов   пра-
Ви    СПецИално   3аПитваНе,   на    Което   Г1леханов   отгоВа-
ря:  „Заглавието  може  да  промените,  това  често  се  п`ра-
ви  в  преводната  лите,ратура.  ,Но  предговор  да  напиtше
авторът  не  мож.е.    Това  би  го  компрIОметирало  ісилно  в
очите  на  руtските  влаісти.  Името  му  ,също  така  не  м.Оже
д`а  се  нзмени..  не  може  и  да  се  мисjш  за  това.  Ако  из-
лезете .със  свой  предговср,  то  недейте  нарича  автора со-
циалдемократ   и   въобще    не   го   т,ретирайте   като   чо-
век,  който  се  занимава  с  п.олитика:  всичко  това  ще  го
компрометира.  Говорете  за  него  само  като  георегик. То-
ва  е единств.еният тон,  в  който  м,Оже да  се  говори за не-
го.  М,ного  ми  е  приятн.о  да  виждам  Вашите  пи,сма,  че
Вие  таКа  неумо.РНО  РабоТИте  в  пол3а  .на  българ,ската со-
циалдемокраіlия.  И  така,  Още  веднаж  -  предпа3ливо.ст
и благоразумие . . .

Крепкіо   стиіскам   ръката   Ви.   Ваш   Г.   В.   Плеханов".87
Съ,образил  ли  се  е  Бакалов  с  те3и  пр`епоръки  и  изис-

квания  на  Плеханов?  дей.ствителн,о  Бакалов  сам  е  на-
пи.сал  п.редговор  към  изданието  на  тази  Плехано,ва  кни-
га  и  не  е  споменал  никъде  3а  Плех2,нов  като  социалде-

Ё3gр::::3скмие#Ёеуц,д3уггоовтоорипизЕенеБг2ксаалмо:кватпор:Ё:g::;:.:
Под название „философско-историче.ското учение на Кар-
ла Маркса"  ние  преведохме най-новото  капитално  съчи-
Нение по научен сОциали3ъм, и3ля3ло под пеРОтю На едиН
от  ніеговите  първи  теоретици,  което  в  о.ригинал  на  рус-

:gгggзИглЗяа::анВаИеиТсОт:оЬ'`#и.?.g8ПРО'СУОРаЗВИТиимоIнистичес.
Бакалов д,обре е  знаел, че  швейцар.ското  правителство

"8:еЗиЖ:п:са#8"=''Г.ИЁ:РhЕСеТхОаРнИоЧвЫБЧакПаРлООИвЗВепдуебНлИиЯkу:.а4335а(пВрСъИ:

#Т5,8:1Р9:.Зi)е[9с28из:.изВанСе::еТнСаКОкТнОига::ИСгаН:еака::веТ:ПиИ3СпИраМщааРКнС:3::"е'.

::::: бВибл#:::::.. вЕжК.?еАМдЛпЯРL=Т(пИ 9БFБ.  Се   СЪхРанява   в   неговата
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не  вёднъж  е  създаЬаjlо  т,рУаности  на  йлеханов  зараЁи
политическата  му  дейност  и  затова   се   е   съобра3ил   с
изискваният,а  іна  Плеханов  и  говори  за  н,его  само  като
теоретик.  Но  Бакалов  въпреки  указанията  на  Плеханов
да  не  смеIня  името  на  автора  издава  книгата  с  иIстин-
ското  име  на  Плеханов.  И  по  този  начин  разшифрова

:8:.днЧ::ЯЕ:ТазнПа%&ЛТкКаакКеОЁе%Тг%Ъа*аднаП:еоВвд:ОНhИ#еахаБ±%Лв-,
когато Бакалов  го  пIодписва  с и.стин,ското  му  име,  но мо-
жіе  да  се  цредполага,  че  Плеханов  е  простил  тази  вол-
tюст` на  Бакалов.  По  всичко  личи.  че  Плеханов  добре  е
разбрал  подбудите  на  Ба.калов,  тъй  като  в  по-сетнеш.на-
та  кореспо.нденция  не  става  дума  да  се  сп,оменава  ли
името на  авт,ора  или  не.89

Една  година  след  това  неуморимият  Бакалов  се  зае-
ма  ,с  превежданIето  на  бележитите  статии  на  Пjlеханов
за  Че,рнишевёки.  По  този  повод  той  отніово  се  о6ръща
към  Плеханов.  В  писм.ото  си  до інего  Бакалов  прави ед-
но  ц.енно  при,знание,   което  обя,сінява   до  голяма   степен
защо  българ.ските  социалиісти  в  св,оята  издателска  дей-
ноtст  предгючитаха  по  общо  теоретиче`ските  въпроси  на
социали3ма  да  се  и3дава  преводна  литература.   „Рабо-

Еш%:М:%:лООП:Раие:ВПе:ЁТааРм::dЁЁgЁЁЁт:Ёа#и:Се:оЗнтМ#аiле:;:=:РеgзgОс:jk-:

:аиЕн,ЗасъМkНОБ%  ::gгНоИзgд::СжЛgнТ.?9% Ж  ПОВеЧе  ПОхвала.  Аз
През  те3и  години  Бакалов  няколко  пъти  се  среща  с

Плеханов  и   има   възможно,ст   надълго  да   беседва   по
про.блемите   на   -ёоциалиістичеіското   движение   в   Бълга-
рия.91  Тези личн.и дългогодиш11и връзки поддържал'и трай-
ния  интерес  на  Плеханов  към  българските  социали`сти.
Централният  комитет  на  партията  и  лично  д.  Благоев
з.наели,  че  Бакалов  и  Плеханов  са  в  ед,на  редовна  ко-
ре,спіоінд.е`нция,  ,и  те  чс`зто  ,се  оіб.ръщали  ікъм  Бакалов  за
неговото  по.ср'едничtество.

89  Когато  през   1897  г.  Бакалов  и3дава   „Отчет  на  руската   деле-
гация   на   ЛОндонския     конгрес",     направен  от   ПлехаFОв    то1.1   му
пише   следното:   „На   обложката   аз   поставих   вашата   фамилия   ка--fg-жЁаз*ЖьЛ;ЁЯнеg:ва.ВТиО.РixЕтЯ.РГ=нМ:,::2Е6е.МеИЗ""ТеэатазпюпносЖ

90  З.Оо.ОнеG,  В.  И.  Цит.  съч.,  с.  226.
91   Гос.  библ.  СССР,  отдел  рукопис,  ф.  3б9,  к.  №  236,  ед.  хр.  27.
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Така  наприме,р,  кбгато  през  есе.нта  на  і898  г.  Ёакалов
заминава,  3а  да  участвува  в   конгреса   на   Германската
социалдемократическа  партия,  Блаюев  го  замолил  да се
догс,вори .с  Плеханов  за  ед,но  п.о-активно .сътрудничество
в   социалиістическия   печат.   На   автори   като   Плеханов
Благоев  разчитал  да  увеличи  абоінамента  Iна  сп.  „Ново
време",  което  по   тоіва   в,реме   и3питвало   .сериозни   фи-
нансови  затрудне'ния  поради  появяването и  на други по-
литичіески   с.іисания.   „Право  ти   ка3вам,  пише  Благоев,
че  се  боя,  ч,е  но.вите  спи,сания  ще  отцепят  много  аtбона-
ти.  Остава  да  се  направи  нещо,  3а  да  се  и3ібегне  .нама-
лението.  Хруміна  ми  една  мисъл,  която  е  незбиточна,  но
ще   ти   я   кажа.   дойде   ми   на   ум   за   Г.   Валентин.o-
вич.  Как  ти  знаеш  нIеговите  работи?  Лично  аз  с  нег`о не

:%п;;,:[#таем:реадё%оти:р::ез#3,:%аклоортеосп:енд:,рьху%%яс:3:3
1884-1885  г.  с,оциалистиче,ско  групиране,  но  инак  не  се
п|о3наваме.  Ти  го  п|о3наваш  добре.  КаК  мИслиш,  би  лИ
приел  да  напише  за  „Ново  врем.е"?  Зная,  че  той  е  из-
вън,редно  претрупан  с  ра,бота  и  се  бори  с  въпроса  за съ-
ществуването,   к.оето   го   п'р.иідобива с пер,ото  ,си.   Бих   ка-
зал  да  му  се  даде  3а  статиите  хонорар,  н.о  какъв  хоно-

#иРел:°вЖъерЧудтаазМиУмПиРсеъдлЛОиЖ:иШш?иВмЪиВкВаСfКяИ,нСаЛ#3gшР?:.%;
В,ръ3ките  на  Бакалов  с  Плеханов  продължили  дълги

години.  Бакалов  о,стаіна  през  целия  си  живот  н.егов  пок-
лонник,  но  това  не  му  попречи  по-къ,сн,о да  ра3критику-
ва  греішките  на  своя  учител.

По.дчертавайки  ролята  и  значението  на  личните  к.Он-
такти  като  форми  за  изява  на  определени  връзки  и  яв-
ления,  ние  ще  сп,рем  в.ниманието  на  читателя  й  върху
една  друга  лично`ст,  коятіо_ .също  така  има  ,своя  дял  за
поддържане  на  трайния  интере,с  на  Плеханов  към Бъл-
гария  и  3а  разширяване  международните връзки  на бъл-

:а%%ИаТтеникМанРаКСЕ;:Е.аноСв?а33еfz',нМао:ап#g::рЪиКтеПРнИаЯТсеоЛ.
циалистическото  движение  -   Кръ.стю   Раков.ски.  Пото-
м'ьк  на  фамилията на гол,емия  българск'и  революцио,нер-
демократ  от  епохата  на  нашето  нацио,нално.осво'бодител-
н.о  дв,ижен,и,е  -  Геоірг`и  Сава  Рако.вскtи,  .т,ой  дълги  годtи-
ни  е  бил  активен  участник  в  българ.ското  .социалистиче-
ско  пвVжение до іначалото на нашия век.

g2  ьлсiеоG8,  д.  Съч.  Т.  20,  С.   13б.
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Още  като  ученик  в  габровската  гимназия   Раков,ски
бил  и3ключ.ен  3а  участие  в  издаваието  и  разпрон:тране-

ЁЁ;::?НЁ:;ЁЁiЛл::д:ааТ;а%%бкР:°«Т#.::':а%%3:В:kдТие?теgТ€сдл%е3дн:О:ЦН:а:Ё§:
цина,  а  след това  право.  „Избрах  медицината,  пише Ра-
ков,ски,  защото  тя  по  нашите  схваіца,ния  то,гава  даваше
въ3.можност  да  се  влезе  в  по-близка  и  непосредствена
ВР€З:,3иСстНиаrРа°нде:`;.9:и  в  женева  през  і89o  г.  Раковіски се

впуснал  в  активна  общеіствено-политичеіска  дейно.ст сред

:#:аШkЕ%:РниР[ееВ%:#иИОнНаН%ЪСлТгУадр:сНкТ:::'ОсlИудСеТнатНсакЛа:%Е:а':?
демократическа група.

Туік  той  още  през  същата  година  се  запо3,нал  с  Г.  В.
Плеханов и  почти  всички  членов,е  на  групата  „Освоібож-
.іение  на  труда".  Най-бли3ки  били івръзките  му ,с  извест-

БаТйвРеУйСцКаариЕеБОаЛк%,gсИкО#еуРсhтаанВ:B:rоВнатНаОкВi]иалЗ::%ЛgЧт.::
кива  видни  дейци  на  международtното  социалистическо
цвижение   като   Фр.   Енгелс,   Вилхелм   Либкнехт,   Карл
Кауцки,  Роза  Люк,сембург,  Жан  Жорес,  Жул  Гед  и  др.

Личното .общуване  с такива   знаменитости  на  меж,іу-
народната   социалдемокрация  помагало  на   Раковски  и
на  останаліите  члеінове   на   българската   студеінт.ска   со-
циалдемократіичеіс.ка   група  да   се  заповная.т  по-отблизо
с  теоретичеіските  и  практиче.ските  проблеми,  които въл-
нували  различните  отряди  на  международната  социал-
де8:g8:Ё:Я.близки   връзки   раковски   установил   ,с   ро-

3а   Люк.сембург.   Тя   имала   вече   гіолям   опит   в   рево-
люіционната  борIба  и  солидна  марксистка  подгот.овка  и
помагала  на  младите  си  български  другари  3а  усвоява-
нето  на  марк,сизма.  „Заедіно  с  Роза`Люксем.бург,  пише
Ракіовоки,  ние  ръков,одихме  маркси,стки  кръжоци  за  са-
мообразоваtние.  Заедно  с  другите  другари,  чужденци  и
руснаци,   ние   организирахме   с   нея   социалистическит.е
елементіи  в  Женевското  ,отудентство."  Раковски,  както
и  останалите  българи-соіциалдемократи  прит.ежавали то-
ва   преимущество  пр'ед  своите  колеги  от  Бъл,гария,   че

93  В.   „Комунистическо  3наме",  №   15-16,   1926,  с.  24.
94  Пак  там.
95  Пак  там,  С.  24.
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имали  възможност  да  слушат  й  и3учават  марк.си3ма  от
първои3точници+е,  да  бъдат  слушатели  в  техните  ауди-
тории,  да  се  к.онсултират  с  тях,  да  беіседват  и  ра3гова-
рят.  Това  имало  обаче,  от  друга  стРана,  както  ще  ви-
дим  и  по-нататък,  отрицател,ни  последствия.  Откъснатй
от  социалистическЬто  движ.ен,ие  в  България,  те  іподхож-
дали  към  неговите  проблеми  твърде  книжіно и а`бстракт-
но,  несъобразявайки  се  ,с  условията,    при    които  то  се
е  появило,  и  твърде  м.ного  унифиц,ирали  задачите  му  с
това в западноевропейските страни.

Но  Раковски  тук  не  само  усвоявал  и  усилено  изуча-
вал  маркси3ма.  Той  става    един  от  активните    дейци `на
социалистическою   движение.   Заедно    и   пIод  бли3кіото
и  н.епосредствен.о  ръководство  на  Плехаінов  Раковски  е
един  от организаторите  на  първия  и  втоірия  междуна,ро-
ден  студентски  социалистически  конгреіс,  провели  се пос-
ледователно   през   1891   г.   (в   Белгия)   и   пре3   1892   г.   в
Женева.  Главната  задача  на  тези  конгреси  била  -обе-
динява.не  усилията  на  студентите  в  борбата  им  за  раз-

ЕЕ::ТЕасНтеуНдИеентПиРт:Г9gИ'П`ИТе  На  СОЦИаЛИЗма   сред  работ,ни.
Близките  връ3ки  на  Раковски  с  Плеханов  и  Засулич

г.о  въвели  и  в  обкръжението  на  Фр.  Енгел,с.  За  голямо
съжаление   преписката,  която  Раковски  водил  с  Енгеліс
чрез  Вера  Засулич,   не  е  запазена.97  дълги  год\и`ни  Пле-
ханов,  Засулич  и  Раковски  работели  съвместн,о  в  руско-
то  революционнс  движение.  Раковски  уча.ствувал  актив-
но  в  цялостната  теоретическа  и  организационна  дейноіст
на  Плехановата  група  „Освобождение  на  труда".98  Той
изпол3увал  връзките си с гру,пата на  Плехаінов, за да пре-
вежда,  издава  и  ра3пространява  нейните издания в  Бъл-
гария.   ПО   тоіва   време   той   бил   главното   .съединител-
но  3вено  между  тази  първа  маркісистка  група  зад  гра-
ница   и   социалистиче`ското  движение  в  България.   „Ня-
мам  адрес  на.-Раковски,  пише  Засулич  на  Плеханов,  а
ми  се  искаше  да  го  помоля  да  уреди  абонамента   (на
изданията  на  групата  -  б.м.)   сред  българите.  Напише-
те  Вие  сам  на  Раковски  за  това  или  ми  изп.ратете  не-

96  fJоко8,  Сг.  Цит. `спомени,  С.  87.
97  Вж.  „Комунистическо  3наме",  №  15-16,  1926,  с.  24.
98  Вж:  Сборник  Группа  „Освобождение  труда".  Т.  5,  с.  152-153,

199,   185.
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говият  адрес."99  В  тия  години  Ракоівски  се  изявява  и  ка-
то   талантлив   пропагандатор,   и   сам   автор   на   редица
брсIшури  и  статии.  Отнасящи  се  както  до  въпросите  на
международното  социалистическо  ідвижение,  така  и  до
проблемите  на  руското  и  българското  социалистическо
движение.

Усилената   му  теоретическа   работа   се  съпътствувала

Ев:жПеРнаиКеТИЁ%СйКОиТ#аМгУолУяЧмаС:::Ви%#?Тг%3:В#::kНае
не  връзките  на  групата  „Освобожlение  на  труда"  с  ре-
волюционните  организации  в  Русия.  В  тези  среди  тойісе

:ааПрОкЗсНи?сЛт'к:ВЪЕРлЗиазЛабЖе::ОТрая3gвСа,Р%СлКiазТкааР::ОЛпЮл::gЕ%БКа±
В.  Засулич.  Рябова  била  негова  вярна  съратничка, коя-
то  помагала  на  Раковски,  както  в  осъществяването  на
връ3ките  му  с  руските  революционни  организации,  така
и   съ.с   социалистическото  движение   в  България.   Раков-
ски  изпълнявал  самостоятелно  важни  партийни  поръче-
ния,  отнасящи `се  цо  разпространение  задгра"чните  из-
дания на руските социалдемократи, и до подпомагане на

Ё#Ко:вТаен:Р3еВЁЁ:FЦиаИнОио:в:Рр:аi#а:вем:;п:аир;:КZ:чо;:взКиаЁр:::сЁъ3ЩііаЕВ::.
вате,  че  те  ще  стигнат  до  предназначението,  обърнете се
към  Раковски,  той  ще  намери други  пътища,  за  да стиг-
нат  парите в  Русия."О

Раковски  е един  от организаторите на  нелегалните ка:
нали,  чрез  които   „Освобождение  на  труда"   подlържа
връ3ки  с  Русия.  ТОй  снабдявал  в  повечето  случаи  рус-
ките  революци.Онери-с  паспорти,  в`  това  число  и  с  бъл-
гарски,  и-водел  шифроваіната  кореспотде.нция  с  нелегал.-
ните   о.р.ганизации  в  русия.іоі
.   В  краF`на  90-те, години  р.ер.олю1щонерът  Раковски  е
в .ст,цх,ия.та,,.€и.+  Т,ой:.н.реднокрg?н.o.-щ.е`  пцше  след, т9в,а,.че
.универ,ситетIс,ките-и3пц.-ти   и .лекции   вече  е  изо,ст-.арил   н.Ф

ЁЁ°Ё:кgн#:Ёв;еiЁоЁ:ЁЁТ:И;Ёg=#ИЁЁ3ЁрЕМ§У:к:аВ€:::ИаЕ:кЕ:jм::Ёе;:е:;#:е;:Т)Гi::;Ё;iаiЁ
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99  Пак  там-i  с.   153.
іоо  АдП,  В.  380.  2.
іоі  АдП,  В.  380,  1.



лични  места  в  града.  Заедно  tc  немците,  които  тук  са
организирани  в  нелегални  кръжоци,  ще  положим  3аед-
но  венци  на  гроба  на  революционерите.а102

Трябва  да  кажем,  че  след    като   Раковски  завършил
пре3  1893  г.  Медицинския  факултет  на  Женевския  уни-
верситет,  той  се  прехвърлил  да  живее  и  учи  в  Берлин.
Тук  той  записал  да  следва  юридичеіските  науки.  В Бер-
лин,  както .се  вижда  от  горIепіосочения д.окумент,  той  ве-
че  е  установил  бли3ки  връзки  с  діейците  на  Германска-
та  социалдемократическа  партия  и  на  руската  полити-
ческа  емиграция.

За   оказаното  му  доверие  от  ст`рана  на   Германската
социалдемократическа  партия  голяма  заіслуга  има Пле-
ха.нов.  Виждайки  в  лицето  на  Раковски  едиін  енергичен
и  талантлив  маркtОист,  съчетаващ  умело   публици\стика-
та  с  опитността  веч.е  на  професионален  революционер,
който  може  да  бъде  полезен  на  германските  социалде-
мократи, Плеханов го препоръчал інай-горещо на  в.идния
деец   на   герман.ското   и   международното   раб.отниче,ско
движение,   на   близкия   приятел   и   веріен   съратник   на
Фридрих Енгелс Вилхелм Либкнехт. „Скъпи   гражданино
Либкнехт,    пише  му  Раковіск,и,   току-що   пристигнал   в
Берлин   (октомври   1893  г.  -б.м.),  поради  това,  че  иіс-
ках  да  Ви  видя,  граждани.нът Плеханов  ми  даде  діо Вас
препоръчително  писмо,  което  тук  прилагам.  А3  Ви пи-
ша  това  писмо,  за  да  узная  дали  сте  се  върнали  вече
от  Кьолн  и  в  кой  д.ен  и  по  кое  време  Вие  може  да  ме
приемете.  Имам  чест да  Ви  цредам  братски  привети  от
гражданката  3асулич  и  гражданите  Плехан.ов  и  Аксел-

БОадi,еЗоОдЧеалКоВаL=екНр: рВаа::gк:.Т,Г,3;ВОР  ОIСТавам  предан   ,на
С   активната   си   дей.ност   Раковски   бър5o.   опраЬдал

.ц'оЬ+фиёт_О  на  ПлеханоЬ  и  Засуjlйч.   Гкр,іманските  hруга,

.рц   били  доролни  о+ `Рако-вски  и  считалц.  за.  ilужйо  д-а
и3кажат  възхищен'ието  си  от  ..чеГЬ  hрё.д ,руските  іСи  дРУ`.
гари.  Само  една  година  ,след  приістигането  на  Ракdвски
в  Берлин  и  от  запо3наването  му ё  Лйбlкнеk.т  пЪсл-ейF±ияi
пише  на  Плехаін,ов:  „Раковски  е  Iейи,н  ,прекрае€ц   tМла-
дей.«104

За   оформянето   и   израстването   ша   Раков.сии   като

`;:Е%lПсПпа.,і,.8СоВZбнОg:евН;евТаРУiда:.аТЬ±'сСй%7:іТ%6i,і935,с.2іо.

іо4  пак там.
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Ё%еаЦ#ТлеЖдвУНаhРоОifgгоТв€Щ:gепОоГg:ХаНарЕ%%gс#иЗ,:%:##
зъл  бързо  в  ръков.одЁите  среди  на  Втория  интер.нацио-
нал.  Освен   Ic  Енгел.с   и  Либкнехт    Плехано,в   запознал
Рак.овіски   и  с  големия    фріенски   ісоциалиіст   Жюл   Гед.
„Скъпи  Гед,  му  пише Плеха,нов  в `едIно  пи`смо, tпрепоръч-
вам   ви  едиін    от   нашитепочитатели,   младиябългарин
Ракоівски,  един  талантлив  и  дей`ствително  предан  на  де-
лото  ,на  социализма  другар.  Тъй  кат.о  Раковски  не  знае
Париж,  а  той  би  поисікал  да  получи  изве,стна  представа
3а  п`Оложе.ниіе.то  във  Фр.еноката  работническа  партия,  на-
дяівам  се,  чIе  няма  да  му  `откажете  да  му `дадете  в,сичк`и
необходим и ісв ед.е`,ния

О.т  писмотіо ,на`  ПлIеханоів ісе  вижда,  че  Раковісии  іе іспе-
чIелил  довер,ието  на  Плеханов  и  той  го  п'репоръчал  ка-
то  доверен  човек на  най-видните  дейци  на  международ-
ната  .социалдем.окрация.  Чрез  .него  те  се  информирали
за социалистическото и работническото движение в   t>ъл-

:22:я6т%лgьоgоъцкиоавLоид:нтиитчеесдкеойтц:ид:%жр:ендиепавртЕL::3:;:
това  до  иЗвестна  степен  се  дължи  и  на  личните  контак-
ти,  които  те  поддържаха  с  едIин  .от  інеговите  дейцIи.  От
своя  страна  Раковски  със  статии  и  кореспонденции  до
българския  социалистически  печат  3апо3наваше  партия-
та  .на  бълга,ріскит\е  ісоциали,ст,и  със  състояни,ето  на  с,оци-
алистическото движение в света.

От средата  на  90-те год.`ини  .на `миналия  век   Раковски
постепіенно Ice   откъснал   іо'т   Българіия   и   главната  него-
ва  дейност  е  в  руското  революционно  движение.

Заедно  `с  първите  пионери  на  руското  социалистиче-
сио  движение  той   взIел    актиівно   уча`ст.ие   іи   Iв  Iборібата

§Ё:gцgи:сSН:а:т%:й:`;г:ае?;с:тВ::у:в°аб:о;'g:::gЁ#ЁЁg„К:СЁИ:ЗарЪлеЁ`i.gИ#Ва:Ё:
си.3ъм"  Раков,скIи  пристигнал  в  Петербург  със  апециал-
Н'О `ПОРЪЧеНИе  от  Пл`ехан,Ов;1o6

РакIовски  -приістигнал   в  столицата    на    ріе,волюцисшна
Русия  в  един  момент,  когато  біорбата  междv  народни-

вЦеИсТтенg,Мва%%БИбСаТтИаТеп;3тибвИЛнаарО:ЩдениЗчаеТсИтХвНоат%а.реКваоКлТ:цеиgЁ:

Группа   „Освобождение  труда`:,.  Слб;  JTgn  ЗZ  с._ 2Е9:
1О6  Вж.  Группа  „Освобождение  т-р-уда".  Сб.  №  4,  с.  274.

.-````     `   гJ  ---__     |,  __  _  _1о5   вж.
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ните  мар.ксисти  отидоха  на  вр.е.менно  съглашение  с  „ле-
галі.ните  маркізисти",  използвайк.и  техните  легални  изда-
ния.  ТОва  не  пречи  обаче  на  революционните  маркси-
сти  и най-вече  на Ленин  да  подхвърлят на  унищожител-
на  критика  възгл,едите  на  „легалните  марк,с1гіісти",  ,които
ревизираха един   от основните въпроси  на  марксизма -

:g#:ацТиУяР.аТёъ::у#:еейТ#ИавТаизИдаСн?иЦяИтааЛИ:ТаИЧ,:::::#:ё
марксисти",  като  „Наше  слово"  и  „Начало".  Раков\ски

::::ГтаРкОаРЁ:на3%ъбТрЯg:::'РО7.РБЗ:иб#ИиЧзадВа?нНkеятКоайКТпОом'ВктПиеj
и  една   статия  за   политическитё  партии   в   България,  в
•к..оято  tот   марк,сIист'ки   по3ици,и   обя,сінятва   обще,ств.еіно-по-
Лtитичеіскtия  жив.от  в  .стра1.ната  в   края   на   90-те  го,диtни.108

Пре3   цялс;то   време   на   престоя   си   в   Петербург   той
поддържал  бл.изки  връзки  ,с  Плеханов   и   ,изпълнявал
указанията  му  за  разобличаване  възгледите  на  „легал-
ните марксисти" и народниците.

