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F.  в.  hлЕхАНов  й  БългАрскАтА  соLLиАлдЕмокрАция  в
годинитЕ  нА  първАтА  свЕтовнА  импЕриАлистичЕскА

ВОИНА  (1914-1918  г.)

§  |.  Интернационализмът  на  тесните социалисти
и социалшовинизмът на Г. В. Плеханов

Първата  световна  война,  и3бухнала  на  19  юли  (1  ав-
густ)    1914   г.,   беше  породена   от  острите   противоречия
на  империали3ма.  Тя  въ3никна  в  ре3ултат  на  неравно-
мерніото  ра3витие  ніа  капи.гализма,   в  резултат  на    боір-
бата  на  монополите  3а  преразпределение  на  разпреде-
ления вече свят.

По  време  на  войната  опортюни3мът  прерасна    в  со-
циалшовини3ъм.  Болшинството  от  партиите  на  Втория
интернационал  и3мениха  на  социализма,  застанаха   на
страната  на  Iимпериализма  и  с  това  те  поеха  историче-
ската-  отговіорност  пред  човечеството  за   идващите  пос-
ледствия  от  кървавата  война.  Войната  стана  проверка
на  всички  парт`ии  и  дейци  на  Втория  интернационал. Тя
безжалостно   ра3венча   Много   вождове   на   социалдемо-
крацията   в   мирната   епоха,  в  това  числіо  и   Плехан.ов.
Неговата  социалшовинистическа  позиция  го отведе окон-
`іателно  в  лагера  на  враговете  на  революционните прин-
ципи на  пролетарския интернационали3ъм.

Изве:тието  за  и3.б'ухіцалата   в,оjhна  заQарва   Г.  В.   Пле-
ханов  заедно  с  Розалия`Марковна  в  Британския  музей
в  ЛОндон,  Къдетіо  той  СъбиРа  матерИаліи  За  Многотомно~
то  си  прои3ведение   „История   на   руската     оОществена
мисъл".  Още  на  другия  ден  след обявяването  на  война-
та  Плехано.в  3аминава  3а  Париж,  където  искал  да   се
посъветва  и  чуе  мнението  на  Жул  Гед    относно  пози-
цията  на  френската  срциалдемокрация  към  войната.

Тук,  в  Париж,  той  участвува  в  изпращането  на фрон-
та  на   руски  еміигранти  доброволци  във  френската   ар-
мия  във  войната  на  странат.а  на  Франция.  Обръщайки
се  към  тях  с  напътствени  думи,  Плеханов  им  ка3ал,  че
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завижда  на  всички  оне3и,  които  заминават  да  се  бият
и  защищават  едно  свято  и  героично  дело.  ТОй  призова-
ва  р\уските  добірtовіолци  да  се   сражават  до  пъл,ния  ра3-
гром  на  германския  империали3ъм,  3аплашващ  самото
съществуване  на  Франция  -  страната  на  една  блестя-
ща  древна  култура  и  славни  революционни  традиции,
дала   на   света   Великата   революция   и   Г1арижката   ко.
муна.1

Общуването  на  Плеханов  с  френските  и  белгийсиите
социалисти  в  първите  дни  на  войната,  съобщенията   в
печата   за   3верствата   и   безчинствата   на   германските
войски  на  белгийска  теритіория,  шовинистическата  по3и-
щия   на   болшинството  от  лидерите  на   германската  со-
циалдемокрация,  убийството  на  Жан  Жорес,  всичко то-
ва  силно  повлиява  емоционално  върху  Плеханов.  И той
пристига  в  Швейцария  с  определени  вече  възгледи   за
войната,  противоположни  на  всички  досегашни  негови
довоенни изка3вания.

Руската  политическа  емиграция  очаквала  с  нетърпе-
ние  пристигането  на  Плеханов,  за  да  чуе  и  узнае  него-
вото  мнение.  Настроението  и  брожението  в  средите  на
емиграцията  ярко  е  доловено  в  спомените  на  един   от
бли3иите  съратници  на  Плеханов  -О.  В. Аптекман.

„Наслушахме  се  -  пише  той  -  твърде  мНого  в Кла-
ран  и  Монтр,  по  улиците,  в  градините,  на  обществени и
други  места  за  и3бухналата  война.  Нашата  руска  еми-
грантска   колония   беше  обхваната   от  същото  настрое-
ние  и  подобно  въ3буждане  на  умовете  и  страстите.  С
'га3и   разли.ка   обаче,   че   ние,  емигрантите-,руснаци  чув-
ствувахме  своятіа  кръвна   връзка  с  Русия,   която,  макар
и  далечі,на,  оттук  ние  я  чувствувахме  като  сво.я  скъ,па  и
мила  ріодина.  Как  ще  бъде,  какво  ще  стане?  Как  дасе
ориеінтираме -на  коя  страна  да  застанем ние,  емигtран-
тите-социалисти.   Цялата   лозанска   колония   се   обърна

l    Сп.  „Исторически   архив",  №  4,19б2,  с.145.  Засоциал.
шовинистическата   позиция   на   Плечанов   вж.   '/югики#,   С.   В.   Вой-

Т8i4lИ[Р§г,Ре:.ОЛмЮ.ГИ[Я97±Тд:FН5а]Я_88,РЬ9б4а_3o8абгОеЧ#„#:ВИ„ТИлеРнОиС]:ИЕ

й%#g%gЗ9кО,дяН,аЯл.С#iИаЛеднеиМнОс##3±:-с:%`и7а.лшМdьиi9и6с8т.ичСе.ск3o7йi€:
зиции   Г.   В.   Плеханова   в   годы   первой   мировой   войны    „Вестник

FеерНаИт?ГрРаа)дСвКыО:.О ,:О;8;2а.РС"ННОГО  УНИВеРСитета"   (Истор1ія.  я3ык,  ли.
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тогава  към  ПлеханIов  да  дойде  в  Лозана  и  да  ни  за-
познае  със  своіите  възгледи  за  войната,  с  нейните  най-
близки   перспективи   и   каква   трябва   да   бъде   нашата
ориентация.    Въпроси    все   3лободневни   и    щекотливи,
които   настойчиво   и3искваха  да   им   се  даде   незабавно
отговор.  И  наистина  Плеханов  дойде  в  Лозана.  Събра-
нието  беше.многочислено.  На  него  присъствува  и В. И.
Ленин.   Плеханов   излезе   на  трибуната   бодро   и   както
винаги,  изящно  облечен,  като  и,с.ти(нски  западн.ОевроIпей-
ски  политически  трибун.  На  масата  беше  поставена  ча-
ша   черн,о   кафе...   А   в   ръ11ете   му   никакви   затискіл.   И
3апочна  той   плавно,     логично,  хладно  и     безстрастно
с`воята  реч.  Студени  бяха  и  неговите  очи.  Никакви  ора-
торски   жестове,   никаква   красива   вече   фра3а . . .   Пози-
цията   на   Плеханов   за   войната     тогава   не  беше  още
скончателно  определена  и  ето  защо  впечатлението,  по-
лучено  от  неговата  реч,  беше  крайін1о  неоI,г,іределен\о.  Пле-
ханов  не  каза  тIова,  което  іние   очаквахме."2

На  това    събрание  в  Ло3ана,  състояло  се  на  28  сеп.
тември  1914  г.,  присъствувал  и  Л©нI1н,  който  пристигнал
специално  от  Берн  да  чуе  мнението  на  Пл.еханоj3.

Ето  КаКво  пише  Н.  КРУпская    пО  тО3и  повод:  „През
1914  г.,  когато  избухна  войната,  Владимир  Илич  страш-
но  се  вълнуваше,  готвейки  се  за  и3казване  против  вой-
ната   на   митинга  в  ЛОзана,  гдето  трябваше  да  говори
и  Плеханов. -  Нима той іняма  да разбере?  -  говореше
Владимир  Илич.№

Първата  половина  от  доклада  на  Плеханов,  къд,ето
той  критикувал  немските  социалдемократи,  се  харесала
твърде  много  на  Ленин,  но  втората  част,  където  той  се
опитвал  да  оправдае  френските    социалисти,  к.Оито  под-
крепили  своето  правителство  във  войната  против  Герма-
ния,  силно  раздразнила  В.  И.  Ленин  и  той  се  и3казал

#8вИ.ТИ6:От:9:ЩмУомТее::вНз:ПиРманВаИтЛаНИимВЁЗрГиЛiеидкИаЕанаПпЛаедХкаи-
все  повече  се  засилват.  Отношението  на  Плеханов  към
войната  все  повече  го  сближава  с  позицията  на  есери-

2  Ли7.екл!аf!,  О.  В.  И3  личных  воспоминании.  -  „К о л о С",   1924,
ЛеgИЁ:ti%'мi.н:z.ия   о  владимире    Ильиче    Ленине.   Т.   1,`  М.,   1968.

\

с.  бо9.4  Пак  там.
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те,  ликвидаторите  .т,  другите  антипартийни  дейци,  които
той  д,пIскоt`о  счи.тал  за  свои  протиIвн'ши.

В.  И.  Ленин  нееднократно  разобличава  социалшови-
нистическата  позиция  на  Плеханов,  койт,о  станал  глав-
ният  теоретик  на  руските  с,оциалоборонци  и  с  това  из-
менил  на  своето  революционно  минало.  В  статията  си

:gвОаЦИгарЛеИхЗо#еИниВеОйiНааТа`:еЛх%Нн%:.Р,:.ЗГ.РИЕ:е:ЕЕ:::ИкТоей:3
от   1903  г.   на   няколко  пъти   показваше  с.воята  крайна
политическа  бе3характерност  и   преминаване  към  отюр-
тюнистите,  зае  още  по-явно  същата  позиция,  която  се
хвалеше   от  целия   буржоазен   руски   печат.   Плеханов
стиіг,на  дотам,  че  в  интервю  обяви  віойната  от  страна  11а
царска  РуIсия  за  справедлива  и  в  правителствените  ве-
стници  на  Италия  той  стигна  дотам  да  иска  присъеди-
няваjнето  на  Италия  във  войі-іата."5

А  само  две  години  преди  това  Плеханов  в  открнто
писмо  до  Ж.  Гед  беше  писал:  „Ви,сшият  за,кон  3а  нас -
това    са    интересите    на    международния    пролетариат.
Войната  се  намира  в  пъл,но  противоречие  с  тези  инте-
реси.   Ето   защо   міеждународният   пролетариат   трябва

8:рШаИнТiе.ЛНдОа,д:иеЗасС:ёН3еамПиРрО.ТйВонЕ€ВнИеНИсСмТеИ:%ц3Тфи%:ЕЧ.Т:!:
Ние  вярваме  в  магическата  сила  на  думите.  Ние  знаем,
че  в` света  съществува  само  една  сила,  която  е  способ-
на  да  поIддържа  мира,  това  е  силата  на  органи3ирания
между`народен  проліетариат.  Нека  колкото  им  е  угодно
да  ни  обвиняват  в  парадо-ксалност,  но  за  наіс  си  остава
бе,зспорно,  че  само войната  между класите  може  с успех
да  се  противопостави  на  войінат.а  между  народите."6

Но  когато  войната,  за  която  Плеханов толкова  мн.ого
говори,   стана   факт,   той   не   мIожа   да   заеме   правилна
интернацио,налистическа  позиция.  Плеханов  считаше,  че
а\г`ресоірът   е  Германия,  и   затова  позицията  на   соіциали-
стите  от  страните  на  агресора  и  страните  жертви  тряб`ва
да   бъдат  различни.   „Когато  един   народ  -  пи1і1е  Г1ле-
хаінов,  -  прес.педвайки  империалистически  цели,  нат1ада
друг  народ,  то  последният,  нападнатият,  не  може  да  не
се  3ащищава  само  ако  не  е  достигнал  до  крайната  ст.е-

5  Ле#w;t,  В.  И.   ПСС.  Т.  26.  с.  347.

г.6вЧЯ'л"еНjаgобИ.й"е.го".трКу"дgа:%"kсГюИрТйи"Ч;.у€Ьк`о°й4.&°лВОс#3:?КмТ:
1960,  с.  83.
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пен  на  слабост  и  упадък.  И  тогава  международната  со-
циалдемокрация  не  може да  не  съчув,ствува  на  неговата
самозащита.   Франция   е   нападната  .страна.   Ето   защо
поведението  на  френските  социалисти  не  може  да  f ъде
такова,  каквото  трябва  да  бъде  пов.едението  на  немски-
те   социалисти,   т.   е.   на   социалиістите   от   ,нападащата
страна.   Въ,в  войната   на  Австро-Унгария  и   Германия   с
Франция,  Белгия  и  Англия  интересите  на  международ-
ния   пролетариат  и   социалния   прогрес  се  намират   на
стра,ната   на   трите   п.оіслелни   държави   и   3атова   всеки,

:3б:::::?и:%нЕg нСgЪт:ЗиТ::ЪжИ:#.е7СИ,  ТРЯбВа  да  желае
В  противо|полОжн,Ост  на  Ленин  и  болшевиките,  които

считаха,   че   войната   е   империалистическа,   грабителска
и   за  двата  воюващи  лагера,  в  това  число  и  за  Русия,
Плеханов  в  твърде  катеюрична  форма  заявява:  „ПоIбIе-
дата  на  Русия,  ще  донесе  голяма  пол3а  на  моята  стра-
на  и  на  ней,ната  демокрация."8  В  проекта  за  оібіръщение
към  руския  пролетариат  и  към  целия  р,уски народ,  със-
тавено  от  Плеханов.  през  февруари   1915  г.,  тази  негова
мисъл  е  формулирана  още  по-ясно:  „Руският  народ  за-
щищава  св,обіогата  и  не3ависимоістта  на  всички  евро,пей-
ски   страни,   международнот.о  право  и  справедливостта.
КОлкото   и  да   е  тежка   войната,   каквито  и  жертви   тя
да   вземе,   не  трябва  да   се   оставя   оръжието  дотогава,
докато   и   последнияіт   н,емски   войник   не   наі`Jстте   бу.JIа
тя  в,се  едно  руска,  френска,  белгийска  или  сръбска тери-
тория.„

Трябва  да  кажем,  че  когат,о  Плеханов  защищаваше
тази  те3а,  той  беше  искрено  убеден,  че  така  най-добре
служи   на   интереситіе   и   идеалите   на   пролетариата,    на
международната  сот1иалдемокрация.  Убет.сі.н  в  пnавотата

' на  това  гледище,  Плеханов  с    неукротима  страст,  със
сівіойствения  з.а   неговото  перо  сарказъм`  с  голямат`а  си
ерудиция  и  с  цялата  си  пламенна  и  бурна  дVша  3ащи-
щава това  гледище до  краЯ  на  живота  си.  „Ведінъж  убе-
ден  в  правотата  на  едно  дело,  писа  „Работнически  ве-
стник",  той  с,е  хвърляIше  в  него  с  всичкия  си  жар    на

рат8`;iЁЁй;ё,ij:;ОЁr:?й:н:аРяЗеб:о3р:ь±бЯаГ`g°§аgjчеГ##g#z'енСииВЁоЗ8##а'[9Т#±
9  АдП,  ед.  хр.   7455,   л.   2.
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:В%::ЗеЕЖ:ТИkМеалябз%РаЧеуСпКоариНт%Тс#аИкъГвОоЗ3тТ:gатВоайШ:
в  3ащ`итата  на  онова  крайно националистическо течение,
начело  на  което  застана  в  руската  революция.  Той  не
се  боеше да  извади  открито  и  смело  „гражданския мчр"
на  пролетариата  с  буIржоазіията  в  съглашенските  стра-
ни.  Той  поддържаше  участието  на  социалдемокрацията
в правителствата на  тия  стра,ни."

П.о  отношение  характера  н.а,,войната  партията  на  те,с-
ните    социалисти    зае   твърда    интернационалистическа
позиі1`ия,  оставайки  вярна  на  решенията  на  социалисти-
ческит,е  конгреси  по  въпроtса  за  поведението  на  социал-
демократиt]еските   партии   към   една   евентуална   война.

БРСдП   (т.   с.)   решително   се  пріотивопоістави,  както
на   империалистическата   полити1"   на   двата   воюващи
блока,  така  и  на  българската  буржоазия,  която,  след-
вайки    своите    3авоевателни    істремежи    и    планове    за
реванш,  подготвяше  страната  за  намеса  в  империали-
стическата  война.  Различията,  които  съществуваха меж-
ду  буржоазните  партии,  се  отнасяха  само  до  това,  на
чия  страна  да  воюіва  България.  Така  наречоните  лиое-
рални  партии,  начело  с  правителството  на  В.  Ра\досла-
вов,  настояваха  за  присъепиняването  на  България  към

ЕаетНаТРнааЛНсИ::л:ИшЛеИ±и€т:.ПОз3еИмЦgдОеНлТсИкТиеятПасРъТЕgи-рНаадf:g::
ната   партия   поддържаха   първоначално,   че   Бългаоиоя

:Ра:g?асЁ3р%а%ИбаНчееУТиРатЛеИ:%ТоИкадзаахНае`SелНааг:Ё:В:аВЪсВъ:`:::
шенските  сили  и  партии.  Ширg.ките  социалисти  гоIвореха
също  за  неутралитет,  но  фактически  подкр,епяха  натіъл-
но  нацие,налистическата  политика  на   българската  бур-

gеОсакЗаИтЯа.вдо'3н:В:gЛвЯлНиезТ:хаНавБс::::ЕИеЯноВфиИлМс:%Е:а::::Е:
ция,  а  след  това  се  солидаризираха сіправителі,-твото на
Радославов  и  му поімагаха  да води  войната  на  страната
на  германс`кия  им,периализъм.   .

