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

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

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

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

Забел.ежителіните  произведения  на  Г.  В.  Плехан,ов  по-
лучиха   широка   иЗвестност   ,сред   д`ейците   на =_ме2Едуна:-.
родната   \социалдемокрация   и   Ice   ,ползваха -със   заслу-
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жено  уважение.  Една  от  най-крупните  негови  заслу"
в  международното  работническо  и  социалистическо дви-
жение   това   е   устаноьяването   и   уkрепването   на   ин-
терінационалните  връзки    іна  революционна    Русия  със
8ападноеівропейскот,о р аботническо движениіе.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Третият  период  в  и3учаването  на  Плеханов  3апочва

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

ролята  на  Г.  В.  Плеханов

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

434-446.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РедиПа автори на моінокрафични произведания, като И.
Иотов,  д.  Митев, А.  Тодоров,  Кр.  Шаіро`ва,  В.  Хаджи:ни-
Iколов,  А.  Аврамов,  Е.  Бужашки,  М.  Иісусов,  И.  Самуи.
лов,  К.  Пиінкас,  и  ,от  съвіет.ските  историци  А.  М.  Шнит-
ман,  чаіст,ично    разглеждат  едни  или  други    стра"   ,От
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ьліияниёто  на  Плеханbв  вьрху  теорйята  и  fiрактйkата на
тяс,но.социалистическата  партия.z4

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

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

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

гЁ::;сЯ#3Ёб§§еА::'Ёi::%Ё;;Ё;';;Б±R#:3:ъИi%9:jЁ;jiи;§#Ё9:СО;ЁК;:;Ё);:В:Ъ;П:Ё;iБ:ккЁ,:,i§Ё;
От  същия  автор:  Историческото\място  на  БРСдП   (т.  с.)   в  между.

gъРмfJIFі4t=і8.і'7.-с.НЁkРпИ,МТ88g;Ё3:Е„Е#ТЯ?#лйанрт%Бин:ц:[%%Е?#:
връзки  на  В.  И.  Ленин  с  революционIюто  рабо"ическо  движение  в

ЁЁ:ЁiиЁяiЁ:ЁЁЁ:Ё:;:В:Ё:lЁi§Ё::Ё;#ЁЁ:Ё;Ё:Ё:Н;ЁЁе;Ё;ЁаЁ$:,iЁ5;:ЁСiЁ:ЁК;Р:Ё:Ё:!;Ё:Ё§i;j;:Ё:g;)и:#а;б:;:НЁЁб:еа;Ё:
Е8ОТиИLВстОибт#е:8ТВиОс:%рЗ]яБ::ГаБРКЕ,(ё?°qБТ6!?°igГ.3)3;-г.Ив:Вп:еСх:,нИоg

jИрПеаРТлИg:.:,#9аз?еi88;.:аОЦБИ#гИоСеТвИi(i?°Ё+9л'е4хаГd!.в.'±СФТи:оРс#..
ска  мисъл"  №   11,   1976;   ZzrеGwе#ко,  М.   И.   Роль   Г.   В.   Плеханова   и

гВа.риИL.Л=НТ,%алаВвяРнасЗкПиРОсСбТоРранНие#.Т.ИвНорУоТнВееЁГд#И,:Г9а5Р8lСИлЗ#3реВеб?О#:

$И88Л8iОР9О,К7И:). ВсР.ЪiКАИн,'iЭ#6ТУ   РУСКИТе     И     българските    марксисти,
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йkономиil-ёска,  лйтературоведчёсi{а  и  еетётическа  наука
іса  в дълг  п,ред иімето Iна  Плеханов,  който д"ги  години
беше  единственият   всепри3нат   след   МарIк,с  и   Енгелс
мар,кісист,  от  трудовете  іна  .който  се  учиха  и  възпитаха
цели  поколения  българіски  марксисти  и  на  коIгото  пар-
тий!ната іидеоліоігичеіака  мисъл  е  много  задължена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*

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

` `оце,нки  ,за  Плеха`нов  и  неговото  литератуFіно паIследіство.
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1

г.  в.  пт1ЕхАнов  и  създАвАнЕто  нА  мАрксисткАтА
пАртия  в  БългАрия

(1885-1903 г.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в  Женева  в  Петербург  димитър  Благоев  създава  пър-

Ёi:::ВЕРлиУесСхтИаоЯЕоиСвяОтЦЁИла:Л:д:еg::Ё!;с:еИаЧсе:С;Каа:#ГвgаГ::аЁ«::з:а::р:а:Ё§:
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Ната  социа7iдемdкратйческа.  С  названиетО  социаЛдёМ6й.
ратическа  Благ.оев  искаше  да  се  ра3граничи  от  остана-
лите  революционни  организации  и  да  покаже,  че  него-
вата  партия  няма  нищо  общо  със  съществуващите   по
'1`ова  време  народнически  революционни  организации.