С  малки  прекъсвания  Кр.  Раковски   работил   в   Пе-
тербург  до   1904   г.   За   рев,Олюционна  дейност  той   бил
изгоінван  няколко  пътіи,  но  поради  за.боляіваніето  на  ісъ-
пругата  му  Е.  Рябова   той  намирал  разл.ични  поводиза
пребивава`не   в   Русия.   В   Петербург   Раковски   се   запо-
3нал  и  с   книгата   на   Ленин  „Какво  да  се  прави?`.,  а
малко .след това tи іс н,ейния  аівтор.1О9

След  1903  г.  Раковсии  преми,нал  іокончателно  в  рус-
хото,   а   след   то,ва    и    в   ру`мънсtкото    ісоциали,стическсt
движени.е   и  пост.епеннLо   скъсал   със   социалистиче`с`кото
движ.енtиіе 'в  Бългаірия.  След  последното  му 'изгонване  от
Руаия  прtе31904  г.  той іпиш.е:  „да ,сіе  върна на` Бал`каните
аз  нямах  никаква  охота.  Міоят  интере`с  към  тях  с.е  на:
маляваше,  колкото  повече  се  сближаваха  с  руското  ре-`
віолюци.онн,о дЕижение."11О А това ,сбліиж,еіни,е  беше` запоtl-

107  Вж:  Энциклопедический.словар  ,,ГРАНАТ".  Т.  41,  ч.  2,. с.-175.
108  Вж:   „Энциклопедический  .словар:`', -Цит.  съч.,  с.  .45~  доt 1903.г\.

::Ё:ВСБ:дgg,дПйСнВсаар:З°И:е гС;::#ов:  ЗН#:§:Еg:НИсЯъшПt:Ч.а;Т  Ёз.пПоС#g:

пmр:Ви:=Еgнаие#СанРаОвВечеТиетГОЛ.?ВННЯатрГие8тОийз-#ГаЁ:НиВнсаТрУоРвГеН::::u:
е  импоінирал  на   Плеханов  и  в  своите  трудове  той  часто  се  по3о-

БаиВЁ  лНеани:ЖН:%ЗgниГ:?От:. [#.ИГ88.ПедИЧеСКИй   СлОвар ....   с.   і76.
lOJ  Вж:   „Комунистическо   311аме"   №   15-16,   1926,  с.  77.
11О  Пак  там,  С.  77.

72

інало  твърде  ра'но,   іза   това    допринаіся   тівърд.е    м.ного
оженва,нето   му  за   Елизабіета   РябIова.   През   1897  г.  ,Ря-
бова .пише на  Плеханов:  „Ра,коIвіски  няма  в,ече това  влия-
ние  и   в`ръз.к,и   в    Бъл,гария  ,както   преди  три  години    и
руските  марксисти  трябва  да  го  привлекат  още  по  бли-
з'ко  към  сі€бе  іси".Ш  Но  Раков,ски  продължаіва  вое  така

Еа  ::ръ%врсотдвиунваа.  вб:#:3р##смио  #g  по:g:ан:SрЁторясбвоовя:
пишіе:   „На   новіогодиш,ната    вечеринка   в   Пар`иж   пре3

Ё#иЕИр[::о::хГi%р:g€С;Р:е:;ИсТкЁиъНgа#ЁСiЁеа.:п,а3с%%Л:',НтИиЯхРбаяКлОВiКуТ
Раковісіки  често   гов,Орел   на   Iсъбрания  и івечери.нки,  ор-

ганизи,ра`ни  от  руската  колон.ия   за   България,  за   петве-
ковното  турс`ко  робство,  за   б`ОрIбата  на   бълга.рите  пр.о-
тив   османските   поробители,   за   идеоло3ите   на   българ-
ската  национална  революция  и  т.  н.  В  писма  и  разго-

:%РшИатСаПп:Б:а'::':.Т:О.й3аГО;В:°лРiеаТр,с'kЗаатiНапТgf:я:иТпГра.Р',И3"Ь:3
връзка  с  и3даването  на  някои  произведения  на  Енгелс
в  памет  на  рано  загиналия  български  социалдемократ
Слави  Бала€анов,  близък  .приятел  и  другар  на  Плеха-
но'в,  РакоіВ,ски  писал  на  Плехаінов,  че  ,се  чув.с`твува  член
на  бъл,гарската  социалде.мокрация,  към  която  има опре-
дIелени  за.дълже,ния.  „Помніите  л,и,  Георги  Валенти'новіич,
че Вие членувате в  между,народната  комисия  по  издава-

Е,:каТ#УiдаОВБ:енаНпаишЕаНГkеаЛкСс:%tиБа:%`8:атНаавЕ:g:бкаоН:,':ёияА.З.
След    като    му    ісъоібщаtва    каквtи   средіства   са   ісъбрани
в  България,за  издаването  на  Енгелсовите  съчинения  на
бългаIрски;  Ракоівіс"   пише   п,о-,нататък:   „Неотдав,на   аз

:%в.%б:8:.а:еК:оМмоЕ%Ё%_:3ЕТ%.оНфаияНадТИсТееоббЪъЛрГнааРИkъ3СБеа:
и  да 'Ви  помо;пя  за  една  с`татия,  което  правя  с  голям`о

ЁjдоаЁеО;:н::Те:зТЁй#е§Ё::ИТ:е:б:ЁЁе±С;вiс:::к:Ё:Н;ОБ:Вi}ЁЯМ:се::о;ЁагЗ:иЗН:ЁЗЗЁiЁ:

статия-`щg ни -jір.и,н9€е. голя-.Ма. полза.  Още  едйн 'път  Ви
tм6ля,   напраівете  та,зи  услуга  на   нашата   паIртия . . .   За

111   АдП   ..  .   В.   380.   4

mяi}:аРЕИй{п8т9а7вм.Г..:;ь.С8,В.
(Писмо  на  Е.  Рябова  до  Г.  В.  Плеханов

и  АдП,  4.  246  и  БГ  19.3.
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fм?ТО:Опаа3веЕеБ%ОрЕ3,ggи:(ВАеЕсаелB:ЁНlВFб?#)#аИпЧиш-еgё
`статията  и   ми  я  пратете.  Аз  ще  я   пр,ев.еда   'и   из,пратя
В   ООфИЯ."114

Пірtиівед,охміе  тез'и  няк\олко  реда,  за  да  ,се  івиди,  чіе  Ра-
ковски  до   1903  г.  не  прекъсва  връзките  си  ,с  партията
на   българските  социалисти   и   преди   всичко  с  благоев-
ското  революционно  марксистко  течение  и  лично  с  ди-
М'ИпТ;8зБрЛаазГгОлееВkдания  период,  т.  е. от началната МУ  дей-

ноіст  в  българіското  социалистическо  движ.ение  до  раз-
ц`епле,н1ието  іпрез   1903  г.   Кр.   Раковсии  заістава  на   стра-
ната  на  Благоев  и  ревслюционните  марксисти, като  из-

#]РЧзИаМед::РИ;°дйеНнаевНсекГ:::Т:рС;пЮаЗИнС:КЖеейН::Тtр::::::
историческата   н,еоібходимо.ст  от  образуването  на   соци-
алдемократическата  партия  като  политически  авангард

:ЁиР::°::И,:ееС#3а:gи#Л:::;#:тКиавРенИ:е:ЁЯн:°%:::а::#:::
социалистиіческо движение,  като  човек с  широки ,между-
народни  връзки,  с  оформен  вече  маркісиістки  мироглед,
той  не  можа  свIо.евременно  да  се  ориентира  в  трудните
условия   на   дребнобуржоазна   България,   които   съвсем
не  блаюприятствуваха  за  проIпагандата  на  социалисти-
чtеските  идеи.  Макар  и  тіеорtет,ич.е,ски  добре   да   ра3біира
историчесKата  необходимост  и  значението  на  социалде-
м.ократичеіската  паIртия   като   пол.и"ичIеоки  вожд  на  ра-
ботническата  класа,  в  теоретическата  си  дейност,  кога-
то  на  прqктика  трябваше  да  се  решава  то3и  въпрос  и
в  България,  той  счита  за  нужно  да  се  позове  на  опита
на  3ападноевропейското  социалистическо  движение,  къ-

€:,:':ЪОрiСаен,:g:ЁFие:iТаВУрВааб%':н%Тч:?сЪкЗадтааВ,%:`::%,'НаасИлКеОдН:gвИ:
и ісоциалд.еміократіичіеска  партия.

скFеп#ОвЖреемдеРУнГ3ЯБеуздлаудС±аОнбсЯкСиНяИкПоОн3FрЦеИсЯТиасНлаедРанКеОг`%.,
когато   т,ой   зае`дно   іс  друга`рите  tси    Слави   БалаIбанов,

:аТтОЯсНпиТаОнГ]::'„8:::а#дУеТмаофкОрВатЧ.,двР.кЗ:::Ч3НаасХтаъпдваахИа3Ё::
зата,  че  е  рано  ощ\е  в  България  да  с,е  пристъпва  към
организирането  на  с.оц\иалдеміоікратическа  партия,  чіе   на

іі4  Пак  там.
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този  етап  ново3араждащият  се  пролетариат  трябва  да

s':ц3Е:а:g::gатрНяебвВаПдааРТ:оЯ'п%д:о+ИвКяОiНОзМаИЧперСеКдИст%ЕГ#

#еУвцУиЧа`СБТлИ:гЬВевП°иЛИнТеИгЧ;евСиКтаеТасъбрОgтбнайцЗапЗ::Е:::::ч:хеа-
':ЁЁ:ЁЁ:ЁЁЁ:#ка%:Б;п:р:о:л:евИт3:и#Jg:а%Н:еоТвЁiНеаНсе::Ж:ЁН:е:В::и:::е`'Ё:§:

явиха  като  истински  ученици  на  Плеханов  в  тия  годи-
ни и  се оказаха  по-3рели  марксисти.

ю3Fиg:Ё38,%%Еg::И:ЁРиоПбРЕЗа,в[а8::и:.иF:еЖсЕУкПъ:мРТБСрТёdИhСЪи-
със  'своя  авт,оріитет   помогна   міного   на   революционно-

Ё#е::Ш:н:оБв%Ё:аеЯк:§§#д:о:3]%О%3С':::О:#еО:дее:ЛрС:Т:ВеРОрЁв%нТоаЗн:аМелс::::`
ната на революционния марксизъм.

друга  голяма  эаслуга  на  Раковсии  е,  че  още  в  те,зи
раінни   години   на  своята   активна  дейност  в  междуна-
родното   социалистическо   дв,ижение   с   таланта   си   на
теоретик,   публицист   и   организатор   той   спечели   дове-
рието  и  обърна  вниманието  към   България  на  такива
видни  дейци  на  международна.та  сощиалдемокрац'ия ка-
то  Енгелс,  Л.ибкн.ехт,  Плеханов,  Ліенин,  Р.  Люксембург
идр.

до  голяма  степен  БРСдП  дължи  на  Раковски,  щ.ото
біорбата  на  Благоов  в  България  в  защита  на  револю-
ционния  марксизъм  да  стане  широко  достояние  на  ре-
волюц'ионните  аили  във  Втория  интернационал.  В  бор-
бата  за  създаване  на  марксистка  партия  в  България,в
борбата  против  народн,ичеството,  протиів  буржоа:іната  и
дребнобурж`оазната   идеол.огия   Раковсии   има   заслуги,
Iк.Оито ініеведнъж   и д.  Блаіг.о,еів  е  подчертавал \и  и3тъквал.
Получил  солидна  марксистка  лодготовка,  обогатена  от
оhита  н.а  международната  социалдемокращя,. той  разі-
гърна  активна  пропагандна  дейност  както  В  нащия,  та.
ка  й  в  задгр`аничния  печа`т.  „РаКовски.  пише.Ряб,'ова ца
Плеханов   `пр`ё3   189б   г.,   написа   3а   България   десетии
|статии."115   В|сяка   статия   на   РаКО3`IСКИ   ИШа    да   ОТГОВ,ОРИ
на  важн,и  тео.ріетически  и  практически  въпроси,  вЪлну~
ващи  социалистическото  д`вижение  в  България.

іі5  АдП  В.  380.   1.
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Партийното ръководсmо  в  България  и  лично  Благоев
били доволн`и, че на  международ,ната  арена  `сіе  подв.изава
и  ра3вива  активна  дейност  един  социалист,  произля3ъл
от  нейн.ите  редове.  Той  бил  желан  автор  в  българския
социали`стич.е,с.ки   печат.   „драги   ми   Кръстьо  -пише  .му
Благоев  през   1903  г.  -_ Вчера   получих  твоето  писмои

€::,3ак:кдв%тТоИ%:ГОм:gРz;пЕgп:Е?{Гі?бСЪРтЦнеоЕеFн::тМаеСТмЯеkСf;
Благоев  tи  Раковски  до   1904  г.  били   бливки  и  сърдеч-
ни,  иэлизащи   извън  рамките  на   официалните  в3аимо-
отношеніия.   В   писмо  до   Раковски   през   същата   1903г.
Благоел  му  пишіе  следното:  „Още  в  Русе  (по  време  на

#3:3ТжИеЯниКеОтТоГР3:Тстбавg:`)дуМмН:ГОзаМИтр;Е:gтеода,иРнааЗнКсРоИв%
положени.е,  в  което  Благоев  е  изпаднал  -  б.  м.)   и  да
тіи  кажа:  наместо  да  ми-даваш  пари  3а  ра3ходи,  дай ги
да   преживея,  догдето   настъпи   по-благоприятно  време.
Но  беше  ме  срам  да  ти  кажа.  Сега  подир  Бакалов,ка-
fO  ти  е  пIисал  и  знаеШ  моето  бе3и3ходно  положениlе, ре-
ших се да т,е помоля,  ак,о ,имаш малка  възможност, пра-
ти  ми  го  400  лева . . .  Ще  гледам  да  ти  ги  изпратя  по
ВЪЗМОЖНОС.Т  `ПіО-іСКОРIО." 117

Този  факт  идва  да  потвърди  голямата  близост  меж-

йYзвg::нМааТеап#ЕИипЕ:лgоЪсЛтГтааРСнКааТБалаСгОоЦеИв?ЛкдоейМт°оК%:Ц#::
що не  би  се обърнал  с подобно  писмо  към  човек,  кого-

Ё:Ор:а::дмgесСЁ}Ем:и::ИеУВИнааР:с::0:С:i:iО;,С:Т:;:а:д:аkНдИ:#:Г:#:;ТеЁКk::ЁОл:е:
ханов, за  Благоевия  морал  беше чуждо да държи в  еди-

Е::и:FаОбсЕ.РИБЯлТ:FоСеТвВО::::Lаас:шдеРУсГИуЯвg#ееИнТиееСzЪ#берХ:

::::КцИйо:::е::иkИеСнОиКе:,НкеъГ::::ас%емйНтОоСйТ3еЕЁСКрОаТбОотРие;
дълги.год,ини.  Благоев нееднократно е изтъквал  големи-
т`е, 3аслуги  на  Раковски  в  'борбата  му  против  народни-
.чеіството,. за. разчистваінге `.на   почвата   за ,.социалистичес-
к`иіте .щеи  в  България.  В,  с1юята,знамеш'ита  кц,ига  „Прц-
``н.оіс  към _и,сторията   на  IсіQциали3ма   р   България",  `изля3-
ла   пір,ез   1906  г.,   Благоев,  п'равейк.и  ра`вноGметка   на  ,и,з-

ііб   Вж.   Бла!Gое8,  J7.  Съч.  Т.   20.  с.  300.
117  Пак  там.  Съч.  Т.  20,  с.  318-319.

..7.6

###Яп::аS:Ц#g#ИеСТ#:Зи:?ТkаПрИкТс::ст'6%аеЕР:ВБ:ЕТа:Ё:
П.  дебоірIов   (Паісманик).  Раковски  дава  пълният  обл`ик
на Пасман,ик ка.то л.ичноIст и  пиIсат\ел." И  за да  подкріе-
пи  мисълта  ісіи,  Благсюв  привіежда  едIин  п.о-голям  ц,`ита'т
іот  ,ста.т.ията  на  Рак.оівски,  насоч`ена  `против  еди.н  от  идео-

#:,зд:%оg3в.н,#нсиечг::n:35gаБаkноавсёкирЕ,:кдяебоер%::Е3%т
възгла.сявате  бе3'почвеноістта  на  социали3ма  в  България.
Виіе     пишете    сіега     против    „революционната     деятел-
нtост"  и ое провъзглаIсявате парти3анин  на  „съзнателната
еволюц,ия",  кога.тіо  прIеди  това  віи,е  бяхте  не  са,мо  .отчаян

Е':В8::еЦТtОЕ%РрgвоСлОБЕ%%Е':Б'иН'ОотВ%:мИиТ:Х:оец#:::':ЕГЯдТа€
же  и  Ice   пъхахтіе   между   немските   анарх.исти   в   Цюфих.
В,сіичюи  рен`егат,и  зах,ващаха  о.тта,м:  да  се  обявяват  про-
тивнIици  .на  „ре'волюцията",  за  парти3ани  ша  іев,олющия-
та,  с  която   дума  те  в,същ',нIо.ст  иіскат  да  при,крият  своите`
поздрав,ителни  търгіоIвийки.  Преди  4-5  години,   ако   ів,и
беше  лес`но,   вие  іцяхт,е  да   удавите  ,с   ед,на   капка  ,вода
q$Qички  буржоа3ии  на  свrета,   но   сега   ви\е  с   „псшулярно-
шаучніи  цели",  разбира  ісе,  'піеіете   хвал\ебствени  п.есни    на
СшЪеТ:Туав:gниfеУ:Р]Г9Оа3ИЯ  И  Я  ОбЯВЯВате  до!стойна  за  ва.

В   ред  статии,   публикуваіни   в  теоретичнtия ',орган    на
партията  „Ново  време"  пIод  общото  заглавие  „Истор'и-
чес.ки  мат.flриализъім",  Раков,ски,  по  думите  на  Благоев,
„подхвърл,и  на  унищожителна  критика  всички  възраже-
ни`я   на   буржоа.зніите  теоретиш   против   историкіо-фило-
ісофіс,Iката   ча.ст   на   Марк.оовото  учени,е.  В`сички  тіези  ста-
тиіи,  Обобщава  Благоев,  дад.оха  на  социализма  в  Бълга-
Рт:Ябggg:Р:§%3и3Р:рЖоИт%,вВниТце#ееТ#:е::ЪТк:сиИзмПаР.i.Г2ЪИЧеСКИ-

Не  по-малки  са  засл.угите  на  Раковски   и  в  теорети-
ческата  борба  на  револющионните  марксис"  в  Бълга-

:g.ГопИор::нТи%Fи?УНтааРз?идН8,:3б:?еЕ%ПдРуО:#:еРенВаИЗБОлНаИг%:3:-,
„взе  съвсем  н.ова  насока  и  се  яЁm  целителна  за  само-
то  бъдеще  на  пар.т`ията".121  Раков.ски  се !прояви  и  .в  Бъл-

ііо   Блсь2оеG,  д.   Съч.   Т.11,   с.   424.
119  Пак  там,  с.  424-425.
і20  Пак  там,  с.  425-426.
121   Блa2оеG,  д.   Съч.  Т.11,  с.  428.
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гаР.ия  като  талаНтлив  ученик  на  Плеханов,  като  после-
дователен  борец  за  чистотата  на  марксиьLла.  Няма  съм-
ніеніие,  че  общуването  му  с  Плеханов  и  с  гріупата  „Ос-
вобожден,ие  на  труда",  участие'то  в  борбата  против  рус-
ките  народници  му  помогнаха  мною  и  в  борбата  про-
тив народничеството на българска почва.

Бли3ките  връ3ки  на  Рако.вски  с  Плеханов  допринесо-
ха  твърде  мнIого  3а  засилване  интереса  на  Плеханов  и
неговите   съратници   към   ре.волюционното   движение   в
България.   За   тях   Раковски   біеше   ценен   и   оригинален
източник  на  іинформация  за  социал,истическото  движе-
ние,  `от  него  те  се  Iинформираха  ,и  3а  същността  на  раз-
ногласия'та  в  българската  с.оциалдемокрация.  Тази  вяр-
на  и  марксистка  информация,  която  даваше  Раковски
на  авоите  рус1"  другари,  имаше  и  това  значение,  че  те
отнасяха  своіите  симпатии  в  България  не  към  сакъзов-
ци  и  компания,  а  към  Благоев  и  революционните  марк-
систи.  В  тяхно  лице  те  виждаха  своите  съидейници,  на
които   можеха   и   действително   разчитаха.   Раковски   бе
едніо  от  живите  съединителни  3вена  между  двете  наши
партіии,  пріедставлявани  в  тия  години  от  Плеханов  в Ру-
с'ия  іи  Благоіев  в  България.122

друг  наш  съотечественик,  към  когото  Пjlеханоів  се от-
насял  с  голямо  уважение,  е  Слави  Христов  Балабанов
от   гр.   Силистра    (1870-1892   г.).   Слаів,и   Балабанов   е
един   от  фалангата   на   първіите   български   соц,иалисти,

3':,:::а,::?бН3Я{ЪеЛнГе?вРаС.КТЯойСТпУОдчеиНвТаСКвИЬСаОзЦцИваеТ%'еЕ:К8S:#:
теL  іоил,и,   далеч   ,от   Iбліизки   іи   .ро,д.нини,  и  не1`овото  и,ме
днес  е  известно  само  на  един  ограничен  кръг  от  хора,

3gеЕ.:..ktз,:ЁЁ:ЁЁ:ЁF:ниа;ттеа%,св:Ё:а;дтЁ:яат::#к::с;t:и3oн3акг:разто=йоур;ач,:::аЁ#ам*яи:ч:
общоделците  като  ра3колници  и  и3мамници  на  принципите  на  ре-
волюционния  маркси3ъм.  По-късно  Раковски  заема  центристки  по-
зиции  в  българското  и  международното  социалистическо  движеі1і]с.

FоРкеиЗте[9!8Ги'а%'и`ст;..ПБ33Зт:ПИдТълЗгаиОгбое#иИ#zВ:Не;;м::сz%i%ИТ;аgот=g:

:%:КюОцидяВИпЖ:е]:Ииеjн:;ПоедпоВ%Лч:Ёf]:ан:КТлОеМнВLРнИйзСаКеамаСОgfгаоЛвИоСрТнИиЧе:%:тоРве:
вСССР.Билечлен  ніаЦК   на   ВКП(б).   През   1927г.   е   изключен   от
партIията   3а пр'инадлежност към троцкистката опо3иция. Пре3   1935   г.

Ё§#СЁ.:ОЁ#:У::ЁоатПра#нИ:Я9Т6;3:;и?Ъ&СТ#°БенНеОшнЕ##:#че%кfяС%:ят%Е::
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Това  до  известна  .степен  с.е  дължи   не .сам'о   на   твърде
ранната  смърт  на  Слави  БалаUанов,  но  и  поради  това,
чіе то3и  двадесет и  д,в.е  годишен  ,възт.оржен  іс,оціиал`иIст `не
можа  подобно  на  Раковски  и  своите  пр:иятели  от  Же-
нева   правилно   да   се   ориентира   в   социалистическото
дв,ижение  в  Българіия,  за  да  види  и  осъ3нае  своите гре-
шии и колебания.

Оскъдни,  твърде  оскъдни  са  данните  за  Слави  Бала-
банов.  Роден  през  1870  г.  в  Силистра,  той  отрано  пре-
гръща  идеите   на  социализма.   Запо3нава  се  с  Кр.   Ра-
ковск'и,  Никола  Габрсmски  и  други  сіоциалисти  и  в3ема
активно  участие  в  социалистіическата  пропаганда  в Бъл-
гария.   Изключен  іе  от  ,габров.сіката   гим,назия    (която  си
беше  спечелила  още  .гогава  в  сред;ит'е  на  управляващи-
те  кръгове  про3івіището  „разсадник  на  социал,истичесюи
идеи")   заради   и3даването   на   книгата   на   Ф.  'Енгелс
„Развитието  на  социали3ма  от  утопия  към  наука".

л,и:Z::gкаБаеЛмаибгарНаОцВияПОиПавд:обВкр:РжееднИкТ:тоНанgУСпК#:а:::
още  с  пристигането  си  в  Женева  пре3 есента на  1889  г.
Балабанов  иjтва   еFіна   година   преди  Бакалов  в  Жене-
ва.  Оттук  той  го  кани  да  дойде  в  Женева  при  него  и
„піие  социализма  не  от  разімътените  вадички,   а  от  из-
вора".   ПОд   извора   Балабанов   разбирал   Плеханов,   с
ко1`ото  те  івіеч,е  са  уста,нов,ил,и  близ,ки  връзки.123

Слави  Балабанов  е  един  от  основателите  на  студен-
тска  сощиалдемократическа  група  в  Женева,  която  как-
то  вече  посочихме,  разгърнала  широка  діейно.ст  по  про-
пагандата  на  социалистіическите  идеи  както  в  БългаріиIя,
ТаЁ:оИ :Ёе#аЖеНхеаВрСаКк?тТр::#::ТСТдВ:iа  по.късн,о   Благоев

в своя „Принос" за списан,ие  „Социалдемократ":  „Всъщ-
ноСт  тОва   и3данИе,   което   изл'и3аш.е   в   Севлиевіо,   беше
дело  на  една  социал'истическа   група   студенти,  начело
на  която  стояха   Слави   Балабанов,   който  по-сетне  се
самоуби  в  Женева,  и  Кр.  Раковски.  „Социалдемократ"
б.еше  едно  маркQистко  списание,  в  което  се  поместваха
ред  оригинални  и  преводни   превъзходни   марксически
статіии . . .   НО   негов.ото  появяване,  наред  със  списание
„деін",  което  никога,  `на  никіою   от   сгрупіираните  около
„Сощалдемократ"  социалисти  не  ,е Iотка3вало  гостопри-

123  Ба!кa!лоб,  Г.  Избрани  прои3в.    Т.  4,  с.  207.
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емётв6,  съсiапзляваше  фактически  раЗцепЬанё  на  с6hйа-
ли`стичеіските  .сили."124

В  тази  си  преценка,  направена  дълги  години  следи3-
лизането  на  „Социалдемократ",  Благоев  наред  с  отрIи-
цателніите   последици   от  iизлизането   на   това   списание
обръща  в,нимание  и  на  това,  че  то  е  марксистко  списа-
ниіе,   публикуваліо   іред   ор\и,гіинални,  преводни  и  преъъз-
ходни   марксически   статии.   И  това   не  са  случайно  из-
тървани   от   Благоев   хвалебствени   думи   зіа   характера
на  поместваните  в  него  статии.  Благоев  знаеше,  че Ен-
гелс  и` Плеханов  се  бяха  изказаліи  най-ласка.во  3а.  спи-
саниIе   „СОциалдемократ".   Енгелс  лично  се  бе  обърнал
към  редакцията  на  сп,исаніието  и  благодареше  на  него-
в.ите  издатели  за  поместените  в  него  статии.  Плеханов
беше  един  от  редовните  сътрудн,ици  на  списанието.