В   началото   на   войната   правителстIвото   на   В.   Рад,o-
славов  обяви,  че  ще  следва  политика  на  „строг  неутраг

:#::Т`:.аТ:fм:Е,:кКиРяИТ#':Тп°ерЕ%л#::ТмРа8:;,:ТианаОнбдаЧиера::::
слав,ов  започнаха  трескава  подготов,ка  за  въвличането

1ов. „.Работничес,ци  рестник",  бр. 10,  6,април   (918  г.
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на  България  на  страната  на  Централните  сили.  Прави-
тел.ството  считаше,  че  с  помощта  на  Германия  и  нейни-
ге  съюзници  ще  може  да  приісъедини  Македо,ния   към

8:нЛаГаgтСКра;ЖЕFта:ВачоИюодйас,{ВаЪ%ВлЪиРг:;хд:.е,РУдЖаі3а'ГРа-
Българското    проігерманtско    правителство    реши    по

своеобразен   начин  да   се   възползва   от   авторитета   на

FрЛеемХеаН3З'от3иНваеЁ:ЕсЕеаГОВ;:ая:еПрРаИi#:gи?стбкОаРтбаадп°а;:::
чрез   своя   активен   деец   д-о   Захаои   11етров   -   бив,ш
близък  на  11леханоів  от  жен,ев,ските  му  1.один`и,  поиска
да  го  сп.ечели  за  каv3ата  на  ппави.телствената  политика.
За  та3и  11ел  З.   11етров   се  объонал  към  Плеханов    съ`с
специално  писмо.  написано  в  дvха  на  радославистките
разбирания  за  външната  политика  на  България: „драги
Геор,ги  Валентинович  -  се  казва  в  писмото,  -  аз  съм

оМтГн°оГв?оР#:':;е`Е'вЧъезмfоЛ#о::ЛдКаО'ВваиГпОiдЕ:'Т.ГИз:С:на%дЁ::
шият  отговор  е  много  важен  в  настоящия  исторически
момент,   когато   главнокомандуващият   вели,ката   руска
армия   на   славян,ската   руска   им,перия   на   девет   език`а
прокламира  „свобода"  на  всички  потіобени  от  тевтонци-
те  сла.вяни`  когато  гер'манските  проф`сори  страстно  за-
щищават  Iсвоя  милитаризъм   като  един,ствена  гаранция
„"   немските   своtбоди"   и   на   ~,немската   кvлтvтtа"`   Ва-
шият отговор  е важен за всички  славяни:  3а  бЪлгарските
„широки"   и   „тесни",   за   цялото   бтлгарско   учителство
(нароIдните  учители),  3а  чехите.  хърватит,е,  слоIвенците,
3а   руските   „хюхли",   за   авtстрийските   „рутени``.   Нався-

:=Ё^=:.±::К±_лЁе_.х*=ЯЗаТеВнЪнРоЦЯсТЁIF%КпИОтакТиенНТ-±ПЁРоОпВ#вКяадТвдЁРfГ-€±е
всичIки  слаівяни  в  настоящия  момент тря,біва  да  3астанат

Е3рСиТзРъамН.аТиас:Ен2У:КиаТеатИоМв:?РИоЯ+гg:о3ТеЕ:Н:Ти:НманоРгУd'КБ:

#:#аЯr;шУкВоарЖоа%ggмеГ=РБИтгоВваоЛ;ееНтТеИНмОiВ,И:.олПяОБ:ЗgеО,#,ЗОСТ

нап3и[с%::8мЕ,;из,9т#.онлеехоатн3:б:3::еЕ:о#v,3+:о:зр:
и  да  го  инфор,мира,  „че  след    два  дни  ще  Ви  изпратя

иj2L#::и:Ев::#9:#Т:,мС:.Ё;:х:7й°я'рСц#.6:z:ч.f€.к3:t.л.г.в.плеханов

'84.

:зипомсе:стеецнисяааддорс:%тцъячлнаи,бggшдуар%,;.;3и2gт##3:н%вн,3S#:
ОтговоР.  И  така  поводът  3а  написва,нето  на  и3вестната

#аШУо%%тёЗ:оВ#аагТаа"iл%дЕОщЯеТт?оПс#е33НS3й,:ат:?ЪеВпПиЪсТ
мото до З. Петров. Тая  брошура  вле3е  в  историята  като
писмо-отговор   на  българския  социалист  З.  1іетров.  На

3]едвеиК:#Ив:.,:ЁдПиЕ€:Sg{?`ВАТИТЯеюgиамS:ТР:,Т#:я,НадаМе:;
обясни  в  кратък  гіріедговор,  че  това  е  отговор  до  един
български  другар,  1{ойто  ние  публикува'ме,  като  смята-
ме,  че  ще  представлява  общ  интерес  за  всички.  Трябва
да  ісе  посочи,  че  бр.Оішурата  се  из'да\ва  в  Цюрих  от  гру-
пата  на  партийците   (меншевики  -б.  авт.).  Туй,  което
Мно|го  желая,  е  моят  отгОвор  да  и3ле3е  в  бРОшуРа    и
затова    ви   моля   това  да  tстане  колкото   с.е  може  по-
СК°пРLОё`i]а4нов  е  радостно  и3ненада,н,  че  е  поЛУЧИЛ  ПИСМО

от  България.  Но  той  още  не  3нае  истинските  подбуди
на   неговия   автор,   продължавайки   очевидно   да   счита
3.   Петров  за   активен   деец   на   соі1иалистичеоиот.о  діви-
Жение.   Ще   си   по'зволим  да   пРоцитираме   по-Обстойно
тОва  писмо,  тЪй  като  то  почти  е  неизвеСтно  3а  и.3следо-
вателите:

„Аз,  пише  Плеханов,  м,ног,о  се  зарадвах,  к.Огаю  полу-
ч.их  Вашето  писмо,  тъй  като  съм  запазил  за  Вас  най-
хубаіви  впечатления`.  Но   Вашето  пи.смо  от  24  септември
а3   получих   чаh   ісега    (27   октомври   -   б.   А.`   В.).   Ето
защо  опасява|м   се,  ч.е  моят  отговор   и  той   също  така
дълго  ще  пътува,  преди  да  попадне    въ.в  Вашите  ръце.

Вие  віече  сте  научили  моето  мнение,  че  всички  славя-
ни  в  настоящия  момент  са длъжни  да  застанат на  стра-
ната  на  руската  имперця,  на   руския  царизъм.  Вие иска-
те  сега  да  3нает,е  иістина   ли  е  това   и  считате,  че  моят
отгово|р  е  важеtI  3а    всички  славяни   Това  о|бстоятел.ств,о
твърде   много  ме  улесня.ва.  Аз  се  считам  за  задължен
да  отбележа,  че  не  заслужавам  такоіва  голямо  внима-
ние  от  страна  на  славянския  свят.

Бидейtки  сам  славянин,  а3  винаги  съм  се  интересуваjі
от  живота  на  славя,нит,е  и  съм  съчувствувал  на  техните

і`4  ааh-,`  :і:..  .±€8,' 38,.  :Е..  хАр.:5j3#б:КЯ:'цАи.т. ТъИчl., €?Чз.',5:.  3`4
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и3питания,  коит.о  ісъдбата  им  е  дон'асяла.  НО  аз  не-  съм
самD   славянин.  А3   освен  това   съм   социалдем,оікрат  от
школата  на  Маркс  и  Енгел`с.  Изівестно  е,  че  с`оциалде-
мократите  от  та,3и  школа  гледат  на  обществените  явле-
ния  не  от  плем3нна  или  националистическа  гледна  точ-
ка,  а  от  гл,една  тоічка  на  класовата  борба.  И  колк,ото
и  силно  впечатление  да  ми  е  направила  сегашната  вой-
на,   аз  не  мога  да  напуIсна  присъщата  3а  мен  класова
гледна  точка.

С  Вас,  както  и  с  всички  други  славяни,  аз  съм  готов
да   Ра3съ2кдавам   3а   3а`дачи'ге   на   пРеЖИВЯВаНия   от   НаС`
исторически   момент   са,мо   при   усло.вие,   че   в  оценките
ние ще изхож,даме от гледищ,ето  на  междунар,одния про-
летариат."15  Това   іе   к,раткото   проводіі1телно   писмо   към

сблРе°дШн%З:Т3'аFлОаМвеиС::еН,?оhавТоОйЕg.ед6:::f:онвеаяр#щкiОя3?нпn:.r
|В   своя  отговор  до   Захари   Петров   Плеханов   пише:

„Вие  знаете,  че  ,немската     социалде.мокра`ция   беше     в
авангарда  на  международната  армия  на  пролетариата.
Всички   ние,   социалдемократите  от   другите   страни,   се
гордеехме  с  нейните  успехи  и  .въ3лагахме  на   нея  най-
големи   надежди.   Ние   я   считахм,е,  за   най-рев,олюцион-
г[а  іо.бществена   сила   в  този      ист`оричес1{и      за   нас     пе-
риод."16  Плехіанов  с  ооніова.ние  критикува     мIотивите  на
германската  социалдемокрация,  че  е  гласувала  во.енните
кредити  само  за  да  не  намали  своето  влияние  и  авто-
ритет   сред   германския   народ.   „Германіі:ките   социалде-
мократи  -  продължава  той   -  нямат  нито  логическо,
НИго  м,оралтто  о,сно`вание  да  и3Ни,гат  ло3унга   на  Мапк,с
и  Енгелс  „Пролетарии  от  всички  стран,и,  съед'инявайте
с.е!"   На   тях   им  остана   само   правIото   да   въ3кликнат:
„Немци  от  всички  обществени  групи,  съединявайте  се!"
Съединявайте  се  3а  опустошението  на  Белгия,  съединя-
вайт.е   се   за   о,грабването   на   Франция!   Съеi7тинявайте  се
3а  борба  с  конкур\е`нцията  ,на  Англия  и  т.  н.17

Критиката,   която   Плеханов   отправя   към   социало-
боронческата  позиция  на  герман,ските  социалдемократи,
е  спраіведлива.  Но  той  непра.вилно  счита,  че  социалобо-
ронческа   по3иция   могат   да   заемат   ісамо   социал`ист+ите

t5  //+!ехсZ.4tо8,   Г.   В.   О   войне.   Отчет  товарищу  З.   П.19-14,  6.1.-       't
і6  Пак   там,   С.   4.
і7  Пак   там.
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от  Антантата.   „Глупаво   би   било,   пише   Пле`ханов,   да
искаме  от   социалистите  от  една   или  дру.га  .страна   да
бъдем   равнодушни  към   интеріесите   на   своята   роди.на.
Социализмът не изключва люб,овта  къ`м  соб,:твеното оте-
чество.   Социалистът   трябва   да   'има   смелостта   мъже-
ствено  да  ,се  обяви  проти,в  своет,о  отечестіво,  когато  то
в   своята   външна   политика   постъпва   несправедливо.
Само  този  ,е  социалLист,  който  е  Iспособен  !на  това,  и  мо-
же  да  се  нарече  международен    социалист,  който  има
право  да   каже,   ч.е   в   негоівата   любов   към   отечестрот,о
няма  шовинизъм.18  Но  Плеханов  не  сшравдава  н`апълно
и  френските  .социалисти,  че  са  гласували  военните  кре-
дити.   Те,   според   него,   тряібваше   „да   и3кажат   някои
неоспорими   истини",   жалки   за   френската   буржоазна
дипломация,  но  полезни  от  гледна  точка  на` ра3витието
на  самосъзнанието  на  междунароідния  пролетариат.  „Те
не  направиха  тоIва  и  аз  много  съжалявам."  „Но все  пак
считам,  че  много  грешат  тези  наши  другари,  които  ги
осъждат    така    строго,    както    ,немските    социалдемо-
ЩР:БИи.:`[9разсъждавате  така  -  се  обръща  Плеханов  кЪМ

З.  П,етров  -  поражението  на  офи.циална  Русия  е равно-
силно на  увеличението  на шансовете на руските свободи.
Ето   3ащо   а3   желая   поражение.   „Така   ра3съждават   и
някои   от   руските   соіциалдемократи   и   социалисти-рево-
люционери.  Мно,го  е  ра3пространено у  нас раз`съждение-
то,  ч.е  тсIва  е  единствено  праIвилното  разсъждение.   Но
т'ова  не  е  'гочніо  така."20  Тук  Плехаінов  се  іобіръща   към
иптог`\ията  и  за  да  опіравдае  с`сциалшоівwнистичеігката  сіл
позиция,   като   прави   исторически   паралели    например
с `Кримската  война  от  1853-1856  г.,  когато  някои  либе-
рали  ,също  та,ка  считали,  че  поражението  на  Русия  във
войната  ще  даде  поле3ен  тласък  на  нейното  вътріешно
ра3витие,  и  Плеіха\нов  пірави  и3вода,  че  ако  тов.а  е  ібило
пРавилн,о  3а  ОНе3и  услоВИя,  то  се,га  това  п`ОлОЖенИе  не
е   вяр,н.О   поради   и3.менение   на   историческите   условия.
„Къіде  тряібва  да  тър,сим  източниците  на  нашето  о€во-
бодително  движеiние?  -  пита  Пл.ехаjніов.  -  На  то3и  въ-
прос   а3   повече   от   три   десетит!етия   с   непоколебимо
убеждение   отговарям:   в   икономическото   ра3витие    на

іО   /ілехсtно8,  Г.   В.   Цит.   съч.,   с,   17.
іо  Пак   там.
20  Пак   там,   с.    24,

187



Русия,  п,о-точно  каз'ано, .в н,ейното кап.италистическо раз-
витие . . .  Такова  пор,ажение  на  Русия,  което  ще  забави
Нейното  икономичеСко  разВИтИе,  Ще  бъде  вРедно  3а  де-
лото  ,на   руската   свобода   и   полезно   за   нашите   стари

Е#ЯсдеКИс'трЗеамf#ИвЯсиЦчак%ГЗкЪdМе'тсКЪзgб:gяЪКiВааЕ::3Е:o,:gйТ]:
ческо  развитие,  поддържа  нашия  царизъм,  представля-
ващ  от  себе   си   своеобра3но   политич€`ско   следствие  от
иисшомиіческата   изостаналост   на   русиата   земя."21

Приведохіме  тези   цитати,   предіставляващи   квинтесе`н-
цията   на   неговите   социалшовинистически   възгледи,   за

z:н:'::gтдъЯкТваЯ,С;%е#е°нТ,И::Т:аИр;8:йМиеНАЕ:еа;нтКаОтИаТОвоЕ\:::
та   има   прогресивен   характер.   Считайки   погрешно,    че

::иР,еСЕЕ€х:нИОСвМОпТ:а:#g:и:аЕ:И;:3е::еТ3':НлИгТаерсСкОиЦт%аg
циалдемократи  в  пасивност,  че  те  недостатъчно  проте-
стирали  против  агр,есията  на  Германия:   „Трябва  да  ка-
жа,  че  аз   съвсем  престанах  да  получавам  бълігарските
социалде,мократически  издания.  Изл.иза  ли  у  вас  нещо?
Ако  И3лиЗа,  то  си  пОзволя.вам  да  предположа,  че  и  Ва-
шите   социалистически  органи  твърде  вяло   протестират
Г1РОТИв   това,   което   3аСлуЖаВа   да   Се   пРОтеСтиРа   дОста-
тъчно  еIнергично.  Такова  е  общото  настроени.е.  На  мен
ми  се  струва,  че  вялостта,  нерешително.стта  и  непосле-
доват'елността,  които   се  3абелязват   в  соіциалистическия
1течаі`  на  неутралните  стоани.  fe  обяісня'ват  с  желанието
на тамошните  социал'исти да  останат не,.утрални  все  пак.
А  този  стремеж  да  се  остане  н.еутрален  все  пак  се  ко-
рени  в  неправилния  въ3глед  на  това,  как  следва  да  с,е
ра3бира  отрицателн.ото   отношение   на   международната
социалдемокрация  към  войната.  Соіциалдемократите  от
неутралните  страни  говорят  (често  ми  се  е  случвало  да
слушаIм   това):   „Ние  ;сме  против   войната   и   ето   3ащо
ние  н.е  искаме  да  се  и3казваме  ни  3а  една  от  воюващи-

:3в%ТкРапНрИёдНg,€и:€КамМие-gбИиРвgСдарМу:,МтИоР.аТ,Оg::8:3аедсИе:
искам  мир,  но  това  съвсем  не  значи.  че  аі  нямам  право
анеіргиі1іно  да   с.е   ;намеся   против   .vбиеца."22

Тук  Плеханов  прави  откр.ита   алю3ия  3а  българските

`'   ,,ак    там.
22  Пак    там,    С.     19.
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социалдемократи  от  лявото  крило,  чиято  позиция  къМ
войната  му  беше известна. Той  беше  осведомен,  че бъл-
гарските   тесни   социалип:ти   осъжда'г   еднакю   и   дв=те
воюващи  гругировки  и  са  се  обявили  против  участието
на  България  във  войната  на     която  и  да  е  страііа  от
воюіващи'іе  дърhави.  '1oва  по  съществ,о  беше  при`3ив  на
Плеханов  към  тесните  социалисти  да  застанат  на  стра-
іната  на  съглашепскілте  социалисти  и  3а,едно  да  се  води
борба  за  поіседата   над  реакционния  и   милитаристичен
пруски  империализъм.  11леханов  иска  да  предвари  тес-
ните  социалисти,  да  ги  предупреди,  че  те  могат  да  ос-
ТаНат  верни  на  маркси3ма  и  тогава,  когато  ИСкат  пОра-
жението  на  1`ермания  и  победата  на  Антантата.    Като
марксист  П.ті.еханов  знае  как  могат  да  разсъждават тес-
ните,  но  той  им  ка3ва:  „Не  се  страхувайте,  че  ще  пои,с-
кате  победата  на  Русия.  Вие  пак  ще  си  останете  верни
на   марксизма   и   ilролетарския   интернациgнали3ъм. Вие
виждате,  че  в  наістоящия   момент  о.громно  препятстви.е
3а  освобождението   на   руския   наРод   се  явява   руСкият
цар\и3ъм.   И   така,  желаейки   доброто   на   ру`ския  народ,
Вие,  мисjlя  аз,  искате,  щото  Германия  да  побе.ди  Русия.
Аз  предполагам,  че  на  Вас  Ви  се  иска,  щото  тежката
артилерия   да   разгроми   бе3oбРа3ното  здание  на  цариз-
ма,  преграждащ  пътя  на  нашето  обществено  развитие.
Но  до Вас  е  дошъл  слух  за това,  че  аз,  обратно,  гледам
на  една  евентуална  іюбеда  на  Германия   като  на  едно
голямо  нещастие  за  цяла  Европа.  И  Вие  3наете,  че  съм
бил винаги  горещ привърженик на освободителното дви-
жение  на  руския  прол.е'гариат,  и  3атова  сега  с  бе3покой-
ство  се  питате:  „Нима  той  е  3апочнал  да  се  примирява

:иg#З32М3аiуЕИ##е::#о::тИкНраиЛтоНапоСсТОРчавЕ?Т€еНЁозПиацНиС#та:
на   българските   революционни   марксисти   коренно   се
различава  от  негоівите  възгледи.     Той     иска  да     увери
българ.ските  си  приятели,  ч.е  е  останал  верен  на  марк-
си3ма,  че  не  мV е   изменил,  чf  се  бори  за  освоібож1ение-
то  на  руския  пролетариат,  че  не  се  е  примирил  с  цари3-
ма,  че  не  е  станал  панславиіст.  Плеханов  инстинктивно
чувствува,   че   българскит`е    му   другари   са   охладнели
вече  към  него  и  той  не  получава,  както  преди,  издава-
ната  у  ніас  литература.  „Не,  с.къпи  другари,  какъвто  ,1іе-

2З  Пак    там,    с..    19.

