
ЗАключЕниЕ

Исюрията .е  казала  вече  утвърдителната  си  дума  за
Плеханов  като  виден  теоретик  на  марксизма  и  забеле-
жителен  деец  на  международното  со,циали.стич.:ско  д3и-
жение,   В   своята   3абележителна   реч  іна   търже`ственото
заседание   по     случай  250-годишния   юбилей   на   Съвет-
ската  академия  гr.нералният  с,экретао  на  ЦК  на  КПСС
Леонид Илич  Брежнев  нарече  Г.  В.  Плеханов пионер  на
марксистката  мисъл  в  Русия,  койт`О  наред  с  такива  кру-
пни  дейци  11а  пр,огресивната  обществена  миісъл  в  Русия
като  А.  Н.   Радишчев,.Н.   И.   Новиков,  В.  Г.  Белински,
А.  И.  Херцеін,  Н.  Г.  Чернишевски  и  Н.  А.  добролюбов е
дал  своятпринос  за  духовното  пробуждане іна  Русия,  3а
формиinане   на   революционното   съзнание  у  руския   н2.-
род и  по  този  начин  е  подготвил  почвата за великия пг;д-
виг  на  ленIf,н\ския  гений,  3а  съ3даването  на  револю1іион-
ната   партия   на     работниците   и   селяните,   за   побе.тіаі.`а
На  ВеЛИКИЯ  ОКТОМври.92

В   никіоя  друга  страна  и  в  никоя  друга  социалдемо-
кратическа  партия  с.леTд  Русия  и  Руската  социалдемокра-
ция  Плеханов  не  е  имал  онова  влияние,  което  има  за
България  и  за  българската  социалдемокрация.  Неговите
съчинения  допринесоха  извънредно  мніого  за  затвърдя-
ването  на  з.дравите  теоретически  и  принципиални  о`сно-
ви  іна   нашата   партия,  тя  му  дължи   твърде   много  за
своята  ясна  научна   мисъл  и   непоколебим  со\циалисти-
чески  революционен  дух.  Но  именно  защото  българска-
та  социалдемокрация  о.стана  вярна  на  революционните
социалистически  идеи,  тя  се  обяви  ряз1ю  пРотив  него  и
осъди  най-решит.елно  неговия  прех.од  в  лагера  на  опор-
тюнизма и социалпатриотизма.
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Ко1іато  оціеняваме  вЛиянието  и  връ3ките  на  Плеханов
с  българското  социалистическQ  движение,  не  може  да
не  ,1іодчертаем,   че   въпре`ки   неговите   грешк`и   и   иолеба-
н`ия  това  влияние  в  основни   линіии   е   положително   и
благоітв\ор,ніо,   н`езіавиісіимо   от   факта,   че   в   началото   на
века  и  особ`ен`о  в  год.иіните  ,на  Първата  с,віетовна  война
то   зіаіпочва   да   тежи   с   отрицателната   си   ст'рIаtна.   Него-
віия.т   іогромен    автоIр.итет    в   известна    степен,    маюар    и
времіенно,  з1а,сенчваше  това  ново,  което  Ленин  внесе  в
съкровищницата  на  марксизма.  до  края  на  живота  си
Пліехаічово,стаіна   ініа    поз'ициите   `ніа    стария    мар,ксизъм,
позиции,  които  го  доведоха  до  фактическо  отстъпление
піо  редица  въпроіс'и  ніа  теорIията  Iи  прIактиката  іна  работ-
ничсIското движе,н`ие.

Като   РIеволЮцIиоIн'но   марКсиIСтко     течаН'Ие,     бли3ко   и
р,одствеtно   до   болше'вIизма,   българското   теснячество   се

Ёаъ:пВЬИеВкаиШ:еоП+Ора:::СоетМовдлРиУяГ:аiе'ПнРаОТ#ВлОеПхОаЛн%gН:аюЛ#:::
те  на  віойінатIа  партиятіа  на  тіеIсIн.ите  социалисти  започна
да  ,се  ріазгранича'ва  от  него,  да  критиIкува  и  да  отхвър-
ля  някIdіи ,нетю.ви  д.огматич,ни  становища.  Това  беше  ист'о-
ріичеіска   кірачка   ніа   българіск,ите   мIарксис"   на   стра:Iата
на  ленинизма,   което   ги  характеризира   като  самостоя-
теліни іи. вIерніи tна  МарксовIото учение дейци.
•   Българсklите  маркісисти,  ра3Iочаровани  от  своя  учит`ел,

намериха,  макар  и  с колебание,  в6рния  път.  Премгинава-
нето  ніа  ёт.р\аната  іча  Лен.йн  іи  на  ВОСР  показа  `нач.ало-
то  ',на  края  на  .едtин  противоречив  и  неравіномерен  про-
це.с   на   съ3ряване   на   теіснячество'то  `іиато  тече`н.ие,   істоя-
щ`о ,най-близко Iи`родственg ні?  бIолшевизма.   .