След   смъртта на Слави  Балабанов  на 21  март 1892   г.
партийните   органи   и   на   партисти,  и  на  съюзисти  пу-
бликували  отделни  некроло3и.  ПОлуч.ени  били  много те-
леграми   ів   женевския   социалистически   клуб.   Особено
трогателна  е  телеграмата  на  руските  емигрантіи  от  Па-
риж.  В  нея  между  другото  чіетем:  „Както  и  всички  вие,
българите,  така  и  ние,  русите,  загубихме  един  приятел,
другар  и  човек  в  най-широкия  смtисъл  на  тази  дума. В
негово  лице  ние  виждаме  оъдещият  борец  за  дел,ото,
към  което  всички  се   стріемим.   Ние,  руските  со.циалде-
мократи  в  Париж,  се  натъжихме  мн.ого,  когато тук при-
стигна   вестта   за   неговата   смърт.   На   всички   българи
ни`е  изказваме  най-искрени  съболезнования  и  се  присъ-
еди'няваме  към івашата  скръб."125

Цялата  руска  колония  от  емигранти  в  Женева   наче-
ло   с   Плеханов   участвувала   мас.оівіо   в   тържіественото
погребение  на  Слави  Балабанов.   Наред  с   българските
му  другари  кіовчегът  на  покойния  бил  носен  и  от  Пле-
ханов . . .   „На  гроба   му,  четем   в  некролога  на   в.   „Ра-
ботник",  Освен   българските  му  другари  Петров,  Бака-
лов,   Раковски,   Мутафов,   Кутев,   държали   речи   шізей-
царският  депутат  Херmие,   Плеханов,  публицистът  Бе-
мен.и,   Цертович,   представителят   на   студеін'тск]ия   социа-
л,истичіески  ,кръжіок  піри  Же,неiвtс`кия  ун,иверситет  и др."6

124   Вж:Бt!аеоеG,   д.   Съч.   Т.11',  С.144.
][::  Е:?ЛвГ „ЬТбОоСтКнВиа2.'.  8i  ][°7:3'[VО.П.] 8[§2еТ:  ЁР.сп:6'„д.ен].Г%.н.  2_з,

1893,  с.  2.
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На  прёсниЯ  гр6б  на  Слави  Балабанов,  flo  сйёмен'йте на

:оТ:р:а:3апЕ:;;;п'еаб::ЁЁЁЁОП:Ра%Р#В:Б&аС#а%::::Н:еР:Чр'е::::

нало  в  истинска интернационална манифестация на меж-
дмУеНжаБ;дбН€::ар:Е2,::Т:Р;;€ии%ЛсИодцаиРаНлОf:ko:gа#УпЖрfиа:а.

ствието   на  толкова   много   чіуждестранни   гости   идвало
да   покаже,   че  българските  социалдIэмократи   тук  б,или
твърде  популярни  и  към  тях  се  отнасяли  с  голямо  ува-
жіение  колегите  и  съидейниците  им  от  другите  партии
и  страни.

Като  израз  на  международно   при3нание   към    мла-
дия  български  социалист  било  решенрето  на  бюрото  на

РеТнОР#gн:`Н::РЕ:мЦе:%Н::ЗсалаУвЧиРg::а3:ТнОов:акоМйет%д#а8::

g:хПЕендгГе:%НаЧ:НаЗдаруИгЗидамВаарНкесиПсРтаиТ3Ёендг%Е%Я:%:3ваФ%Б€:
ме  е  жив  и  той  не  могъл  да  не  се  заинтересува  и  да
узнае  кой  е  този   Балабанов,  заслужил  такова   голямо
уважение,  да  се  свър3ва  неговото  име  с  международ-
ната  пропаганда  на  маркс'.изма.  Всичко  това  е  станало,
както по-късн.о у3наваме.  по личното IіDед,7точ{,енtие и пре-• п.о,ръка  на  Георги  Валентиінов`ич  Плеханов.1%

'*,*

КОгато  работническото  движение  стана  факт  и  марк-
сизмът като  идеология  започна да  пуска  по-дълбоки 1ю-
рени  и  да  печели  пріивържениш  в  редовете  на  самото
социалистическо  дівижениіе,  започнаха  ясно  да  се  очер-
тават  две  тенденщии  в  ,социалиістич,е`ското   двIJжение   --
революционно-маркс:исткото   и   опо.ртюнистическото.

И3вестно  е,  че  още  на  Търновската  сбирка  през  hро-
jiетта  на   1891   г.,   а  след  това  и   на   Бузлуджа,  при  об-
съждането  на  въпроса:  да  излезе  ли  открито  партията
кат`о  соц,иал,истіичеока  орга,низация,  ,се  оф,ормиха  двіе  тіе-
чения,  иоито  след  Пловд'ивския  конгрес  се  обособиха  и
в  две  организации  -  Българска  социалдемократическа
партия  и  Български  соц`иалдемократически  съюз,  просъ-

127   Вж:   fJОГО8.   СТ.   ЦИТ.  СПОМеНИ,  С.
і28  АдП,  БГ   19.  З.
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щеётвуЁали   отделно до ббединението през і894 г. Ё  мла-
дото  соц.иалистическо движение  се  съ3дадоха  два  центъ~
ра  с  два  печатн,и  органа  „Раб,От"к"  -  Орган  на  парти-
стите, и  „другар" -орган на съю:истите.

Съю3истите,  както е  известно, това бяха предимно же-
невските  кадри  на  младото  социалистическо движенtие  в
България.  Макар  и  да  бяха  марксисти,  тіе  не  можаха
да  разберат  необходимостта  от  създаването  на  социал-
демократическа   партия  на   работіничеіската   кла,са.   Гла-
вен   техе,н    аIргуме.нт   ,проти.в    партията    бе,    че   българ-
ските  работници  не  са  у3рели  още  3а  политическа  бор-
ба,  че  те  по-рано  трябва  да  задоволят  стомааите  си,  а
след  това  да  се  грижат  за  политическите  си  'интереси.
Оттук   съю3истите   правіеха   изівода,   че   работническата
класа  сега  трябва  да  се  органи3ира  в  синдика'ти,  а  след
това  в  политіическа  партия.   На  възражението,  че  пар-
тията  `е  она3и  ісила  и  органи.зация,  ,кIоято  внасяtитрябва
да   внася   социалист'ическ,о   съ3нание  в  редовете   на   ра-
ботническата  класа,  съ1Ози,ст'и.те  отго.варяха,  ч,е  работн.и-
ците  саміи,  без  партията  ще  стигнат  до  социали3ма,  че
пролетариатът  сам  .по  стихиен  път,  чрез  ик,Ономически-
те  организации  и  борба  ще  міоже  да  си  създаде  социа-
листическо  съзнание.  Съю3истите  подценяваха  ролята  и
значен,ието   ,на    ревіолюционната  теория,   `не   раз,би`раха
марксическото  положение,  че  икономическата  борба  без
ръководна.та  роля  на  партия'та  не  може  да  се  превър-
не  в іполитичіеска  борба.  Те  отричаха  необходимостта от
самостіоятелна   полIитическа   организац.ия,   като   твърдя-
ха,  че  само  с  икономическите  организации,  проникнати
от  социализма,  ще  се  установи  госпОдството  на  работ-
ниче`ската  класа.]29  Съю3и|ст|ите  раЗnсъщаваха  твърде до-
к`тріинерски.   На  Запад,  ка3ваха  те,  преди  образуването
на   социалдемократіически   партии   съществуваха   синди-
катни,  т.   е.  ,ико,ном,ичеIски   организации,  \следоіват.елно   и
у  нас  синдикатите  трябва  да   предшествуват  партията.
Съюзистите  не  разбираха,  че  в   началото  на  развитие-
то  на  капитализма  в  Европа  обра3уването  на  профеGио-
нални  органиэtации  беше  пигантски  прогріес  3а  работни-
ческата  класа,   но  в  края  на   19  век,  когато  се  образу-
ваха   `.с.оциалд,емократиче,с,ки    партии,   тіези   органIизации
имаха ,вече друго 3начение.

і2э   в.   „другар",   3.   11.   189З.
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За  разлика  от  еъюзистйте  марксисткото,  благоеівско-
то   течение  Iподходи   твIорчески,   марксистки   при   разре-
шаването  на  този  въпрос,  съобра3но  нашите  специфич-
]:'#;бс?иЛ*ГиаяРСвКgбg:g;З::ёт'g:::пСоелfтаfчеИск:а:%Б:и::,gОЧКИТе

Съюзистите  от  рQда   на   Раковск.и,   Балабанов   и   др.,
които поддържаха  такива  широки  международни  връз-
ки  и  имаха  въ8мОжност  да  и3уЧа|ват  от  и3вора  марксИ-
стката  идеология,  тук,  в  България,  те  не  можаха  да  се

ТЕ%3::%2:Тд:пС#иОлЖоНжа:fмдаБекбсЕ3&УаРgОБа:::арОибяСТиаrLОаВg::
біотят   за   създаіването   на   политическа   организtация   на
р аЁ8:gсИтЧве:СнКоа,Т%iК3ЛнаiСкав:  ::#;38::,.]3з'наеше  ли  плеханов

за  полемиката  между  партисти  и  съю3истіи  в  България
и  какво  беше  отношението  му  към  българските  разно-
гласия.  Трябва  да  кажем,  че  Плеханов  тук  никъде  не
взема  страна  в  българския  спор.  А  както  ще  видим  по-
къс,но,  в ,полемиката  между  широки  и  тесни  социалисти
той  твърдо  застана  на   страната    на   революционните
М#::И%ТбИщgдеОлСцЪидт%.RiУg#:Чg:[З:::%Е%:И:ТеК:ТепрВиЪдЗаГвЛае=

значіение  на  тези   спорове,   считайки,  че  разликата  във
възгледите  и  на  едните,  и  на  другите  се  отнася  до  в.то-
рос'тепенни  въпроси,  обяснението  на  които  може  да  се
т'ьрси  в  спещифичн,ите  български  условия.  Не  може  да
се   твърди,   че   ,когато   Ен.гелс   пtривет.ствува   и3дателите

партисти  и  съю3исти  виж  подробно:   БлсZ-

i:оеiО#сТ:;Е:Р-`fоН:рО;С;;:иgзjЁ#Оёт:а:l:иаiтЕ:.н::;%:ъ:вИ;,#.`:..в:о±gТа3сЁза:€а%3:,иКкЕ:
Ръководіните     начала   на   социалдемократическите     партии  и   съюзи.
Съч.  Т.  3,  с,  б-13;  Блсz2оев,  д.  Нашата  партия  отрича  ли  синдика-
тите?  Съч.   Т.  3,  с.   19-23;   Бла!еоеG,  д.   Заблужденията   на   „Съюза".
Т.   3,   с.   85-90;   Георёwе6   ГаGрzjл.   „Съюзът"   признава   ли   полити-

ЁеgСкgg=ЁтlеiЁа;;g§;:ь::#:Ёi:,Н±;:в::лЁ#;;[;ИGН;аал%иЪЁЁт:и:т:};:аЁ::оЁЁljс±а'::з::З;-
Благоев     и   съратниците   му     за     партийност    в   со'іиалистиqеското
цвижение,  против  икономизма  на  съюзистите  пре31891-1894  г.-
'ЁЁр2тУ:?:НбИЕ_!ЁййеЕс:с:ъ:3И;`аГi:а:'Ё[:VсЁ;tЁ;ИЁiРа:ЕВ;`k8аи`:=соР:рЁjияОа:ндае:Б:;:п:.:,%g::8;

1961'  с.  39.
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на  „Социалдемократ",  когато  Плеханов ,изпраща іdв,ойтё
първомайски   поздравления   до   българските   работницн
чрез  съюзисткия  орган  в.   „другар",  че  това  е  подкре-
па  на  съю3іистите.  Но трябва  да  кажем,  че  неговите въз-
гледи  за  бъдещето  на  капитализма в  България  съвпада.
ха  повече   с  тези   на   съю3истите,   отколкото  с  тези   на
партистите.   Благоев,  както  посочихме,  говореше  убіеде-
но  и  с  богата  аргументация  3а  България,  че  тя  не  са-
мо  ще  тръгне  по  пътя  на  капиталіи3ма,  но  че  вече  е
тръгнала,   докато   Плеханов   допускаше   възможността
България  да  избегне  класическия  път  на   капитализма
и   че  бъдещето  на  социалистическата  революция  в  нея
завис`и  от  революциите  в  напреднали.те  на  Запад  в  ка-
питалистическо отношениtе държави.

Поддържайки  връ3ки  с  Ракоівски,  Балабанов  и  дру-
ги  съю3іист,и,  Плеханов  е  виждал  в  тяхн,о  лиц.е  убедени
марксиісти,  пламенни  и въ3торжени привърженици и про-
пагандатори  на ,соц,иализма ,в  България.

§ 3.  Г.  В.  Плеханов  и  борбата  против
общоделството

КОгато  говорим  за  вліияниёто  на  Плеханов  и  негови-
те  съчинения  върху  борбата  на  ріеволюционните  марк-
систи про.тив общоделствотО,  можем да стигнем до край-
но  протиrв.ополож,ни  у.влечения,  които  биха  ніи  отдаліечи-
лш  от  историческата  Iправда.  От  една  страна,  може  да
се  обяснява  борбата  против  общоделството  изключител-
но  с  влиянието  на  Плеханов.  Такъв  подход  би  д,овел
до   подценяване   на   огромната   теорет,ическа   дейност,

Е%Я:Оъл::3:::::Ир:3З::вРиШдЕ%:тЗнааТрееОвРие3ТиИоЧнеgд:.Роат3ГдРрОуЧ
га  страна,  неправилно  ще  6ъде да  се  и1інорира  външно-
Тб.3#;И?Яс±±±~Ё?:.SgЗiСа±дОебм%ЕрЯГ#яЯВсЛаемНоИ%Т%рИЁчПЁР##ЦеоСтН±:тВ.

8:gнеаНлнТиаяРтаКхТаерРiкFеРрИн:О3бИорСбЛаУтЧаайпр%ети:ТЗ:::3#g::g#:;
борба,  която  под  една   ил`и   друга   форма  се  водеше  в
средите  на  международната  социалдемокрация.

И  в  случая  ние  разглеждаме  вл,иянието  на  ПлеханIов
като  творческо  приложени,е  при,  нашите  български  ус-
ловия   на   онази   богата   аргументащия,   която   неговите

-84

произведения  предлагаха   на  революuионните  марксис-
п]  начело ,с  д.  Благое.в.  Интересът  в  България  към  бор-
Гtата  на  Плеханов  проти:в  руския  и  международния  ре-
t3изионизъм  в  края  на  19  tи  началото  на  20  век  се  обя-
с.1.1ява   и   с   обстоятел,ствотіо,   че   по   в.реме  тя  съвпадна  с
появата  и  на  общ.сделството  із  България  като  разнсюид-
ност  на  ревизи`онизма.  Непр,имиримостта  на  Плеханов
Към  ревизиоНистките  отклонения  от  маркси3ма  импони-
раше  на  тесните  социалисти  в  България  и  те  виждаха
в   н.егово  лице  и  в   лицето   на  всички   искр[исти   близко
и   ріодствено   идейно   течен'ие.   Тази   идейна   бли3oст   се

:3:ЁЕаЕ::FенаИмС::ЖтИо?аЕ:о#з::д::#::3а::ЁЛлИеЗхОаСнТовИ,
насочеши  против  Едуард  Бернщайгі,  се  четяха   от  бъл-
гаIр\ските  марксиісти  както  в  превод,  така  и  в  оріигинал.
Тук  важат  думите  на  Плеханов,  казани  макар  по  друг
повод,  че   „влиянието  на  литературата  на  една   страна
върху  литературата  на  друга  е  право  пропорционална
на   сходството   в  общестчвените  отношения   между  тези
С',ТРани"132.

Така  при  сходните  и  същевременно  специфични  зада-
чи  у  нас  прои3веденията  на  Плеханов  станаха  важна
идейна  опора  и  стимулираха  силите  на  революционните
марксисти  в  борбата  им  против  общоделството.

Една  от най-големите  заслуги  на  Г.  В.  Плеханов  пред
руското   и   международното   работническо   движение   е
боРбата  МУ  пРОтив  Реви3иони3ма  и  неговия  пръв  и  най-
г.олям    идеолог    -    немския    ісоциалдемократ    Едуард
Берtнщай,н.  В  Русия  п.оследователи   на  Бернщайн    бяха
т.  нар.   „легал\ни   марксисти",  които  проповядваха   бур-
жоа3ніи   ,възгледи  за   перспективите. на  икономическото
развитие   на  Русия,  и  „икономистите",  които защищава-
ха. разпокъсаността  и  стихийността в руското работниче-
сi{о   движен`ие.   Сtатиите   на   Плеханов, насочени`против
Бфнщайн,    Конрад    Шмйji   и    техния    руски    събрат
П.  Струве.,  представляват  образец  на  пламенна.  убеди-
телнаги  аргументир-ана  защита  на  революционния  марк-
сизъм   о.т   опортюнистите   и   реви3ион,истите.   Плехано\в
пръв  обяви  Бернщайн  iи  Конрад  Шмид  за  врагове  на
марксизма,  предложи  Бернщайн  да  бъде  изіключен  от

дан':2и##GйТ.і849Гс?О,П9%ОL±ig8.Ра3ВИТИИмонистическоговзгля.
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партията  и  ое  зае  с  присъщата  му  ерудиция  и  талант
теоретически  да   го  разгроми.   Бернщайн,   сочеше  Пле-
ханов,  е  мъртъв  3а  школата  на  Маркс  и  ние  с  него
трябва  да  се  борим  не  на  живот,  а  на  смърт  и  въпро-
сът  е  кой  кого  ще  погребе:  Бернщайн  соhиалдемокра-
цията   ли   ил.и   социалд.емокрацията   Бернщайн.   Такива
бяха  отговорите  на  Плеханов  на  Кауцки,  Лафарг,  Вил-
хелм  Либкнехт,  които  бяха  недоволни  от  резкостта му в
полемиката  іи  го  съветваха  да  смекчи  своит.е  оценки  и
изка3вания  3а  Бернщайн.  Плеханов  се  възмущавашеот
безцеремонността,  чрtез  к.оято  Бернщайн  и  Струве  рек-
ламираха   своите   аIнтимарксистки   възгледи,   и   от   бе3-
ГРИЖНОСТТа,    С    КОЯТО    ОП.ОРТЮНИСТИ.Те    ОТ   ВТОРИЯ    ИНТеР-

:#gсОкНиаЛдаПОр3аВ3ОоЛрЯъВ:::а:ар:ебХо:Е=ч,еГG%:::РкЖлеаГёИаТ]ЕзТеОРе-
Борбата на  Плеханов против ру`ския  и международния

ревизиони3ъм  получи  широк  и  положителен  ре3онанс  в
средите  на  българ`ските  революционни  марксисти.  Та3и
негова  борба  съвпадна  по  време  с  борбата,  която  воде-
ха  в  България  тесните  сощиалиIст,и  против  оібшодіелство-
ю.   което  не  беше  н.ищо  друго  освен  една   българска

ЕааЮЕ?ВБИ#%:вНсаиб:ерРиНлЕ€g::акНаСтТоВ%ТвОе'кИа::#ТвОО:g.]зИ43'Ра3а
Естествено би било българските общоделш като берн-

подр'о33н%?ЯОоРлбяа„Тсак„Н„а,Г6.Вd.ПЛiТпаеЕ%?,:ПвРОиТИ;у8€:g:ИО:Г{8Е8миВчЖеЬкПаОя.
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БКП.   1959:   С'с!локо6,оwеG,  f7.  Борбата  на  тесните  социалис"  против
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щайнианци на българска почва да се обявят пропив Пле-
ханов,  против  ЛIенин  и  техните  издания.  „Искра"   и  сп.
„3аря".   Една   от   главните   3адачи   в   идеологIическата
борба  на  тесните  социалисти  беше  да  покажат,  че  ш'и-
роките  соц,иалисти  нямат  нищо  общо  нито  с  Плеханов,
нито  с  Ленин,  н,ито  с  в.   „Искра"    и   сп.   „Заря",  и  да
разкрият  тяхната  тактика  и  демагогия  да  скрива'т  своя-
та  ревизия  и  отстъплени.е  от   маркси3ма,   бар:икадирай-
ки   се   с  цитат`и   от  класиците   на   марксизма   и   техніите
верни  и  последователни  ученици.  По  силата  на елемен-
тарната  логика  може  да  се  счита,  че  щом  общоделц.и-
те  са  бернщайніианци  на  бъ.лгарска  гоч,за,  техният  тео-
рIетически  орган  „Общо  дело"  да  е  изпълнен  с  дитира-
мби  в  чест  на  Біернщайн  и  с  ругатни  против  Плеханов
и  Ленин.  Нищо  подобно.  „Общо  дело"  е  изпълнено  с
много   цитати   от   в.   ..Искра",   о`т   сп.   „Заря"   и   по3{ова-
ваніия  на  Плеханов.  Никъде,  нито  ,в  едно  іи3ка3ване  на
обшоделците  не  може  да  се  намерят  венц.ехваления за
Бtернщайн и ругатни  срещу Плеханов.

И   всичко  това   е   още  елно  потвърждение   за   онази
вероломна  тактика  на  широките,  които  като  всички  ре-
визионис",  по  думите  на  Ленин.  „се  стараят да  постиг-
нат  своите  цели  не  с  о'ткрита  борба  за  принципи  и  за
н.ова  тактика,  а  с  постепенна`  незабелязана  и   ако  мо-
же   така   да   се   иQОа3им,   с   ненаказана   деморализация
на  ,своята   партия"135.   Какт,о  ,си   спомня   читателят,   таз\и
хаttактеристика   на  Ленин   Блат`оев   я  цитира  още  през

:3°а2кт,:.kу::нТеа,саl:,:О::'б::г:расКкТ#:еа`Траев:gио=:::#'.:f3Т6еСе
БлагоIевци  с.во.евреме.нно  съзряха  опасността  от  де'ма-

гогската  политика  на  общоделците,   показвайки,  че  те
не  ,могат   да   имат   нищо  о`бщо  г,  ріев,с>люhисш,ног.марк,си-`
стиите  възгледи  на  Плеханов.  След  Благоев  и,зл-язоха  в
печата   и   Геооги   Бакалов,   Георги   К.ирк'ов,  Хр.   Кабак-
чиев,  Тодор  Петров  и  др.,  показвайки`  чіе  истински  уче-
нишіи  и  верни  последо,ватели  на  Плеханов  в  България
са  тесн`ите   с.оціиалисти.   Трябва   още  тук  да   кажем,   че
голяма  помощ  на  гтаDтията  в  тези  годинч  оказва  близ-
кият  съратник  на  Ленин  и  Плрханов.  българският  со-
ц`иалдемократ Роман Аврамов.  ПОследніият поддържаше

іЗБ  Ленш,  В.  И.  Сън. Т.  5, с.  37З-974.
іаб  j;лс.ёосс-,-,  д.  Съч.  Т.  8,  с.  90-91.
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близки  връ3ки  с  партията  на  тесните  социалисти  и слу-
жеше  дб  и3вестна  степен  за  жив.о  съединително  3вено
между   българските   и   русните   р8волюционни   марксис-
ти.  РОман  Аврамов  помогна  много 3а  ориен:іирането  на
българска'та   сощиалдеміокрация   в   идейните   борби   на
руската  социалдемокрация  с  множеството  статии,  които
той   публикува   в   сощиалистичесиия   печат.   „Широките,

:;FбеваМЕаГёеБпарКе%:3:'н:З8iТаОтабЕУмд%ТкВсУпВлаоТатСац'#Ж7а`ЬтИ.
кл,и.квайt{Iи  на  пірIизіива  ;на  партията,  Р.   Аврам.ов   ,написа.
поредица  іот  ,ста.тии,  в  коіито  пока3а,  ч`е  българските  об-
щоделци  п.о ісвоите  възглIедіи твърде  мійого  с.и  прил,ичат  с
русікtите   ик,с,номист,и.   Те  си  прили'чат  и  по  това,  че  „о\б-
виняват  ,своите  противн'ици  в  сектантство,  сухота,  діокт-,
ринерство   и   непознаване   на   дейстfзит.елността,   любов`
към  ф.ормулите,  до,гматизъм  и  т.  н."138.  Го,ворей.ки  по-нач
татък   3а   демагогската   политика   на   общоделците,   Р.
Аврамов  пише,  че  техн`ите  обвин,ения  се  пріидружаваха
с  обиліни  цитати  от  Плеханов.  „След  като  ни  разбиха
с  „Кауцки  в  ръка",  сега  те   (общоделците  -  б.  м.)   се
мъчат  да  ни  унищожат  с  Плеханов  в  ръка.  С.ега  наши-
те  любезни  протіивніици  се  ухитряват  поради  липсата  на
по-Оилни  оръжия  и  благодарение  на  голямото  ніевеже-
ство  да   ни   сродят  с  оне3и  социали.стически  течения  в
Русия,  едни  от  най-сіт"ните  аргументи  на  които  против
Плеханов  и   „Искра"   беше  `именно  обвинението  в  сек-
тант,ствіо,  \сух.ота,   дIоктринерстіво и  .непоз,наване   на   дей-.
стівителността,  любов  към  формулите,  догматизъм  и  т.
н."139  Р,о,ман Аврамов поIс|Очва,  ч`е рОд|ст.воТО  М?Жду  РУСКИ-
те   икономис'пи   іи   бълігарските   общоделц.и   се   състои   в
тяхната  такт`ика  да  използват  „невежеството  на  публи-
ката",  нейната  неосвіедоменост,  3а  да  клевіетят  и  фал..
шифицират  факт,ите.140

'                  -ь    ,-`+           \,
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Както  вече  подче.ртахме,  двубоят  между опортюн,и3ма
и  революционния  марксизъм  в  България  по  време  поч-

`::  Е#:Ас:РИ„БЁ бН% тБнКиПLфк.о'6&'еОлП.о.!,'  i§Ое4, `±L.   7,  с.   4o2_408.

1З9  Пак  там.  Срв.  Лвра!л4ов,  Р.  Икономис"  и  общоделци.  -„Р а-
б о т н и ш к о   д е л о",    1904,  к]н.  8,  с.  484~482.

і40   „Р  а  б.    д е л  о",  1904,  кн.  8,  с.  484.
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т,п  съвпадна  с  борба'та,  която  се  водеше  в  ,поч"  всич-
`::,::8:ИНл,:2анЗ\:ОРпЯреИ3НТ,е9РОН3аТГ,О%:Лki'зВанЦ:gал:LВдРg:

и  о.т  Палермо  до  Архангелсі{  ср  ра3гърна  така  нарече-
ното   ревизионистю   движение,   ііелта   на   което   беше,
както   и   самото   му   наименование   показва  -   прераз-
глежда,не на основните  положения от тIеорията  на  Маркс.

FеапСреерПаРз:Е::ГаЛ?еднаоНОетЩ:'реТрОаВзаглНееж:а#:ШдОо',:3еЩрОазТ:еЕ:
дане  има  разлика.  Преразглеждането,  за  което  аз  тук
говоря,  іима  това  главно  отличително  свойство,  че  то  в
много  и  много  отношения   подрива,  Отслабва  теорети-
ческ,ите   по.зиции   на   социалдемократическата   партия  ів

€:%€.ЗТ]а    й    С    бУРЖОазните    партии    и    ги    сбліижава    с
Това  ревизионистко  течение,  п`оя;вило  се в  една от най-

големите  и  старите  партии,  каквато  беше  геР\манската,

Бе%Оз#есШмеиgъалН:рПяОбЛвУаЧИдаШ%8ОрКаg:иЖрдаУ:{а%О3Ёеа:вРаен3еОi:аНнС:
Лещн,  че  „руски'те  спюрове  са  само  отзвук  на  не.мски-
т.е"і42,  lкъм  к,о,ето  ние  б|ихмlе  добав.или,  ч`е  и  нашIите  |спо-
рове  са  отзівук  на  същот`о  това  движеніие,  постаЕіило  аи
3адача  да   преразгледа  Марксовата  теория.  Това  отра-
жение  у  нас  беше  толкова  по-силно  и  поради  интерес-
ното  и  важною  обстоятелстіво, .че  начело  на  та3и  бор-
ба   срещу   ріев1?зионизма  3астана  Плеханов,  когото  тес-
ните  социал,истіи  дълбоко  уIважаваха  ,и  превеждаха  поч-
ти  івсички  ніегови  съчинения.  Богатството  от  възігледи  и

:g:#БИе'рнК&ИаТйОн,ПнЛаемХеарТиОхВаПЕ#;3rодаоТ$а:еЁ3%б:ТЁъСлИ.
гария  и  „допринесоха  извънредно  много  за  затвърдява-
нето  на  здравит`е  теоретически  и  іпринципиални .основи
на  нашата  партия"143.