189



g8тИаМнИаРлИ'ЕО%€::.Н#мУСпКаИн:слЦаавРиИзЗмЪаМ#нМнбиИкЛdг:аЕ:ВмСеЪ%
теглило  и  сега  не  ме  тегли.  И  най-малкото,  мен  плашат
П°#аекдт3oТВоИтЯбТеал%аехдмНе:Е'8f:iЦоаН:еГхеаРнМо:Н#:шНеа€в:gfоИ:.i`::

МО,  той  МИСли,  че  З.  Петров  иСка  неговото  мНение  по
ПнggтНОпМтОг#RИяепаН%QТеQС"ттТле__с±о_цйаХL;ё:и:.:-й:DзUа`тUовN=НсСН#т,оПвО~
ност  отговаря  на  З.  Петров,  очаквайки,  че  българските

гМлУедди?УLалРеТхаЕ,3в:П#::gТиИдПаР:3:ТшС::УеВаТълНб:::,:И;3е::]З[:
че  та3(и  негова  позиция  е  марксистка  и  че  той  продъл-
жава  да  бъде  ученик  от  школата  на  Маркс  и  Енгелс.
Но  българските  тесни  социалисти  са  също  така  учеіни-
ци  от  тази  школа  и  те  вече  сами  могат  да  преценяват
марисистка  ли  е  гледната  точка  на  Плеханов.  И  кога-

вТgр::,С%':Т%аерПа°3%#о°ва::вЪоЛяГа}?чИиЯ+е:?g:g,3аТпдлаехОаТнГоОв-
беше  поръчал  на  З.  Петров  да  преда`де  това  писмо  в

f;Ё:ъТв;с;е:т:,;д;рg;а:н;оЁi:ЁТЁ§НЁа:§ЁаРЁТ:И:::аЁJЁ::т:::;:асВ#м:ба:нУабFЁи:
го  предостави tна  Централния  комитет  на  партията.  Той
обаче  и.3пол3ва  то3и  ОтговоР,  3а да  уличи  тесните  в  про-
тивюрIечие  и  да  им  каже:  „J3ие,  социалдеміо,кратите,  1іово-
рите  едно,  а  ето  вашият  учител  11леханов  говори  дру-
го."

По  повод  получаването  на  писмото  на  Плеханов  в

пЦиЕе:а„Е%€:Ио::ан:аttТлееСхНаИнТ:вСОд#аggf:ТнЁа;%;дgОиЛарРа°з:
очарова.  Нас  ни  беше  крайно  оолно,  тъй  като  толкова

рГggоИлНБц:3,l]°нВаОТрОабИоТ:  :  ьа:U:?gg::Т..2gИе   ИЗ,Пол3вахме   3а
На  пиIсмото  на  11лехаиов  тряОваше да  се даде дълбо-

ко  аргументиран  отговор  и  да  се  направи  широко  ме-
ждународно достояіние  становищ.ето  на  тесните социали- `
сти.  И  с  тази  високо  отговорна  интернационална  зада-
ча   се  3ае  лично   ръководителят  на   партията  димитър
Благоев.2Ь  Централният  комитет іна  партията  и лично  д.

24  Пак    там,    С.    21.

365#gg8й%'об?.дFП€#ое#gLи:к3:i=.3мЗу[3ейнад.БлагоеввСофия,
с.   99.
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Благоев  на`пълно  съзнаваха    голямата  отго.в6рн6`ёТ,  kб-
ято  те  поемат,  за  да   се   обявят  против   гледището   на
Плеханов.  Аргументите  трябва  да   бъдат  силни,  съкру-
шителни.  Това  ще  бъде  и  първата  публична  критика  и
разграіничаване  с  Плеханов,  своеобразно  порицаване  на
учителя.  И  с такъв   отговор  излезе лично  ръков.Одителят
на   партията   д.   Благоев.   Заглавието   на   статията-отго-
вор  е  символично  и  дълбоко  qіъдържателно:   „Маgist,ег
diхit".

д.  Благоев  не  се  бои  да  нар.ече  Плеханов  учител  и
като  3а,па3ва  фоРмата  на  уважение,  той  от  по3ициите
на   маркси3ма   ра3oбличава  отстъпничеството  на  учите-
ля  от  при.нципите  на  пролетарския  интернационали,зъ,м.
Благоев  оборва  всички  аргументи  на  Плеханов,  обосно-
вава  тяхната   научна  и  политическа    несъстоятелност  и
3ащища`ва  револющио.нните   по,зиц,иіи  на   БРСдП  (т.  с.)
против  войната.  Без  съмнение  тази  позиция  не  е  така
ясна,  както  болшевишката,  но  тя  съвнс.ем  определено  е
насочена  против  предателството  и  и3мяната  на  водачи-
те  на  Втория  интернационал.  Благоев  отхвърля  погреш-
ната  те3а  на  Плеханов,  че'поражението  на  Русия  ще
попречи  на  руското  революцион.н,О  дви.жение  и  ще  заси-
ли  германския  милитаризъм.  Той  отбеля3ва,  че  към  съ-
щата  теза,  но  в  обратен  смисъл,  при,бягват  и  Зюдекум,
и  Франк, и други  германски  опортюни,сти,  които обооно-
вават  своя  шови,ни3ъм  с  ffео.бходимостта  да  се  отбраня-
ват   от   черносотническа   Русия.   Този   възглед,   според
Благоев,  и  на  11леханов,  и  на  германските  социалшови-
інис" іе националиіс'т`ически. възглед върху  войіната.27 Бла-
гоев  отхвърля  и  другата  те3а  на  Плеханов,  и3лож.ена  в
писмото  му,  че  победата  на  Русия,  макар  и  да  укрепи
вРеменно  цаРИ3,м`а,  ще  се  отрази  благоіпРлЯтн.о  3а  РеВО-
люционнот,о  движение  в  Русия,  защото  ще  засили  раз-
витието  на  капитализма  в  Русия  и  следовател,но  ще  се
даде  по-голям  простор  за  развити.ето  на  работніич.еската
класа и на революционното движение.  На то3и  аргуме,нт
на  Плеханов  Благоев  посочва,  че  и,сторията  дава  и  об-
ратните  примери,  когато  поражението  във  войната  до-
вежда  и  до  иэбухването  на  революции,  както  стана  във
Франция  след  Френско-пруската  война  и  в  Русіия  след
Руско-я,понската  вой,на.  Но  поражението  на  Русия -в  на-

2J   t;Z}wзоCJ6,   д.   Съч.   Т.    16,   с.   493-495.



ётоящата  вой,на,  посоIчва  Ёлаго,ев,   можё  да  доведе  дО
революция,  която  ще  се  ра3Iпространи  и  в  другите  евро-
пейски  страіни.28  Благоев  не  се  пок]Олебава  да  піооочи  на
довчерашния   учител,  чIе  тези  негови  възгледи  той  пре-
ценява  като  и3мяна  на  маркси3ма  и  „като  погрешни  и
съвсем  несъгласни  с  възгледите  на  социалдемокрация-
та  в  България,  като  най-печална  смtесица  от  предразсъ-

:еЪсЦкИатНаа  #:::Е:::,:::*:2:а  УЛИЦа  С  ОТКъслеци  от  маркси.
Плеханов  е  ра3тРевоЖен  от  отговОра  ,на  Бла|гОев.  ТОй

е получИл  брОя от сп.  „НОво  време",  кtцето са  поместе-
ни  едновреме,нно  и  писмото,  и  отговорът.  С  червен  мо-
Лив  в  рЪка  Плеханов  внимателно  се  за|по3наВа  с  отго-
вора,  който  получава  от  България.%  Такъв  рязък  и  ка-
тегоричен  отговор  може  би  той  не е  очаквал.

ниПсЕемЗОвТ+3[аЁиТёт,Пд:::gfgдЕ'ЕЛеУнЧауВпараПвИиСтМе%ИиОкТас#:3
на  партийната  .социалистическа  книжарница.  Ние  няма-
ме  данни  засега  по  чие  пълномощие  Нисимов  пише  на
П`леханОв.  Неговото  пиСмо  не  е  3апа:енО,  а  е  запазен
само  отговорът  на  Плеханов,  в  който  той  иска  да  раз-
ясни  потподроібно  своите  схващания  и  възгледи  3а  вой-
ната.  11исмото  е  и3пратено  от  Сан  Ремо,  Италия,  на  8
май   1915  г.,  където  11леханов  се  е  лекувал.  11Онеже  то-
ва  писмо  досега  не  е  пуоликувано,  то  ще  се  спрем  мал-
кіо  по-подробно  на  него.  От  това  писмо  ,ни,е  3а  пръв

Е::гgеавV,Чат:аеТе::gтi]яТ:ХаГ`',?W:а:}gt°еСгРеdТхlf.?:ТоГ:ВО3:з#:

аТЕсаиНмИовЖiСТgg°моМ:теНавПъаз:::д=:gкШаезаFиЛевХаоНт°г%в%3аЯ#3

%:дg:#аГаgs%ИшЯурда:УГсалРедЗ.тоПв.а%%И:%мбъЯлХчаах:аg:ЕаоТтаоНИдо:
водите   на   мои'1`е   крити11и   бяха   под   всякаква   критика.

Аз  №  бих  нарvшил  мълчанието,  ако  не  беше  ваIііеm
писмо  m  мен.  В  1тего  аз  видях  умни  ра3съждения  по
поівдигнатите  .въпроси.  И  затова -аз  реших  да  Ви  отго-
во,ря."31

Това  піисмо-Отгіовор  на  Плехансю  е  публикувано  в  че-

98  Б,cаеоеG,  д.  Съч.   Т.   16,  с.  49З-494.
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tвъртото  изданиё  на  інеговата  йнига  „За   вой,ната".39  В
своя отговор той повтаря своите доводи и аргументи, ка-
то  ра3ширява   някъде   аргументацията  при  обосноізава-
нёто  на  своите  социалшовинистически  позиции.  За  то-

38шВ:ОнРеОеПИсСт=3аНлИоКЪдТуем:Пдао%::g.НамТ`3ждеОКбУиМетНоТвааЦ%ЯлИиЕнЪ;
пи(оміо и  Нисимов  е изказал някои свои  мисли  и  съобра-
жения,  които  Плеханов  изпо,лзва  като  повод  отіново  да
се   въріне   къім   тоізи   въ,пріос.

Писмата на Плеханов до българските социалисти пре-
дизв'лкват  оживени  коментари  .в   международната  соци-
алд,емокрация.  Тоз.и  факт  за  нас,  българите,  имаше  то-
ва значеніие, че той  предиввика  международната социал-
демокрация  да  обърне  погледа  ои  към  България  и  да
очаква  БРСдП   (т.  с.)   пубjlично  да  изложи  своята  по-
зиция.

В.  И.  Ленин,  който  следеше  внимателно позицията  на
ра3личните  течения  в  международната  социалдемокра-
ция  и  знаеше  за  огромния    авторитет,  с  който  се  полз-
ваше  Плехансю  в  средите  на  българската  социалдемо.

гКаРрасЦкИиЯт'еОтЧеаа:ВиаFо:[fа#:::Е:зС33:ЧпУиес#fgОнВаИНел~еОх:чао:ЪдЛо
З.  ПеТРdв  Ле|нин  научава от разлиuни  източници.34  В  не.
говата  лична  библготека  и  днес  се  па3и  този  брой  на
сп.  „Ново  време".  На  корицата  Iна-списанието  ,със  син
молив  Лени.н  сюбственоръч'но  е  написал  името  си.35   За
ин'тёреса  на  Леніин  о.тносно  отношението  на  тесните  со-
ііиалисти  към  Плеханов  свидетелствува  и  кореспонден-
'Е?Я:агЪ%г%;Ниа:ЕЕЕаБЩаИуЯчиСдезеУ36Н8Сп%##оРа'gТiбеОнЛи=еБИа;ч€::

зе  посочва,  че  писмото  на  Плеханов  е  станало  повод
българските  другари,  или  по-тоuно  д.  Бла'гоев,  „да  по-
ставят  то.чка   над   няиои  и-та  със  све7іовін.о     зtначеіние".37
„3а  Плеханов  -  довчерашния  бог  на  местните  работ-
ници, за  Гед и др. -  пише Баучидзе - тук не желаят   и

бы:2шЛ#е.Хав".О6но:ьв€:f}етВрОойгБ%.д,ИЗндёвскЧиейТВ:БоТ::.екКтFИа8,ИЗfgа,%:Л3.СТзР4О.

:3,  ЕИе%Z':?Т§Е{9и:.Вс.ъ#. тЛе3Н5:Н;`. В,бЁ.РеМЪЛ.  КаТалог.  М.,   1961,  с.  6oo

ша:#с#И:сЁ:}iни;;„Е:О6йо:БеgЁЧ:iди3неКВиРеg:Б#::::ар:сакЛ=Га»Ё:.:;:6и:'тЁ:;8:°:
партия".  Изд.  на  БКП.  С.,  1970,  с.  183.
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Ёа  слушат.  В  тяхна  пол8а  не  може  да  се  сп.омене  н,й-
щ,о   прIэд  работниците."З8  По  всичко  личи,   че   по  молба
на   Леmин   Баучидзе   му   е   и3пратил   „Ново   време"   със
стати.ята  на  БлагосIз.  В  г,исмо  от  2  януари   1915  г.  Бау-
чиjlзе  съобщ2ва  на  Лен.ин:  „Тези дни  ще ви  изпратя бро-
шурата   на   Парвус   3а   вой,ната   и   литеіратурата   на   со-
циалдемократите   (тесняците),  списашието,  където  е  на-
печатано  писмото  на  Плеханов  с  увод  от  др.  Благоев,
лидер  на  тесните  социалисти;  неговият  увод  е  характе.
рен."39

Интернац,ионалистическата   позиціия   на   блзгоевци   и
смелата  критика,  ноято  те  правят  на  Плеханоз,  утвър-
ждава  у  Ленин  мнението,  че  българскZ!те  тесняци  отсто-
яват  на  дело  иі:LIтернаци,оналистическите  традиции  на  ме-
ждународната  социалдемокраціия.  В.  И.  Ленин  също  та-
ка  давя  убIJйствеша  критт,ткq  на  брошурата  на  Плеханов
„За   война`-а".  Пре3  юли   1915  г.   то,й   пише  за  ійея:   „Е'го
ви  колекция  -  п:іше  Ленин  -  От  софи3м,и  и  лъжи  на
социалшовини,стіите,   които   представят   грабителската   и
най-реакционна  войhа   на  цариtзма     3іа     „спраізедлива",
„Отбранителна"   и   пр.!   Препоръчвам   този   по3орен   бу-
кет  на  лакейство  пред  цари`іма  на  вниман,ието  на  всич-

зК:И'к%%::ОнИаСКватТО,;:ЕИ:':::р,:а,{:е,нОаРл::ТОтИРа'твпричините
Ленин  беше  освед.омен  също  така,  че  З.  Петров.  ав-

'горът   на   3апитването,   не  е   со11іиалдем.ократ,   а   просто
`іръдие  на  управляващата  п{іртия,  коtОIто  искаше  най-ко-
ристно  да  и3ползва  автооитета  и  възгледите  на  Плеха-
пов  за  въвличанегt`о  на  Българіия  на  страната  на  Цент-
ралните   сили.   Като   редактор   на   болшевишкия   орган
„СОция.пдемократ"  Ленцн  помества по този  повод бе;теж-
ката  „Плеха,но,в  и   неговите  „чріугари",   където  огімива
трагіикомичното  положен,'ие,  в  кіоето  е  изпаднал  Плеха-
ноз`  като  се  обръща  към  „скъпия  другар  -  доктор  За-
хар+I  Петров",   без  да  знае,  че  н.еговият  другар  е  върл
геірмано,фил.41

То3tи  случай  бил  съобщен  от  В.  Коларов  на  Цимер-

З8  Пак   там,    с.    184.

на39в.Ш#:'#::hнА.с#ёвgлЗюЕЖн'ЗЯтТоараНбаот'±Е::€Е3Ц::ЕажЛеНнИиТеевВРBiКлТ
ГаР4ТЯл€,.,'„,tt:-8.`  S7.28%ч.   т.  2і.   с.  283.