По   ріед   въ'прюси   още `до   вОйнатаv  Благоев   вече   сё
ра-зличава  оТ  Пл€хацОв.'  В.техНите  гледи1ца  3Iа  пар`т)ий-_         `.  _  ______  _=_...=t ...,, ^.,тфпп  ттт]o`L`.    .     о.а

LJJJLIJu,+\,    г`-`,-г_ ----- ___   ___,      `,

степенно  си  пробива  път  и -която-'все  повече  тласка Ьла-.
г.оев   и` тесніите   ооц`иIалиісти   към   Ленин   и   болшеIіIикит`е,

:ееГнЕенГиЦзИмЯа',иК°кЯрТLОтиЕРн%ЮдТаВЯс:еот%%:И::Шале::::g.ИетМое.
з`и   tпроцес  іна   пост€`пенIн,о   інIатрупване   на   количествіе'ни

..`             ,_.         .      .                        ``-,.1.      .-:                      -             -\'                .....,.   `       "       -

225J



елемешти    ніеминуемо  щешіе  да    до\веде  іи  по-къ.3но  до-
веде  партията  на  теіачите  социіаліисти   до  лени,низма.  И
това .ніе  е  случайно, ta  напълно 3акономерно за  едіна іпар-
"я,  каквато  беше  партиятtа  на  тесните  соцtиіаліисти,  не-

:8Е#аИлРiИсМтач::кМотВоРадЕиВi:ениНе?МтаоРвКаСИ3сМваое%%Б::н:ЪТЕ3и:
тично  отноШенIиlе   кЪм     ПлехаНОв  Ра3лИчаваШе  теIсн,ите
от анархолиберIалните  и  широките,   в  печата  на   к`Оито
нямаше  н.ито  гласtно. ін'ито  мълчаливо  критично отноше-
ние  към  Плеханов.  Тази  тенденция  имаше  за  резултат
посте.пенното увеличаване на въпросите, по които Плеха-
нов  іи  теон`ите  по-късно  ще rce  ра3делят, `и  за  появата  на
едніа   нова  тенденция   -   сближаване   tна   Плеханов   с
шіироките  іи  Iанархолибералите.  ПлехIаінов  заіпочна  пове-
че да  имп`он`ира  нIа  широките  и  анархолибералите,  които
от   191О   г.   са   віече  в   ед'на  партия.   Това   се  вижда  Iи  от
техния  Iповіишен  и'нтерес  към  Плеханов.  И3давIан,ето  на
Плехановите  съчинения  става  почти  монопол  на  +і1Iар-

::F4Гчбт:еБ::::пеуеб#Ёк;:а:ЕОМдевНаеdе::т3'ЗаПбеоТ:ОднааОЕл]е9х°а4нg3
както  в  отделни  издания,  така  и -в  сборници  и  печата.
От  всичии  те3и  двIадесет  работіи  изда-телството   ніа  тес-
н'ите  сіоциалtиIсти  и3дава  само  две  работи  `на  Плеханов:

#ОПдаТсРъИЕ,:::Ъgа+Ил:Св?иЦеИапЛрИе:Ъ#6jПr:Л#К±':S:аатаВ,:8%ЬН':Е:

%::gЕ:#иШfреМваоРдКиС`ИсЗаМа;`ьаИн3ид:аднеаНаге%3::Ь9а°к8алГавРаИеЧгКоТ
вите  богати  издателски  въ3можности,  както  и  това`  че
цsнтристките  му  въ3гл`едIи  го  Iсближавіа]и  повече  . Пле-
ханов, импулсираха неговата издате.лска дейност. Ра3би-
РгіалеСхеzнР=аТпапЛХОп+а`QПщРп#*е*.ЕлаЧ.ё-=ЧГ_-±_±_$i=еЁ:Ё#>:`ГЕаЕтЦБ
Плеханов  .пропагандираше  и    защищаваше  чарIксиз`іа.