Общоделц'ите  и  ,в  България,  подобно  на  своите  съ-,
`,бр.атя. бi  Запад`  обвиня.ваха  тесните  ісоциалисти,f че  гле-

дали   на..М?рксовото   учение   като   на   догма,  ,катФ. нал
уч_енціе  3авърщеіно,  к,оето  ін_е  може  и  не  бива  .н\ито  да  се
разв,ива,  н,и`тIо  да Ice  критикува.  Глаівният тtеорет,ик на  об-

Г.   В.   Плеханова,   Т.    1.

статtи4:  'i:аg#чНаИ#еЁ#::ТЕ:Кi..  8?.п1л°ёх8нgва)F   1918 Г`.   (РедакциОнна

89

из:4.' #.Т9С7039Сс:О§6±И87:Ратурное   наследие
і42  Леftwн,  В.  И.   Съч.  Т.  2,  с.   350'.



ЩОдеЛіСТВіОТЮ   Я.   СаКЪЗОіВ    ПО   Ра3НИ    ПОВОдИ    `ГОЛОСЛіоВНО
твърдеше  че  привържеtн.ищите   на  Благсюв   іса  наречени
„теLс.ни"   социаліиіст,и,   защото   ра3ібират  імарк.си3ма   „тяс-
но``,   „шаблонн.о",   че   го   „изісушаіват",   „закосте,няіват"   и
„.свіеждат до  безжизнени  формули".

д.   Благоев  разобл.ичи  так'пиката  и   маневріите  наоб-
щоделците  да  се  обявят  3а  единствени  творчески  марк-
систи,  а  гверните  и  последоватіелни  марксисти  да  нари-
чат  „шаблонши"  и  „тесніи".  Руските  ик.ономисти  отпра-
вяха  срещу Плеханов  същите  обвинения.  „Един от  „ши-
роките  социалисти"  в  Русия,  писа  по този  повод д. Бла-
гоев,  известни  под името  „tикономисти",  а  именно  Ряза-
нов,  е  напи.сал  tедна  критика от 302 страници  върху  раз-
раб,с>тения  от  ре..дакцията   на   „Заря"  ,и   „И`скра"  ,проект-
пР,ОгРама  на   РуСката   СОцИалдемОкРация . . .   Ря3анов . . .
като .същіин,ски  опортюниіст,  както се  вижда  от .отго`вори-
те  на  др.  Плеханов,  се  е  ръководил  от  същата  тактика,
от   която   се  ръководят   и   нашіите   широки   социалисти.
Той,   Ря3анов,   се  представя  тіеснейши   ор'тодокс   и  като
се   крие  зад  някои   думи   и   отделни   места  из   Маркс,
Обвинява  Плеханов,  Акселрод,  Ленин  и  други  в  тясно
разбиране  на  маркси3ма  и дори  в нера3б`иране  на Марк-
совото учение,  а  себе  си  за  оня,  който  най-вярно  го раз-
бира.  По такъв  начин  мисли,  че оборва  обвин,енията  му
в  опортюни3ъм.   Това  е  тактиката  -   заключава   Бла-
ГОеВ  -'На  ВtСИЧКіИ  ОПОРтЮнИw3тtИ."144

0сновният  и  главен  въпрос,  който  стоеше  в  центъра
на  полемиката,  беше  въпросът  за  пролетарския  харак-
тер  на  партията.  „Основните  ра3ногласия,  писа  В.  Ко-
ларов,  които  подхранваха Iвсички  други . . .  бяха  програ-

:иНяТтТае,'дТа:=,еЕ:::таК?сИоТцОи::нОаТ%€:%::..Т,35ХаРаКтеРанапар-
Съгласно   програмата   на   БРСдП   нейната   крайна

цел  бе   „да   преобърне  капиталистическото  частно  вла-
дение  на  средствата  за  щiои3водство  -  зIемята, `рудни-
ците,  фабриките,  суров,ите  материали`  ОрЪдията,  маши-
ните,  средствата  3а  съобщение,  в  обществіено  владение
и  стоксt=.ото  произ,водство  в  с,оциалист,ическ,о"146.  Но  то-
ва  програмно  начало  беще отхвЪрлено от общоделците,

і44  Бж26ев,  д.   Съч.   Т.   8,   с.  511.
145-  Колс!роG,  В.  Избрани  произведешия.  Т.  2,  С..   1955,  с.   108.
140  ЬКП   в  ре3о,іюции  и  решения . . .  Т.   1.  С.,   1957,  С.  64.

§'0
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ксшто  извращаваха  крайната  цел  на  партията  и  изказ-
ваха   дребнобуржоа3ни   възгледи   за   собствеността.

Още  .през  1902  г.  ,в  Народното  .събрание  Сакъзов  се
обяви  в  3ащита  на  дребната  частна  собственост.  Схва-'щането   му  противоречеше   на  основните  принцшпtи  на

#:::gа6уБХоТаОзйияЦекЛъемШ:аБ:и:F:.ВЕе.Ч%лПаОго:%З%вgеавЧрИеН.
менн.о  реашра  на  това  изка3ване.  В  цялата  партия  се
поведе  една  дискусия  по  един  отдавна  изяснен  от  кла-
аиците  на  маркси3,ма івъпрос.  д.  Благоев  аргументирано
дока3а,  че  Я.  Сакъ3ов  е отстъпил  от  по3ициите  на  марк-
с.и3ма  и  н\еговата  позиция  е  напълно  тъждествена  с  по-
зіициите   на   дребнобуржоазни`те   радикали,   които   също
така  се  обявява`т  протіив   капиталистич3ската  едра' соб-
ственост,  против  собствеността,  която  експлоатира  чужд
труд,   но   са   за  частна  собственост,  която  експлоат.ира
пр`и`роUlните  сили

Не  можейіки  да   против,опIОставят  сериоз.ни   аіргуме.нти
в  защита  на  своето  станов.ище,  общоделците  жонглира-
ха  с  цитатiи  от  Плеханов'48,  като  правеха  извод,  че  пар-
тията  трябва  да  раб.оти  за  запазване  на  дребните  съще-
ствования.` д.   Благо.ев   също ісе  позоtва   на   Плеханов  и
посочи,   че   „крайната   цел   на   социалдемократическата
партия,  нейният  іидеал  са  унищожаването  на  частната
собс'твеност  върху  оръдията  на  труда  и  средствата  за
производство  във  всичките  им  видове и че няма  социал-
демократ,  ако  той  не  е  някаква  ра3новидност  на  опор-
тюни3ма, както ка3ва Плеханов, който да пр`И3наіза част-

::Т%аСОпбрС:::gОО::т::Рg!вОЕ:[ТЕ#:е`Н#:РнЕ%:еИ_СРЁБ:%Ве%-,
'С`РадееНмgkеедЪдРа `ВсИ:д;Ь]:9рди  категорично,  както  това  пр ав'и

Г.  Бакалов,  че  широиите  соIциалист]и  нямат  нищо  общо
с  Плеханов,  че  последният  не  е  оказал  н`t{какво  влия.
ние  върху техните  възгледи,  полит,ика 'и тактіика.15О  Как.`,

`  147  Сп.   „Общо   де ло",   кн.  9,1903,  с.181.  За  полемиката  по to-

ЗИБ:#8::я,В%.:,fgЛ5а2:Оg.б'5o#LFОР6ТН€%чТ8ТСсТ.ОР7iТ[ао4:адСжОЕg:gg,ЗМла.
Со-ттjалт,тато   демокрация   и   частната   собственост.   В.   „Общо   дело",
кй.  2-3`  1903.`::ОдБ%аuгдоРе°в:'дГ.с#,#.т:Г8а:Ис:.g6.

15o  Бак:сzлов,  Г.   J7.Ое#а)#об  и   общоделциТе.    -    „Н а К.о в а Л Н  Я",
№  83~84,  1927.
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т`о  вече  се  посочи,  и  широкит`е  социал,исти  се  опитваха
da  обосноват  тезите  си  с  мисли  на  Плеханов.  Ра3глеж-
дайки  решенията  на  Втория  конгрес  на  РСдРП  и  по-
специално  аграрната  част  на  програмата  на  РСдРП, те
се   мъчеха   да   докажат,   че   тесните   социалисти   имат
принципиални различия с Плеханов.

Еlно  от  тези  разліичия  Ioe  отнасяше   до   зап,иісаното   в
пр,ограмата   искане   за   връщане   на   т.   нар.   „отрезки",
които   помешчиците  бяха   в3ел,и  от  земите  на  іселяните
след  реформата   о`т  1861  г.  Общоделците  правеха  и3во-
да,  че  3\а  разлика   от  тесните   социалисти   искристите  в
Русия   се   обявяват  3а  въ3становяването  и  запа3ването
на  частната  собственост.  Когато  по  този  повод  руският
иКономИСт  д.  Ря3анОв  се  обяівіи  ПРОтив  ПлеханОв  и  гО
обвини  в  ревизионизъм,  общоделците  побър3аха  да на-
правя`т   3аключение,   че   „против   тозіи   най-добър   теоре-
тик  на  руската  социалдемокрация  ое  е  опълчил  руският
тес.ен  социалист  д.   Ря3анов,  който  обвинява  Ленин  и
Плеханов.  че  връщането  на  отре3ките  било  равносилно
с  поддържането  и  умножаването  на  частната  собстве-
'но,ст".'51

Общодіелците   обаче  нямаха  право  да  ,отъждествяват
своите  въ3гледи   с  разбиранията   на   В.   И.   Ленин  и   Г.
Плеханов.  Те  не  разбираха  същността  на  руската  про-
грама  по  аграрния въпрос.  Ленин  и  Пліеханов  разглеж-
даха  „отре.зките"  само  като  фактор,  кой'то  ще  даде  нов
подт|ик  3а  пО-бъРзото  икономичеСко  раэвитие  на  Руаия
по  пътя  на  катtитализма.  НО  българските  реіви3ионисти
не  обръщаха  внимание  на  то3и  факт.  „Всеки  брой  на
„Искра"  -  піише  техният  орган  -  служи  като  бляска-
во  теоретическо   изобличение   на  туй,  що  се  нарича  у
нас  „тесен  социализъм"  и  в  Руси'я  „іикономизъм"  и  ор-
ТОдоКСаЛінО  буКв.Оіед.ство." 152

ОбщоделЦитё  сп-екулираха  дори  іи   с  Леніин.   „Аграр-
ната'  прогр.ама -н.а  ру-ската  социалдемокрация  -чет`е-м
в  .„Общіо  дело`` -`е обоснова`на  наскоро  от  .свіедущия  ,по
тЁЗи''.въпрос'и   В.  ^И.   Ленин.   Последният  в -статията   си
„Аграрната  програма  на  РСдРП``,  публикувана  в  спи-
сание  „За.ря",  кн.  4,  е  забелязал,  че .там,  където  работа-,
та  се  касае  до  двіижен.ието  на  промишлен,ите  работни-

і.5l   Ггі.   ..О б ш  о    д е л  о",  кн.  20.   1903,  с.  643.
152  Сп.    „О бщ о   д е ,.і о",  №  5,1904,  с.  381.

$2.

цй,  те  ,міЁог6  готово  тря6вало  да  възприемат  от  3апад,

&иВ%:Ч:%'даЩi%СдеаКиазСрааебодтОятаГнРоавРо:ИБяЗЖ3:'п:ад%бнМООЕ:
нашите  благоевци,   се  стреснал  от  това,  по.неже  тако-
ва  нещо  нямало  писано  в  съчиненията  на  Маркс  и  Ен-
гелс,  и  обявява  Плеханов  3а  отстъпник.  Ря3анов  е  дал
още  по-голям  іполет  на  своята  ортодоксална  наивност,
като  се  срещнал  с  мислите  на  ЛIенин,  че  в  „аграрната
о"€;Uас=~н-еГ=с=Хй*6,-кё.Ьт_оеСПРаВеРЛЧР_ОпЗ?^Эла`Глаюд.де`$ТЗQа-п
ведливо  и  за  Изток".  Заради  това,  че  Плеханов  е  искал

:3пdОретюВнЪи%:.?.Т53Т.     НаР.    ОТРеЗИИ.    Рязанов    го    нарича
Общоделците  твърдяха,  че  и  те  подобно  на  В.  И. Ле-

ніин  и  Г.  Плеханов  не  робуват  на  догми  и  схеміи,  а.се
опитват  да   внесат  съобразно   българските  условия   не-
що  ново  в  марксизма.  Те използваха  и  няко,и  мисли  на
Ленин  и  Плеханов,  за  да  обвинят  Благоев  в   „педан-
тіична  любов  към  мъдри  термини  ,и  за  липса  на  твор-
чески  подход  към  въпросите  на  работническото  движе-
НИе"154.

Тук трябва да  посочим, че и  за революiіионните марк-
систи,  и  за  общоделците  останаха  скрити  някои  протіи-
воречия  между  Ленин  и  Плехано,в  относно  ролята  на
селяните  в  руското  оавободіително  движение.  Тези  про-

ЁЁВg:`i:ЁИ#аеЁЁЁ8:нОаё8вёЕа::::::Ёаgе::а:§#°И3ЧпН:И:х#а:н%;:от#дР:=.
ляше  най-голямо  внимание  на  селянина.  като  собстве7,,
ник  с  всичките   му  пріедра3съдъци  и  колебания,  безд'а

g:бЖед%иР!еЕ%Л;:зИлО#чНнИ:еп3::#Жт%3СТпИо'д::g:3,в:ЕйеКпРаИсеивВ.
н.остта   и   консервативността   на   селячеството.   „Руското
революциIонно дв,иж\ениIе - іп\и,са  Пл`еханов, - тържестівіо-
то  на  к.о.етіо би било`в,най-голяма   пIол3а  3а  IселячеIството,
почти  це  среща у  него  ни  поддръжка,  ни  съчіувствие, ни

ЕааЗвбаИЕgн.ноГЛваВпНоалТиат,и%:%Е8тоНабе%3%:#Е:#3МиауСместЗваеКнЛаТ:
изостанал`ост .на  Iс`елячеството."155

Тази  позиция  вли3аше  в  противореч'ие  с  научния  со-

Пак  там,  №  20,  1903,  с.  634-636.
і54   В.   „Работническа   борба",   бр.  43,  6.   1.   1904.,
155  ЛлеjKа[#ов,   Г.   В.    И3бранные     произведения.     Т.    1,     М.,     1956,

с.  378.
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ціиал.изъм.  В  пр,оектопр.ограмата  на  па'ртията,  пріиіета  на
В'тория  конгрес,  В.  И.  Ленин  разв1.заше  съвършено дру-
г`о  tсх.ваща,ніе.   „Зеім.едел,ският  въпріс,с  в  Русия  -   поісоч\ва
той  -  се  различава  съществено  от  3емеделския  въпрос
на  Запад,  но  с.е  отл,ичава  само  по  тоіва,  че  на  Запад
ое  гов.ори  почти  изключително  за  селянина  в  капіитали-
стическото,  в  буржоазното  общество,  а  в  Русия  главно
се  гс»воріи  за  селянина,  който  страда  от  остатъците  на
крепіостничество.то,  от  докапиталистическJите  инстіитуции
и  отношения.  Ролята  на  селячеството  като  класа,  бо-
реща  се против абсолюти.зма и  против  остатъците  от  кре-
піосIіничеіствIQто  іна   Запаід,   е   вече   .и3tиграна,    а    ів_  Русия
оЩIе   ше."156

След  1903   г.   Плеха,нов   ;вое  повеч.е  и  повече  усв,оява-
ше  традициите  на  Втория  интернационал  с  характерно-
то  3а  неговите  секции  пренебрежителніо  отношение  към
•оеляни.те и техн,ите іреволюциошI,и  възможности.157

По  това  време  и  общоделците,  и  тесните  социалисти
не  можаха  да  разберат,  че  исканията  на  болшевиките
имат  за  цел  іо,сівобождаванетіо  на  ,сіеляните  от  помешчи-
ческо   заробване,   ликвидиране   на   крепостничеството   в
селското  стопанство.  Същността  на  тези  искания  беше
стремежът  да  се  съ3даде  и  укрепи  съюзът  на  работни-
ческата  класа  с  всички  селяни  на  етапа  на  буржоазно-
демократическата    революция.    Против    остатъците    от
крепостничеството   се   обяви   цялото   рускіо   селячество.
Основният  3амисъл  на  В.  И.  Ленин  беше  да  се  свърже
борбата  за  демокрация  с  борбата  за  социалиЗъм.  Рево-
люционните  марксисти  в  България  останаха  чужди  на
тези  разбирания.

Един  от  най-важните  въпроси  в  борбата  на  револю-
ц,ионните   марксисти   против   общоделците   беше  въпро-
ісът  за  зінач€іниет.о  на  рев,Олюционната  теория.  ОбщодIел-
ците  смятаха  за  вт.оростIе,пе,н.на   задачата да  Ice внедрява
сіо,циалиі3тіичеіското  съзнание  срtед  раб,отнIичеIската   клаIса.
док.ато   все   пак   Сакъ3tов    прикриваше   сIвіоето    отстъп-
ление  от  марксизма,  то  димитър  димитров,  преводач
на  Бернщайновата  книга  „ПредпIоставките  на  социали3-
ма  и  3адачите  на  сIоциалдемокрацията",  открито  се  обя-
ви  пt`отт7в  пропагандата  на  марксизма  и  най-кате1`орич-

•..__  U_і.,.ш,.,  В.  И,  Сгьч.  Т.  4,  с.  24З  .
157  По-подробно  вЖ:  J7ОЛя#скw#,  Ф.  Я.  ПлехаНОв  И  РУССКаh-ЭКОНО-

мическая  мыісль.  М.,  19б5,  с.  160-182.
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но  ,о'тkвърЛи  тезата,   че   ,маір`к]си,змът  трябва  да  6ъде  3а-
дължителен   мироглед  3а   социалдемократическата  пар-
тия.   Той   се   присъедини   към   схващането   на   руските
„икономисти``,    че    работническата    класа    стихийно    се
стреми  към  социализма,  че  тя  по  инстинкт  е  социали-
стическа.   „Голяма  част  от  работниците  в  нашата  пар-
тия  -  пише  той  -  си  създават  по  емпиричен  път  осо-
бен  социализъм . . .  ТОва  са  хора  от  живата  действител-
ност,  които  нямат  време-,  нито  голяма  охота  към  книж-
ния  живот.  Те усвояват іот въ3духа  своя  мироглед и  вся-

%ОлъСсТЕвеаТ#F5ЕИе  да  ИМ  Се  ВТЪЛПЯт  книжни  истини  ги  от.
В  същото  време  революционните  марксисти  придава-

ха  огромно  3начение  на  революционната  теория.  И  ако
опортюнизмът  в  България  не  можа  да  пусне  корени  в
средите  на  работническата  класа,  това  се  дължи  преди
всичко  на  обстоятелството,  че  привържениците  на  тяс-
носоциалистическото  течение  никога  не  са  подценявали

Е3Л::3тНиаятМааЕКСпИрСоТлКеатТаар:%:gГЯ„днПеРсаКуТИнЧаесСК,:Е%рдоекйиНтОе:.Т,
които  минават  за  практици  -  писа  теоретическият  ор-•ган   на   партията    „Ново   време",   -   ра3прIостраняват
страшни  3аблуждения  3а  отношението  на  теорията  към
hрактиката.  Те  винаги  и  всякога  омаловажават  значе-
Н(:;:с:ац::#:ЯаалеКхЪаТюЕРlКТбИеКл:Таiт'.')СОвЦ:#ядтеаМ#аакТтЪиТ

ческа  дейност  необходимо  трябва  да  се  опира  на  тео-
рията.  Без  теооията  никой  практик  не  е  направил  нито
іедна  крач.ка.ні59

Широките  „практици"   не  споделят  мисълта  на  Пле-

Ё%н,::L:€н,й€е3,Е:трк:нтсЕ.Е:ос:#2,с::оЕ:ятанзгим3урмеав.g.т6рцпи;:;
'ц9и°а3л,иГз,м:.тЕ:;%:О:иПеР?е{Р]3Fе`вКkНоИяГт?оТ?сеН:,оFчЛе3ХтааНв%Вк':,:з?:

С.,   1901,   с.   32.

:::  g*.ех#о%,Вг:  в? %:.чТ i`:'2,№с?J4l9Э3.  С.  252.

:Г:i;`?.,#а:н;:т:g:Тр§тgи#:аgЁЁ:С;п:tЁgиЧ;:и:Ёj;:::§М:Е:%8Ё::`?),:iЁ:°iЁ:`н:иа;1:З;6;::€:g:;ЁСЁКЁИ:
щайн..   и   „Нашата   програма".   Последната   статия   на   Плеханов   е
посветена    на    проектоіпрограмата    на    руската    социалдемокраLіия,
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•w  дw„.#j`роG,  д.  Разпрата  в _р.аб_отгли_ч!ката^~плартия.



огромно  значение  има  за  партйjiта  революiiйонiiаfа  тё-
ория.  Тесните  социалисти  и3пол3ваха  излизането  на  та-
3й  книга  на  български,  за  да  подчертаят огромното 3на-
чение,   което   Плеханов   придава   на   теорията   3а. рево-
люционната  практика,  противно  на  всички  ония,  които
подценяват теорията  и  призовават към  „бе3шумна  прак-
тическа  дейност".  „Широките  омаловажават  теорията  за
практиката  -  се  казва  в  предговора  на  Г.  Бакалов  към
инигата.  -  Ако  някой  лош іпрактиік ,не  опIравдае  тIеор,ия-
та,  то  значи  теорията  е  невярна.  Ние,  широките  социа-
листи,  не  ра3бираме  теорията,  но  ние  знаем  социализма
на  пtракт,ика.  Какво  заблуждение  .на  широките."162

Тази  нашумяла  на  времет\о  книга  не  можеше да  бъде
отмината  с  мълчание  и  от  общоделците.  ПОместената
рецензия  в  сп.  „Общо  дело"  има  обаче  преди  всичко ос-
ведомителен  характер.   Списанието  не  смее  да  застане
открито  срещу  Плеханов.  Според  него  „Бернщайн  пра-
вел   едно   интересно   възражение   на   социалистите,   но
Пліеханов  ясно  и  кате,гоір\ично  му  отговаря"3.

Когато  оценява  третата  статия  на  Плехdніов,  адреси-
рана  специално  против  книгата  на  Бернщайн  „Предпо-
ставки  на  социализма  и  задачите  на  социалдемокрация-
та",  списанието  се  въ3държа  от  оценка  и  предіоставя  на
чи.тателя  „ісам  да іси  дад,е  отчет  3а  тази ,статия".164

Активната   идеологическа  дейност  на   партията   и3ди-
гаше   теоретичния   уровен  на   българската   социалдемо-
крация.  За  тесните  социалисти  беше  ясно,  че  ако  искат
`.опіортюінtи3мът  на  широкит,е  ,сіоциалист,и  да  не  пу`сне   ко-
рени   в   партията,   трябва.  да   се   засили   теоретическата
подготовка  на  партийните  кадри.  Благоев  нееднократно
подчертаваше,  че  „борбата  на  една  пролетарска  социа-
листическа  партия   е  не само политическа  и икономичес-
ка,  но  и  теоретическа``.  Това  разбиране  и  дълбок6  убеж-
дение  `се  съпътствуваше  ,от  актіивна  идеолоігич.еска  дей-
ніост,   за   която   бяха   и3пол3вани   най-различни   форми.
Широките социалисти също проявяваха  активност в иде-
ологическата  област,  но  по  думите  на  Благоев  тяхната

Еg#::.3вГ`iВн:ОРеИ:еg:тНаГЕ:':.3i'S%:оаТЗснПоРв°не:{тТе°ПиРО:8аg&е[i=яОg:С::::
от  статията."

:::  8#.ех,%обGLГ6  Вд. еСлО%#,аЛNИg3#983,У%:  tЛ9И, i?]'9§:  2.
164  Б,осБ2оеG,  д.   Съч.   Т.  8,  с.   87.
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активност  6еше  насочена  против  революционната  същ-

:%СнТиg#:нРаК:Ир3еТб:,.оЕ;рЕРоОаГз°шВиЯядВд?еХм?оk';::Еg#..Г6gОП°Р-
Отхвърляйки  ,основните  принципи  на  маркси3ма  като

ръковQдство   за   действие,   обощоделските   опортюнисти
изхвърлиха   и   революционните   принц,ипи,   политика   и
тактика  на  БРСдП  и  я  3амениха  с  реформистка.  Ако
имаше  нещіо,  което  напълно  и  убедително  да  характе-
ризира   общоделството  като   антимарксическо,   антипро-
летарско  и   антипартийно  течение,  то   беше   фактът,   че
отричаше  класовата  борба  на  пролетариата  и  му препо-
ръчваше  „Общото  дело"  на  всички  „прои3водящи  слое-
ве".  Тази  теория  фактически  беше  отказ  от  борбата  на
пролетариата   за   социаjlи3ъм   и   стремеж   дейността   на
пролетарската  партия  да  се  сведе  до  либерални  иска-
ния,  достойни  да  фигурират  само  в  и3бирателните  речи
на  дребнобуржоазн'ите  филистери.  При  обосновката  на
таз`и  антимарксистка  те.ория  Сакъзов  ,се  оhитваше  да  се
по3oве  и  на  Плеханов,  по  специално  на  неговите  неи3-
държан,и   от   маріиси,стка   ігледна    `точка    сщенки   за   ,ре-
волюционността  на  руската  либерална  буржоазия  и  за
въ3можност`та да  се сътрудничи с нея. Те3и оценки твър-
де много допадаха на общоделците.

На  страниците  на  „Общо  дело"  широко  бе  отра3ена
полемиката   между  В.  И.  Ленин  и  Г.  В.  Плеханов  от-
носно  отношението  на  руската  социалдемокрация  към
либералната  буржоазия.  Привържениците  на  общодел-
ската  т©ория  за  класово  сътрудничество  с  всички  „про-
и3водящи   слоеве"   се  отзоваха  твърде  ласкаво  3а   въз-
гледите  на  Плеханов,  че  руската  буржоазия  ще  играе
прогресивна  роля  в  борбата  със  самодържавиёто.  Тези
въ3гледи,  както  е  и3вестно,  бяха  остро  ра3критикувани
от  В.  И.  Ленин.  „Нашата  ерес  -  пише  Плеханов  -  се
прtоявя(ва  в  'тоіва,  че  иGкамtе,  ка,к'то  го,віори  др.  Леніин,  да
от'идtем   във   ВсичИи     кЛаtОи   на    обЩествОтto.    ИмеННО   в
това  наше  жіела,ние  някои  кри'тици  tв(ин{да.т іизмяната  на
п.ролетари+ата."6  Използ,вайк,и  то3.и  цита.т,  общодIелците
искаха  да  покажат,  че  и  в  руската  социалдемокрация
се   намират   критици,   пQдобни   на,тесните   в   България,
които  обвиняват  ПлеханоЬ  в  измяна  към  работническа-
та  класа.

165  Пак  там,  С.  90.
1б6  Сп.    „О бщ о   д е л о",   кн.18,1903,  с'.  547.