41  В.   „Социащемократ",`№   45-46,11   окт.1915.
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в.алдската  конференция  и  Ленин  счел  3а  нужно  да  гб
публиюува,  тъй  катю  според  него  той  е  твърде     пока-
зателен.   Ето   какво   пише„СОциалдемократ":   „Първата
брошура  на  Плеханов  „3а  войната"  носи  под3аглавие-
то  „Отговор  на  др.  3.  П."  іи  3апочва  с  думите:  „Скъпи
др.  П.!  Много  се 3іарадвах,  к(огато  получих  Вашето  пис-
мо,  тъй  като  аtз  бях  3апазил  за  Вас  най-хубаізи  споме-
ни."   Българ.силят   делегат   на   международната   ко,нфе-
ренция др.  Коларов  в  своя  офиц,иален  отчет  по  този  п.о-
в'од каза  следіното:  „Скъпият другар"  ніа  Плехаінов,  „кой-
то е оставил в  ніею  най-хубави  споме]ни", ісе  ока3а  не  ня-
кой  друг,  а  інякой  си  доктор  Захари  ПетрtОв,  български
социалIис`т  ренегат.  Иронията  на  тази  истор,ия  е  такава,

::р#а]Т,8аИил':'СКвЪПпидсРмУ:fоР"н:епО#€:3#овПЛс%СсТъОdВъар#а:3Ъ,Ё
едно  твърде  грубо,  изключено  от  ,печатни,я  текст      (съ-
кратено)  място,  където  той  пряко  приканвал  българите
да   се  намесят  във   войната,   поддържайии   Русия,  т.  е.
нейн,ия.  справедлив   цар.   Не   мислите  ли   віие,  читатели,
че в инцидента със „скъпия другар" има ініещо символичіно.

Плехановтръгнал  към  една  врата,  попаднал на  дру-
га:  търсел  съюзник 3а  поддръжка  на  справедливия  цар,
а  се  натъкнал  на  ,германофил.  НО  същността  на  инци-
дента  не  е  в това,  а  в  това,  че  откритіият  ренегат  на  со-
циали3ма   се   оказал   „скъп   другар   на   Плеханов".

Страхуваме ісе,  че при днешнIля поврат на  Плехано`в за
в  бъдеще  ще  се  наложи  да  си  вербува  другари   преди
ВСИЧКО   ВСе   ОТ    ТОзи   ріод."42

Крит:иката  на  Благоев  беше  първата  след  Ленин  сме-
ла  кри'тіика  на  социалшовинизма  на  Плеханоіз.  И  това
е   голяма  3аслуга  на   Благоев   и  българските  тесни  со-
циалис.ти  прIед  междунар,одн.ото  работніическо  двіижение.
Кр:итичното  начало  към  Плехансю  се  стимулираше  от
Лени,н  и  болшевіиките.  Т.рябваше  да  се  tпривеждат  в  на-
шия  печат   материали,   коіито   убедително   да   пока3ват
п.равотата  ,на   бла.юевската   критика.   Теіаните  сіоциалис-
ти  се  обръщаха  към  Ленин,  към  болшевишкия  печат,
ікъдето  с.е  изнасяха  кр,итични  материаліи  за  социалшови-
низма на Плеханов.

Решителнотю   противопоставяне   на   Плеханов   и   на
германските  социалшовіинисти  е  едно  от основанията  3а

42  В.   „Социалдемократ",  №   15-16,   11   окт.   1916.
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високата  оценка,  която  даде  Ленин  за  българските  тес-
няци  ,като     „интернационалисти   на  дело".   Разбира  се,
обявяването  против  Плеханов  не  бива  да  се  счита  като
възг,рііемане  на  ленини3ма,  на  боtішевишката  стратегия
и  тактика  3а  войната.  К`ритикувайки  Плеханов,  Благо-
ев  не  се  и3каза  против  цялата  система  от  възгледи  на
Плеханов.  За  него  той  е  все  още  „изтъкнат  теоретик на
социализма":3,  но  той  е  „загубил  съвършено  предишния
си  автори'тет  в  средата  на  руския  пролетариат  и  на рус-
Ката  социалдеМОhРаЦиЯ"$4,  той  все  ПОВеЧе  Се  И3ОЛИРа  И
губи  влия`ние  в  средите  на  работническата  класа.

Особено   интересна   е   в   това   отношение   статията   в
.,Работнически   вестник"   „ПОложението  в   Русия".  Тази
статия  е  взета  от  отчста  на  двама  пе.тербургспи   соци-
алдемократи,  които  в  края  на   1914  г.  правят  обиколка
и3  Западна  Европа  `с  цел  да  се  зап.Ознаят  .с  гледището

тНОаваНачЁ]-сВлИодНиИТсеБ:Ё::н::2УЯКеанТиан.:5ОЦИаЛдеМОКРаЦИЯ,В
„Н,ие,  пишат  в  св6я  отчет  тия  делегати,    се  срещнах-

ме  сега  с  работници  от  множество  категории  и  можем
да  твърдим   с  положителност,  че  настроението   против
войната  расте  с  всеки  ден.  Опасението,  което  господст-
вува  в  една  част  от  социалдемократическата  интелиген-
ция,  че  поражението  на  Русия  би  могло  да  забав.и  со-
1'.иалното   й   развитие  Iи  т.н.,  се  посреща  съвсем  равно-
qушно  от  руските  работнtици.  дори  и   между  б.ившите
привърженици  на  Плеханов  няма  нито  един  работник,
койю  да  желае  апирането  на  борбата  против  цари3ма.
ТОва   казахіме   и   на    Плеха,н.ов."4б

И    ако    „Работническіи   вестник"   така   подробно   се

43   Бію2Ос.9,   д.   СЪЧ.   Т.   17,   С.   В.
44  В.   „Рабоtгнически   вестник".   бр.   142.  29   септ.   1914.

ст:5йнЕодвТНк%Ът:еЗ#од:.g;ГъачТеИниеебЁiПГапР,::хИаЯfо:ОЦиИзi#:МОвТР:,ТЕдиНнЖ!
в   Петербурі`,   но   след  като   Г7леханов   зае   открита   соііиалшовинис-
тическа  позиция,  той   постепенно  започва  да  въ3приема  болшевиш-

ЁГестВоЪ3нГоЛведвИжГАНаКпР,аЯин:Таа83Ч2Л8еоНвН.а4Р2С;ЛЕае:ИтШаКма.Таин::Р#gИЯз2738:
В.   412.1;     АдП,     инв.   №   2840,     ед.   хр.     312,10,11,12,13;   Срв.   и
В.  Лоnо6,  fJВОРОБЕВ.  Страничкл  воспоминаний  о  работе  в  „Меж-

Еа::;НКБ:#АР.ОЛеен:[iРиСЕъал:арРи:,В8.ТТ9:o?Яс`...2,'3i32і!:°Е.диСi`г9o5..
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с1"ра  на  тази  информация,  то  е  за  да  посочи  т1остепен-
ната  изtолация   на  Плеханов.   Критиката,  която  тесните
социал,исти  направіиха  на  Плеханов,  беше  подготвена от
цялото   предишно   раз.віитие   на   партията.   д.   Благоев,
който  досега   мълчаливо  отмIинаваше   някои   грешки   и
слабости  на  Плеханов  или  пък  ги  обясняваше  със  спе-
ціифичните  условия   на  Русия,  сега  открито  и  ясно  по-
сочи,  че  Плеханов  е  ,изменил   на   марксизма  и   на  ра-
ботническата   класа.   За  тесните  соц`иалис`ти  войната  не
дойде  неочаквано,  не  преди3вика  никакво  объркване  и
колебание,  както  това  стана  с  Плеханов,  който  каточе
ли  е  зашеметен  от  първите  изстреліи  на  войната,  забра-
вя  за  всичките  си  писания  3іа  войната  и  за  последните
решения  на  Интернаі1ионала.  За  разлика  от  Плеханов
партията  на  тесніите  социалисти  не  прояви  никакви  ко-
лебан.ия  и  не  и3мени  на  своите  разбирания  за  войната
от нейното начало  докрай.

В  іттротивовес   на   Плеханов,   който   считаше,  че   Бъл-
гария  трябва  да  се  нареди  на  страната  на  славянските
наооди,  т.   е.  да  участвува   на,страпата   на   Русия.  пар-
тията  на  тесните  социалис.ти  3овеше  българския  народ

FоаятfоОРиб;аПеРООТтИЗмУпЧеарСиТg::%т:t:еРкЪиЛтГеа:g€пЕ,:оСвТкРи:НЕ:%хНа?
нов ін'е  ра3бра  пролетар,гко-интернациоIналистичеfкия  ха-
рактер  на  ітровежzтаната  от  ттартията ітта  тесните  оо.циали-
с.ти  политика  на  неутралитет  и  характеризираше послед-
ната   като   несъвместима   с  разбиранията  на   социалде-
мокрацията  3а войната.

Българската     революционна     социалдемокрация   по
най-катет`оричен  начин  и  с  научна  марксическа  аргумен-
тация  отхвърли  както  съветите  на  Плеханов.  така  и съ-
ветите  на  Парвvс.  В  стIатиите  с`и  „Маgist,ег  diхit"  и  „П.ле-
ханов  и  Парвус"  Благоев  потJа3ва  інаvчната  несъстоятел-
ност  и  политическата  погреш1юст  на  те3и  двама  видни
социалдемократи,  к\оито  бяха  забравили  о`сновните  пос-
тановюи  на  Маркс  и  Енгелс  іи  съветваха  младата  бъл-
гарска   социалдемокрация   не  към   вярност  на   марксиз-
ма.  а  към  неговата  реви3ия  по  един  такъв  кардинален
въпрос.   Благоев   защити   правилността   на  .и3браната   и
отстоявана  твърдо  о'т  партията  интернаціионалистическа
позиция.   Като  възРа3и   на  Плеханов   в  такава   катего-
рична  форма,  партията  считаше,  че  с  това  тя  най-доб-
ре  пр:илага  на  практика  решенията  на  Втория  интерна-
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щиюінал,  че  с това  тя ,най-до.бре  ще  3ащити  мира  на  біал-
канските  наріоди  и  ще  въздействува  на  народите  от  не-
утралните  страніи,  а  също  така  и  върху  народите  отво-
юващите  страни  за  прекратяването  на  войната.

Но  нека  сега  да  в'идIим  какво  беше  отніошението  на
широките социалисти към Плеханов?

Трябва  да  кажем,  че  първоначално    външнополити-
ческата  ориентация  на  широк!ите  соцIиалисти  гравитира-
ше  към  Съглашението,  ніо  след  като  се  обяви  присъе-
диняването   на   България  .във   войната   на   страната   на

;:Е`#:вЯ6вТ::,еуСп°оЛмИадгааРхИаЗ[:РааХваодСиП:РоайРнИаТтеаЛfнТаВ'ОсТтОран[i:
та   на   гер`маініския   им,периалп3ъм.47

ПОзицията  на  широmите  социаліисти  по  отношение на
Плеханоів  най-ясно  е  пока3ана  в  статия'та  на  Кр.  Пас-

тТаУ,Х::Н::ЭаМнаоНв:фз::,:ТаВйОкиИ,o%Уо%О:Ё::,:::Оi`аз#цаиС:У::ВпрС::.-
вил   като   творчесии    марксист,   че   3а   х.ора  като  него
„няма  традиции,   с  кіоито  те  да   не  могат  да  скъсат  и
коитю  са  повлия'ни   от  жива.1..а  действителност"48.   И  за-
ради то'ва „,наприміер нашият първ,оучілтел Плеханов, кой-
то  е  прекарал  живота  си  в  изгнание  іи  в  борба  против
руския  царизъм,  днес  в  големіия  историчесии  кіонфликт
се  нарежда  іпод  знамето  на  „русофилството"  и  от  чисто
сърце   піожелава   успех   на   сIвоето   отечество,   бе3  да   си

:8g::лZ,ЛТ::ЯиЗап::gg3g:.ТехЛрИаТнеятНапоС.Ог%:%:ЕЗМнаааёkЗиаНв-
пол'итиката  на  Съглашението,  носена  от две  демократи-
ческіи  страни  като  Англtия  и  Франция,  отколкото  в  тая
на  двете  централни  империіи,  които  са  олицетворение на
милитаризма   и  политическата  реакция".49

Настроени   пріосъглашенскіи  до   присъединяването   на
България  във  войната  на  с.траната  на  Цен'тралніите  си,
ли,   широк,ите   не  обвиняват   Плеханоів   за  ін.егова.та   со-
циалоборонческа  поз'иция.  Тя  обективно  съвпада  с  тях-
ната  външнополIитическа  ориентаціия.  Нямайки  какво да
му  против,опоставят,  те  отправиха  сега  стрелите  си  към

§ЕЁ;аЁ::iЁ„Ё:Ё:§ЁоЁj:;.ОiЁб[ЁС;О;ЦЕ3:i:;Лр:::Ё::g:л68!:т:Lj:§iЁiiЁ;Ё:Ё4::*Н!а;8иБмЁ:одЗ:23±(iо:i2:
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тесните  социалисти  с  цел  да  компрометират тяхната по.
следователн-а   интернационалtистическа   гюлиті:1ка,   която
те  тълкуваха  в  съв,сем  превратна  светлина.   Критиката,
която  Плеханов  направи  на  тесните  социалисти,  широ-
ките  обя:няват  с  това,  че  те   били  стагiали  г`еtрмашофи-
ли,  привържеіници  на   Централните  сили,   и  затова  ты"4
категорично от1`оіворили на Плеханов.

Разбира  се,  обвинението  в  сговор   с  германскіия   им-
периали3ъм  не  бе  нещо  ново.  И  Ленин  беше  обвинен
от  царското  правителство  и  от  социалпатриотите,  че  е
агент  на  герМансиия  империаліизъм.  ТОва,  което  широ-
ките   ,счtлтаха   3а   слабост  на   тесните   сіоциалисти,   беше
техният  `най-голям   актив  и  плюс,  една  от  оне3и  поло-
жителни  чертіи  на  те€ните  ооциалисти,  които  още  пове-
че  1`и  доближаваха  до  Ленин  и  болшевикіите.

§  2.  Разочарование  и  разграничение  от  Плеханов.
Началото  на  ориентиране  към  JIенин  н  болшевиките

плСеЖ:Ш3°аВеИЕИ3:ИщЧ,е[;ЕаБ:i{;ОибiОоР,О'g8:::ав:8'ЗЕ%ГмЯоtгЕgЯiГg
паРтията  на   гесните  с.Оциалисти  да  се  |o}?вю|боди  по-бъ,рзо
от  сковаващия  авторитет  на  Плеханов,  който  3адържа-
ше  обективн.о  ра3віиващите  се `процеси  на  сближаване  с
ленинизма.   Обек'тивните   3акони   на   класовата   борба,
последователна'та  вярност  към  марксизма  тласкаха тес-
нячіеството към едиінстваю по.слелювателн.ото и докJрай ре-
волюционно  течение  в  международната  социалдемокра-
ция -болшеви3ма.  Изучаването  на  революционните съ-
б:иТ-ия  в   Русия,  зtапознаването   с  болшевишката  страте-
гия  и  тактика  в  годините  на  войната,  личните  контак-
ти  с  Лентш  и  болшевиките  доведоха  тесните  соцтталисти
до  непоколеIбимото  убежд.ение,  че  истинска  р.евіолюциоін-
на  политика провежда  само  Болшевишката іпартия. Вой-
ната  и  1Iоследвалата  я  Фев,руарi:ка  рево.люция  ги  убеди-
ха, ч.е Леiниін и  болшеви.ките га  единствените и най-после-
дователіни  революционери  в  Русия`  че  сL`3да,чеіната  и  ръ-
ководена  от  Ленин  партия  е  единс.твената  революцион-
на  партия  в  Русия.  ВсичкtО  това  имаше  решавашо  3на-
ченtие   за   ра3витието   на   БРСдП    (т.   с.)   като   револю-
ционно-марксіистка   па-ртия   на  българския   пролетариат.
То,ва  беще  и  предпIоставка  за  въ3приемането  ,на  лени-
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ни3ма,  което  се  и3върши  в  периода  след  Великата  ок-
том.врийска    сощиалистическа    революция.    Разбира    се,
освобождаването   от   сіоциалдем`ократическия   товар   на
Вторіия  :интернационал  не  ставаше  леLсно.  Това  беше съ-
щевг`еменно  `и  процес  на  оовобождаването от  влиянието
на  Плеханов  и  Кауцки,  които  задържаха  партtията  на
те,сните  социалист,и  на  равн'ището  на  долениновіия  етап
в  ра3витието на  марксизма.

Разочарованието  от  Плеханов,    пріинципиалната  кри-
тіика,  която  Благоев  направ;и  на  неговите  погрешни въ3-
гледи   за   войната,   не   означа.ваха   обаче,  Lче   партията
скъсва  с  всички  свои  предишни  възгледи.  че  тя  ок`онча-
Тпе#еНхОа#овб.еЗнВ:ЁВвРеачТеН%оСсеочfихО:::€%д'gЁае::е%Л:g:k:ТнОавНаа.

нето  на  Плеханов  към  меншевіи3ма  по  редица  въпроси
тесните   социалисти  започнаха  да   се   разграничават  от
Плеханов,   без  това  те  да  го  декларират,  и  да  3аемат
обек'"вно  по3ищиіи,  ко.ито  в  руската  социалдемокрация
се  защищаваха  от  Ленин  и  болшевики'те.  Сега  към  те-
зи  втітт\Dог,и  ге  п;ріиба'виха   и   нови  .и  техният  .б.Dой  посто-
янно   нарастваше   1юличест,веніо,   за   ла   доt.еде   тто-късно
до  коренніи  качествени  изменения.  По  ред  основни  въ-
проси,  каквито  бяха  проf{лемите  на  империалиQма.   на
войната.   м.тра   и   ррFолюцията    т,еіг.ните   соі1иалиг.ти   вге
повече  се  разграніичаваха  от  Плеханов  и  се  приближа-
ваха  д.о  Ленин.L

Но  нека  спрем  накратко  вниманието  си  на  тях.
Лешинското    разбиране   на  проблемитіе   на   империа-

лизма  беше  оня  лакмус,  който  покя3вяше  степентя  на
теоретичегката   `зр`елогт   на   левите   теч`f`\ния.   които   бяха
скъсали  с  огюртюнизма  и  социалшовини3ма  и  Се,`а  все
още гтлахо пристъпваха  към ленинизма.

Терминът  „имперіиализъм"  беще  пуснат  в  піолитичес-
ко  обръшение  tв  края  на  70-те  годіини  на  минали'я  век
от   английскиіте  публицисти   -  привържениците   на  за.
аилване  на  британската  колониална  империя.  От есента
на    1914   г.   тюва   понятіие   започна   все   піо-често   да   се
пуска  в  обръщение  на  страниците  на  социалистичесиия
печат.