Копатю  изброяв.аме  въпрФс`иге,  по  ко'ито  теснtите  Qще
до  войната  обективно  заема,х,а  по3иции,  които  ги  на-
реждат  по-бли3о  до  Ленин,  отколкото .до  Плеханов.  Ёе
бива  в  никакъв  случай  да  се  прави  извбдът,  че  в  очите
на  тесните  социалисти  Плеханов  е  вече  развенчан.  Не-
говите   грешк,и   и   колебание_  още   не  се   3Iабеля3ват  от
тесните,  открито  те  ніе  юворят  3а  разногла`сия  с  шего,
не  полемизиріат.  3а  тях  юй  е  виден  теоретик  ініа  марк-
сизма   и  те  продължават  да   се  отнасят със също'1`.э  '_т`о-
лямо  уважение  към  інего.   Плеха'нов  в  тези   годщЬIи  е
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ните  ісоциали.сти  Плеха`нов  си  о,ставіа  същ.ият  авториют,
въпреки  дtоміогвіанията  и  на  широии,  іи  Iна  аніархолибе-
рали   да   го   обсебят,  да   го   привлекат  на   своя   страна
в   Iполемикіатіа   .с   тесните   социаліиістіи.   Оценя.в!айікіи   обек-
тивіно   Пл.ехаінов,  тесніите  Чвиждаха   пріавил.но  п  ,с  оано-
вани.е,  че   н.еговіите  съч1инеіния  са   им   нужн`и,   tіолез.ни  и
необхIодими  в  тяхната  Iніапрегната  JидеолоIіическа  борба.

Благоев  и  тесните  социалисти  бяха  учеilиіIи  11а  Пле-
хаtнов.  но  учеіч`ицIи  творчески  тіалантливи  и  всичко,  к.ое-
то  протіивореч'еше  ініа  т.яхтната  теория іи іпрактиіка  от  учи-
теля,  те или мълчаливо го Qтмиінаваха, `или търсеха начин
да  оправдаят   Пл,еха,нов  със     іспецифичните  условия  в
русия.

БрдсРдLИЯiт.И3.В)Одв'пКО°вйеТчОетоМОс#;чадиапСоедкБ::giВе.И'п:'ех::
нов  тогава,  когато той  в  те3и  години  стоеше
ни  марксистки  позициіи.  Партията  защ.ищав

пр,ав,ил-
и  под-крепяше  борбата  на  Плехаiюв  за  партийност.    против

ликвидаторите,  против    Троцки  и  т.  н.  Подкрепата    на
здріавIото.  кріитичIното  міаркоистко  начало  у  Плехаінов бе
също  една  положителна  черта  у  тесните  социалист1I.  Те
подкрепяха  Плехацов,  когато той  бе  на  единни  позиции
с  Ленин  иліи  се  доближаваше  до  ;него.  Пре3  тез'и  годи-
ни  Плеханов  е  авто.р  на  ред  бtележити  трудове,  които
ЛенIиін   цеінешіе   и   препоръчваше   іна   партийните   кадріи.
Так1а  че   ко11ато  гоВоР`им  3а  вЛиЯнието  lна  ПлtехаНОв,  то
не  бива  д.а  се  надценява.  Блаюев  и  партията  на  тесни-
те   IсоциіалIи.сти   още   іпреди   откр`итото   іпреми,наване   на
Плеханов  на  социалпатриотически    позиции  се  отнасят
критичшо,т но  мълчаливо  към  неговите  грешки  и  гюдкре-
пят  това,  което  е  м.арксистко  у  него,  което  остана  като
трайно  за.вое'вани.е и  до днес  на  руIската  и  междуна'род-
ната  gоциалде'мокрIацIия.  Греш'ките  ніа  Плеханов  не оікэа-
3аха  дълбоко,  решавашо  въ3действие  върху  въ3гледите
на тесните социалисти. Плеханов стана един примеIр, как
постъпват  іи   биха  іпостъпIили  тесн'ите  социалиісти  ,с  все-

#ТLtаК%йаТр?к,е%kеаТЯз:ЧаБлlgгОоЛеевТаиР'СтКеИс:,и::НТсеоРцНиааЦлТи?сНlаиЛИиЗмЪаТ
ше  един  'култ,  един    авторитет,  іи  това  бяха  идеите  m
марксизма.  Който по тяхно убеждение лично с.е отклоши
от тези идеи, престава да бъде за тях учител и авторитет.
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А.  това  беше  една  от  най-положителните  чеРти  на  тес.
н``ите  социали.сіtи.

Всичко   това  .пока3`віа,   ч.е   още   до   Първата   световна'
война  теснячеството  се  прояви  като  своеобразно  марк-
систко,  революцио.нно  течеініие  не  оамо  !на  международ-
натіа  арена,  но іи .в  неНрtимIириматіа  си  борба  протіив бъл-
гарIскіия  опортюнизъм,   кіато  іне  сіе  іпобоя  да  іи3върши  в
с,воите  ред,Ове  три -ріа3цепления.   Като  ляЕю   марксистко
течени,е  .то  се  прояви  іи  .спрямо  Плеханов,  .кіатю,  по  съ-
ще,ство   крIитичIеtски   се   о"есе   към  .неговIите   гріешки   и
същегреміеніно  ісе  добліижаваше  до  еди'нствIено  поіследо-
вателціото  ревіолюціионно  течеінив .в  руската  Jи  междуFа-
родната  социалдемокрацtия  -  болшев'и3міа.
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