7.  пор.  №  8 97



Симпатиите на о6щодёлцитё и с6лидарноётта им ё тЁь
sи  к.Оріенніо нIеп.равилна  оценка .и ,піоэиция  на   Плехаtноtв

!Ё.:иf:дА::усреи#3о:тg!тиъ:теркfп:а:рЕте:тн:r.?:;т:ат?аитс:д::и:аклун€а:#i3е3ж3Ё;
Плеханов  и  Ленин  -  бел.  авт.)  -  се  подчертава  в  ре-
дакцио:н,на .статiия іна ісп.  „Общо дел.о"  -  пріилича твърде

#Е53сГанggСg##аТ#чНеаЕ:ТеахаПн%РвТ%:g3мее#:аП%даОЁеа=

8::3н:,ИбечРе::#:еибХB:оОдакуВпнГиУ{:Ий'ЁООРма"тУоЧвеаНИгg3ggва:
.видният тео.ретик .на ооіциалната діем.окращя", ю общо-

д'елцитіе н,е Iсчитаха  за іпогр.ешна ,тяхната `позиция.167
Щом  Плеханов  не  се  страху,ваше  да  признае  прогре-

сивната   роля   на  руската  либерална   буржоазия,  защо
да  се  счита,  че  общоделците  в  България  стоят  на  опор-
тюнистически  позиции?  В  характеристиката,  която  дадегнПлеханоів   на   руския  либерален   буржоа,   общоделците

_  __  _  _-__-__-_,    ___.--_    ,+-,+\|

#б#:е:с:ЁgЁ:зк:беу:р:#:::::п:р:отиаз::н:а:Ёя:оз:а:€:Ёе3.;.3;,33цасиъ#3у2.
думи  на  Плеханов  -  заключава  „Общо  дело"  -  как
Е%зБкЛЖбе:нggтаофйО%%СТ%Р::рFкЛъелХ:,НООпВОрЗтаю:ОиЗсТ„ЩЯХ?

Каlкто lCe tвИжда,  о,Ще lпрIОз  аН3и |период  о,бщоделците
използваха  слабите  места  в  схващанията  на  Плеханов
с  цел  да  покажат,  че  уж  тяхната  ісъглашателсіка  поли-

ЁЁ:iлн:а:гиа::сЛ:а:иВЁтПдРйОigл:i!Ё:И,Еек,оС::ПоРg::л8г:::БИи:я:бРя:хБа%:зfЁ
щищавани  от  тесните  социалисти.  Спирайки  се  на  спо-
ра  между  В.  И.  Ленин  и  Г.  ПлеханоФ,  сп.  „Общо  де-
ло"  3аключава,  че   „обвинители  от  рода   на   благоdвци
съществуват не само у нас,  но и  на други  места"  (имат
се  предв'ид  Ленин  и  болшевиіките  -  бел.  авт.)  и  че  „оіб-
виняемите  се  намират  също  така  в  отбранителн,О  поло.

#:НсИее'явКя:вКаТтОт:л'#ggf##иТе:`аУнаНуанСi.и%О,g:&и:л%Е#.969?Ре.
Общоделците   използваха   погрешните   положения   у

і67  Пак  там,  с.  575.
168  Пак  там,  №  16-17,  1903,  с.  521.
1б9  Пак  там,  №  18,  1903,  с,  57б.
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Плеханов,   за  да   насочат  ётрелите   на   своята   критика
срещу В.  И.  Ленин  и тесните в  България.  В  същото вре-
ме  те  се  іпріелстаIвіяха  за  и.стиіноки  тълкуватели  на  маір-
ксизма   и   клеймяха   тесните   социалисти   като   ленинци
іна    българіска    почва,    а    се'бе   іси    представяха    за   по-
следователи  на  Плеханов.  Те  бяха  3апознати  с  негови-
те  произведения,  но  възприемаха  неговите  неправилни
въ3гледи,  които  по-късно  го  доведоха  в  лагера  на  мен-
шевизма  и  на  враговете  на  Октомврийската  революция.

ЕрЛеешХ%иН`О*Еееб.ВаИ"д%ТАМаи%еСнИ=o'тНеОзиС=рНо°тГиО=ПоРр6еТчИиВяО,'РFерЧеИЕ:
ки   и   ,колеб,ания   се   оціеіняіваха   виісоIко   от   бългаіріските
ревіи3ионисти.

Раз,облича,вайіки   .съглашателаката   политика  на  ши:
роките,  Благоев  застъп,ваше  по3иции,  по-близки  до  те-
зи  на  В.  И.  Ленин,  бе3  да  и3рази  несъгласие  с  Плеха-
нов.   ТОй   смяташе,   чіе  іпо8ициите  на   Плехіаінсів  относно
характера  на  руската  буржоазия  са  плод  на  особените
условия  в  Русия.  „И  какво  общо  имат  -  пише  Благо-
ев  -  мислите  на  др.  Плеханов  3а  отношенията  към  ре-
волюционната  буржоа3ия с ония на сакъ3овци  към една
реакционна  по същността си  кіотерия,  каквато беше цан-.
ковистката партия  и  каквато тя се показа  в   действител-
ност  не  с  един  факт?  НО  нашите  широки  фалшифика-
тори нарочно привеждат изобличаващата тях самите ци-
тирана  част  от  статията   йа  др.   Плеханов  с  цел  да  се
престорят,  че  те  мислят  тъкмо  като  него,  че  те  -  па-
3ил  ги  бог -не іса 'никакви  о.піортюнисти."170

Благоев    допуока    Iсъщ.е.ству,ване'то   на   ревtолюцио,нни
антикрепостнически   и   антимонархически   настроения   в

:Ё:gИ::а:::3БеъС::аар::С:иОпТсвРаУхСаКатТаакибвУаРЖ:::iСнПаОЩ

3:аgg:#g'р=%%:Оюfzg€н:а:Ъ%:ЕЕЕ.бТ%:ааРСрКаазТбаи;gЕgОгаоЗвИо:
ри  3а  творчески,  макар  и  не  докрай  и3държан  маркси-
стки нодход.

ВярнtО  е,  че  д.  Благоев  стига  до  известна  крайност,
като  счита,  че  при  нашите  български  условия  револю-
ционна   е  само   работническата   клаіса.   „днес  ів   Бълга-
рия -пише д.  Блаюев -tи,ма  една едtн,ичка  борба. Тя е
бкрбата на .буржоа3ията  в съюз  с дребната  буржоазия  и

і70  Блсіеоеб,  д,  Съч.  Т.  8,  с.  514.

99



селската   класа   против   работническата.   Тя   съставлява
същността  на  историческото движение днес  в  България,
И  колкото  по-добре,  въоръжена  със  съ3нание  и  органи-
зация,  работническата  класа  се  противіопостави    на „со-
циалната  реакция",  на  цялата  буржоазна  класа  -  ед-
ра   и  дре.біна,  толкова  .по-добріе  ще  отблъGква   ніей!ните
удари".171  Ли`псата  на  гъвкавIоіст  .в  такт`иката   попречиха
на  д.  Благоев  да  ра3бере  необходимостта  от  револю-
ционните  компромиси,  които  улесняват  победата  на  со-
циалистическата  революция.  Но  прав  бе Благоев,  когато
подчертаваше,  че  общоделците  правеха  от  Плехановите
изказвания  „іедин  шаблон",  един  калъп  за  българския
пролетариат  с  цел  да  заблудят  българското  работниче-
ствіо.   В   борбата  с`и  прот,ив  іобщоделството  теоните   со-
циалисти изявиха  редица  свои  ценни добродетели  на те.
чение,  родствено  и  най-близко  стоящо  до  бIолшевиките,
учейки  ісе  от  положителнот,о  у  Пліеха'нIОв,   а   широюите
заимствуваха  оне3и  схващания  на  Плеханов,  които  по-
късно  станаха  зародиш  іна    ш,еговите  ме.ншевишки  въз-
гледи.

***

С  пълна  сила  революционните  марксисти  в  България
водеха  борба  против  опортюнизма  и  по  организацион-
ните  въпроси.  Те  бяха  дълбоко  убедени,  че  3а  да бъде
преден   и   съзнателен   отред   на   работническата   класа,
партията  трябва  да  е  единна  не  само  в  мислите,  но  и
в   действията   си,   да   е   споена   със   здрава   съзнателна
дисциплина,   задължителна   3а   всички   нейни   партийни
членове.  За  тях  беше  ясно,  че  принципиалните  противо.
рещл  и  разногласия  не  могат  да  бъдат  разрешени  по
пътя  на  тяхното  3амазване  и  примиряване,  а  само  чрез
Iразкриіването іим  `и ,до ,пълното  им  пре.Qдоляванtе.  „Кога-
то  всички  средства  са  изчерпани  -  пише  „Работнически
вестник",  тогава  само  разцеплението  е  средството,  чрез
което  партията  щ.е за,паэи ісвоя  ріеіволюционен  проліетар-
'СКЕъХпарРеакКиТе3i"з]:2олническите   си   действия,   обЩОдеЛЦИТе

се  страхуваха  от  ра3цепление  и  организационно  отделя-

171   Пак  там.  Т.   12,  с.   170-171.
m  В.   „Работнич.ески  вестник",   бр.   20.  7.   11.   1903.

100

не,  тъй  като то  би  намалило твърде  много числения им
състав,  техния  престиж  и  роля  в  обществено-политичес-
кия  живот  на  страната.  В  статията  си  „Какво  става  в
нашите  редове?"   Г.  Кирков  пише:   „Всяко  разцепление
е  смърт 3а  тях.  Тяхното  интимно  желание  е да  изменят
не  само  характера  на  партията,  но  и  да  запазят  името
като  важна  примамка.  Те  имат  нужда  само  от  „фирма-
та",  защото 'без  та3и  „фирма"  -  бе3  фирмата  на  ра'бот-
ническата  социалдемократическа  партия,  те  ще  се  ока-

gанТа=#L:  рТее#ООвРе:3У7YеНИе  В  НаШИЯ  Живот,  каквото  са  и
Тесните   социалисти   и   сега   с'  помощта   на   Плеха-

нов  трябваше  да  покажат,  че  те  не  искат  и  не  се  борят
за  единство  на  всяка  цена.  ФОрмално  единство,  лишено
от  единомислие  и  единодействие  в  цялата  партия,  не  е
от  полза  за  ра.ботничіеската  кла,са.  Партийн,ият  іорга'ни-
3ъм  беше  вече  тежко  заболял  и,  по  обра3ните  думи  на
Кирков,  се  налагаше  намесата  на  хирургическия  нож,
т.  е.  нужно  бе  да  се  и3реже  гнилото,  за  да  се  3апази
целостта и здравето на организма.

Обявявайки   се   против   разцеплението,    Общоделците
„потърсиха"  отново  помощта  на  класиците  и  опита  на
международното  работническо  движение.  Те  сочеха  За
іпример   такива   соіциаілдеі'моіиратич\еіски   паіртии,   в   които
съществуваха   разногласия,   но   не  се   беше  стигало  до
разцепление.  Тесните  социалисти,  обратно,  дока3аха,  че
разцепленията  в  зависимост  от  условията  водят  не  до
отслабване,  а до 3асилване на  партията.  „Непримирими-
те  елементи  -  Бакалов  цитира  Енгелс  -  в  Германия
се  разцепиха  и  това  е  добре . . .  Всяка  работническа пар-
тия   в   една   голяма   страна   може   да   се   развива   са-
мо  чрез  вътрешна  борба.  Германската  партия  стана  та-
кава,  каківа.тю  е,  благ,одаріQние  на  біорбата  на  айзенахци
(маркIсистката   фракция   ,на   Л,ибікніехт   и   Бебел  -  ібел.
аівт.)    с   лаісалианщите,   г\детіо   даже   и   личните   раздори
ипраха  важ,на  р\оля.  И  Бакалов  заключава,  „че  учители-
те  на  пролетариата  не  са  сантиментални  плачльовци  за
фоірмалін.о  іедин`ств.о.  Паірт,ията  трябва   да   предIставлява
„едно  дисциплинирано  цяло".   Това  цяло   може  да  се
осъществи  само  след  едн,о  „разграничаване".  И  в  този

]73  Сп.    „Но в о    в ре ме",   №  3,1903,  с.  271.
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път  българската  социална  демокраци.я  следваше  'своите
ПЪРВОУЧИТеЛи."74

В   3ащита  на  организационните  основи  на  партията
твърде   много   помогнаха   и   преводите,   които   направи
Георги  Бакалов  на  няколко  статии  на  Плеханов,  посве-

ЕееНИ_НапиПЕ%бЛБеаМкИаТлеоgа_ед'ggиС=':3[Еал:ЕаЕ:::Тат.;7у5даtвВеЪ'Оg:
този   период   бяха   широко   използвани   от  българските
другари  пак  с  главната  задача  за  оформяне  на  револю-
ционните  възгледи  на  работниците  против  опортюнисти-
т,е."176  Г.  Бакалов  преведе  и  іса,м  п.и,са  ста.тии  за  іотношіе-
нието   на   Плеханов   към   единството.   Той   прокарваше
мисълта,   че   социалистическото   обединение   на   нашата
партия  се  създава  без  и  против  „единството"  на  опор-
тюн'иістіит,е.]77  Той  се  позоваваш.е  )на  у,казаниетіо  на  Пле-
ханов  ,в  „З,аtря"   (кн.   1,  с.  232)   ,3а  моінтаіняірит\е  и  жирон-
дистите.   В   това   указание   се   изтъква,   че   победата   на
монтанярите  над жирондистите  удесетори  съпротивител-
ната  сила  на  революционна  Франция,  докато  примире-
нието  на  те3и  две  фракции  би  я  много  отслабило,  тъй
като  в  революционната  работа  хубавата  кавга  е  по-до`
бРа  ПОНЯКОГа іОт  лошия  м,ир`. . .178

Към  тази  те,ма  Баікалов    отново  се  връща  в  істатия;та
„Още ,віед,наж  за  Плеханов  върх.у  ед,инстівото".  Статията
е  и3цял1о    лостроена  от  изк,а3|ва|ния  на  Плеха|н'о|в    във  в.
„Искра"  и  в \сп.  „Заря".  Глав.ен  аргум.ент  пр,отив  Iбългар-
ските  ісъглашатели   б.е   издіигіна.тото   от   „Искра"  Още  о.т
самото  началіо  на  ніей,ното  същ,еіст,ву.ване    пол,ожіеніиіе,  че
„преди    да    с'е    об,едиIни,м,    ние  тірябва  да  се  ра3гра.ніи-
ЧИм".178а

Общоделците  от  своя  страна  искаха  чре3  авторитета
на  Плеханов  да  разколебаят  стремежите  на  тесните  со-
циалисти   да   скъсат  организационно   с   опортюнистиче-
ските  елементи.  Въпреки  че  доводите  на  Плеханов  не
бяха  ів  тяхна  полза,   те  Iси  ,служеха  ,с  нIегоIвото     иміе  и

];:  В..  t,),Б:%%:ЕЕ%ЕЕ  ВвееСсТтНнИиК:`.:, б8Ь.373'6:°22У. v].9°igo3   _   плеханов

:ЗРiУв. ",:Б:g:Т:ОиТч%:;киОвТсетн::#:%# 337? зоТЛ;Ж3.  върху   единство-
17б  Бс!ка!ло6,  Г.  И3брани  произведения.  Т.  4,  с,   170.

177   В.   „Работнически  вестник",  бр.  36,  22.  V.   1903.
і78  Пак  там.
178а  БоксEлоG,  Г.  Избрани  прозведения.  Т.  4,  с.   170.
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и3пол3вайки  по  своему  цитатите,  се  опитваха  да  дока-
жат,  че  ра3ногласията  не  са  принципиални,  а  са  пл_од
на лични отношения.

Когато  беше  марксист,  Плеханов  нееднократно  под-
черта.ваше,  че  „единіство  между  о\тделінIите  фра.кции  мо-
жIе  да  ,сіе  іпостипне  :саміо  та,м  ,и  тогаіва,  ,иога'то   отдел,ни-
те    фракціиіи   имат  Iел.н,и   и   ісъщи   3адачи,   коtг`ато    те  іиз-
разяват  едни  и  същи  класови  и-нтереси.  А  там,  където
това  не,обходимо  условие  не  съществува,  единството  не
мож'е да  бъде ніито трайно, шито  полезно."8б  „За да има
единство в  една  партия  - пише на друго  място той, -
е  необходимо  да  има  не  само  единомислие  по  крайна-
та  ціел,  но  и  нито  една  от  .фраікциите  вътре  в  о,беди,не-
ната    партия  да  н,е {ое  ,придържа    .към    тактика,   иоято
би  могла  да  се  окаже  на  другата  група  вредна  за  раз-
витиет\о  на  класовото съ3нание.  Това  е  границата,  която
не  може  и  не  бива  да  се  преминава.  ЩОм  тактически-
те  ра3ногласия  между двете  групи  преминават  граница-
та,  тогава  ра3цеплението  става  неизбежно.  Ак.О  му  по-
ПРЁЧеИк='пТ;`:3е:::ЧИоЕ::#ЕеЕЕТаLН,акдоЕИтgе#:п%::79съв.

пада  с  възгледите  на  тесните  социалисти,  че  е  необхо-
димо  органй3ационно  разграничаване  с  опортюнистите.
„дилетантите  на  социализма  -  пише  Плеханов  -  ми-
слIя.т:   „Хора,  ,които  са  съгласни  меэIqку  сеібе  си  р  .пріиін-
циннте,  могат  да  имат  различно  схващане  по  един  или
друг  т`актически  въпрос.  Могат  ли  да  се  отнесат  такти-
ческите  разноглас,ия  към   числото  на  тези  Iра3ноглаісия,
съществіувіан\ето  на Kоито  лишав,а  да`деtн іполитичесіки  де-
(ец от  `въ3м`ожността  да  принадлеж.и  към  іедна  іили  дру-
га  политическа  партия?  Тактическите  въпроси  не  тряб-
ва  да  віодят  до  ра3рив:  ако  хората  са  съгласни  между
себе си  в  принципите,  ако те се стремят към  една  обща
цел,  то  те  са  другари  и  трябва  да  остана.т  такива.  Гре-
хота  е  да  се  разцепват  за  второстепенни  частности.  На
тези  хора  им  се  струва,  че  тактическите  въпроси  са  от-

ЪеаЛкетНиИче::и :Ё#:::П#fg::сТте н:  мНое#Ёе:zО::ЕаестПвРуОвЕ?Сй
ето  3ащо  тактическите `разногласия,  минавайки  известен
пірелIел,  сіе  пріе'връщат  в  разініоглаоия  пріинципіиални."

і78б  I7.оеха#оG,  Г.  В.   Соч.  Т.   16,   с.  310.
179  Па,к,  там.   Т.   12,  с.   128.
і8О  Пак  там.  Съч.  Т.   12,  с.   127.
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среЕ;ЗИопПоЛретХюанНiОзВ#аМЕ:Л%;СЁоаддеРлеhС#е:НБ'СBКрасШддпИР:еЕg
ствуваха  вече  непримирими  разногласия  по  всички  про-
грамно-теоретически  и  тактически  въпроси,  по  които  се
и3казваха  диаметрално  противоположни  гледища.  Пле-
ханов  тук  напълно  в  духа  на  Марксовата  диалектика
ра`зглежда  оірганичеоката  връ3ка  и  недели.мо,ст  на  \про-
грамно-теоретическите  и  тактическите  въпроси  на  соци-
алната  демокрация.  Вярно  е,  че  общоделците  не  са  от-
ричали   никога,  че  крайна  цел   на  социалдемокрацията
е  социализмът,  но  това  не  бе  гаранция  за  умелото  и3-
ползване  на  средствата  3а  нейното  достигане.   „Едино-
мислието  -  пише  Плеханов  -  по  въпроса  за  крайната
цел  не  може  да  се  счита  3а  условие,  което  е  достатъч-
но  за  обіединява,нето  п.од зшаміето  на  една  партия."181

Тесните  социалисти  не  позволиха  на  общоделците  да
спекулират  с  името  и   авторитета  на  Плеханіов  и   ра3-
обличиха  техните  фалшификации.  „Ще  ли  посмеят  об-
щоделците  -  пише  Бакалов  -  да  кажат  и  за  др.  Пле-
ханов,  че  разчиства  лични  сметки,  когато  откровено  за-
явя`ва,  че  „добрата 'каівга ,струіва  .пtОвеtше от лошия  .м.ир``?"
В  такъв  случай  ще  им  благодарим  3а  добрата  компа-
ния,  в  к,оято  ни  туря.т.    Hto    `вIсъщноіст  те  ,нямат    право
нито  Плеханов,  нито  нас  да  ни  смятат  3а  ра3дораджии.
Щом   думата   е   3а   мнението   на   др.   Плеханов   върху
единството,   няма  да  скрия,  че  в  редовете  на    руските
разічю(зидности   на   сіпоtртюніиізіма   той   м`ина,ваше   за  Iнай-
нетърпеливия   кавгаджия  и   разрушител   на   единството.
др.  Плеханов  не  е  іоставил  ненаказана  нито  една  про-
ява  на  опортюнизма . . .  Има  защо  да  го  мразят  опор-
тюнистите.  Но  те  не  щеха  да  се  отнесат  по-добре  и  към
самия  і^/1арікIс,  а.кіо  беше  жив."182

Христо  Кабакчиев  излезе  по  този  повод  със  специал-
на  статия  под  нас`лов:  „Тактиката  на  конфузионистите".
Той   сочи,   че   широките   приів,еждат  іцитати   им®нно   от
онези  статии  на  Плеханов,  в  които  той  полеми3ира  с
опортюнистите,  и  от  тях  правят  обратния  и3вод,  че  ха-
рактерът  на  ра3ногласията  в  БРСдП  е  такъв,  че  те  не
міогат  да  бъдат  павод  и  іпріичи'на  за  разцепл.ани,е.183

і81   Нак  там,  с.   128.
і82  В.   „Работничеіски  вестник",  бр.   37,  30.  V.   1903.
і83  пак  там.
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:ТЬдор,  Петров   също   посвети   няк0Лко   статии   върх`у
вЪ3гледите  на   общоделците  за   единството  в.  партията.
Катіо ,се  Iпозовава  tна   книгата   на   Плеханов  за   Чtерни-
шев`ски,  той  посочва  метафизическия  начин  на  мислене
и  Ра3съждения  на  широките,  За  да  противопостави  на
метафи3иците   диалектическия   метод  на   мислене,   Чер-
нишевски   поставя   въпроса   винаги   конкретно   и   дава
примера  с  дъжда.  „Поле3ен  ли  е  дъждът  или  вреден?"
Така  поставят  въпроса  и  широките:  „Полезно  ли  е  раз-
ц`еплението или  не?"  На  подобни въпроси не мIОже да се
отговори  едно3начно  -  да  или  не.  Ра3цеплението  в  оО-
циалистичеісkото  движеіние  не  можJе  винаги   при  іЕсички
случаи  да  бъде  вредно  или  във  всички  случаи  единст-
вото  да  е  полезно.  И  като  ползва  ред  изказвания  на
Плеханов,   Т.   Петров   3аключава:   „В   партийния   спор
общоделците  се  показаха  истински   метафизици,  които
разглеждат  явленията  сами  по  себе  си  и  обясняват  ис-
торическите   събития   с   човешката   природа.   Разцепле-
нието е лошо,  3ащото  ра3деля  и  намалява  силите на со-
циалдемоирацият,а.    Ра3целлеіниіето    за   "х  іпри  всич1ки
обстоятелства   и   във   всякіо  време  е  вредно  и   следова-
тел,но tнежелателніо.  А іедно ,събитие ,илIи  какв`о да е шеIщо

#сол%евtидяатg,ъg3игт%л:2нгоои:оть:оЕе#лги::{г89.бтрLркиалЕL#:хш:%оовпо;рчеет
ше  българските  марксисти  да  разсъждават  диалектиче-
ски   и  да  подхождат  творчески  при  изучаването  на  об-
ществени явления.

А  как  самият  Плеханов  се  отнасяше  към  разногла-
сията  в  българската  социалдемокрация?  Изказвал ли  се
е  той  и  на  коя  страна  застава  в  идеологическия  двубой,
който се  води  в  България?  Имаме ли  основание да  счи-
таміе,  че  ли,чно  Плеханоів  ,е  аи,мпа,тиз,ирал  на  теонит.е,  а
не на широките?

Плеханов    пр`оя'вява    іин.тер.ес  към   ,социаліиістич.еското
движ`ени,е ',в  Българ'ия още  от пърtвіите  му  стъ.пки.  Изто`ч-
ниците  3а  іинформация  іса  `б,или  Iнай-различни,  но  два  са
най-главните:  личните  контакти  на  Плехан`ов  с  българ-
ските   социалdемократи   и   социалистическите   и3дания,
които  по  различни  пътища  си  е  доставял.

Ние  тук  няма  да  и3брояваме  поименно  партийните
дейци,  с  които  Плеханов  е  поддържал  бли3ки  връзки,

\0.,  Плехdнов,  Г.  В.  Чер-
#CіwtеGсжw.   Прев.   Г.  Б`акайов.  Ямбол,   1902,  с.  46.

і84  ЛегроG,   Г.   Избр.   произрL.   С.,   195.4_,^С.
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а само ще споменем, че в онези години личните му кон-
такти   и  кореспонденция   са  изключително  с  дейци  из

:2::И::т:акРре:8f:ЦЬОаНкНо::%иТаР:SБ::И.Б€к3Е%:,ЧsСоТмg:

пАрВgтаиМвО3бЕо#8й'ст:3::?гоУЧсавСъТрВзУвВааЁ3тЗЕТйИнВаН%рВу#акТо:

:ТлЁЁ!:О:дЪп%аi:ъ:оО±:§:вЯ?рЁеЁgЖви:О:НОН:И:Е:МмУ*наиРКвСрИъСзТ#иtgаЁелЛеОха:

Ё8Ба#йтРрУяа:КЕИЁе:п=ЬСК::#в:а::в:р.еОм:еГ:Ёз:д3р€#ИсеоЗт:даГ;::П:л::ИЁЦаааi:я8;
ваха  в  България  и  транспортираха  нелегално  за  Русия
изключително  със  съдействието  на  тесните  социалисти.
Искристите   и   лично   В.   И.   Ленин   и   Г.   Плеханов   се
обръщаха  за  съдействие  в  революционната  им  дейност
не  към  общоделците,  а  към  тесните  социалисти  начело
с  д.  Благоев.  Като  оказваха  всестранна  помощ  и  съ-
діеиствиtе іна  ,руаки`те  искриісти, іреволюционните  маіркісиіс-
ти  не   мож,еха  да  не  с"ечIелят  діоверието  и  сим!патиите
на Ленин и Плеханов.

$.?Еиа_Г~П±3и~Лста_ЕLggс%отСоЪСдвСнР#еВнНиИеТевЛ%°ълП±ЪаЛрН_иая,#еОхРаМнаоЦвИЕмЗаа.ше  яано  оформ,ено  .стаіновище  за  д.  Благоев  и  тесните
като   представители   на   революционния    маркси3ъм   в
България,  но  твърде  внимателно  изказваше  своето  мне-

:g:иаПлОдеРм?оПкРрОаСЁия?іа86ВкЪаТкРЁШсНвИl:ет€%%:gувВатбн?еЛ:авРиС%:Ти:
3ки  съратници,  и  в  онези  години  той  се  отнася  с  голя-
міо уважен.ие ,към д.  Благоев.187

3а  симпатиите  на  Г.  Плеханов  към  тесните  социали-
сти  ів  България   може  да  cIe  съди  и  іпо  іпритежавіането
от  Пліеханіов   мніожIествіо   българсии   кни1іи  іс   да.рств'ен.и
надписи.  В  неговата  лична  библиотека  има  63  книги  на
lбългарIсКи  език.188  ПлехаIнОв  е  пР,итеЖа|Вал  ,поЧТИ  В|с.ИЧКШ
съчинения,   и'здавани   и  ,піревеждаіни  ,'н,ай-.веічіе   от  Г.   Ба-

:,8:5б_ т_?$_?:а'_а_€ёт.#еечннианg^илп;бъллиг#аияя. бси.бл]и9J?ёкс:  ]и7мт=:g.  в.   и.   ленина.

iЁ:Ё':иВ:::д:.Г#932Ё8.?ы:е;:,8i;еЁ:и:.Т€f?
6ь.едhлХеРх.а2:iа?Ъ=О„ВпЖоiБз3:qм-еБн%"м-

`8887Е8:аЧ.-пБОгР%и6бuлЧk,оВЁекди.г#n*.Сп#ёхС#8.,ВыЦJ"65`
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калов,  кой.то    уча.ствуtваше    ак'тивно  в  борбата   против

3§'FиО€:ЛiТ:g:%.а3оТв:СдFКОБ%3а:#gИвгЕ3f.са;рткаорв:г!зеЁ:ънрадд:
показателно  е,  че  от  общоделски  автори  той  е  прите-
жавал  само  книгата  на  П.  джидров  „Принципи  и  за-
блуждения  в  българската  социалдемокрация"  и  книга-
та   на   Я.   Сакъ3ов   „Тревога  за   призраци"    и  двете  из-
дадени пре3  1903  г.