Новите    и3менения  и  процеои  в  развитіието  на   бур-
жоа3ното  общество,  свър3ани  с  големіите  структурни и3-
менения  в  световната  промишленост,  търговията  и  бан-
ковото  дело,  започнали  да шривличат  вниманиекр  и  на
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сембург,  не  можаха  да  дадат  една  по-стройна  концеп-
ция   на   имперіиализма.   Те   разглеждаха  Jимпериализма
твърде  едност-ранчиво  I,і  виждаха  само  едната  му  стра-
на  -  а  именно  като  пол.итика  на  финансовия  капи.га,і,
свър3ан  с  милитари3ма,  колониалния  грабеж,  стремежа
към  въоръжаване  и  подго'товка  за  война,  за  прера3гіре-
деление  на  ра3пределения  вече  свят.  Империали3мът до
този  момент както  от Плеханов  в  случая, така  и  от тес-
ните  социалисти  се  .обясняваше  често  и  като  определе-
на  идеология  на  буржоазията,  отра3.яваща  нейния стре-

йен:е;:ЖЕ'::ОРLИрае%%:аедКаСвПааЕ:ИЯкаИуЕg#:наёкЕя:ОВвОъезНг:::
за   им`периализма   като   политика   на    високо   разi;иттія
промишлен  ка`питализъм,  със.тояща  ісе  в  стIр.емежа  към
подчиняване   или      присъеди`нява.не   на      сtlабо`развива-
щите     се     аграрни     облаісти.     Трябва  да     кажем,     `іе
нито  една     партия     в  те3и  години     не  рIазбираше     11о
ленинісии     империализма.     Ругките       .социалдемократи
и   'Плеханов     също  така     виждаха     в     имп`ериаU'Iизма
само    завоевател'm    външ\на     политика    на     фиі1ані`о-
вия    ка.питал.    Но    Пл,еха\нов.    за    да  оправдае    г,т?.оtlта
социалпатриотична  по3иц.ия,  започна  да  внася  една но-
ва  цнтерпретация  в  тюнятието  империализъм,  да  го  ди-
ференцира и търси  националните мv особености.  Има им-
периализъм  и  империаліизъм.  Плеханов  считаше,  че  ан-
гло-френският   имт1ериализъм   е   по-циыили3ован   и   по-
демократичіе,н  ел  г,еIрманския.    Той  дава  такъв    т1р1"ер:
има  облагти,  завлад,е\ни  от  Англия,  които  се     тюлзват
със  сравнително  много  по-голяма  икономическа  іи  по-
литическа  свобода,  отколкото  областите.  в  които  „кул-
турата"  се  нагажда  от  ,.,нгмския  брониран  юмрv'kЧ
Ето  защо  Плеханов  считаше,  че  няма  никакви  абсолют-
ни  основания  да  разглеждаме  бр.итансиия  и  германския
империали3ъм  като еднотипни іисторически  явления.  Що
се  кас`ае  до  руския  империализъм,  Пл`е.ханов  поставяі11е
іюд  съмнение  11еговіото  съществу,ване,  като  виждаше  в

Т.   2.   М.,   1966,   с.   427-429.

ха:'о,в{й':UgГ#'!'8L"цГ:.::В:.яЧО3-аЬ-6Ё::.ерЕ:.лjgkz.:k94hFлОя-###,обФн.о;.а,:'.і,::
х3нов  и  русская  экономиче`кая  мысль,  с  .343-387.
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негово лице  в  най-добрия случай  само определена идео.
логия,   която   още   не   е   получіила   своята    практическа
реализация.52 Така  напр,имер  Плеханов  открито  3а;Iі!jіва:
„ПОлитиката  на  най-новия  империализъм  е  продукт  на
стра,ните,  достигнали  ,най-високата   степен   в   гііазвиті1ето
на  капиталіистическия  начин  на  прои,зводство.  Русия  не
принадлежIи  към  числотIо  на  те3и  страни . . .  Какъвто  и
да  бъде,  руският  капитали3ъм  никога  не  може  да  иг-
рае  ролята  на  най-известния  іи  най-опасния  за  другите

#t8зд'ИтаПкРаедпС::::t:3:сТеас#рМеПмееРЕ:ЛдИ:Т:,;::%::3иПрО#сИкТиИ,;
империали3ъм   като   „някакво   политическо  наслоение",

~   което  не  е  свързано  с  и'нтереісите  на  буржіоа3іията,  и не-
говият   прои3ход   и   съществуване   са   свързани   само   с
традиционната   великодържавна   политика  на  самодър-
жав.ието.

Обик,нове,но,  жогато  се  дава  оцешка  на  схващапиilта
на  тіеtсните  социалисти  3а  пробліемите  на  импери,шизма,
винаги  се  подчертава,  че  тези  схващания  не  били  ле-
шнски.Общопри3нато  е,  че  партията  на  тесните  социа-
листи   не   можа   да   ра3бере   империали3ма   в   неговата
цялост  и  дълбочина,  не  можа  да  направи  съответните

#3:3ЕИлЗ,€н::н?Я,:ЁоРеdВтОЛфЮаЦ#3НН_аg:ЁНеОСk:БааКсТиОлеТЬО,'Ва_'Нt:ё
партията `не  можа  по  лениіноки,  докрай  да  разбере  ст`ш-

Е88ТнТоанНааЕ#еПiе:РнИО?вЛИ:зМо%щСоЪВLС:еМеНсехвСаТ::::'кТаеквТс;]тоПОj

ЁаSнЯеаблЕЁтРеЁ:тТе%о%рНе3т:иТ:Ё,а:М:ОНз:а::р:а:з;ТиИgЧ:етС;ЁiнЯаfiл:::х:а:нЛоИ:Зе:]:и:i::
социалисти  се   приближиха   твърде   много  до  лениниз-
ма  при разглеждането на  въпроса за  историческото  мяс-
то  и    непосредствените  перспективи  на    империализма,
за  тенденциите  на  неговото  развитие.  През  тясносоциа-
лис`тичtеіския   пер,иод   партията   на      те[с.нитіе   социалисти,
макар  и  да  изпитваше  силно  влиянието  на  Плеханов,

52  Л.оехсZ#об,  Г.  В.  О  войне.  Цит.  съч.,  с.  24.

пкр:iа#зС:g%%±Л::йВ#:#:ЛтНiе:С%Еi:а:ейОнЕсЁ:Т;;:И:%2Ё%:8g2#И::Нt;Як`iiМ.:

BНрсiГЁ2і (j 95с7і)  Св   7kеждГуОнdаОрРоОд8йатЛа"ggциFлС:gЕg:;:КцОиТя:   ] 9М,ЯtС=З 9 і'[7:
Цит.  съч.,  с.   1`5-62.
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не  тръгна  по  линията  на  неговите  порочни,  опортюнис-
тически  схващания  за  империализма.  Могат  да  се  при-
ведат  много  данни  от  тясносоциалистическия  печат,  къ-
дето  партийните  дейци  наричат  ясно  и  определеіно  им-
периализма  „последна  фа3а",  „последен  стадий"  на  ка-
питалистическото  ра3витие.

В  своята  к,нига  „Импtериали3мът  на  Балка,ните"  Хр.
Кабакчиев  подчертава,  че  финансовият  капитал  е  „'най-
високата   степен  на   акумулация"   на   капитала  в  импе-
риализма,   е   „поісл.една  ,..   фаза"   на      капиталисі.HIчес-
ката     псmитика     и   пр.55     Имі€інно  тук  по     въпро.t`,а  за
историческото  място  на  империализма  в  ра3витиетQ  на
обществото   тесните   социалисти   по-ярко   и   решително
се  отделят  от  Кауцки  и   Плеханов   и  се  приближават
към  Ленин,  макар  и  да  не  моiкаха  още  да  стигнат  до
неговите  гениални  и3води  за  революцията,  3а  възмож.
ността  пролетариатът  да  победи  в  една  страна,  незави-
симо  от  степеінта  на  нейната  капиталіистиче.ска  зрелост.

Още  преди  Октомврийіската  рIеволюция,  ігкр`еди  да за.
почне  да  се  въоръжава  с  идейните  оръжия  на  лениниз-
ма,  партията  на  тесіните социалисти  се  издигна  над Пле-
ханов  и  започна  да  вижда  в  импер`иализма  така'ва  фа-
3а   на   капиталистическото   развитие,   която   непосредст-
вено  води  към    пролетарска    революция.  ТОзи    извод
представлява  коренно  отрицание  на  порочните  социал-
патриотически  възгледи  на  империализма.  Бър3ото  пре-
минаване  на  партията  на  тесните  социалисти  на  ленин-
ски  позиции  по  въпросиiе  на     импеіриализма  се  обяс`-
нява  с  обстоятелството,  че  по  те3и  въпроси  тя  се  беше
освободила    в  3начителна  степен  от  влиянието  на    Ка-
уцки  и  на  Плеханов    и  беше  стигнала  в  някои  опорни
пунктовіе до л©ниінизма

През  тоз,и  піер.ио.д  обаче  -  както  правил,но  пише  \:.
Василев  -  партията  на  тесните  социалисти  не  можа  да
направи  във  връзка  с  империализма  ленински  изводи
за  своите  задачи  и  3а  бли3ката  реіволюцио,н,на  п®рс,тIеj{-
тива  на  нашата  страна.  3а  разлика  от  Плеханов  тесни-
те  социалисти  виждаха,  че  империализмът  е  последен
стадий  на    капитализма  и  следователно    навечерие  на

55^.сIбаfсqwеб,   Хр.   Империализмът   на   Балканите,   1915,   с.   45,,   Ва-
сwле6,  К.  Цит  съч„  с.  3б.

56  Вж.   ВсZсиле8,  J{.   Цит.  съч.,  С.  43.
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пролетарската  революция,  но  ведінага  добавяха,  че  то-
ва  се  отнася  3а  големите  и  високора3віити  капиталисти-
ЧеF#иТтРеаНсИd5ц7иалисти   считаха,   че   само   напредНаЛИТе

страIни   са  узріели  за   пролетарска   революция,   а   в   и.3ос-
таналите   страни   като   Бълга.рия   въпросът  за   завладя-
ването  на  властта   не  е  още  актуален.   Тесните  социа-

8g::#вg:Рфаа3кбтИоРраХзааОоЪ:аЕиРз%Ъ:Гнает%аиПапРоТдИгЯоТт:яКнаеТ%СнУа-
социалистическата  революция.  Анализирането  на  проб-
леімите  .на   империал.изма   и   отношенйето  іша   Iпартията
tкъм  тях   показаха,   че   във   възгледите   на   партията   все
още  тегнат  някоіи  стар'и  социалдемоікратически  схваща-
ния,  сп`  които  .не  беше  лесно  діа  се  оісвободят  'и  бързо
да  въ3приемат  леIнИнизма,58  Главіното  в  техните  ра`зоИ-
рания  обаче  беше  бе3заветната  преданост  и  вярноt`тна
партията към  ма.рксизма.  Влия,нието  и  ролята на лидери-

::,::Н:аееОКт;ЁЁЕЁ:е:яНЁилеЕ::еЕ:g+лИи:Н#::оавЦiИоОZН:аi:н%:с::Ё%]':i4нЁ,:ч::
тията,  говори  и  фактът,  че  тесните  сощ1алиIсти  бяха  едt±и
от  п'ьрвите  в  международніатIа  ісоциалдеIмIоікрация,  които
се  обявIиха   против   Плеханов   и   вече  іне   сгюделяха   ре-
дица  .ніегови  тесф,етически  положс``іния.  Без  да  се  от[`иііат
и  подціе,няват  3іначIението  и  ролята  на  рлияін.и,ето  і1а  тео-
ретическите  коінцеIпц'ии  на  Втор.ия  интерчационал,  в  то-
ва  чи,сло  най-вече  на  първо  място  ініа  ПлехIанов,  по  въп-
роісIите  на  иміпериаліизма  върху  партията  Iніа  тIес`ните  со-
ціиалисти   това  влияни,е  имаш,е  вторіо,степе\нно  зіначсние.

Глаівното  за партията пре3 войната  беше нIе влияниею
ніа   Вторіия   интеIрнацисшал,   а   безIпредIелніата   й   вярност
и  преда'ност  към  іприінципите  на  маркIGи3ма  и  пролетар-
ския  интернационализъм.  С  това  се  обяснява  и  истори-
чесF.ият  факт,   ч,е  за   разлIика   от   Плеханов   паDтията   на
те,сните   социалиісти   сравн.ително   бър.зо   се   ор.и-ентиріа   и
възпрtи,е   ленинскотю   учение   за   и'міпериаліи3ма,   зашото
виждаше   в   него   потвържде`ние   на   своите   разб!1р"1"
относню  редIиціа  страіни,  чіерт,и  и  тенденции  на  империа-
ли3ма.  В   сЕоето  отноШение   кЪм   прIОблемИте   на   имIпе-
р'иализмIа   партията   на   те.оните   социал.исти   .се   издигна

67  Пак  там.
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Над  ісощиалдемокріати3іма    на     Втори'я    ,инте`РнациоНаЛ,

s%:Е:,%НпПLРеехдаИiМоНвОиНай,iВуецЧi:и,С`иИМс:Н:ЪаибНлаи#:ЮдВоИТЯеТнТ:
и болшеівиките.

Различията  с  Плеханов  по  проблем-ите  на  империа-
лизма    логически   доведоха   Iи   до   различия   вече   във
възгледите  іи  іпо  въпіро,с'ите  іна  вой`натіа,  мира  і11  ре'волю-
цията.   КрититЁното отношеіние    къ.м Плеханов показ.q,   t+'е
тяс,носоциаліистическатіа   партия   се   ра3віиваше   кіато   ре.
волюціиюінна   маркіаиістка   партия   и   тази   обекти,вна   тен-
денция  1шкіой  іне  можеше  да  спре,  віключIително  и  Пле-
ханов.  Критиката  на  Благоев  по  своя  смисъл  и  насоче-
ност  е  съв,сем  самостоятел\на  и  се    доближава  ;іо  кри-
тиюата,  която  Леніин  отTправ`и  към  Плеханов  по  въпіро-
сите  на  войіната,  мира  и  революц.ията.  Бліагоев  пока3а,

:Fи,аГлЛдеедмИоТкерТаОц,:{яатаП:еХнаеНяОВеЗ,?ч::тйоНанТац#оg,8#::а::,е:%
ще,  заШото  в  Iп.РОтиво.поЛОЖноСт  на  гер'м|аН`С.к'ите  социал-
демократи  Плеханов  желаеше  победата  на  царска  Ру-
сия.     ОтхвърляйкIи     гледището   на   Плеханов,   Благоев
застаіна   на   гледището   на   интернационализма   и   рево-
люцията.   За   разліика   от   ПлехJанов  той   виждаше   я.ано
иtмпіерIиалиіс.тіичеіския   хараіктер   ніа   войната.   като   посочи,
чіе  след  войната  іиде  .революция,  коятю  ще  бъде  „един-
ственият   победител"   в  започналата  вой,на.   За   разлика
•`т  Плеханов  Благоев  смяташе,  че  пролетариатът  и  тру-
дещ`ит,е  се  трябва  да  се  борят  3а  мир,  .проті1в  избухва-
нето  на  войната  и  ако  тя  3апочне  въпреки  съпротива-
та  ніа  трудс`щитіе  се,  борбатіа  против  інея  трябва  да  про-
дължи.  Разбира  се,  тесните  соп`иалисти  нямаха  още она-
зи  ясчіа  лIеніи'ніска  піредстав,а   за   превръщането  на  им`піе-
риалистическата  вой,на  в  граждан,ска,  т.  е.  в  революци!1.
докато  за  и3хода  на  войtната  благоевц'и  нямаха  ленин-
сікіо  в\иждан,е,  то  іпо  въпроса  за  революциятіа  те  се  доIб-
лижаваха  до  Ленин  іи  болшевиките  и  се  разграничиха
от  Плехаінов  и  діругите  ліидери  на  Втория  интернац`ио-
нал.   РіевIолюцията   от   ч'исто   „нациочал.но   гледище"   на
Плеханов  се  отлагіа  за  нео'пределено  врем.е  -  след  ед-
но  по-нататъшно  рла3витие  на  капита.тіизма    ,в    Русия  и
създаването  \на  піодходящи  условия.  В  разбиранията  на
Благоев   тази   революция   „чука   на      вратата   на   иетіэ-
риятіа",   Iнейінtит.е   стъ.пкіи   ое   чуват   и   тя   е   іпредстояща.
Вярно  е,  че  Благоев     още  іне  по.3наваше    учението  на
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ленин
_       _      -------.. ' , t+,JJ,\J1,J.'с|     (,3а    ВЪ3lможноётта    р'евIолЮци.Ят1а   да   l,jОбеди   |В   едlНа    ОТ-

деЛНО взета  страна.  Той  3ащищава  nU  същество  старата
ГЛед'На  точка  ,на  маркісtизма,  че  іреіволюцията  ще  избух-
Н'е  едНО:ременно  в  інай-`развіи"те    евро.пейски    страни,
НО   В  Неговіите   възгледіи  тіази  революция  іне  е  така  да-
ЛеЧ`НIа,  както   .счіита   Плеханов.    БлIаюев   не   іпсюта`вяше
ВЪПРОса.   че   са.мо   вой'ната   е   с.редствIото   зіа   разрешавIа-
НеТО   на   социалн.ите   IпIротиворечIия,   кактю     п.редлаііаше
ПЛеХанов,    а   3алагаше   ініа    социIал'иістичрс'ката   .револю-
ЦИЯ,   КОято   единствено   може   да   ги   разреши.   За   съ-
ЖаЛеНие  обіач.е  Благоев  іне  'мIОжа  още  в  те3и  годIиініи  да
Се   И3дигн.е   в   ,своята   кіріитіика   іна   Плехіанов   до   леінин.с-

:8Ё3аГЛвед:рЩаеж:'ан%Ё:':РЁgраiFиеяТтОаНЁаИТеТ:нРi+аеЛИсСоТцИиЧ::Е,3Lа
не  можа  да  направи  лtенIинсіката  'крачJк,а   от  борбата  за
МіИР,  От  боIрбіата  против  войіната,  към   боIрбіата  за  Iпрак-
ТИЧеС1{Ото  осъществяваIне  на  революцията.