Запа3ените  броеве  на   „Общо  дело"   От   1902,   1903  и
1904 г.190 свидвтелствуват,  че инфор,мацията іна Пліеханов
не  е  била  едностранчива  и  че  той  е  имал  въ3можност
да  се  3апо3нае  с  въ3гледите  и  на  другото  течение.  Ос-

;ЗgаРб:#шFЁГЁИ#д§л:о3tЁ':9i%аЕg$::#аТ,Е$ОХваоН'?вВреем:.%УЧиаВюапТ
В личната  библ`иотека на іеди,н чуждеістра,нен  уч.ен ,или

политически  деец  рядко  могат  да  се  намерят  толкова
міного  кніиг,и  іи  ,спJисаіния  на  Iбъrlгаріски  език.  Тез.и  факти
свидетелствуват,  че  Плеханов  действително  добре е  поз-
наtвал    ,състояіниIето   на   іс1оциал.ист`иче,ското   дыиж'ение  в
България.

десе"ят ,к.онгрес ,на Iпартията, ісъстоял :с.е  в  Ру,Ое  п.рез
1903  г.,  изпрати  телеграма  до  Плеханов,  като  го Нари-
ча  „най-популярния  теоретик  на  революционния  социа-
лизъм".193  С тіова  тіеснtите `социалIисти заовидіетелствуіваха
още  един  път  своето  уважение  към  Плеханов  като  ви-
ден  деец  на  международното  и  руското  революционно
движение,  който  водеше  твърда  и  непримирима  борба
против  реви3ионизма.  Те  считаха,  че  с  и3гонването  на
опортюнистите  от  партията  постъпват  напълно  в  духа
на  разбиранията  на  Плеханов,  който  също  искаше  от-
страняването  на  Бернщайн  и  Шмид от  редовете  на  гер-
манската социалдемокрация.

Плеханов  се  отнесе  положително  към  решенията  на
десетия  конгрес,  който  утвърди  станалото  вече  факти-

ми,j:9тЗва8#8:Е:еюЕЗаТ:ВанН:И#::Ё::%::НgжЗТвГёк5ба,КалЛ.ОВноКвОиИТ:оЁ;нgЁ.-

:ЪХ,іЁ,ОВИЁаЁТпР;Ёlй93Ё42,2ГО9:Р5аiа2ЛіОбВ~''И3ВеСТИЯнадържавни"

192  Пак  там,  П-121177.

кра't9.:  Ё9КF],В22Р.еi2ЛfgБ%Г  И  РеШеНИЯ . . .  Т.   1,  С.,   1957,  с.   і62;   в.   „ис.
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чеоко РазцеIiление  в  БРСдП.  3а този  конгрес  в.  „Искра"
помести  редакционна  статия.  Автор  на  статията,  както
неотдавна   доікументалніо  бе  ,потівърдено,  е  бългаIр.ският
сIСщиалде.м`Ократ Р`О'маН Авр\аМо'в.]94  Статията  и,зли,3а  като
редакционна,   а   не   с   името   на   нейния   автор.   Засега
няма  документи,  които  да  разкриват   мотивите  на   ре=-
дакцията   на   „Искра"   3а  това   решение.   Но  по  силата
на  възприетата  в  журналистиката  практика  може  да  се
приеме,  че  този  факт  е  израз  на  пълното  съгласие  на
редаццията  с  оценката  на  събитията,  Отразени  в  стати-
ята.

Искаме  да  обърнем  внимание  и  на  едно  неизвестно
до,оега   .обгстоятеліствtо.   От    публ\ику\ваіните   т1еотдавна    в
Съветския  съюз  нови  документи  от  литературното  на-
следство  на   Г.   В.   Плеханов  се  вижда,  че  бр.  51,  т.  е.
последният  брой  на  „Искра",  където  е  поместена  ста-
тията  за  десетия  конгрес  на  БРСдП,  когато  вестникът
стои   на   революционни,   марксистки   по3иции,   3ащото
с'лед  то3и  брой  става  меншевишки,  е  редактиран  едно-
лично от  Плеханов.  След Втория  конгрес  на  Болшевиш-
ката  партия   настъпиха  сериозни   разногласия  в  редак-
цията  іна  „Искра``,  ікюито  Iстанаха  причин,а  В.  И.  Ленип
да  напусне  редакцията  на  вестника.  Така  че  последни-
те  броеве  (от  46  до  51)   на  революционната  „Искра"  се
редактираха IОт  ПлеХаlнов.]95  От  вtсичко  т,о.ва  ,може да   с.е
іпре!дполсжи,   че   а,ко   Плехаіно,в   не   ,беше  оіриеінтиран   в
идейните   борби   на   българската   социалдемокрация  и
ако  неговите  идейни  симпатии  не  бяха  на  страната  на
тесните   !социалисти,   той   1-1е   би   tce   ангажирал   със   ста-

:Еg,м:::Я;Т:л::р€2:::аоfб:З%:д?еРлИцЧ#96ОЦвеН.g:д:,2ц3,::Е:Т:
стат"  на  „И.скра"  яіано  и  недвуісмисліеіню  \е  посіоч,ено,  че
|българското  обЩоделств`о |е ,едно  от  ра3)нов|идностите   на
бернщайнианството.  Статията  дава  разгърната  характе-
ристика   на   теорията   3а   „производящите   слоеве"   и   3а

#:§3ВОтТе°орСиЪяТР]rgНИсЧаеf::3ЬНпаоКкРа%:а:'Ч[СеКРиа"бi%ЁЗFсЧкааВта:

:::'9:5:фgЦ::л:;асiЁе*„3:;лК3тБеSйааЁЁПЁЁ:е=:2а;л:;з:%4:47:ОПпл[е'х::овХаРт(аВ2ТО:И:
і96  в.   „Искра",  №  5|,  22.  Х.   1903,
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%%Цо:,38g:МдОаКРрааЦ#аН:во:и Тб3ебр:нГЕааЛй%иЗа?нРцаи3.#9а7.   Че  И   ТЯ  е
Появата  на  статията  във  в.  „Искра",  която  3аемаше

определена  страна  в  полемиката,  разтревожи  много  об-
щоделците.  На  спекулациите  с  името  и  авторитета  на
Плеханов трябваше да  се сложи край.  Ето защо на  ши-
роките  не  им  оставаше  нищо  друго,  освен  да  3аявят,  че
редакцията  на  „Искра"  била  заблудена.  „Общоделците,
пишіе   Бакало,в,  \искат  да   изікаірат, че „Искріа" е,зле оаве-
домена    за    нашите    раібіоти.    НаіпIротиів,   тя   е   отлично
осведомена.  Общоделците  ще  кажат  и  3а  Плеханов,  ка~
кто  ка3аха  и  3а  Раковски,  че  е  3ле  осведоМен,  че  тес-
няците  го  заблудили.  Плеханов  още  от  люлката  на  на-
шето   движение   и   досега   е   бил   посветен   в   него   и   е
имал  іпълната  въ3можност  да  го  оледи ..., юаікто  по  на-
шата  литература,  коятj  всякога  е  имал  на  разположе-
ние,  така  и  чрез  немалкото  свои  познати  членове  на
българ1ската  партия."198

И когато  Плеханов  вече изра3ява  предпочитанието си,
общоделците  продължаваха  да  и3вращават  писаното  в
„Искра".  Това  именно  наложи  „Работнишко  дело"  да
публикува  изцяло  статията  на  „Искра"  за  десетия  кон-

:Е%?,.Г93  ПаРТИЯТа  под  гнаIслов:   „ИОкра"  за  нашата  пар-
В  статията  на   „Искра"   се  правят  и  някои  критични

бележки,  които  говорят,  че  не  са  останали  незабеляза-
ни   и   някои   твърде   характерни   слабости   на   БРСдП.
„Единственият,   макар   и   твърде   чувствителен   недоста-
тък  в  цялата  работа  на  конгреса,  се  ка3ва  в  статията,
се  състои  в  това,  че  той  не  особено  силно  е  подчертал
•неоібхtОди,мостта  от  іборба  пр`отив  опаісніостта  от  двіорцо-
вата  реакция . . „  че  конгресът  е  отделил  твърде 'малко
време  на  въпроса  3а  борбата  на  социалдемокрацията  с
политическата  реакция.  Конгресът даже  е  и3пуснал  слу-
чая  да  ,и3каже  ря3к,с>  ісвоя  про'тест  против  .незакон,ното
унищожаване  (бе3  съгласието  на  Народното  събрание)
на   3акона   3а   чиновниците . . .   Но  този  недостатък  на-

і97  Пак  там.

ло6[і[:9°9бgпааКgЛ;О:#с  "3'6ИОLСКРа"   За  НаШаТа  і1аР"".   В.   „Рабелнишко  де.
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нейният  автор  -  Роман  Аврамов,  по  това  време  член
на  Болшевишката  партия,  не  могъл да  не отбележи  ня-
кои  слабости  йа  конгреса,  отнасящи  се  до  въпроса  3а
разгръщане  на  една  по-широка  и  на  по-масова  основа
борба  в  защита  на  интересите  на  трудещите  се,  против
политическата реакция и монархизма.

О'бщоделците (останаха изінеініадани и от іпо3ицията на
Кр.  Раковски,  че  се  намесил  в  полемиката  и  застанал
на  страната  іна  тесните  ,социал.и,ати.  ПО  тоіва  вр,ем.е  Ра-
ковски  имаше  авторитет  в  средите  на  международната

:'ЖЛ#е#%Е#'Иfо'#'Пп°о#оЪгЕgатШв%рбдЛеИ3#:о:8Ъ::Ит:сЕиЛтее-
в  България  и  3аIщити  тяхната  кауза  ікаIкто  в  Българ,ия,
така и ,на международната  социалистическа  арена.  „Жа-
лко е наистина положението на един сериозен мъж, кой-

:ОфиешПО~ВИпКиасНаИ„6%щС:Г#€#.аБдеазИкГg.аерg:gвЯсТкаиНкаонегдрИе=
сът  на  тесняците  не  би  се  чул,  той  стана  реклама  на
тесін.ия  tсоціиализъм."20l

;mп:ЁЁjiiЁi;НВ:Ё,Z:;ТЁЁЁП;бе;Т;РаiЁВ;вН:аЁУ#:g:кjg:с2:ЁтЁаЁОЁК:ЕеИ;ЁЁiЁiЁЁе;ЁяйИЕ:::!:О;{iiЁЁНiЁ:;:
Нжа::О::3g8м:ад:аЭиИзпСъТлаf#ЯьбНеОщаГь,gтаоКасЛиОВН?еЁОв#оОвЗсааемТ'с:езg

с  написването  на  статията.  Тогава  Р.  Аврамов  помолил  Т.  Петров,

iFОК::т::О:Ёш{Ё;;АFв3БванЁiЁо::ЯгН§iЁа":Вз3н:г*СЁ$ъЁЕ:::ьш:р8:iЁ:р:оЁвна:о:Ё.?3Ё;":Р;iл:и:

§Ё;:нн::Т3;В:СЁ::а:И:ра:пЁЁ:ЁЁ::#Ё::;ТаЁБЗ:j`ЁiпТ::giЁр:оЕ?,а;Неа::В:gтв:ljяч:т:а:::стд:ЁЁЁ:
::::тgЁ3угтzк%а:еарст:Е:.ив33g€кg:атgжоатт,;йс:;а4вg:#тоивяпfЕпнАги€:
]6°ь,О%п:' ,:6е6 &2}  д е л о«.  №  4.  і9o4.  с.  245:  РажоGск#.  Ко.  СОт"я-

:.4.  :,%°а46оСт.н215kоРаZ3#:'  #&.. С%цL=g,-лизмът    и    общоделството;
15.     111.     1905.
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"яРаОg8:8gс:Ё3:%ТвР#:Н':%ааНм:оТОеЁЁаО:ЁиЩлОндаеТпЦаТрТтеи:,Т%:g:
то  уtсеща  под  ісвоитіе   ніо3е  здрава  теоріет\ичекiка  іи  прак-
тическа  основа,  може  да  има  този  кураж  да  се  разце-
пи,  да  се  очисти  доброволно от елементи,  които се  счи.
тат  вредни  за  успеха  на  крайните  идеи  на  социали3ма.
Тоіыа  е  най-доб,ріото  дока8ателство  за  Qилата  на  ,оощиа-
ЛИЗМа."202

Влияниет,о и  ав.тор,итетът на Плеханісю  в Iруското ,и імIе-
ждународшото  социалистическо  движение  бяха  толкова
големи,  че  тоіва  застаівяшіе  враговете`  ша   м,аірксизма  да
маскират и прикриват своята измяна. И широките,  а по-
късно  анархолибералите и др. търсеха у Плеханов идей-
на подкрепа и  авторитет -3а  разгромяване на своите про-
тивници.  Никой  в  оне3и  години  чак  до  войната  не  се
осмеляівашіе  да  вдіигне  'ръка  орещу  `Пл.еханов,   івъпроки
че  след  1903  г.  в  редица  отношения  тесните  започнаха
да  се  различават  от Iнего  и  обективно  все  повече  и  по-
вече  се  іпри.ближаваха  до  Лениін  и  іболшевиките.  От  ис-
торичесите  за  д.в.ет.е  партии  конгреси  през  1903  г.  за.
почнаха  да  се  очертават  две  нови,  макар  и  още  слабо
забележими  тендонции. От  тази  юди,на  зап.очна  еволю-
цията  на  Плеханов  към  меншевизма,  еволюция  твърде

:8О8Ё:g:мИвТре##:йа::Я::в:3юИцЗ::Г::р;:::!атеНнадеВнРцаиГ:,В::е.
що трудна, която пък изведе партията на тесните социа.
листи до Ленин и ленинизма.

Вярно  е,  че  авторитетът  на  Плеханов  след  1903  г.  за-
почна  да  ока3ва  влияние  с отрицателната  си  страна  въ-
рху  партията  на  тесните  социалисти,  но  той  не  беше  в
състояние да спре онези обективни процеси, които се из-
вършваха  в  партията  на  тесните  социалисти  и  я  тлас-
каха  към Ленин  и  болшевиките,  а по-късно и в  Комин-
ТеРdНъаd своите съчинения  г.  В. Плеханов помогна на паР-

тията  на  тесните  социалисти  правилно  да  се  ориентира
в тенденциите  и п,ерспек"вите ша  істраната іи  в  идейни-
те  борби,  които  се  водеха`  по  онова  време  в  средите  на
международната социалдемокрация. Неговите съчинения

202  В.   „Работнишко  дело",   бр.   1,   1904,  с.   17;   По-късно   Раковски
не  остаіtlа  последователен  на  тази  си  по3иция  и  стана  глашатай  на
обединението   на   социалистическите   сили   в    България   (Кабс!к#wеб,
Хр.   И3брани   произведения,   с.   294-321).
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іhоМОm,аха на 6ългарските тесняц,и да  ош\ознаят Iи,стіин,сIка-
та  природа  на  опортюнистите и  най-вече на  ревизионис-
тите,  тези  замаскирани  ррагове  на  работническата  кла-
са.  „Колко  са  необходими  за  нас  такива  книги,  писа
„НО;во  івреме",   в   коит'о   cIe   раізіоtблиIч2іват   не  яівн`и   и   от-
кровени критици на Ма.рксовото учени.е, .но прикрити фал-
шиtфиікатори,  хоіріа,  извраща,в,ащи  tнеговото  учс,іние,  хора,
които  с  всички  средства  се  стремят  да  натрапят  іна  на-
шата імлада і,парітиtя и ,зара,ждащотю  се ра,ботническо ,дви-
жение  своята  дребнобуржоазна  идеология. . .  Ето  3ащо
СнаЖН::хg:од:.:{3o3ПРИВеТСТВУВаМе   ПОявата   на   та3и   книга

хаББ#:28,:%:Т:  8::g#Юг%Е3ЕЕИз# асРв%&И;ТчИитСелПЕа::  ::g:3:
лиха  на  широките  социалисти  да  го  направят  свое  зна-
ме.

в§ъз4hиЕ::Ё:::::Н#леiе:и:мСаТБТзн~ог:9а°с3ияГiа
между JIенин н Плеханов н тяхното отражение

сред българската социалдемокрацня

Вторият  конгрес  на  РСдРП  се  нарежда  в  поредица-
та  на  тези  събития,  коит\о  іпр,едставляіват  іповратни  ета-
пи  в  ра3витието  на  международното  работническо  и  ре-
•воIлюциіонно    оісвобіодително    движение.    Иісторичеак,ото
значение ,на  Втория  конгрес  на  РСдРП  се  състои  в  то-
ва,  че  на  него  завърши  процесът  на  обединяването  на
ріевіолюIционно-ма,ркісистките   оргаіниtз,аіции   и   Iбеше   оібра-
зувана  партията  на  работническата  класа  в  Русия,  вър-
ху  осноівата  іна  идейно-шолитиічесіките  и  оріганизаци!сініmи-

:ееПБГНиЦ.ИПлИёнРиан:Р2g::е:еИчеОнТиеЛенНаИНп.о#иЛч=З::::Ъ:;сПъИл-
Иёi?даПвОаЛнИеТтИоЧенСаКаБП#шТеИвЯиiЪkТ::Т:ЕБ:и°яТе]9с°ъ3б:.:`::4със

светошоистор.іическіо    значение,   кіоето  tсложи    началото
на нов іетап в  развитието на руското и световното работ-
ническо  движение,  начало  на  коренен  поврат  в  между-
народен  мащаб  от  старите  социалдемократически  пар.
тии към пролетарска партия от нов тип.

3зО:С,7П;„і#Е?#'е8:`:t.Т:9гс?p3]495?ЗіС.743.
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В.  И.  Ленин  пръв  сред  дейците  ца  руското  и  междУ-
народното  работническо  двт7жение  рр,збра  и  няучіно  fто-
tказа,  че  в  условията  на  империализма  работническата
класа  се  нуждае  от  нов  тип  партия,  различаваіца  се  ко-
ренно  от  пар,ти.ите  на  Втіория  `интерінац,и,онал,  нуждаіе  .сіе
\от  па,ртия   на   социалната  ревіолюция   Iи    проле.таріGката
диктатура.

Вторият  конгр,еIс,  п.о  ду.мIите Iна  Лештш,   беше  ед,инt.г,тве-
ното  и  невижданото  по  рода  си  явле,н,ие  в  историята  на
револ-юцио`нното ідвижение  в   Русия.   На   него  за   първи
път      си   дадоха   генерално   ср`ажение   представителите
на  ре'волюционното  и  опортюнистическото  наіправление
в  руската  социалдемокірация  по  въпрсюа  -  ,каква  пар-
тия  да  бъде Iсъздадена  в  Русия,  по  какъв  път  да  тръгне
работническото движени.е.

tэт\орият  конгрес  \на   i.СдРП   пір,ед.извика  жив  Iи`нте'ре,с
в  средите  на  междунаIрод`ната  социал.демокрация.2%  Ин-
тересът  към  конгреса  на  руската  социалдемокрация  се
обяснява  с  обстоятелството,  че  той  се  проведе  в  един
пр.еломен   за  междунаріодното    работниче.ско   дівIижешие
момент. Това  бяха  години, когато периодът на  подготов-
ката  на  работническата  класа  за  революция  се  замени
с  периода  на  пряк  щурм  на  капитализма,  когато  про-
летарската  революция  от въпрос на далечното и  неопре-
Zтеттеното  бъдеще  стана  въпрос  на  непосредствена  прак-
тика.

в  тези  години  Русия  беше  страната,  където  социал-
нитр  конфликти  се  проявяваха  с`гобеm  ст,тлтт.о.  От  З0пяп-
•на  Европа  ііентърът  на  международното  револю1|ионно
движение  започна  да  се  .премеіства  тук.  Така   обектив-
ният  ход  на  историческото  рязвиттJе  гостэвяше  пое7т  оv-
ската   революционна   социалдемоікрация  такива  задачи,
каквито  до  този  момент  не  са  стояли  пред  нито  една
друга   социалдемократическа   партия.   „Историята,   писа
Ленин,  е  поставила  пред  нас  най-непосредствената  за-
дача,  която  .е  най-революіционната  от  в,сички  най-,непос-

ств2о°5,РмЖь.,с#ьеі::ИНм.ТГ9е6i:Ус:а%%д_Н3Г$;#хОаЧлеееG,дгВ.ИЪ:НБеdз,ниИк3ндоавТеенТиЬе-
пролетарtкой     пгіг`тtтт`     Lт`tт2огn     гr`ііі.         р,                      „     и     гn

j#:а:jг:рvа:Мiа=ьD:оОдГЁ;:д5:Ёц§;:';iЁ:сI8д3Вй#п3рЁ;Л$е8р#Нg'Ё:,:Ч:Жб;оКлИЁР:8лЁЬ;;:і:у;::Ё
„Вопросы   ,лстории",  №  11,1961.
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редствени  задачи  на  пролетариата  в  която  и  да  е  дру-
га  страша.  Осъществяването  на  тази  задача,  ра3рушава-
нето  на  най-могъщата  опора  не  ёамо  на  европейската,
но ,същ,о  (можіе,м  да  каже,м  ,сега)   ,и  на  азиатската  реак-
ЦмГеЯждбуИнаНраоПд?наиВяИЪОев3:юРцУиfоКнТеЯн:Б%#::#Е::.„а236аНГаРдНа

Пр`еме\ст,ваініето `на  центъра .,на ревіоjlюц`и.онното движе-
ние  в  Русия  о3начаваше,  че  на   руските  марксисти  ис-
торията  възлагашіе   ,голя,ма    )инт,'ернационална   отгоЕюр-
ност  за  бъдещето  на  съдбините  на  международното  ра-
ботниче,ско  и  .социалистиче,с.ко   д,вижение.   Но,  от  друга
страна, това  вменяваше  като  първостепенен  интернацио-
нален  дълг  на   меіждунаіродната  революцIион`на  ;сіоциал-
д,емокраціиія   да   оtказва   м,орал,на   и  .материалtна  помощ
на  ,своя  авангард,  да  мобили3ира  всичките  сили  на  ра-
ботническата   кjіаса  в  своите  страни,  3а  да  подпомага
този  челен  отряд на  международното  работническо  дви-
жение.

Вторият   конгрес   на   РСдРП   намери   жив   отклик  и
сред  рев,олюциіоінни`те   марис,иіст,и  в   Бълга.рIия,    .свързани
трайно  .с  рускjото  р.еволюционно  дв.ижение,  които Iследя-
ха  с  интеріес  идейн,ите    бсфби  и  разногласия   в   руската
социалдемокрация  и  стояха  твърдо  на  страната  на  иск-
ристкото  революционнn-мяLрксистко  направление  в   пvс-ікото  революционно  д.вижіение,  ,пред.ставлявано  от  Цле.
ханов и Ленин.

Най-важната причина за интереса  !към конгреса  и  към
дейт ог:ті`.я   на   „F`скргстите"   трябва   да   се   търси   в   идей-
ната  близост  между  двете  революцисшни  течения  в Бъл-
гария   и   t+у„сия   -    и,~.hрис'"те   ,в    ру..кого    революцис,н-
`н,о  дв,иж.ешие,    пріедставляіва.ни    от    Ленин  и  Плехано,в,
и   револютп'онно-марксисткото   в   Бъ,rlгария,   предс\тавля-
ва`но от Благоев и тесните  социалисти.

Най-ясно  та3и  бли3oст  беше  фОрмулИРана  от  иЗвест-
ния  български  социалдемократ,  близък  съратник  в  те-
.зи `го,ди,ни  на  Благоіев  и  Ленин,  Рt,іман  Авраміов,  който  с
пра`во  ісіе  счита     за   пър,вjия    бългаIрин,    член   на   Болше-
вишіката  партия  още  от  Вторtия  кс`нгре,с:   „В   Рус,ия,  пи-`
са  той,  ролята  на  българските  „тесняци"  изигра  револю-
ционият   марксизъм,   течението   на   „Искра"   и   „Заря".
С  това  течение  ние  действително  си  схождаме.  И  от то-

`2u6  jіеIшн,  В.  И.  Съп,  Т.  6,  с.  387.
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ва  родство  ние   Пямаме  никакво   жела(ние  да   се  отка-
Же.м."207

Усилената  подготовка  на  Втория  конгрес,  борбата  за
разгрtаничаване  ,на  р,еволюционни.те  марксіисти  в   Русіия
от  опортюниз.ма  на  и,кономистите  съвпаднаха с IборIбата,
която   водеха   благоевци   проТив  общоделството,   борба,
която  завърши  един  месец  преди  Втория  1{Онгрес  с  из-
гсшването  на  общоделците  ,от    інартията  й  о6особява.
нето на  революшонно-мар'юсисткото течение  в  самостоя-
телна   партия   на  `работничеаката класа в България. Бъл-
гарските   тосняци   търсеха   и   намираха   естествени   съ-
юі€,ши.ци  в  `пов.еtiіето  Iслучаи  не  от  3ападните  парти,и.  къ-
дето  опортюнизмът  вземаш,е  все  повече  и  повече  в,ръх
в  техните  ръков.одстіва,  а  от  руската  революционна  со-
циалдемокрация.

Трябва  още  тук  да  отбележт",  че  бългярската  сbіIи-
алдамокрация по инфор,мираноIст за съ`стоянието и идей-
нитіе    бо,рб,и    в    руіската   ,с.оциал,демокрация    стоеш,е    на
едно  от  първите  места  в  ісвета.  Това  се  обяснява  с  об-
стіоятелството,    че   ібълг.арските   социалд"ократи  общу-
ваха  пряіко  с  едни  от  най-видните     дейци  нg  руската
•с\оциалдIеімокрация,  и,  вто\ро,  т,е   іимаха    възможн,otст   да
четат  в  іоіригинал  руските  революционни  и3дания,  които
масово   се     разпространяваха   в   България.     Близостта
между  двата  славян,с,ки  езика  и  широките  международ-
ни  връз.ии  между  д.вете  партии  бяха  един  благоприятен
фак.тор  за  за.по3наваtнето  на  българските   .социалисти   с
решенията на конгре,са.

Всичко  това  допринесе  твърде  много  българските  со-
цtиалиістіи  да   сіе  запознаят   сво.еівременніо  с  цялата  п'гtlед-
Ф,арителна  подготов`ка  на  ксш.гресните  материали.   Про-
е,ктсtпірограмата  на  РСдРП  стаі,на  до,стояние  на  партия-
та  на  те.с,ніите  социали,сти  най-веч.е  от  в.  „Искра"   (бр.  21
от  месец  юни  1902  г.).    Текстът  на    проектопрограмата
става  известен  още  и  чрез  брошурата  на  Ленин  „Към
сел.ската  б.еднота",  към  кіоято,  както  е  из.вестно,  тя  бе-
ше  публикувана  като  приложение.  А  тази  книга ша  Ле-
нин   беше   и3,в.е.стна   на    българските    іс.оциалд.емократи
•и  от інея те  публикуваха  р€`дица  откъ.си tв  социалдемо.кра-
ТИчес'Ко.то   спи,санIие   „Работнишю  д.ело".2o8

2JJ  Сп.   „Р а б о т н и ш к о   де л о",1904,  с.  490.
208  Вж.  сп.   „Р а б о т н и ш к о   д е л о",   1903,  февр.  и  ноември.

115



Искристите  от  своя  страна  искаха  също  така  да  за-
по'3наят  чуждестранните  си  другари,  в  това  число  и  бъл-

:#:.лСнаПРг:еЁТО-ЕРлОеГхРаанМоавТi::в.П#:ТИЯТеан.ин:ЛiИзЗвКеИсЯт:
ният    руски    социалдемократ    Владимир    Ь.оінч-Ьруев;ич,
който  поддържал  близки  връзки  .с  България,  и  по-спе-
циал`но с  Георги  Бакалов, в специално писмо моли  Геор-
ГиИн:абК€#:аВрсПкРиОееКзТиОк-.ЕОР9ОЕРаамМиаяТтапБ%,е%ет:gе:Б%:р:мИаЗтдааЕ%

е  бил  отпечатан  в  отделно  издание,  тъй  като  Г.  Бакалов

::::ЩНТлОех:Еео:е„Ео:223и:.kъИтЗднааВуакаВЪлВиВе?Р.:авКкНоИяГтао-
включва  като  прил.ожение  іи  ед,на  .статия  на  Плеханов,
посветена на  програмата.  „Самtият іпр.оект,  п,ише  Г. Бака-
лов   в  предговора  към``Плехановата  книга,  не  печатаме,
зашото  осно,вните  му  положе,ния  са  я`сни  от  статията."21О

Цялата  дейност  на  редакцията  на  „Искра"  по  подго-
товката  на  конгреса  се  следи  с  голям  интерес  и  не  се
забравя  да  се  отбележат и най-малките  подробности  във

гВрРеЪс:К6ш:::с':ВуИбКлВиакНуевТаОне:8нПаР%:СоТбОЕFнИиЯетоПавРъТвИевН..Г#::
кра",  че  е  основан  организационе,н  комитет,  който  ще
подготви  свикването  на  партиен  конгрес,  Геор`ги  Бака-
лов  съобщава  тази ,новина .в  партийния  орган  „Работіни-
че.ски  вестник".211

Както  е  известно,   Вторият   .конгрес   на   РСдРП  заісе-
дава  от  ЗО  юли  до  23  аЕ!густ  1903  г.  отначало  в  Брюк-
сел,  а  след  това  в  Лондон.  По  конспиративни  съобра-
жения  публикацията  на  материалите  била  отложена  за
няколко  месеца.  Известията  за  конгреса  и  неговите  ре-
шения са публи.кувани за пръів  път  прtез  ,ноември  1903  г„
а  протоколите,  и  то  само  на   руски  език,  са  издаде,ни
пре3   1904  година.  Ленин  и  болшевиките  държаха  мно-
го  дейците  на  3ападноевропейIските   соцtиалдемократиче-
ски  партии  да  се  запознаят  с  протоколите  на  конгреса,
които  даваха  най-пълна  и  вярна  представа  3а  работата
на  конгреса.  Те  знаеха,  че  в  оригинал  с  материалите  на
конгреса   могат`  да   се  3апознаят  само   българските  со-
циалдемократи  и  някои  полски  социалисти.  Трудно  бе`-
ше  3а  болшевиките  да  осигурят  бързото  превеждане  и

::;Ё.:::$#а#:О;6т':fа'е°€Зk3:ч€:сLтИ:iиЛ:И:З,М:Ъ:Т:Ё;}Ё#Т].е']`;.o3:аРНа№03,С.2.
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и3даване  на  протоколите  на  чужди  езици.  Малко  бяха
по   онова   време  социалдемократическите  дейци,   които
іпол3`ваха  руски   език,   и  болшевиките   ри,скуваха   іреше-
нията   на   конгреса   да   останат  неизвестни   за   невладе-
ещіит,е русFIи  е3ик.  Ленин .се істрахуваше,  че ,меншевиките,
ра3полагаики  с  широки  международни  връзки,  изопаче-
но  ще  представят  същността  на  идейіните  разногласия,
івъзни,инали  на  к,оtнгре.са

Не  беше  преведен-а  и  остана  слабо  известна  и  знаме-
нитата  книга  на  Ленин  „Какво  да  се  прави?",  в  която
бяха  залегнали  основните  положения  іна  решенията  на
Втория  конгрес.  Както  е  известно,  в  оригинал  тя  беше
прочетена  от  бъj.Iгарските  социалисти  още  при  и3ли3ане-
то й  на руски език.

В  тез,и  условия  за  цялата  м`ежцународна  Iс.оциалдемо-
крация .о,собіеіно  голямо  3,начение  придобиваше існабдява-

#е:i%иСЁ:пдgе3йЕЦ:И#енС:аМд:е:л:еР;#i:::РаОНП##с:аяС°к#аг#;:оВвКРiЁ
Jот\и\де  във  Франция  и  Белгия   и  да"  3апо3нае  .с  резуjіта-

:И::3.:ТстКрОаТнГиР.g,С3а  дейЦИТе   На   СОЦИаЛистическите   парти,и
ГОлеми  3а.сЛУгИ  3а  ИЗяtСНЯваШ`етО  от  ленин.ски  позициИ

На  решенията  на  Втория  конгрес  на  РСдРП,  както  зад
граница,  така  и  в  България,  има  българският  социалде-
мократ  Роман  Аврамов,  който  като  активен  участник  в
3адграничните  „искристки"  органи3ации  получи  правото
да  пр.исъ'ствува  и  на  коtнгРеса.2]4  Тодор  Петров  като  `по-
мощник  на  димитър   Благоев  в  редакцията  на  „НОво
време"   и  Георги  Бакалов   като  редактор   на  списание
„Работнишко  дело"   поискват  от  Р.  Аврамов  да  им  и3-
прати  протоколите  на -конгреса,  за  да   информират  пар-
тията   за   неговите   решения.   „Ти   обеща,   пише   в   едно
писмо  Т.  Петров  до  Авра.мов,  да  напишеш  за  Втория

:'::тГ::СиН::#са:Оар:°:#еа#:еяМОпКрРаатЦиТЯhFлаиПхИ:еИиПОвТзОаВта.
в.Ореніо  писмо  да  напишеш  за  ,спора,  що  се івод.и  между

212  В.    И.    Ле#«#     и     международное    рабочее    движениег,    И3д.
„Мысль".  М„   1969   с.  45.213  Л,qОо8,   М.   „И3    жизны    партии    1903-1905    (Воспоминания).
М.,   1956,  с.   10.

вр:;4ки?еiО6,',н€;ч::МтарНуд%:8а#:ВвпИш€:ЛоГтадРеОл-РиУсСтКоИрТfя,Р$gВО4ЛО?ЦсТОіН4Т
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Плеханов,  Акселрод,  Ленин  и  Мартов.   3а  същото  те
М`ОЛЯ  |и   с.еГа.  Чакам  отговор  или  ,статия."215

Роман Аврамов  е постоянно  атакуван  с писма  от бъл-
гарските  си  другари  да  изпраща  материали  3а  конгреса
или  сам  той  да  напише  статия  3а  него.  И  наистина  той
написа  първата  статия,  в  която  от  ленински  піо3иции  се
оценявіат р.ешенията  на  кIонгреса.216

В  обстановката  на  изключително  голям  интерес  към
работата  на  конгреса  в  България  беше  получена  книга-
та  „Вт,Ори  пореден  конгрес  на  РСдРП.  Пълен  текст  на
протоколите."  За  получаването  на  книгата,  съдържаща
пр.от.ОкIОл,ите  на  кіонгріеса  на  РСдРП,  съо,бщават  и  брой
44  на  „Работнически  вестник"  от  10  юни  1904  г.,  и  ини-
iкка  трета   на  списание  „Работнишко  дело"   от  същата
годинtа.  В  прил.ожението  към  инигата,  както  е  и3,ве,стініо,
е  публикуван   и   „ПріоIект   за  іорган,изационен   уIстав    на
Руската  СдРП,  внесен  на  конгреса  от  Ленин.  Българ-
ските  тесни  сіоциалисти  имаха  въ3можност  да  се  запо3-
tнаят  'п.о-пQдроб,но  с  діебатите  іна   к`онгреса  и  от  ,кн1ига.та
на  Ленин  „Крачка  напред,  две  крачки  назад"  -  изляз-
ла  през  май  1904  г.  на  руски  е3ик  и  още  през  юни  сво-
бодно  се  продавала  в  книжарницата  на  тесните  социа-
ЛИСТ,И  ,В   СОф,ия.217

Когато  се  и3яснява  пОложителното  отношение  на  пар-
тията  към  решенията  на  самия  Втори  конгрес,  трябва
да  се  има  предвид,  че  разногласията  между  Ленин   и
Плеханов   не   възникнаха   по   време   на   конгреса,   че
Плеханов  и  Ленин  пре3  цялото  време  на  конгреса  бяха
в  единния  лагер  на  революционните  марксисти.  Иска  ни
се  7та  приветтем  самгt  цяколко  фатfта  от  съвместната  ра-
бота  на  Ленин`и  Плеханов  на  жонгреса,  за  да  се  види,
че  тесните  социалисти,  3ащища,вайки   Плеханов   и   счи-
тайки  се за  негови ученици,  по  същество те защищаваха
іиде,олtотиче,ски'те, тактиче,ските \и  организационните  прин-

Е##а3?:,ГНааЛйл:хаЕ%:t68'gЁТеаdНпаре%%нИЯотК°8БРгеаСkизНа:
ционніия   кtоім'итет   да    открие   кон1іре.са.218   На    кіонгре\са
Плеханов  активно  поддържаше  Ленин  и  прояви  твър-

:::gпТ4,БРаИбЧЁ:аиЁКкПо'фd:6л°'о.9,П.к:..а[.,е.[94o64Т4с7.49.
217  В.   Работттически   вестник,   бр.   44,   10.   VI.   1904,   ЦПА   пРи   ЦК

На 2Р8КFkР.в:%Z%'йа.сЗёз8d  рсдрп.  протоколи.  М.,  1959,  С.  5-6.
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дост  в  защита  на  „искровската"  линия.  Като  осмиваше
„икономиста"    Акимов,   който   се   стремеше   да   посее
1іражда  между  него  и  Ленин,  Плеханов  му  3аяви:  „На-
ііолеон  имаше  една  малка  страст  -  да  ра3,вежда своите

#раЛиИ::Ж::аИМ#::Ис#.аРдШр?Лдк#в?СТкЪа:::Хшаё
по-нататък Плеханов, в това отношение прилича  на  На-
тіолеон  ~  той   на   всяка  цена   иска   да   ме   раздели   от
Ленин.  Но  а3  ще  проявя  повече  характер  от  Наполео-
новите  маршали,  а3  няма  да  се  разделя  от  Ленин  и  се
надявам,  че  и  той   няма   намерение  да   се   раздели  от
мене.ъ. .9

Jlокато  JIенин  и  Плехаттов  въовяха  заег[но  в  борбата
против  опіоIртюни'зма  и  реви3ионизма  на  Бернщайн,  3а

:едСеНйИнТиетеСОбЦоИрабЛиИС:gБ;с#ае:3#::дg:о:ераОцРиИяе.JJТ#т:

:3тШоамПаарР:сИиЯстПк?одТ%:::#ее,вИСБ8ИдСБИпТ.е'нТ6еkоF:::ЛсЮеЦЕ\3::
виха   ра3ногласията   между   Ленин   и   Плеханов   след
Втория  конгрес,  тесните  социалисти  не  можаха  да  раз-
берат  и  се  ориентират  в  дълбоките  принципиални  раз-
ногласия, ,на'стъпили между  болш.е'виките и меншIевиюит,е.
На  тесните  социалисти  импонираше  твърдата  позиция
на   Плеханов   против   меншевиките,   неговите   дълбоко
аргументирани  изказвания  в  защита  на  Ленин  по  пара-
граф  първи  от устава  на  партията,  по  който  въ3никнаха
ра3',ногла.с.ията ів лагера ,на  искри`стите.  Сам  Мартов ,пріи3-
нава  после,  че  споровете  по  първия  параграф  от  уста-
ва  -  кой  може  да  бъде  член  на  партията,  имали  най-

:3::аМшОа#ИиНЦАИкПсИеалЛрНООд,З:а5%Нс;:.иЕ2а2oСБРаа::ЪавиНапъТаЁ:Ое:

Ё3;::р:РЯ:ВсаъШреатднаицСiеоРта:`доесЛвИобСоЪ*д%%ОиИеТенаСТтарРуИда€.?йзНа=
іставайки  .на  ,стрJаната  на  ЛIенин.  И3івес.тни  са  възгледіите

::енТтавРоlОВнаИтеНсенГиОтВеИТсеоцЕРаЕВи:3#е::Е:о3пао:3g:Иgg::%
водеха  непримирима  борба  в  защита  на    пролетарския
характер   на  партията,  против  дребнобуржоа3ната   раз-

2і9   |.іак   там. 5а  съжаление  обещаната  подкрепа  на  Плеханов  не

::3#иgаЪЛtГL:;иЕ:::ОаРОслСеЛдедтоКвОаНГ8:%ан'чаКтаеКлТнОоесеИЗпВре::::ЬлТиОйв3Я:геКрО;
на  меншевиките.

22О  Марго8,  Л.  История  русской  социалдемокрации.  М.,  1923,  с.  75.
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пуснатост,  естествено  импонираше   формулировката   на
Ленин,  според  която  партиен  член  може  да  бъде  всеки,
койт,о   при3нава   програмата    на   партията,   поддържа
партията   както   материалніо,  така  и   с  личното   си  уча-
стие  в  една  от  партийните  органи3ации.  Широкият  до-

::ЪПйВн::8сТеИЯ::п::р:::й:ЛевТраеРдС:{.ИТ&оерЛмеуМлеиНрТgвкМаОтХе::
Мартов  откриваше  вратата  на  партията  за  дребнобур-
жIоа3,ните   елеміенти.   доколко   Г.  `В.  Плеханов   е  Iстоял
твърдо  и  защитаваол  формулиро,вката  на  Ленин,  се  виж-
да  от  следния  твърде  пока3ателен  факт.  КОгато  старият
боен  другар   на   Плеханов   П.   Б.  Акселрод,  заставайки
на  страната  на  Мартов,  заявява,  че  ако  приемем  фор-
мулировката   на   Ленин,   и3вън   партията   ще   останат

#2е2::РпИ::х:нСоТвТрааТзИгЗнТеЕ:Еа:%оНг%%:Б:#:чЕ%Т%::::::
рил:  „АкIо  някой  професор  египтолог  на  това  основание,
чіе  той   пом;ни   наизуст  и.мената  1на   в,с.ичк,и  .п.р.оф`ес.Орtи    и
знае  всички  изисквания,  които  египтяните  предявявали
към   бика   Апис,   счете,   че   влизането   му   в   партията   е
под  негОвото  дОстойнСтво,  на  Нас  то3и  ПрофеСОр  не  ни
е  нужен.  Привържениците  на  Мартов,  казват,  че  право-
то  да  се  наричаш  член  на  партията  има  голямо  морал-
но  значение.  А3  с  това  не  мога  да  се  съглася.  Когато
Желябов  заявил  пред  съда,  че  той  не  е  член  на  Изпъл-
нителния   комитет,   а   само   негов   сътрудник,   който   се
ползва  само  с  четвърт  степен  доверие,  то  това  не  на-
малява,  а  увеличава  обаянието  на  знаменития  комитет.
Така   ще   бъде   сега.   АкIо   този   или   онзи   каже,   че  той
съчувствува   на   нашата   партия,   но   не   членува   в   нея,
защото  за  съжаление  не  може  да  удовлетвори  всички
и3исквания,  то  авторитетът  на  такава  партия  още  пове-
че  изоаства . . .  Аз  не  Dазбирам,  заявил  в  същия  тон  по-
патат'ьк  Плеханов,  3ащо  няJкои  tмиіслят,  че  проектът  на
Ленин  би  3атварял  вратите  на  нашата  партия  3а  много
работници.  Работниците,  които  желаят  да  влязат  в  пар-
тията,  няма  да  се  страхуват  да  станат  нейни  членове.
Те  не  се  страхуват  от  дисциплината.   Ще  се  страхуват
да  станат  членове  на  партията  само  оне3и  интелигенти,
които   са   просмукани   от  буржоа3ция  индивидуализъм.
А   именно   те3и   буржоа3ни   индивидуалисти   се   явяват

921  Второfl  съезд  РСдРП.  Протоколы,  с.  2е2,
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Ленин   може  да   служи  като  преграда  против  тяхното

Е%ХгЛлУа?сауТвеатВв%:Е::Я:3ЬтЕt::,иЗцаиЩн°аЗОапоТрОтЗБнЕЗ%еаiz22Т2РЁбрВиа.
веждаме  те3и  факти,  за  да  се  види  `колко  трудн`о  беше
на  българските  тесНяци,  пък  и  не  само  на  тях,  да  ви-
дят по-късно еволюцията на Плеханов към  меншевизма,
евгtлюц\ия,  започнала   в`еднага  .с`лен   Втор`ия   конгрес.

Международната     социалдемокрация  проявявала     и
следяла  с  голям  интерес  спіоровете,  които  се  водели  по

i%:%Нg:3FgвОеННоИтТкелиВ:нПаРлОfИиВвРЕ:#::иСяО.Ц,#:ЖаЕ#::
ханов  за` наш  учител,  пише  Роман  Аврамов,  ние  първо-
начално  всички  се радвахме,  че  „болшинството"  на  Вто-
рия   конгрес   се   възглавяваше   именно   от   Плеханов   и
Ліе|Ни,н."223

А  и  3а  международната  социалдемокрация,  и  3а  бъл-
гарските   тесняци   в   това   число   беше   още   непонятна
критиката   на   болшевиките,  че  Плеханов  веднага  след
конгреса  станал  опортюнист.  Болшинството  от  дейците
на  международната  социалдемокрация  не  м,ожаха  тога-

Б;с:2тgа##:.дЕЪдЛнбаОКоИтТепрПиРчИиНнЦиИт:ГамЛаНкИарРаиЗНнОеГЛгалСаИвЯнаВ,
беше,   че   м,енш`евик`ите,   Iблаг,одарение   на   ширIоките   си
международни  връзки,  бяха  главният  източник,  от  кой-
то  се информираше  международната  социалдемокрация.
А техните  информации  извращаваха  действителния  сми-
съл  на техните разногласия  с болшевиките.

наТ:тЪаРпдт,еяПбОоКлаЕ:::ЕНИмВлТяОпВоав,О:ggтШое:ИиешеС.ач:П:МреаНзИгЪ:

:3g?Сн#еаУвЦаК#и:Ол"еендиНнИЯнТеgнУаемЗ,а::ИFЗi'оКз:%ЕОамИ:?Кf:3
за  нас  е  нов  чо,век.  А  Плеханов  и  Акселрод  всички  ние
добре  піо3наваме.   Ние  сме  свикнали   само   от  техните
обяснения  да  научаваме  за  положението  на  нещата   в
Русия.  Разбира  се,  нйе  не  можем  да  повярваме  на  ва-
ш`ите  твърдения,  ч,е  видите  ли,  Плеханоів  и  Ак,с'елро,д  са
істанали `опортюн,исти.  Това  е інелепо."224

426-427,

:::.#%;И„#Jk'зфkи334н7i %Па.рjйиедj  f8638I.і9o7  (воспоминание).  М„
95б,  с.   1б'
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Обвинението  на  6олшевиките,  че  Плеханов  е  станал
опортю,ни,ст,  буд.и  неідоу.мени.е  и  в ісріеди.те .на  тесніите  со-
циалисти.  Бяха  и3минали  вече  три  години  от  конгреса
и  от  страниците  на  „НОво  време"  Брайко  Луко,в,  женев-
ски  възпитаіник  и   близък  ,съратн\ик  на  д.   Благіое.в,  щ`е
пише:  „Как  е  възможно  Плеханов,  който  ст\ои  на  ляво-
то   1кр,ило   в  м,еждународнат`а   сс>циалдем`о`крац,ия,   да   го
обв1иняват,  че  се  .откл|о|нява  надяс,н,о."225  твърде  интере,с-
ни  в  това  отношение  са  спомените  на  Васил  Коларов,
разказани   пірез   1924   г.  п.ред  кореспондента  ,на   в.   „Ле-
нинградская  правда"  Эмилий Мидлин.  „3а  нас няма по-
голям   авторитет  от  тО3и   на   ПлеханОв,  ка3ал   Благое,В
на  Коларов  и  му  ра3ка3ал  3а  ра3ногласията  на  ВтОрия
к,онгр.еіс ,на  РСдРП.  Бълтарските тесняци,  както `и  прёди,
останали  верни  на  ПлехаIюв.  Твърде  смелата  по3.иция
іна  Л€.ніин  плашела  .и  с.муща,вала,"225а

Получаваше  се  твърде  интересна  картина.  докатіо  в
България  Благоев и  благоевци  не се побояха  да стигнат
до  ра3цепление  в  своята  собствена  партия,  то  в  руската
партия  те  считаха,  че  не  е  било  нужно  разцепление  и
3а  него  е  виновен  Лет1ин.  Разногласията,  възн.икнали  пЬ
органи3ационните   .въпроси   между   искристите,   според
тесните  социалисти,  не  били  достатъчно  серио3на  причи-
на  за  разцепление.  Но  това  не  беше  само  глед,ище  на
тесіните  Iсіоциалистіи.  Таиивіа    бяха   наістр,оенията   и  в   за-
падната  социалдемокрация.  По  молба  на  болшевиките,
които  искаха  да  осведомят  международната  социалде-
мокрация  за  истината  піо  ра3цеплението.  Кауцки  поме-
істи  в  теор.етичния  орган  на   партията   „Ное  Цайт"  две
статии  на  ру,с,ки  теми, обаче статия  за  вътрешнопартий-
ните ра3ногласия в РСдРП и по-специално по органи3а-
і1`ионните  въпріоси  отказал  да  печата,  като  се  мотивирал,
че  не  иска  с  това  да  се  вмесва  във  вътрешнопартийни-
те  спОРОве  на  рус`ките  |со|циалдемо.крати.225б   ПОдоб,но  на

;МнеаНч=::::gТеЁаТ:йаз:еогСлТ::kМяе;ЧеЬПРВдсИdВБНЧ'К:ОдаорПiОаднЦиезНаИ.
ционните  въпроси,  обвинявайки  болшевиките  в  „преуве-
личаване"  на тяхното значение.

225  Сп.  „Н о в о   в р е м е",  №  10,  1906,  с.  373.
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Кауцки  искаше  от  Ленин  да  оттегли  обвиненията  си
ікъм  Плехан,ов,  Акс,елIрод  и  Засул,ич,  че  са  оп.ор`тюніистіи,
и  да  се  помири  с  тях.  Кауцки  и3тъкваше,  че  на  немска-
та  публика  са  несимпатични  тези  партии,  в  които  цари

226

Парт.ията  на  тесните  социалисти  подобно  на  Кауцки,
Роза  Люксембург  и  други  съшо  считаше.  че  ра3ногла-
сията   в   русжата   па\ртия   по   организtационни.те  въпрсюи
нямат принципен характео.

Сложността  на  об,становката  юе  състоеше  в  това,  че
против  болше,виките  се обявиха  не само откритите опор-
тюнисти  и  пр.имиренческите  елементи,  но  и  някои  леви,
в  това  число  и  Ро3а  Люксембург,    д.  Благоев  и  др.  На
пръв  поглед  това  и3глежда  странно,  тъй  като  те  стояха
на   праtв,илни  марксиетіки  по3иции,  заістанаха  на  `страпа-
та 'на   „искристите"   по   всички   обсъждани   на   конгреса
пріограмн,и  докУменти.  Но  и  тук  не  бива  да  се  вижда
тъждество  във  въ3гледите  на  д.  Благоев  и  Р.  Люксем-
бург.   Последната,   както   е   и3вестно,   не   намираше   за
нужно  даже  и  да  постави  въпроса  3а  организационен
разри,в  с  бернщайнианците  в  своята  партия.  `„Една  го-
ляма   и   сериозна   партия,   ка3ваше  Люксембург,   не  се
ра3цепва   3аради   вестникарска   статия,   не   се   разцепва
3аРа.дИ  отделни  полит|ичесии  tотклон'ения."227  Ро3а  Люк-
сембург  не  можа  да  ра3бере  и  разцеплението  в  Бълга-
рия.      -

За  ра3лика  от  останалите  леви  във  Втория  интерна-
ционал   българските   тесни   социалист,и,   след   Ленин    и
неговите  съратници   в  руското  социалистическо  движе-
ние,  първи  осъзнаха  истинската  природа  и  вредната  ро-
ля  на  ревизион,изма  и  доведоха  борбата  против  него до
ліо1іичеIсігіия  й  ,ікрай  -  .и3го.нЕ.ането  ,на   о,по.ртюниIстите   от
партията.   В  т\ози  смисъл  те  обективно,  практически  се
включиха  и  участвуваха  в  борбата,  която  Ленин  поведе
3а  коренен  поврат  в  развитието  на  руското  и  на  между-
народното работническо дв,ижение.  Положението на  тес-
ните  социалисти  1то  това  вDеме  беше  аналогично  с  това
на  болшевиките.  Изгонването  на  общоделците  от  пар-
тията   я   постави   в   една   особено   родствена   бли3ост   с

=зЧ;i:FаРiiЁеа:`:;#ЁеЁВ:иНЁg#ЛБЁаЧЁН;Ёу:з;;;;Б;:о:бg#ЁК:а#чеалс:но;сЛ:;Ё::рОеВсасТ
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:%Б:Е:Т3т :%в,б::нШи:н:сИкТиИ::п.=8  ПЪР'ВаТа   И   единствената
„Само   малтtина   социалисти   във   Втооия   интерттат{ио-

нал, іпишат авторите на  многотомната истіория на  КПСС,

ЕЁ:8Е3Ё8сНоеп°обрХтО#иМсОтТтТеа.RТъмОтРяГха'НтИрЗяабЦвИаОНдНаОс%а3:Е::
сат  ,и  българските   марксисти,  които  през   1903  г.  очис-
тиха    партията    от   опортюнистическите   елементи.    По

::ОмЯТfеНс:::#:ИЁ:йМ.%СлТиз:Ъ#оМбеоЖУеНваиРкОидт:Г.Я229ОПОРТЮНИ-
Неразбирането  на  Ленин  и  болшевизма  не  означава-

ше,  че  партията   на   българските  тесняц,и  е  била   анти-
болшевишка,  т.  е.   меншевишка,  опортюнистическа.  Не
м.Ож,е  и  ніе  бива  да  се  обя.Онява  едIин  такъв  сложен  въ-
прос   с  дилемата:   който  е  3а   Ленин  в  тези  години   е
революционео-маDксист,   който  е  с  Плеханов  и  против
Ленин,  е  опортюниtст.  Аио  следваме  тази  еломентар,на
логи-жа,   Iбих`ме   ,стигtнал.и   до   пара,докса,    че   Благоеів     и
цялата  тесняшка  партия,  3астанала  на  страната  на Пле-
ханов,  е  меншевишка  партия.  Такъв  род  ра3съждения

:еИсеняЧчееСсТтОво:%еЩиаМпео.:очЛнЯоВОСвеК::::::::анЛаИТеФР.аТЁ%%к::

k::гЛрГе:сРСнКаОТрОсдеБ`НЯ«:sз%ТВоОтн%шРеан?иЦеет%ТнеаН::ТрОти::а:аТОтРеИс:
ните Iсоциалисти  към  програмните  въг1роси  и  документи,
ра3гледани   на   Втория   кіонгрес,   е   било   положително.
Това  е  един  въпрос,  който  не  бива  да  се  смесва  с  отно-
шението   на   партията   към  Ленин  и   болшевизма,   след

гКеаDТаО.Б::gfrБ:Вс:,#gЕеСнеиеОтКоаЗнааХаББсддапРi:.ЛИсТ)НИк:ам-
ленини3ма  не  може  и  ,не  бива  да  се    обяснява  само  с
поведението    на    една    личност,    каквато    в    случая    е
Г.   В.   ПлехатJов.  дDvг  е  въпросът.  че  по3ициите  на  тес-
нит'е  ,социалисти  съвпадат  с  гледищеmо  и  позіицията  на

FаЛйе.ЖВлЕчНиаоЛте%:::иВя3:Е:ОВТЯлИюНкТ:еР#3;#гОН„а8ЬгТаОнВи:
зационните    въпроси    на    руската    ооциалдемокрация",

ла.22:,уВч:iиеБ"3ОаЛп%'ки".иЛн.стТиетСуНтЯаКЫслИовРеУнКоОвВеОрдиСяТ.Р.ОЕ:#gТхе,РНi86И6О,Н%:
1 75-1 76.