даФз%Вт%УъарРдСиК'агТлаедРиеЕ%:gЦнИаЯБВл:гУоС:Ив:':gе:оi2izаГ.щ%Оg3:

:Ф:е:ВвЕа;а§скР3е:::О:gЮ:Ё§ЁюдЗьлабяр:нБ:сРъfсодйЕсео:нТиеао;#):`3ПЁ::б%еид:аеТсЁ:::н:е:
полоЖ'ение  в  Русия,  тя  разглеждіаше  реЕолюцIията  в  Ру-

::ЯрЖ:'СТiеiСТсВ:gдаРдее?нУОЛтТоаТпоНлаожВ®ЪнТиРее:Н:::оРiа33`И,Г,%?
РИалИстиче.ск]ата   віойIна.   В  едніа  от   първ'ите  статіии,  пос-
ветени  ,на  революцията,  „Рабо"ич,ес"  вестник"   пише:
„ТУК   Трябва   да  іподчертаем,   че   реtволюцията   не   е   и3-
НеiНіада  за   социалдеIмокрацията,  ОістаналIа   вярна   на  Iис-

бТ:'ЕИеЧеЬОi#:Ён'::еЗ'iд:%ЧаИн'и:еиО%:Ваак'ваКнО#t58ТЕНаар,т:{я:zОИнЯа'
ТеСНИте  ,социіалиісти  Iразглеждаш.е  ріеволюц'ията   като  но-
оител  на  траен  и  демократиче,н  мир.  „Мирът,  към  кIой-

:Ют::kiГиРяетМ':,с8Е:;3:€нР::%ТЮтg,:,:'еП'*Т$ъ;Ра8йтВОе'Сi:И#
Ри  .КРай  іна  вс.есветската  им'перIиIал'истичесIка  войіна  и  на
ВЗа'ИМНото  избиіваін,е  на  народите."6°  За  разлика   от  тес-
НИТе  СОциалисти  Пліеханов  не  разглеждаше  Февруарска-
Та  Р'еВОлюция  жато  к'ріачіка  ікъм   міира.  Той  не  можа  да

mбk.,вестш", бр. 2б4hпр. 1917.

206

з,а   неравіномеріното   развіитие   на  ікапитали3міа   j отчете   измененията   в  uбістановката   сл.ед  Февруарсt{ата
революция  и заедно със звоите бивши съратници  Л. ,lеi.Iч,

gве;Ряа в.З,?Ё}::Е:т:о„ дgi  5ПУмбаЛйИКіУ9Віа7  гТОвъ:::=,иеГОвВОkТо.етЗ

g3#ндоУ#У::ТОраСзеп:р:еЗ:ад:а":::'К%в::Ё:д,:::8а'ГРЁЕ°лхСеВлОj
геірмIаініск]и   и   К.а.рл   авtстtрийIс'ки   ініикога   няма   дIа   се   съг-
ласят  с  това.     Като  водим  войIна  с    тях,  ние  защи[uа-
ва`міе``.своятіа  и  чуждата   св.о'б`ода.   Русия  іне  може  да   из-
ме\ни  на  своите  съюзници.  Това  би  я  покрило  с  по3ор"."
След  революциятіа  Плеханов  поч.на  да  твърди,  че  сл.ед
пIоб,ед.ата  на  рус,ката  реіволюция  Германия  ставіала  още

;3-3Ода,'С:%,с8:gЦ#ОлНе:ан`%`З:ПаОкСоТ.г€р#2:%:Х:8'g8::,'Н+аяЦщае-
зароіби  Рус'ия  иксшом'ичеіс'ки  и  ще  държи  под  гінIета  на

ЕОвЛ;%:z::'е'%КаатТо?в,а"::НйК:Е:#'3-МрОуНсаиРяХИдЧаеС':3одР:#иИЯв`:йЕ:::2
„до  `побіеден  край",  3іа  да  се  осигури  демо1фацията   на
европ.ейісите на`годи.

КіаіктIо  в  начіалото  н,а  вой`ната,  тіа.ка  и  сега  тесшите  со-

:Ба%ГСвТеИстОнТиКкР.FТриЕЗ:?'а,:g3ак:::ъг:,:3:#:тцои:иесо,Голбее:{аон]?3..
ражіание,   поражеіние   съкрушител,но   и   безвъзврагно   на
тактиката  на  социалпатриотите  в  Русия."62  А  в  статията
„Русия  іи  м'иIрът'"    „Раб.  вес.т'ник"  іи3раз.и  изводите,  Iкои-
то   е  наіпрIавіила   партията   от   Фев.руарската   революц.ия
по  въпр.оIса  зіа  міиріа,  ікюитю  бяха  изцяло  :про"вспіолож-
ни  н.а  схвIащаініията  ініа  Плеханов.  Войната  не  може  да
бъде  срIедство  на  революцио,нна  Русия  против  им11еііиа-
л`ис"ч.€Iската  рі®акция  на  Гер,маtния.  На  пріизив1а  на  Пл,е-

:`:`:i?нВи,к.?:п`иЕЁ?д,iЧ:?п?раоНдеъл::аваВОв%ЕанПаа"','РтаоS:Т:"gТ]%ОчТаИ.
ва  сIигурно  да  се  изтребва  междуінародінатіа  ріаботничес-
ка іклаIса, Опората и ніадеждата  н,а   европейtската демок-
ріаціия,   т.   е.   да   ініаміаля,ват   шан,совіете   3а   побIедата   на
демоікраціията   и   социал,изма...    РевIолюциоінна     Руісия
създаде  ,нов     метод,     с,вой     собствен     революционен
МеТОд."63

След  като  ра3критикува  позицията  на  Плеханов, кой-
61в.

с.  209
62в.
68в.

„Едіинство.`,  5  май   1917.  Вж.   и  Ле#w#,  В.  И.  Съч.  Т.  24

;:З:§?ТЬНе%::СиТкЧ.,В8БТН2И8К§:'7бРkа4й.fgГ7а.й[9'7.

(о:,.



то  6еше  „за  мир  чреS  по6еда",  „Работничёски  вестник"
и3тъква,  че  войната  е  средство  на  буржоазията  за  за-
щита   на   свюето   класово   господство.   Революционният
пролетариат,  както  историята  е  пока3ала,  вижда  не вой-
ната  като  средство  за  достигаие  на  своите  революцион-
ни  средства,   а  класовата  борба  и  революціията.  Такъв

:з#:::ТdтК&йеТвОруМаер:gтНааРрО®ЪБ#%Тц##.%4ЛеТаРИаттрябвада
Бързата  еволюция  на  Плеханов  към  меншевизма,   а

след  това   към   откритото  оборончество  `улесни  твърде

#тНОЕ%е:2:%:С:Т:рНиаблРи:=g:z::::Ои:акТъе##:и:ОиЦ3ИмааТИаТеТ
лото  на  Великата  октомврийска  социалистическа  ре.во-
люция,  която  показа  правилн,остта  на  Лениновата  тео-

8#:а3:тдеПлОнбоОдвазТеатаН:трС3Е:,аЛмИаС:g;е':К%Таавно?езВа°пЛ:%[::Яд:

:%стПРнОабИпВаартПиЪяТта?F:2%:ТаИшЧ:СЕ3::епПеРнОiПоаГдааНдсИёСТиКзаж#S:}ё
теорията  за  победата  на  революцията  в  няколко,  и  то
най-развити  страни  и  да  се  віиди  в  примера  на  Оh-том-

:ЁЁиЁаиазв:аfн#с3ттт€#:д:хаг::]оЕ:ти:в:а5т:б;:§ЁЁ:я.;сБлf3а:г#яе.:ев3ЁЁ:.;
тията   си   „Пролетариатът   и     отечеството"   Благоев   гIо-

:%ЧВсаоd'::::%:Е€:giО::аМg:gg#:ЕОияР..а63.бИтРуакНеБОлТаГо::ХаиН::
предвид   факта,   че   Плехсінов   споделя   стаіновището   і1а
водачите  на  западноевропейсиите  социалдемократически
партии  за  едновременната  победа  на  социалистическата
революция  във  всички  страни,  теория,  която  беше  вече

ЁЁiЁз:в:а:ЛЁ:аЁzЁ:кЛ%ОнВоиЕЯ:нанег:е:л?с:#:лПi:кИоЗ:;Ё#и:gоа{и::лВк%О:ТЁ
нифест",  където  се  казва:  „Обединените  усилия,  поне на

:::;ИgЛ3ИЁОд:а:в:а:нТеi%СсТf;НЁЁоСiе:е#:а::ЁГ6:гаеВЕНслИеТgеаЁ;::Ё[Ё'iеЁ:
социаліистическата  революция  ще  победи  едновременно
във  всички  страни  или  поне  във  всички  цивилизовани

.`  Jlак  там.
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страни.  Под  влияние  вёче  на  ленини3ма  Благоев`  дава
своя  интерпретация  на  та3и  Марксова  мисъл:  „очевид-
но  е,  пише  той,  че  социалистическата  рево.люция  н.е мо-
ж`е  да`избухне  едновременно  в  целия  цивилизован свят.
Тя  избухва  в  една  държава  и  се  пренася  в другите, под-
помог`ната  от  революционнит.е дей\стівия  на  първат?,  как-
то  това   наистина   и  ,става."б7     Ид.еолозіите  на   буржоа-
зията   и3п|Ол3ваха   догмати3ма   на   Плеханов,   неговите
възгледи,   че   революцията   ще   победи   в   най-развитите
капиталистически   страни,   за   да   докажат,   че  в `rстрани
като  България,  силно  изостанали  в  своето  капиталисти-
ческо  развитие,  няма  почва  3а  к,омунизма  и  че  напразни
са  усилията  на  комунистическата  партия  да  пропаган-
дира   опита   и   делото   на   Октомврийската   революция.
Благоев  нарича  „догма"  тази  теоріия,  н,ай-добре  обосно-
вана от Плеханов.

Партията  на  тесните  социалисти  осъди  и  и3ка3вания-
та  на   Плеханов  против  Октомврийската  социалистиче-
ска  революция.  до  края  на  живота  си  той  считашеРу-
аия  за  нецивили3ована  страна,  поради  което  не  е  до-
пустимо  руският  пролетариат  да  иска  да  зав3еме  поли-
тическата   власт   и   да   установи   своя   диктатура.   Тези
възгледи  на  Плеханов,  както  сочи  Благоев,  го доведоха

:е.#8аГ3е8?п:fтиС::аИанЛаПатТеРсЕОиТт:ТесоЕи#НиТс:#иОвЛшЮиЦт:О::Ё#:
чия \на  Втория  иштQрнационал,  в  тава  чіисло  и  Плеха,нов
„се провалиха  3аедно с  провалянето  на  него,  на  Втория
интернационал,  и  никога  те  не  ще  могат  да  се  издиг-
нат  до    положението  на  Iнови  тео,ретици  іи    вода.іи  на
меЖдуна,род'нотО ,ПРоЛетаР,сКО  дВижени.е".б9  Преодо.`1яно е
вече  схващането  на  Плеханов,  че  руската  рабо.тническа
класа  н.е  тірябва  да   в3`ема политіическата влаіст, тъй като
буржоазията   в   Русия   още   не   е   станала   напълно   гос-
подствуваща  класа,  й  следователно  руският  народ  в ог-
ромното  си  м`но3инство  не  е  още  пролетаризиIран 7.,

За   партията   на   тесните   социаліисти   Октомврийската
революция   беше  едно  велиио  дело   на   работническата
класа,  По  думите  на  д.  Благоев,  тя  показа  и  потвърди
думите  на  Плеханов,  че  в  Русия  революцията  може  да

67   Бла!3ое8,  д.   Съч.   Т.   18,   с.   444.
б8  Пак  там.
69  Пак  там,  с.  445.
7О   Вж.   па,к  там,  іс.  472.
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%ею3%ЪяЕХеСсТтВаИняСаhМ9ОunНа:ОтпР^.?,б^?.:=_И_Ч_`е€_Ка,_нокогаторево.люцията  стана  факт, іотношението  на  Плеханов  към та-
3и  Iреволюция   стана   отріицаті'елно.      Откритото   разгра-
НпИ.ЧаБЗпаяНгепаQОТuдПлЛ.е`=^аНлОлВй_Т_е__К9нiёЬцни-``:`.:чu:вUидРн%LРаi
д.  Благоев  не  само  се  ра3граничава,  но  и  от  ленински
1юзиции   критикува   вече   опортюнистичесюите   възгледи
на  Плеханов,  и  т\о  по  такива  важни  водоразделни  въ-
проси,   каквито  са   въпросите  за   социалистическата  ре-

::ЛрЮе:%:юИц#:.-Сg:ЦgаgлНиОк:Ц:FКЁ:аехЖваБОл%Тг%g:РвИийдСяКав-
делото  на  Октомври  началото  на  ніова  епоха  в  светов-
ната  история,  епохата  на  империализма  и  пролетарски-
те р`еволюции.

ни:УfКбаоТ:шРе:ВиОкЛиТ:ИсЯа%:#]%т,:::НиТ:еиС:#:#ЬИсСлТgiоЧвеатТ::
ните  революционери   в   Русия.   Тесните   социалисти,  за-
познати  с  революціионното  движение  в   Русия,   с  исто-
рията   иv  настоящетіо   на   всички   политически   партии   в

ЕОУRСИ%ЧпаauС`З%Я„СЬЁб±i~т.=:ё_=__+.`ХсLе`*:Пд`иПхЧа€,`%gнПеаРг#еНхаВ.
:33Lнаа#:Б:#яИвбБ;аШиея:ИЁ%Тнеег::стевдоИтНоСТнВ:НаТлаехРаенВоОвЛЮи-
преминаването  му  на  страната  на  враговете  на  Октом,
врийската    социалистическа    революция    имаха    важно
значение  и  укрепиха  още  повече  вярата  им  в  болшеви-
ките,  че  те  ще  изведат  руската  революция  на  правилен

gнЪаТiеГ#еКОВнааедвНеОлиРкааЗтбаИР%::о:акрZЖ'ИсЧоецС##астРиОчЛеЯск:
революция  беше  предпоставка  3а  превъоръжаването  на
тясносоциалистическата  партия  с  тактиката  на  ленини-
3ма,  което  се  извърши  ,в  периода  след  Великата  октом-
вріийска социалистическа революция.

***

г.ОвТеплВех:Ё8::Т3еаеz:gсСЛреод3аgие:РйааРрСкКоавТнааЕе:::тЮеЦ:#
даца,   іое   отіправя   за    Русия   с  кораб   пре3   Балтийско
мqре.  През  ноIщта  іна  31   маtрт   1917  г.  той  ,присгIIiа   от

пЧ::,:&ЯанВе.ПтеуТкеРсgУЕ:,L#Ёд#%,г%Ун:гgвР[:ТпеоНчОитТаЪтРе'#,::ееЕ:
ставители  на  заводи,  на  ліибералната  интелигенция, чле-

:g::ГенЕа#пееТхРаОнГ8вадсСаКИоЯкаСзЪаВне::3иЕf{gО:::ЧшенgИ:%чде%:Z;
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включително  и  почетен  караул,  Красноречивйте  лидери
на  меншеви3ма  Чхеид3е іи Церетели  държат  прочувстве-
ни  речи  и  приветствуват  неговото  завръщане  от  името
на  Петроградския  съвет.  Много  хора  са  забравили  не-
і`овите   последни   изказвания.   В   първите   революционни
дни  на  романтика  и  ентуаиа3ъм  отново  се  напомнят не-
говите   3аслуги   към   революционното   движение,   като
първи  руски  маркси,ст,  който  след  37-годи11шо  изг'нанпі=
с`е  е  3а.върнал  ,в  овоята  много,страдал\на  родина,  к.ьjт`ето
революцията   беше  безвъзме3дно  помела  всичко  онова,
против  което  Плеханов  и  негіовите  другаріи  се  бореха.

Но  и  сега  той  не  беше  се  отка3ал  от  с,воите  погрешни
въ3гледи.  Още  на  другия  ден  след  3авръщането  си Пле-
ханов  държи  реч  прQд  съвещанието  на   Петроігра,'іскjlя
съвет  на  работническите  и  войнишките  депутати,  къде-
то   отново   заявява,   че   се   гордее   със  3ванието  аоциал-
патріиот  и  че  дълг  е  на  руските  социалисти  да  поддър-
жат  войната  на  Временното  правителство  с  немския ми-
литаризъм,  тъй   като,   „ако  ни  победят  немците,  ка3ва
той,  това  ще  означава  не  само  да  ни  наложат  иготона
`немските  експлоататори,  но  и  че  съществува  голяма  ве-
роятност  да  ,възстановят  стария  режим.  Ето  защо  тря-

ЁВнаитСеВвСрИаЧг%:е,СИтЛа'::д%Спероg#вИ:ънЕТ]КиТтОе:В3Т:Зе.?tТ7'!ТРе:
С  всеки  и3`минат  ден  ставало  все  по-ясно,  че  той  от-

ново  сіе  поставя  ,в   положението  ,на   политіическа  I1`3ола-
ция.  даже  меншевиките,  които  преобладавали  в  Петро-
градския   съвет   и   които   участвували   в   тържественото

:::::ЩоатНенеНгао.ПН::::::'вС:Гааж:аЕ:Ч%аиЛлИидзабрС:нР:иЗГвРаЕ::
троградския  съвет  и  участвувал  там  само  със  съвещате-
лен  глас,  іот  който  той  сам  се  отка.3ал.  Когато  Времен-
ното  правителство  започнало  да  сондирва  почва  по око-
лен  път  няма  ли  Плеханов  да  се  съгласи  да  стане ми-
нистър  на  труда,  той  отговорил,  че  би   заіел  то3и  пост
само   ако  получи     пълномощията  `на   СъвIета.72  Но   съ-
ветът  мълчал  и  назначеіниіето ,пе \се  о\съществило.  Ві`е пак
на  Плеханов  е  трябвало  да  се  определи  някаква  офи.
циална  длъжност.  Накрая  Петроградският  съвет  назна-
чил  Плеханов  за  председател  на  коміисията  по  подобря-

1|..ПI.ехацов,   Г.   В.   Год`   на   РОд`ине.
П  Чагш,  Б.  А. іiL И.  Н,  Кgрбатовi. u`iг.--с;:.,-с:-;б].