і882;9_Т§Б8?Ит:  ]Гас.,  ЕОзЕУНнИаСТБИйепС,Ка[Ъ%8,Пса.Рg8g.    На    Съветския    съю3
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кіоято   тя   публикува   в   от1`овор   на   книгата   на   ЛениЁ
„Крачка  наtпріед,  две  на3ад"  по  мол.ба  ,на  меншевиките
в  теоретичния  орган  на  германската  социалдемокрация
„Ное  Цайт".  Тази  статия  беше  преведена  и  на  българ-
іски  език  и  тя  чеісто  се  цитираше  в  ,нашата  полемика.231
За    българските    тесни    социалисти    отношението    на
Р.  Люксембург  към   руските   ра3ногласия   беше  еталон
за   правилно   ориентиране   и   оценка   на   болшевишките
по3иции.  В  тази  статия  Люксембург  пр,иписва  на  Ленин
и  на  болшевиките  курс  към  „ултрацентрали3ъм",  като
заявява,  че  този  курс  и3ключвал  революционната  ини-
щиатива.232  роза  люксембург  обвинява  болшевиките  „в
пренаісяіне   на.    яко,бин,ско-бланкиістките   оргаіни3ацIио,нни
принципи"   в   социалдемIократическото   движение.   Това
обвинение  също  така  не  почиваше  на  никаква  почва,
тъй  като  бланкистите  залагаха  не  на  класата  като цяло
и  дори   не  на   партията,   а   на  заговорническата   г
БОлшевиз,мът  нямаше  и  не ,можеше да  има  н.ищо
с бланки3ма.  Що се отнася до якобинството, тук Р. Люк-
сембург допускаше  грешка,  тъй  кат6' у  якобинците  има-
ше  масова  революционна  самодейна  органи3ация  и  най-
добрите    традиции    на    якобинството    заслужаваха    да
бъдат  въ3приети,  съобразно,  разбира  се,  с  новите  исто-
рически  условия.  И  ако  у  тесните  ооциалисти  ние   ще
намерим   обвинения   и   несъгласие   с   Ленин,   те   почти
всички   бяха   взети   от   статията   на   Люксембург,   която
се  ползваше  с  голямо  влияние  и  авторитет  в  средите  на
българската   социалдемокрация.   Становището  на  Люк-
сембург,  което  повлия  до  известна  степен  и  на  тесните
социалисти  в  България,  бе    провокирано  от  меншевиш`-
іките  лидеріи,  .коіито  л.овко  іи3ползваха  нейните  слабости.
Работата  се  състоеше  в  т.ова,  че  дълги  години  Люксем-
бург бе наблюдавала  как в  германската социалдемокра-
ция  склонните  към  реформизъм  водачи  неведнъж  бяха
прибягвали  до   „`организационен  натиск",  за  да  прину-
дят леівите да  мълчат,  и  тя  беше  проникната  от дълбоко
недоверие  към  по3оваванията  за  „диtсциплина"  и  „цен-
трализъм",  с  които  те3и  водачи  прикрив`аха  опортюни-
стическата  си   политика.  Меншевиките  бяха  успели  да

231  Сп.  „Н о в о   в ре м е",  кн.  7,  8,  9,1904.
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внушат  на  тесните  социаЛисти,  че  в  РСдРП  Ленин  и
неговите  съмишлени11и  искали  да  създадат  в  партията
„аЁіЖЁ:8амНеасеПцОаТИсОлКеадНе;:2:3jията  на  р.  Люксембург  на

страниците  на   сп.   „НОво  време"   беше  публикувана   и
івтора   ,статия   с   пIодобно    съдържание.   Нейініият    автор

:еиГаалg:#аеiРУкП.ИЯкТа;Еz,::Тве?:теаТ#иКя:аО,с:°:ЁаВзРн:оМг:аНсаияСтОа-
между  руските  социалисти"  Кауцки  замазваше основни-
те  разногласия  в  руската  социалдемокрация.  И  тук  той
заема  присъщата  му  центристка  'позіиция,  че іпротиворе-
чtията  или  ра3ногласията  същест`вували  само  по  въпрIоса
за   „най-добрата   форма   на   партийната   органи3ация,   а

&:лЕР:%ГkРкаиТ:ТаиИм:Ё'Е°еВвН*ИкТиетеПОFеОЖёеиН#:ап::ЕТdИ'КсаъТгалаНс:

БГ`й3:ксПеУмббЛуИБКгУВй'ГекТ:уЕЁиСиТадТ;.И:еок::вГ,.ч:тFсЕ:иХт%Нg::
циалисти ібяха солидарни с  о,сновните  положения, ікоито
те   прокарваха   по   пDоолемите   пя   п`7гupяп-   ^^,проолемите  на  руската  социалдемо-

g:Т::анfо:в:о:вВарРВееТм%е3«ИЗ:тП#:В:атТа13Ё:СеБ::б:еЛуш:еК%;иЗмл:икСт;:а€Т#о:;
„Разногласията   в   руската   ооциалдемократическа   пар-
тия".235  В  тази  істатия  ленишIскtите  организационни  приін-

Ё;;#;:Х:а:Реаан:Ё%Р:::#:н:д:и:ва#:н;а3л'ЁЯз]:ОБб:.::ЕК#:i8р8г8аНн:йРзСgТ:ВЁ;
на  партията",  в  която  той  също  пише,  „че  централист-
кият  пріинцип  на  социалдемократическата    партия  няма
ниіщо  общо  ніито  с  бла,н,кис.ткия,  нито  с  лIенинския  цеIн-
трализъм,  който  е центtjали3ъм  на  една  тайна  съ3аклят-
н|ическа  органи3ация"236

М.и,сълта  на   Благоев,  че  централиIсткият  пріинцип   \на
социалдемокра"ческата  партия,  на  който  принцип  той

::l8аб#,ЁFи:стТке#,Я,FиКтаоТ%ЯаеРнТиИнЯdв'#Я#еанЛгрНаИлЩи3ъОkб«Т'%еНшИ:

крiтическа  партия.

сс53;ЬВ65Ё.ё#ве.НИсН„И„оg,е#УЯаРБ%:н"иквРаанбеОЧнеаебдоВлИшЖеевНиР;еj`аМсі,
234  Сп.  „Нов о   вр ем  е",1905,  кн.  4   с.  291-292.

:::  g;;е'8gG? Ь? сВъ8.етТ  %`.`'  №  4і  КН.  5,   i905,  с.  373.
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написана   в  отговор   на   Бакаловата   брошура   „ИнтеЛи-
гентсии   ищивидуал'и3ъм",  или  „интел`игентіска  д.иктату-
ра".   В   пIОлемиката   ,с   анархсtлиберал,ите   те,сните   социа-
листи  развиха  піо-нататък  своите  възгледи  по  организа-
ционните  въпроои.  Благоев  по  то3и  повод  писа:   ,,Цен-
трализмът  в.социалдемократическата  партия  е  необхо-
дИМО   УСЛОВ|Ие   За   Ней|НотО   |същест|вува,не  |и   ра3витие."237
ТIоі3іи  принцип  произтича  `от  самия  характ.ер  на  .партия-
та  като  .революционіна  организация  и  преден  отряд  на
пролетариата  в  освободителната  му  борба.  д.  Благоев,
както  е  известно,  изтъква,  че  искането  на  анархолибе-
ралите   за   автономия   е   несъвместиміо   с   принципа   на
централизма.  Анархолибераліите  Iот  своя  страна  обвиня-
ваха  тесните  социалисти  в  ленинизъм  по  организацион-
ните  въпроси  и  по-специално  за  централизма  и  голяма-
та  дисциплина,  която те  искаха да  въдворят  в  партіията.
В  статиите  на  Благоев  по  органи3ационните  въпроси  са
посочени  и  елементите,  които  характери3ират  демокра-
тичніия  централіизъм.  ТОва  гліедище  на  ,партията  іе  близо
дtО гледищетіо на Лени,н, споtред което  пр`инци'път ,на  цен-
трали3ма  и3искваше  партията  да  се  ръководи  от  един
център  и  решенията  на  горестоящите  органи  да  бъдат
задължителни  3а  по-долустоящите  партийни  звена,  да
поддържа    строга,    съ3нателна   ди.сциплина   3а    осъще-
ствяването  на  в3етите  решения  -  малцинството  да  се
подчиня,ва  на  мно3инството  и  да  не  се  діопускат  в  пар-
тията  фракции  и  фракционни  групи.  Борбата  на  д. Бла-
гоев   против   анархолибералите   в   те3и   години   беше    в
унIисон   с   възгледите   на   Ленин,   който   в   книгата   си
„Крачка  напред,  дівіе  крачки  ;на3ад"  посочваше,  че,в Гер-
мания  опортюнистите  упорито  се  борят  3а  своя  автоно-
ми3ъм  и  3а  отслабване  и  свеждането  до  нула  на  пар-
тийната  дисциплина.  Колко нагледно пока3аха действия-
та  на  анархолибералите  мисълта  на  Ленин,  че  тенден-
ци`ите .на  опортюнизма  навсякъде  водят  до  превръщане-
то  на  демократичес1"я  принцип  на органи3ация  в  анар-
хи3ъм.

Едtин   .от  важнит\е     източници     іна     орга(н,изациоін,ния
ОП|ОРТЮНИ3ъм  беше  ПРеклонениетО  пред  Стих+1йното дви-
жение,  подценяването  на  партията  като  органи3ираща
сила.   МеншевIиките   и   техните   покровители   от   Втория

2ЗJ  блаёоеб,  д.  Съч.  Т.   10,  с.  377.



йнтернационал   нё   можаха  да  разберат,  че  само  ёдна
революционна   организация   на   пролетарския   авангард
може   да   превърне   стихийните   действия   на   масите   в
съзнателна   борба   за   осъществяването   на   социалисти-
ческите  идеали,  че  партията  трябва  да  бъде  не  пасивен
регіистратор  на  събитията,  а  боева  и  ръководна  сила  на
работническата  класа.   В  те3и  години,  заедно  с  болше-
виките  тесните  .социалисти  отстояваха  строгите  органи-
зационни  рамки  на  партията,  за  да  могат  да  и3пълня-
ват  ролята  на  ръководители  и  органіизатори  на  масите
в борбата против капитали3ма.

ПО  повод  изли3ането  на  книгата  на  Ленин  „Крачка
напред,  две  крачки  на3ад"  пре3   1904  г.  в  международ-
ната  с`оциалдемокрация  ісе  іра3горя  іспор:  да  има  ли  нов,
ленински  тип  партия  илIи  да  остане  в  рамките  на  ста-
рия  тип  партия,  каквито  бяха   партиите-  на  Втория  ин-
тернационал, Изля3оха  редица статии, за някои от които
вече  става  дума.  Особено іинтересна  за  нас  в  това  отно-
шение  е  статията   на   Пл,еханов   „Работническата   класа
и   социалдемоkра`гическа'га   интелигенция",   публикувана
във   в.   „Искра"   през   1905   г.   В   тази   статия   Плеханов
обвинява  Ленин  за  то.ва,  че  той  смятал,  че  работниче-
ската  класа  сама,  със  свои  собствени  сили,  не  е  в  със-
тоян,ие  да   си  изработи   социалистическо  съ3нание  и  че
за  това  е  нужна  партия,  кіоято  да  вніесе  отвън  това  со-
циалистическо  съ3нание  в  нейните  редове.  Според Пле-
ханов  историята  нищо  подобно  не  била  дока3ала.  Той
твърди,  че  работническата  класа  на  известен  стадий  от
развитието  си   би  дошла   сама  до  социалIизъм,  даже  в
този   случай,   ако   тя   би   била   предоставена   на   своите
С'Об.СТВ®НИ  `с.Или.238

В  полемиката  по  то3и  въпрос  тесните  социалисти  за-
станаха  на  страната  на  Ленин  іи  болшевиките.  Изразя-
вайки  гледището  на  анархолибералите,  Георги  Бакалов
пише:    „две    гледища  .са  възможни  за  решаван,ето  на
таэи  задача   (за  характера  на   парт,ията    -б,ел.    авт.):
едното - марк`си,сткото, .сп`о)р.ед коіето работниче,с,ката кла-
са дохожда до самосъ3нанието и поема де7lото на своето
освобождение  в  собствените  си  ръце.  другото  -  субек-
тивистическото,  според  което  интелигентската  личност  е

238  Лле;ю#оG,  Г.  В.  Соч.  Т.   13,  с.   121;  Срв.  Л4иге8,  д.  Цит,  съч.,  с.
77  и  сл.
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діемиюрган`д  .  (творецът)    на   сіоциали,сiіиче`ск.ото   дівиже.
НИе.239

От  те3и  няколко  реда  се  вижда,  ч`е  Бакалов  тук  за-
стъпва    становището    на    11леханіов.    В    брошурата    си
„Интелигентски   инди,видуализъм",   или   „іинтелигентска
диктатура",  той,  3а  да  3ащити  своето  становище,  често
се  позовава  на  цитати  от  книгата  на  Мартов  „Кратка
конституция",    използва    статиіите    „Централизъм    или
6ош,а,партизъм"  от  Пл,ехаінов  ,и  някои  от  съчиненията на
Б.  Акселрод.  Цялата  критика,  която  Плеханов  отправя
към  Ленин.  Бакалов  изпол3ва  и  прилага  към  тесните
социалисти,  като  пи  критикува,  че  те  също  така  подоб-
но  на  Ленин,  смятат,  че  работниче`скс>то  движ©ние  само
не  може  да  стигне  до  социалистическо  съзнание.  Г.  Ба-
калов  критикува  Т.  Петров  и  редакцията  на  сп.  „Ново
време",  че. те  са  съгласни  с  Ленин.  „Тя   (исторіията)   не
сведочи  нищо  піодобно,  пише  Бакалов,  тя  показва  съв-
сем  не  онова,  което  Ленин  (разбирай  Т.  П.  и  редакция-
та  на  „Ново  віреіме"   (Г.  Б.))   видял ,в :нея."24О

От  страніиц,ите  на  „Работнишко  дело"  Георг`и  Бакалов
обвини   през   1905  г.  Тодор   Петров   в   „решителен  опит
да  напусне  маркаистката  теория",  защото  той  в  статия-
та  си  „Социалната  демокрация  й  работническото  проф-

::gЗ:ОгgВЕЕтеиНрИ::ПмОноТгОоЗкИр3:нПоР.ОСг.СеБ:3:%%:ВакЛриНтаи#:
Т.   Петров   3а  това,  че   е  съгласен   с  Ленин   в  това,   че
„социалистическото   съзнание   сред   работн.иците   може
да  С.е  ВНеСе  СаМО  От`Вън  ра.ботническото  движIени,е"241.

Георги   Бакалов,   който   доскоро   се   въ3хищаваше   от
„Какво  да  се  прави?",  сега,  когато  Ленин  влиза  в  про-
тиворечие  с  Плеханов,  критикува  тесните,  ч,е  те  се  при-
държат  о  Лени.н,  іи  г,и  оібвіиня.ва,  че  влизат  в  проти`воре-
чиіе  с  Плеха.нов.  „Тези  възгледи   (1на  Т.  ПетрtОв -б. м.),
пише  Бакалов,  буквално  са  в3аимствувани  от  брошура-
та  на  Ленин  „Какво  да  се  прави?".  Те  бяха    подхвър-
лен,и  іна   критика     в     ,статията     на     „Искра"     „Работ-
ническата   класа   и   социалдемократическата   интеліиген-

239  бсZка,tоб,  Г.  „Интелиген~тски  индивидуализъм"  или  „интелигент.
СКа24gИgz2:%?%`,`.гf.i]!и9т:5ёъС±.,2?:2o.

241  Сп.    „Работнишко    дело",  кн.10,1905,  с.  23.
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Ция",  и3лязла  Ё  отдеjlна  кйижка  ha  6ългаРски  език, къМ
кОёТ:%т# :'::ОЯнТiеЛЕОле%:ПнРо:В::Ёеа бЧоИтТнаиТчееЛсЯк.::4:  кл а са  и  со.

циалдемократическата   интелигенция",   публикувана   на
страніиците   на   в.   „Искра"   през   1905   г.,   изра3ява   нег`о-
вата  меншевишка  по3иция,  в  която  той  защищава  тео-
рията   на   стихийността.   Истински   научната   теория    и
възгл.еди  на  Ленин,  че  социалдемократическото  съзна-

Е::жТеРнЯи€В:и#ас€ЪпдреедВвFиедСесНоОци%:ВдЪеНмо:рgтаибчОеТсНкИаЧтеаС:%Тре
тия  и  диалектическото  разглеждане  от  Ленин  на  съот-
ношението  между стихий'но.3т и  съзнателност) ,  Пліеханов
съвършено   необосн,овано   нарича   идеалистическа,   като
твърди,  че  уж  Ленин  недооценявал  обекти.вния  фактор
іи  надценявал  субективния  фактор  в  ист,орията.  За  раз-
лика  от  Бакалов,  тесните  социалисти  правилно  разбра-
ха,  че  правото  в  тази  дискусия  е  на  страната  на  Ленин,
без  те  да  се  противопоставят  на  Плеханов,  искайки  да
обяснят,   че   Бакалов   неправилно   го   интерпретира.

Този  и  други  факти,  както  ще  Емдим,  свидетелствуват
за  това,  че  обекти,вно тесните  се доближаваха  1ю  редица
нови  въ3гледи  до  Ленин,  но  авторитетът  на  Плеханов
1`,и  въ3пираше.  „Авторитетът  на  Плеханов,  .п.иш,е по-`къ,с-
но  Г.  Бакалов,  беше  толкова  1іолям,  че  когато  след  раз-

Е::g:Н#\еЯОенВи:Р:gИоТ:аgахgУ:К:::3ОаЦз:а:::М:gРеарТg,glе:
гарските  социалисти   безусловно  поддържаха   Плехано-
ва.   Те   не   можаха   бър3о  и  лесно  да   се  ориентират  в

ЕЕ;Ё:Т,3тР:яб:ТаИв:о,;,Е::тГ92Ч4ЕТаХа  да  се  придържат  в  приз.
Ние  няма  да  се  спираме  по-подробно  на  тази  поле-

мика,  то,ва  н`е  е  нужно,  но  тя  показва,  че  още  в  тия
години  тесните  социалисти,  макар  и  ра3граничавайии  се
от  Л'енин,  ,ст.ояха   Iпо-близко   до   ;него,   а  Г.   Бакалов   и
анархолибералите   механически   и   безкритичн,о   се   при-
държаха  в  мнението  на  Плеханов,  което  те  сшитаха,  че

:аердкИсЕСсТк%НтОаПмРиасВъИлЛ.Н8бИявЧяеваВйСfиОFеепТрОойтiПвР`ет:СТпаеТрЯоВва,
Бакалов    фактически    критикуваше    българските   тесни
социалисти,   които   в   случая   бяха   заели   позицията `на

2і2  Сп.  „Р а б о т н и шк о   дел о",  кн.10,1905,  с.  23.
243  Бaк;а;лоб,  Г.  Избрани  прои3ведения,  1953,  с.  37.

1зо

#аеН:ИеНз:°щидiЁ:На:ЯLВЪ:Р::.рс#тО:НаакрТиЯлХа!ИиМпбоемШоещТЕУ#еО.
нино.вите  съчинения.  Техният  автор   не  беше  още  така
популярен  в  средите  на  българските  тесни  социалисти.
При  това  те  се  отнасяха  твърде  критично  към  неговите

::iГоЛкердiИти3чаесСкТиР:ОецЖеантНрааiПиа:РъТ#ТоатВ%3ХиУ8Еz':ЦgеП'ИвТiеkЕ:
през  какви  морални .препятствия  и  задръжки  трябваше
да  си  пробиват  у  нас  път  идеите  на  ленинизма.  Вярно
е,  че  Бакалов  беше  един  от  първите,  които  превеждаха
откъаи  от  съчиненията  на  Ленин.  Той  даде  най-ласкави
оценки  за  л`енинската  „Искра".  Но  от  това  идеите  на

ёеисркар3%,:внаепс:авнъазххаодняеLоавол:Е:Еготвуъбреджедепнриоет,иgg::3и33
беше отношението  на  Бакалов  към  Ленин,  а  последова-
телін.о  праволинейно  към  Плеханов.    Идейното  родство
ме'жду  анархолибералите  и  Плеханов  ставаше  все  по-
ЯВБОаі38zg:;:т% РнОgСi?еНБОакалов   3а   ролята   на   партията

напълно съвпадаше іи  с разбирането на  Плеханов, който
до  голяма  степен  беше  в  противоречие  с  въ3гледите  на
тесінIит,е    социал.исти.    думите    іна    Плеханов   „Аз  съм
центрист,  но  не  съм  бIонапартист"    пот,върждаваха,   че
той  ое  противопоставяше  на  разбирането,  че  в  партията
е  нужна  желязна  дисциплина,  че  малцинството  трябва
да  се подчинява  на  болшинството,  и т.  н.  Бакалов  също
така  кріитикуваше  Благоев  за  това,  че  уж  насаждал  в
партията    механически    демократическия    централизъм,
според   който   всяка   партийна   инициатива   е   смазана.
Така  че  макар  и  Благоев  да  се  разграничаваше  от  Ле-
нин,  той  внедряваше  в  тесняшката  партия  такива  орга-
ни3ационни  принціипи,  които  твърде  много  се  д,оближа-
ваха   до   ленинските   и   се   разграничаваха   от   тези   на
Плеханов  и  на  Втория  интернационал.  Благоев  защити
и  обоснова  принципите  на  демократичесиия  централи-
3ъм  и  доказа,  че  партията  не  би  міогла  да  съществува
кат\о  единоми,слеща   и  ,единодействуваща   организация,
ако тя  не  е  централистична.  А единодействието и  едино-
мислието  са  такива  качества,  без  които  партията  не' би
могла да изпълни своята историческа мисия.

Вярно  е,  че  партията  на  тесните  социалисти  изграж-
даше  такива  организационни  принципи,  които  я  добліи-
жаваха  до  Болшевишката  партия,  но  вярно  е  и  това,

1з1



че  тези  принципи  не  във  всичко  бяха  идентични  с  тёзй
на  Ленин.  Основното  различие  се  състоеше  в  това,  че
тесните   социалисти,   като   изграждаха   революционна,
дисциплинирана,    класова    партия    на    работническата
класа,  не   я   ра3глеждаха   като  партия-ава`нгард,  ръко-
водител  на  масите  в  борбата  за  власт,  а  виждаха  и  со-
чеха  за  главна  ней,на  роля  пр.Опагандата  на .социалtиз,ма.

Въпреки  че  Благоев  м,ного'кjратіно  бе   подч.е.ртавал,  че
централизмът ,в  нашата партия .няма нищо Фбщо  с Лени-
новия  централизъм,  фактически  този  централизъм  има
много  общо  с  Лениновия  централи3ъм,  3ащото  това  го
изискваше  и  налагаше  революционната  практика,  логи-
ката  на  класовата  борба.  Разбира  се,  на  практика  тес-
ните  социалисти  изграждаха  революционна  марксистка
партия,  но  все  пак  тази  партия  не  се  подготвяше лора-
ди  легалните  условия  като  партия,  която  да   се  готви
за  революция,  а  само  като  партия  за  борба  при  легал-
ни  условия,  т.  е.  при  услов,ията  на  политическа  свобода.
Българските  тесняціи  още  не  разглеждаха  новата  епоха
като  епоха  на  империализъм  и  навечерие  на  пролетар-
ска  революция  -  епоха,  к,оято  искаше  съ3даването  на
партия  от  нов  тип,  способна  да  организира  и  поведе
масите  за  революционно  унищожаване  на  съществува-
щия строй.
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ЕволюциятА нА г. в. плF.хАнов  к" мЕншЕвизмА
и  рЕвоtlюционнитЕ мАрксисти  в  БългАрия

(1903-1914  г.)

§  1.  Тесните социалис"  и  меншевизмът на  Плеханов

ка:оЛлИиТд:еРраТшУаРамТеаншFвЛие3ХмааН.ОБт':З:Т:уш%с:В##ЦоИбРаа.
че  няко,и  уточн`ения,  тъй  като  тіе  имат  важно  значе,ніиіе,
когат.о  разIглеждаме  .отноше'нието  на  българ`ските  теснil
социал.ист`и  към  Плеханов.    Сам  Ленин    нееднократно
е  подчертавал  отличието  на  Плеханов  от  „ортодоксал-
ніите``   ме`нш`евики,    като   Мартіоів,   даін,   Акіселріод  ,и  др.

rо;tВааЕеабНВлае#а?н's,:З#i3:h'К::а:%гСаетоРа::ЁеЖвдамЁ8f:
пунктове  в  тези    годи"   е   б.лизък    до    меншевиките,
обаче  твърде  често  е  заемал  ос`Обена  по.зиция  и  \невед-
нъж е ііапус'кал  и самите  мешшевики.1  Преминава,нето на
Плеханов    `на     меншевишки    пози11и.и  іне  означава,  че
той    3аеіма    неправилгни    позиции  буквал'но  по    всички
въпроіои  ,на   стратегията   и   тактиката   на   партията.   На

:::%ВОтТоОваПепРрОLнКаадКлТеОжЕ:едрНеОдКРз:ТбНе%еежЕ:':::а%тFтеiНи:НЬаИ.
сочени пtротив враговете tна марк,си3ма.2

Трудовете  на  Плеханов,  напиісани  пре3  тези  години,

:'gт:gамО:ГжР:УLНаОр::::елgоец'#:j:аеХ%кЗраацРиУя:ИЯhF:ОзИі868ЦЯг-.
излиза 'ніеговата книга  „ООно\вни въпроси на марк.сиз!ма",

:gи:Е.ед+еаНзаи  В;ЕЕ::а н аН ап$:РхеаНiСgg '   пНоелМуСчТиИ   `:олбоЪжЛиГfеРлС::
оцешка   от   В.  И.   Ленин,   който  я  причисли   към   тезIи
кіниги,    ко,ито    ,съдържат    tнай-хубавото   изложение   на

1  Ле#w#,  В.  И.  Съч.  Т.  20,  с.  284,  371-372.
& ЧЧ-ёёdk:  -Б:  К:,  й:  Н.  Кgфатова.  L+нт.  съч,.,  с.  85.

1з3