14* пор.  № 8

Т.     1,     Рагis      (1912),     с.     10.
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ването  условията   на   труда   на   желе3ничарите.   И  дей-
ствително  тази  комисия  завоювала  значителни  отстъпки

:а8%:Ё3Т:ЕИппЪрЕиГесе:i°Ёg:7:::Н:аНапПлРе::ИнТ;евЛС:=ОиТвОи:[аНасвЧоаяСтТа-

дейност  и   групата   на  десните   меншевики-оборонци,  и
техният  вестник  „Единство",  възглавяван  от  Плеханов.
Меншевиікиtте-и,нтернационалист,и  .и  есіери ібързали  да  се
разграничат  от  плехановския  вестник  „Единство".  Бур-
жоа`зните  вестници  цитирали     ПлIехаIно.в  и  зад  н.эіговия
голям  а,вторитет  в  миналото  те  прикривали  своите  ан-
тинародни  по3иции.  Стигнало  се дотам,  че  Плеханов от-
ново   в  името  `на   победата   над   Германия  призовавал
масите  към  класов   мир.   „Първата  дума  за  тактиката
на  групата  „Единство..,  пише  той,  е  да  напомним  на
руския  пролетариат  3а  това,  че  на  него  му  е  необходи-
мо  преди  всичко  да  3аздрави  тази  п,олитическа  свобода,

::Я:Оциея:аЗ8Ю;#еfвg::fgа][:ат%З:В]:::%оgаеВ!#:g:бРвеа-
да   застане   начело   на   те3и   класи  іи   слоеве   от   населе-
нието,  интересите,  на  които  биха  били  нарушени  от въ3-

::%:овоябвваkннеятвоа:алсетнаирниявр:Е{аирмх.::4ъ#лиех3gо3п:;3g%сндо:
дсжаже,  че  РУсия  още  `не  е  у3ряла  за   социалистичес,ка

ВеуВс%ЛяЮЕ%Яб:д:ек#:%:е:Оа3]:::Р:gЖ:::2o:]оарВаЛ3авСиТти:
на  страната  и  тя  мIоже  да  бъде  изправена  пред  опас-
ността  .`н`а   реютав'ріация   на      монархията   и   гражданска
война.

Плеханов  упорито  не  искал  да  види  новите  явления
в  живота  на  Русия  и  преди  всичко   това  първостепенно
обстоятелство,   че   буржоазнодемократическата   револЬ-
ция  в  Русия`вече  е  извърше11а  и  пред  страната  не стоят
I:.иа:пналзкп$±.Е.з?3ллд±3:ч=и,_g_т:_Об_$_нЁ:арзанбоодт3зN%очkерс=FЁеЕлхаgЕавктЁруьЁен

в  Iполитіическо  о"Ош.еіние  іе     отишла  твър`де  напред   в

:В3::ааПпОрЛеИзТТБ%%К::Р?Л€:':аИрСу:сГ:яН:]{еанТоамК::€€кЕа%В:[%?

8;gkО::3g:д8аоСкОрЦаИтаиi]E::::ТеЕКлаехРаеrfоОвЛ=Ц#:LъОлТЁ:ЛуКдОоГgлЗеа.

J    ;:  #%#О#ВавГ.+. ГЬ. Вг.одП::Х$НоОдВи.н::ИБВи,т.ИсЗъдj., мсТ3И4З.НЬ"і   l919t   С.   81.
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творен  от  Февруарската  революция  и  счіита,  че  та3и  ре-
волюция,  нейните  3авоевания  трябва  да  се  пазят,  а  не
да  се  задълбочават.  Той  започва  да  изпитва  панически
стріах  от   ед,на   ев®нтуална гражд,анака война   и   нат`і-вече
сгг  уста,новяването  на  диктатура  на  пр,олетариата.  Пле-
ханов   все   повече   еволюира   надясніо.   Той   идеализира
руската ліиберална  буржоазия, както и  преди, и счита, че
с  н,ея сіега не трябва да се води кла,соіва борба, за да не     тz
се  пречи  да  доведе  докрай  своята  революция.  Той  за-
почва  да  проповядва  вредността  на  класовата  борба  и

БРа%ЗоОлВеапВнаичПеРй:сЛиеТпарРеИдаТбауg±оПаРзЕhя4#,аНпИ:е:аЁ%ЗЖс°еаЗ:!ёЯрТ€:
ща  към  работннците  в  Русия  с  евангелското  поучение
бъдете  іщротіки  като  гълъби  т1  мъдри  ікато  зімии".  Еван-
гелст,вувайки  над  а3буката  на  марксизма,  Плеханов „до-
каз`ва",  че от  пtротивоположността  на  интереаите на  бур-
жоазията  и  пролетариата  съвсем  не  следва,  че  на  про-
летариата  віинаги  е  и3годно  да  вреди  на  буржоазията,
каікто  и,стог),ията  показала,  когато  пролетариатът  разру-
шаваше   мtішините.   Сега   пролетариатът   трябва   да   се
ориентира  на  съглашение  с  буржоа3ията  още  повече   и
3атова,  че  в  условията  на  ра3вития  капитализъм  е  още
по-лесно  да  се  намерят  случаи  на  съвпадение  на  инте-
РеСИТе  на  бУрЖОа3ията   с  иштере.аите  на   пролетариата.75
Спекулирайки  с  въ3можностите  за  такива  случаи,  кога-
то  интересите  на  буржоазията  и  на  пролетариата  съв-
падат  понякога  по  някои  въпроси,  той  предлага  това
съвпадение  да  се  издигне  до  положението  на  тезис,   в
ноРма,  Определяща те3и в3аимоотношения.  Плеханов па-
те"ически  пита:   „Нима   винаги   интересите  на   работни-
ците  във   всичко  са   противіоположни   на  интересите  на
капиталистите?"76  ТОй  умело  и3полз`ва  уРоЦите  От  кОРНИ.
ловския  бунт,  за  да  направи  парадоксалния  извод,  че
опората  на  революцията  трябва  да  се  търси  сред  бур-
жоазията.  НО  Плеханов  не  можел  дълго  време  да  ос-
т;ане  само  в  сферата  на  платtоничесиите  разсъждения за
нуждата  от  класов  мир  между  буржоазията  и  пролета-
риата,  от  примирението  на  враждебните  класи.  Негови-
те  ра3съждения  3апочват  да  прерастват  в  практически
лозунги  за  борба  съсг,социалистическата  революция  под

75  В.  „Единство",  №  99,   100,   1917.
7б  Пак  там,  №  47,  1917.
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зцамето  на  парламентаризма  іи  чистата  буржоазна  де-
мокрация.   Тежко  е  да   се  четат  изка3ванията   на   Пле-
ханов  през  месец  август  на   1917  г.  на  държавното  съ-

ЕеаЩ:g::%ъТе°±%Внаи'е:В#gа#8е::З##е:[ъН:;:нПиРапВрИеТдесЛтСаТвВиО.
телите`,на   .всtички   класи   в   страната,   в     това   число   и
помешчицит,е  и  капиталистите,  Плеханов  заема чужда на
марксизма  по3иция,  Опитвайки  се  да  склони  всички към
мир,  съгласие  и  обединение.  Той  призовава  представи-
телит,е  tна  търговско-.п\ромишлената   класа,,  т.   е.   т{апиг+
листите.   да   тръгнат  по  пътя   на   рефіормите,`  3а  да   из-
дигнат  работническата  класа  от  жалкото  й  положение
на  роб.  Обръщайки  се  към  представителите  на  работ-
ниците,  Плеханов  ги  уверява,  че  уж  на  Русия  предстои
да  преживее  един  повече  ил'и  по.малък  период  на  ка-
питалиетическото  развитие.  И  ето  защо  той  предупреж-
дава  сощиалистите против  изолация,  при3овава  към  ико-
номическо  и  политическо  съглашателство  с  буржоазия-
та.  Тези  елементи   на  опортюни3ма  във  възгледите  на
Плеханов,  които  се  забеля3ват  още  в  годините  на  Пър-
вата   руска   ріеволющия,  сіега,   през   1917  г..   се   проявяват
още   по-отічетливо   и  рязко.   Всички   речи   и  `и3казвания
на  Плеханов  в  тези  години,  трагически  за  негіо,  са  из-
мяна  не  само  на  марксизма,  но  и  и3мяна  на  неговите
__с< ___  _ ____собствени  идеи,  измя.на  на
ционна дейност.

неговата  предишна  револю-

Плехан,ов  открито  започва  да  издига  лозунги  за бор-
ба  против  социаjIистическата  революция  и  предлага  „да
водим  своята  пропаганда  и  агитация  така,  че  народът
да  не  си  въобразя,ва,  че  нему  сега  не  му  остава  нищо
друго,  освен  да_  се  опита  да  извърши  и   социалистиче-
ската  реіволюция".77  А  тъй  като  болшевиките  се  ;1вяват
реални  носители  на  тези  идеи,  то  Плеханов  не  се  спира
и  пред  инсинуациите  іот  всякакъв  род  спрямо  тях.  Пл.е-
ханов  даже  при3oвава   буржоазното  правителство  към
политика  на  репресии  по  отношение  на  Болшевіишката
пар`тия,  като  се  опитва  да  аргум.ентира  това  положение
с  правото  на  „демократическото  болшинство"  на  само-
защита   и  да  се  проти,вопостави  на  силата  със  сила,да
Сжеи:таоТ7е8НИ   ОРЪЖИеТО   На   КРИТ1ИКаТа   с   критика    на    оръ.

777Q  qОЛЯ.НСКu,  Ф., Я= ЦИТ.  СЪ`1.,  С.  g95.
78   В.   „Единство",  №  69,   157,  81,  85.   123,   1917.
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Кръгът  от  грешки  явно  се  затваря  и  той  все  повече
се  плъ3га  гю  наклонената  плоскОст  на  меншеви3ма, коя-
то   віодеше   в   лагера   на   контрареволюцията.   ПлехаIiов
оправдава    репресиите   със   Задачата   3а    бс)рба   против
анархията,  усвоявайки  старомод.ната  терминоліогия,    че
всяItо  революционно    движение  на  народа    неи3бежно
прёраства  в  анархия.  Плехано.в  пріиветствува  войнстве-

=g:%т#::::е,::Ъ:]пареFи:иР.?9НСтКоТй:в%:дпо%Ле%:И3Т:п::вбаИТдИаЯпЗиа.
ше   в   свtоя   вестг1ик   „Единство"   3а   неdбходимостта   от
„единство  на   революционната  демокг;ация",   на   коаЛi]-
щйя  с  буржоа3ията.  Обявявайки  се  против  зgдрлФЬч-ава`.-
нето  на  революцията,  Пл1еханов  е  готов  да\ hожерт,вуЁ:ё.
всеки  міомент  това  „единство",  ако  последното  било на.--
сочен.о  към  3аздравяването  властта   на  про`лё.+ар-йата``З р
Русия,  и  направо  заявява,  че  в  такива  случ`аи  ',:,:н?`срав-
нено  по-добре  би  било,  ако  на  нег.ово  място  се`въдвори
раэедиінениіе."   Не  ісл'уtlайно  за  +іс»ва  `народните  мас,и  счі1-
тали,   че   вестникът   па   Плеханов   „пріотИв.ОР.еЧіТt   Ч<'З.`ф-а-
боТ1НИЧе.СКО-сеЛската  кла,са".8o

В  те3й  години  в  своите  р`ечи  и  статии  П5iёk.ан+ов  твъ'р-
де   често  напомня  3а    своите  заслуги,Ё   іМйй-аjютdч  към

ЕХ::О:%г8::fgЪ:::гНаНтОст:%ИиЖ%:%:'ю3&%::YЁОуВ:аЕ:с%:?ЕВ:
държавното  съвещаніие  в, Москва   пре3  авгуёт   1917  г.,
свикано  от    Временното    правителство,'  за`да  прикрие

:§`::ЁТкОиП:РКвО::иЗаiНк:и:ЯсЗлаое;в:е:`;нЁа:'Ё;Зс;%ЁО:%О;#Ё:С:Ё\:ПоР;k:ъЕ:ТI!8:ЁЁ:
лен  ми-р.  И  сега  той  отново  дока3ва,  че  „всякога  е  бил
Ьёволюционер  и  само  революционер".  В  своето  „открtи-
то  писмо  към  петріоградските  работници"  Плеханов  ут-
въfjждава,  че  на  слуховете,  които  се  ра3пространявали
по  негов  адрес,  че  той  преминал  на  страната  на  бур-
жоа3ията,  може  ,да  поtвяiрва  само  то3и,  който  „няма  ни
най-м,алка  представа  за  психология".  И  той  се  позовава
на  обстоятелствdто,  че  още  от  началото  на  80-те  години
него  го  е  ръководила   „само  една  политическа   мtисъл,
мисълта   3а   истоОрическото   при3вание   на   пр6лётариата
въобще  и  на  ру,ския  пролетариат  в  частност".81  НО  тези

79  пак  таМ.
80  Пак  там,  №  147,  1917.
81  В.  „Единство",  №  173,  1917.

215



клетве"  уверения  іге  изменят  положението  на  нещата
и  революционните  му заслупи  в  миналото  не  изключват
сег`а   либерално-кадетските   му   твърдения   и   по3ицин.
Опортюнизмът  на  Плеханов  явно  вече  прераства  в  не-
що  повече,  отколкото  политическите  му  1`решки  от доц
тринерски  пIроизход.  Плеханов  неи3бежно  се  оказва  на

:аРСУЗГi:::,СРТз:а:Ё;:,::П:б:а:Р2ИgК3а3д:::iтнЗи:::о:йЖоса:ЛЁ:§;';Еб#деесйкКаТ
Пре3  пролетта  на   1917  г.  Плеханов  се  премест,ва  да

жи.вее  в  Царское  село в  една  твър\де  скромна  квартира,
където  го  заварва  #`Октомвр`ийската    революция.    На
28 оклтолмври той помества в своя вест`ник „Единство`` из-
тестното „Открито писмо до петроградските работници".
:в  иретQ. пише,  че  Октомврийската  революция  го  огорча-
ва,  тъй `к,а,ю- я  счита  за  преждевременна.  Още  един път
Плеханов  повтаря  своето  погрешно  гледище,  чQ  дикта-
ту.рата  на  пролетариата  'може  да  бъде  установена  само

Зт#%Ч®%%Ёш*ЁЁляТО=,аНЁьнаа^$?Е.Е^-нГ:ЧлеЁр_Ёп=трая:дЁiтЁаЁЧЁЁрдg"а€=дtа`Ё,Т::"Ё2
Той'``още  един  път  подчертава   своето  неверие  в  рево-
люционните  възмож1юсти  на  руския  пролетариат,  счи.

:3#kИц'и?:ВУ'%%:dНвеатеаОнЩаетУаЗ3РиЯЛдаог3#а:%ЕЕ:Л:е=gЧ:€К#::
нят  и  всички  грешки  на  Плеханов  в  последните  му  го-
диI,и.

През  мес-€ц  ноем,вріи  1917  г.  бившият есqр,  а  слез  Ок~

§°2МgЁР:Ик:с:gЁ::е#аВг:Ло::ЦЕ=а::::п:§::Ё:IКоО:НъТзgг:ЁеваВи;с:к:Он:оИ:::оi3о:
евентуално   правителство,   което   ще   бъде   формирано
след  победата  над  болшевиките.  Плеханов  тогава  прIе-
зрително   му отговорил, че 40 години от своя живот той
е  посветил  на  проліетаіриата  и  няма  да  участвува  в  ра3.

::%е:::Г:Гй:gсдсаъЖв:т:3Гма'В='кКаО3ГаалТОпТлОеЁаВнЪо%РЕ±П%аЛвЪиЕ:
ков  -  ,да  не  1кра"те  това  в  името  на  вашето  револю-
ЦИСШ,НО  МИ'Нало."83

Плеханов познавал Савинков още от емиграц'ия и той

8832 гЛр?епХпаа#?,%сfаб:йдГеОнТиеН€руРдОаЧ.ТНf..  5Т. с?.22ЕiТЬ2З?Ч.  С.'  2"-%6.
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чфёто  е критикувал  него.вите  анархиётични  възглед,и'-._:4.Ё`то
какво  пи'ше  1ю-късно  по този  повод  пре3  1925` 'i.-е]ий-от
близките  приятели  на  Плеханов  С.  Я.  Волфсdн:   „Тряtб-
ва  да  кажем,  че  имет.о  на.Плеханов  се  пояри  из  един
път в `пери+одичния печ`ат миналата год.ина  (1924 г. -іб. м.)
във  връ3ка  с  процеса  на  Борис  Савинков,  който  спо,ме-
нал,   че   той   на   времето   е   бил   .получил   о7г   `донския
грзжіански  съвет  поръчението да  прегова,ря с ПлеханQв
по  въпроса  за  вли,зането  му  в  пс+следния.  По  т®зи  повод
РЬізалия  Марковна  в  пи,смо  от  2  септемврй  1924  г.,  из-
пратено  до  в.   „Известия",  изразила  своя  проте€,т.  ;,Аз
стtм  крайно  изненадана  от късата  памет  и  л.екоми.слието
на  този іра3кайващ ,се  вожд  на  бело.гвардейското  дри*е`-
Ние.   Пре3   януари    1918   г.   той   дойде   пРи   Плеханов
в  Петр®град  като  делегат  на  „до.нския  граж`I`ажки -съ-
вет",  а'между  в+прочем  на  3  ноември,  т.  е.  два   мsі=еЦа
преди  това,  в  отговор  на  неговото  п,редлФже_ние  Г1Леха--

:3gацдиа:ТеадНебиМт::::ТЕЪйТОтГуалЕ:dвКg:%:3.тПgбЁв°тНр:`НрИаТ*:
Плеханіов  решително  му отказва.  „Аз 40  гQдИш от св;оя
живот  ,съм   отдал   на  іпролетариата.і1   йя:ма  да   гора3-

§ЁР:е:#вВЁс:'Sg#е#вТ§:а%сБа:'%#:ЁЁЁ°::Т::::е:л:уР:тЁ:П:О::Пе%Гт:еЁ=лее!:
нмето  на  Вашето  минало."  За  съжаление,  продължа~ва
Р.  Марковна,  3а  всеки  миіслещ деец,  който `ц.ени  мненйе-

:%т.НЁОП::ХЁ:%Вав:енЗкИовдtgИнеб:%,:еЕB:gуЧggдте#еосИта:наа-
със своето дълбоко неразбиране на  Плеханов. даже той

F:Рва.®бЕ:е::ТнИоНвСКсОиТ#пОа:ЕОзЕ;gЕееНнааПнЛеегХоавНи°яВ::еМргНиечГе°:
революционе,н  темпераміент  и  в  ми'рно  вре.мё  с  уд$вЬл.`
ствие   слушаше   талантливите   му   ра3кази   за   неговит`е
революционни  похожд,ения,  с`читаше  го  3а  амел,  спо,Ёо-
бен  на  саможертвd  революционер,  но  никога  не  е'ийал
гюложително  мнение  3а  неговото  разбйран~е  н,а  рёвdлю.-
ционните  задачи  и  ніе  обичаше  никак  неговите  скл®`нно-
сти  към  лекомислени  изказ,Ьания  както  в: литературат`а,
така  и  в  поліитичеtскат`а ідейнбст.  Тоізи  еЛ,емент  в  харак`
тер'а   на   Савинков   той.:й'``аРй'ч"аше   авантюризъм,   а   на
всички  е  и3вестно как  строго  П-леkанов ,се  отнасяше към
авантюРизма,.  в  каквато  и  среща ,да  попаднеше.

Ето  3ащо  -  продължава  Р.  М`аЬковна  -  Плеха1юв

217



винаги  е  отхвърлял  вісяко  ,практическо  предложение,  с
което`Савинков  ,се  е  обръщал  к"  него.  Така  беше'  и
през   месец  април   1917  г.,  когато  той  се  яви   при  Пле-
ханов  с  предложение  да  влезе  в  редакцията  на  започ-
на`лите да  излизат  ес.еров.ски  вестници.  Когато  Савинков
си  отиде,  Плеханов  ми  ка3а:  „Не  желая да  бъда  редак-
тор  на  орга`на  на  изплашената  дребна  ,буржоазия." Е.1`о
какъв  отговор  ми  продиктува  той  тогава. А3  не  мога да`еh \обяісня  цр  какъв  ,начин  след  тези  факти  Б.  Савинков

:Рi?е+Ё-8`гМрааТdа,с:ае]м9ъ[ч8илГ.iреПзО,щВ#:МОетсНваои:3ВбалНиезТ:и#
сеі,срещЁt`е  с  `тіежко  болния  Плеханов." И  те  считаха,  че
ще   бъдат   ,прави,   kо,гато   му   отговорят   с   решителен
ОТКаз.84

3LВокПтЪоРмВвИрТие]д9Н]И7,::еgкОв:ТрОт#::С::ТНлРе%ВаОнЛо:Ц::'д::
йъти  черв.еноармейци  и  революционни  матitоси  правили
оби,ск,  търсейки  скрито оръжие  и  контрареволюционери.
Цо  виде`rlи  болния  човек  и  ненамеірил,и  пикакво  оръжис,
Те  €и  отишли.  На  следващия  ден  след  обиска  във  в-к
„Единство"  іи  в  буржоазния  печат  се  появя`ва  съобще-
нието  за обисkа  в  квартирата  на  Плеханов,  като  всичко
е  описано  в ччай-,преувеличен  вид.  Когато  Ленин  науча-
ва  за  ,'на,`правения  в  кваіртирата  ,на  Плеханов  обиск,  по-
ръчва   на   органите  3а   біезопасността   да   в3емат  вісички
йёрки,  за  да  се  осигури  спокойіствието  на  бол.ния  Пле-
ханов.  Появява  се  съобщение  и  в  българ,ския  русофоб-
Ски  вестник  „Камбана".  От  него  най-ярко  се  вижда  в
какъв  ;Преувеличен  вид  са  се  разпръснали  съобщени`ята
в  цял, свят  за  оби,ска  в дома  на  Плеханов:  „Съобщават
от,Стокхолм:  Според  „РабЬчая  газета"  неколци'на  бол-
шевики   `правят    три    пъти'в    деін    обиск  в    жіилището
н,а  -Плеханов,  и3вестен  по  своите  сим,патии  към  съгла-
ш`ециетЬ  и  подстрекател  към  война.  „НОвая  жиз,нь"  об-

gОалРн:#:астОа:рmч?овТеРк?tТеЁТеПдРнОаТИ:оfпРиFкааЛЕ%Т:у:Рае::Е2Н,:сНо€
циачдемокрйт"  Акселрод  изтък.ва,  че  за  честта  на  рус-
кия `  пролетарнат   многобройни   раібо`гнически  организа-

;g,:еИhЗаР%%Б%:Таg:3#g#де;#g;3д:ИаЕgм?мТоИкРраТцОиВяа.85МаЛаТРhе:g:

:: Е:  ;;#аЗм%:,нСаТ.;ИбЯ;`.і  3o$а,ПБ?МхВiР,т  ]18[2;..
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скоселския   съвет  е  .наредено  да  се  рземат  незабавни

Ж#оИйсПтОви::3аЕабgзаопдаОсЕ3стНтааЕ:ейалНеОхВ:нЗg.За'ПаЗВаНе
• Още преди  обиска, два дни  след Октомврийската  ре.

воjiюция,  Ленин  се  интересува  от  Плеха.нов  и  нарежда
да  му'се помогн.е с  продукти  и  топли дрехи.  По-късно,

§ЁЁаЁ:;Кх::::Ё:;::::::;ЁаСЁЁiЁ§аЁ;Ё:оЁ:Ёi:яЁ§;{ЕВЁ:3Я:Ч2еЁ{ЛВ;;ЁОЁГ:Ёе3:д;ЁЕЁЁ:§Ё
квартира. Тежко  болен, той  е преместен в болниц'ата на

:д:gР€СцКа$ЁСн:%Лgо;иа:gСоЛ:е:днми::огВрадар:ус#иgСТ:В:0:,::КдЪсд:есТ:g::С:Т}Еi::gЁ;
Плеханов  и  бли3китjе  му  решават  да  го  и3.пратят  в  .ня-

iiЁiЁ:;о:арЁи;у#jаЁ:ер:к;ЁВ;g:йдЁ::ЕЁтр:З;нТоgi;аЁЯg%Ёх%;хЁ;Ё::ЁЁ;iЁЁнеЁiЁ:::ИЁ;iЁ:#
±3±3у:h\еднО`П#%::ИрЯоgае:и:РОдмЪаТрЖкg:,::дмауЖчИmВ::аИ!iТае:
леглото любими негови 1іръции тірагедии и Jпоети,W

Е;т2е2лг:рна3ида::во:зн3Ё:Еgт:а::Ёс?:=#Zвgиfтаен:д::д:еои:::gаъЁЁеат:секи:-
моIверно  мно.го  уісилия  3а  връщане  тялото  на  Цліеханов.

:яРiе:т:ОЁЗедпНлИеЧхе::`%:ТОбиНлаоГ#g#аа;НаСнЮ:ЯиП:§#3kИеЕо.":#аРбLаоХ.
клонение  в  сградата  на  СвободноТо  ико.,ноIмическо  дру-

gЁт%еТг:%еО:;FЁоа#те:зеч:о:в:#Н:рЗаFеkЯ::#Ё:В$о€йот%о%:о8тИи:н:т:еi:е%ЁЁ_ _________.      п^--^ь`       I`,vJL-,I,,.++,^ь~,о.^     `---_        _

Петроградската  градска управа  пише следното:  „П
градската  управа  Ви   изка3ва_ _еЗ_О_И_.Те_.Т.аЁf:Р?,ТИв

етро-
събо-

_\\,\+J+~.`г_`_    J--г_-_    _  т_
ле3нования  и  съчувствия  по  случай  смъртта  на  В'ашия
СиЪПбРлУ:тГяещqРГпИубВлаиЛiGиНсТтИНнОаВ'И:аЕ#&Х#Вt#т:#:ТнеаОРЁ::%

поколение на  социалистическата    интелигенция.  осново-

J{#рбсЕю8а.  ` Цит.,  съч0  с.   l09_i-11l.
87  ёЁ:~',;il=.к.о-.Б а-`-ji н-;-",   6-Ь.1ОО,   3.   Х1.1927,   с.   7-8.
86  ЧаГИН,   Б.   А.,   И.   Н.
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положника. на рускоію работническо движение, предска-

33#юgиъоЕЁ8:%я:,S##:ешоите !3уg;%:яг.р8gлетариат  път  на  ре.
.Меншевиките  ч  сега  се опитали  да  спекулират  с  иіме-

то на  Пл.еханов, да използват неговия авторитет и обая-
ние  3а  свои  контрареволюционни  цели,  като  пр,евърнат

• неговото  .погребение  в  антиісъветска  демонстрация.  Бол-
шевишкият  петроградски  съвет  на  раіботниче,ските,. сел-
ските  и     войнишките     съвіети.    срганіизиріал   на   9   юни

:#:::нниоетторануарнЕлзеахсаёндоавьиF:L%м=:инаби#3е,:g33:fеЕ:

ЕееГвОикПиР.g9ИЗЕе#gсЕве:ИнаКазЛаИе:#:,'н,и*Уj::ЧавРс:еКс:юТзнifЁ:і%Е:
тРален  изіпълнителен  комитет,  на  което  присъструвал 'и''Ленин,  по  предложение  на  Я.  М.  Свердлов+ приісъству-
ващите   почели   паметта   на   Плеханов   ,със  ставане   на
крака и  едноминутно   мълчание.   Той   е   погребан  ,на
9 юни на Волковск.ото гробище в Петроград до гроба на
Белински.  G  това  било    изпълнено  последно.то  жіелание
на  Г.  В.  ПлеханоЬ.

НОвината  за  смъртта ,на  Плеханов  идва  в  България
малко   по-късно.   На   5   юни    1918   г.    „Раб.   вестник"

:g#М:е:Ср:::#:::еддН#:н:gсеас::Р:i*:#К:И::СggаЁЁЁ2,%Ё:Л:#j§лgё:ц;::::
ва  кратко  съФбщение,  което  е  тряібвал'о  да  бъде  поме-
стеіно .вQдна,га, редакцията приба,вя и 'следнОто 1фатко с,Ёое
допъг1не"ие:  „Пл.ехаінов до іи3ібухването.на всеобщата вой-
на  като  бележИ,т  теоретик  на  р.еволюционния  социали-
зъм  остави  бляіскаво  име  в  истюрията  на  борещия  се  за
освобождение  от  каіпитализма   руски   и   международен
социалистически   пролетариат.   Като   съглаш.енски   соци-
алдемократ Плеханов  биде  изхвърлен  о,т  бурята  на  рус-
ката р.еволюция,  в която той  не  можа да  нам.ери  никак-
во   мяісто,   и   свърши   своя   живот   отчужден   от   руския
п.ролетариат."9О  Но  като  че  ли  'не  това  е  вісичко.  .1`есните
социалиісти  считат,  както  се  вижда,  че  тази  бележка  е
твъше  кратка.  дълігогодишният  учител  на  българските
тесняци  заслужава  по-голямо  внимание.  На  следващия

8^8  ^Чагие:  Б,  А..  И.  Н.  Кgрбато8а.  Цигг.  съч.,  с.  ііі.
o9  С,п.  „Н а к о в а л н я",  бр.   100,  3.  Х1.   1927.
90  В.   „Рhботнически  веmніик",   бр.   9,  5.  VI.   1.918.     `
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де.н   вече   ре`дакцията   помеIства   обширНа   статия-неkро-
лог,  заграден  в  черци  рамки,-на  първа  страница.  В  та3и
статия  се  дава  пълна  и  и3черпателна  оценка  на  Плеха-
нов,  на  неговата  революционна  дейност,  на  неговите  за-

:Лий:ИнаК:Ж%::а:;ияИни:евЖНлагЁЗди::ТаСОЦИаЛдемОкра-
„Г.  В.  Плеханов  -  се  'казва  в  статията,  ~  който, в

продължеіние  на  цялата  своя  повеч.е  от  тридесетгод11ш-
на -ссщиали,стич@ска  дейност принадлежеше  към  револю-
цио.нната  социалдемокрация  и  винаги  се  опълчваше   с
ря.дък  талант  и  най-голяма  енергия  про,тив  всички опор-
тюнистически  тенденции  в  социалдемокрацията,  От,  на-
чiлото   на   всесъветската   война   премина   в   лаг.ера   на
опортюнистическата   и   социалпатриотиче`ската   десница
на социалдемокрацията. Там, в лагера на опо'ртюнистите
и  социал.LатLIютите,  Плехано.в  оістана  до  крLя  на  живо-
та   си.   В   Руската   революция  той   застана   на   крайната
националсоциалистическа  десница,  по-надяоно  дори    от
меншевиките,  които  той  бичуваше  в  непоследователност
и  половин'чатост,  и  поради  това  се  доближаваше  твър-
де  много  до  буржоазните  националистич€іски  партии,  на
първо  място  кадетите.  Основателят  на  руската  социал-
демокрация,  3наменитият  теоретик  на  научния  социали-
зъм  Геоірги  Валентиtнович Плеханов в  последните години
от  живота  си  спечели  симпатиите  на  заклетите  врагове

%8рЕУgКтИаЯкъРвеВтОаЛлЮаЕ:°:е:а#Е:ЛiТаар?ИЁТdзПаРтООТвИаВтКООйИТиОзг;:
би   симпатиите   на   самия   революционен   пролетариат.

РеевВ;°лЛ::иИоОнНнНоаТЁв#ХРеЯни:?б%РеЗд:ОрЯжиВ#::аНмоНщаенРУ:::::
на    руската    революция    ра3руши    и    премахна   в.сички

:g:Б#'#:gтТрОаЁаС%ИгЗ.ПРве.ЧИпХлаехНааноПв?ТЯkо:Яко:%М:5%мИа,дЗеан-
беше  авторит.етът на  Плеханов д6  революцията, толкова
бързо   неговият  авторитет  изче3на  от   моімента,   когато
ТОй  се опита  да  се  опълчи  против  потока  на  революцИя-
та.  Гигантската  работническа  революция  в  Русия,  която

:#еИтаЦЯ#аедо::еЕенХ:аМ'лНиечнМоОс:.еШг:дв:СЕлСеПхРаеноПвРеgеашВ:
изхвърлен  настрана  от  вълните  на  буйния  революцио-
нен  поток,  той  биде  изоставен  от  някогашните  ,си  мно-
гобройни  ,привърженици  и  така  забравен,  той  умрj] . . .
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Но  името  на  НлеханЬів  н.е  Умира  с  нег6ваfа-  .ёМъРТ.
ТОй  умря  като  враг    на  руския  революционен  пролета-
риат,  ала  той до  последния  момент  на живота  си  си  ос-
тана  дълбоко  и  искрено. убеден,  че  най-добре  служи  н.а
интересите  и  на  идеалите  на  пролетариата,  на  между-
народ!ната   социаjщемокрация,   именно   катО   п.оддържа
войната  на  съглашенските  буржоазни  правителства  до
пълното   поражение   на   Германия...   Плеханов   беше
дълбоко  убеден  в  правотата  на  това  гледище.  И  той,
както   винаги,   с   неукротима   страст   и   бляскав   талант,
със  свойствения  за  неговото  перо  сарка3ъім  и  обширна-
та  си  ерудиция,  с  цялата  си  пламен.на  и  бурtна  душа за-
щищава`  това  гл.едище  до  края  на  живота  си.  Плеханов
не  беше човек на  половинчатости,  на  колебливост и  ма-
лодуш`ие.  Веднъж  убеден  в  правотата  на  едно  дело,  той
се хвърляше в  него с  всичкия  си  жар  на  своята  неукро-
т,има  борческа  ,натура  и  го     защищава  с  непреклонна
желя,3на  упорито)ст.  Такъв  остаіна  той  и  в  защитата  на
онова  крайно  националсоциалистическо  течение,  начело
На   което  3астана  в  Руската  Р.евоЛюция.  ТОй   не  се  бое-
ше  да  и3вади  всичките  заключения  от  то`ва  си  станови-
ще,   той   защищаваше  открито   и   смело   „гражданския
мир"   на  пролетариата  с  буржоа3ията  в  съглашенските
страни,  той   поддържаше  участието  на  социалдем.окра-
цията  и  правителствата  на  тия  страни.  Плеханов  беше
едиін  от  най-последователнит,е  теоретици  на  социал-,пат-
риоти3ма.  Г.  В. Плеханов умря като  наш  противни'к.  Но
близо  40  години  той  беше  наш  водител,  теоретик,  учи-
тел.  Ние   с  дълбоко  уважение  си  спомняіме  3а  нашия
Г.  В.  Пл.еханов  и  іпред  пресния  му  гроб  се  прекланяме
на  неговия  несравним  талант  и  на  неговит.е  безсмъртни
заслуги    за    руската,..   междунаро,дtната    и    българската
социалдемокрация <{91

Считаме  за  излишно`да  коментираме  статията-некро-
лог.  В  най-лаконична  форма  тук  е  изложено  цялостно
гледището  на  БРСдП  (т.  с.)  'за  ролята  на  Плеханов  в
идейно-теоретическия   живот   на   партията,   за   неговото
място  в  интернационалнит.е  връзки  между  двете  брат-
ски  партии.

Голя.мата   всесветіска   катастрофа   затъмни  яс.ния  по,г-

9l   В.  ,.Работнлчески  івестник",  бр..10,  6.  lv.  1918.
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лед  на  Г.  В.  Плеханов  в  навечерйеtо  на  нег,оЁйя  дълъг
борчески  живот.  Но  неговият  трагически  край  не  можа
никога  да  заличи  спомена  на  руския,  на  българския  и
на  международния  пролетариат  за  бе3смъртнит.е  заслу-
ги,  които  Г.  В.  Плеханов  прен.есе  пред  олтара  на  осво-
боцителното дело на соцнализма.