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

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

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

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

Плеханов  с  готовност  се  отзовава  на  молбата  ha бла-

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

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

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

В   хода   на   дискусията   Плеханов   разработва   втори

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сЕ:вЕи  и л.  м.
Благоев.  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ав

Плеханова".  Сб.  8,  ч.,1,  с.  232,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чувствувайки  своята  безпомощност  пред  аргументи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СсУпВе::#:К:И'ббъ:л:гЁПgРсОкнби:т::gм;а;;,?gН:арРи#рИ:Ч:ехСа:::o::Ё3:н:а:с:я::й

Таз'и  тема  не  била  случайн,О  и3брана  от  Г.  В.  Плеха-
нов.  Въпросът за  съдбата  на  общината  в  Русия  и  дру-

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

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

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

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

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

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

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

42  „Литературное  наследие  Г.  В.
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Плеханова".  Сб.  Т.  4,  с.  39.
4з  Пак  таМ.
44  „Литературное  .наследие   Г.   В.   ПлеханQва:`.   Т.і  8,   ч.   1,,  С.   40.
45  пак  там.

ЕеОВвсТиУчКкиЦИ#8тнМиаggСhраоКиОзлНеЯз:Оийо:ИмГаОймРуанЗ:тРаа.ЛиТзавКоаd
за   дарвинистійте:   Макар   и   не   всички   животни   да   са

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

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

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

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

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

тg::в:#г:#Ёт:в:у:;g„ёВл%ЁЕТлГЁ:Р:И:Гв3ПЁЁ:л:г##::Б:И:к:;::i3а:,

46  пак  там.

::  Е%е:#д  %9ъТ.4&..  і,  с.  524.
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рт3§:о,нgаЕилfеихсатни:е,вБаркуаслиояв,ЕидЁ::„„gg,gдFин:и32йggБ3з:
бира  се.  Следим  я  като  .сфоя.     В    н.ея  се  изработваха
идейните   оръжия   на   марксизма   в   икономически   изо-
станалите  страни.  Тази  полемика  по  различни  начини
проникна  и  у  нас  и  по  нея  се  възпитаваше  цяло  едно
п,околение ,маркс`иістіи." Връщайки ,се по друг повіод към
то3'и.  въпроіс,    Бакаліов    пи.ше:    „К.огатIо    чіетеш    ру.ската
пол.е.мика  по ,въпр.оісите  по ,каиво  н.аправлени.е ще тръгне
иік,о.ніо,миче,с,кот,о  разів,итIи,е,  каива  е  ролята  іна  „ліичността
в   іистсфията",   вісякога   чу1вст)вуваш,   че   тез,и   Iвъпроіс.и   tca

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

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

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

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

49  Бс!калоG,  Г.  Великани  на  мисълта  и  делото.  С.,  1925,  с.  47-48.

g;8:;;ноfgе:Еi:ЛЁiЁЁе*йбg:ати:iЁ;Ё:а;К:j:ЁiОИВjЁ6Р9Ё:ЁЁi#в:а:т3g§.аj;;ЁЁ§ЁСg,:4Ё2аg4:
БЕОжТеИRатНаалогГ.бЕёлFоЛтееХкаиНОНлеСхЪаХнРоавНа:ВавНь:п.Ві:'дЯ%:инТрЛ:Ё.аНi383:

g:Ж?€::е#Е%:и О#еЕ:асаТлРтУидкОоВвОа_КНаеС#3а.  3НаМеНИ     ПУбЛИчная
52  АдП  П.  Сиг.  9008.
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'шя  ранни  годіини  той  е  получавал  1ю  ра3лични  канали
богата  информация  3а  състоянието  на  социаліистическо-
то движение в България.

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

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

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

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

Благоев  дойде  в  България  във  време,  когатю  съще-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

57  Препиіска   Г.  В.  Плеханов  и  П.   Б.  Акселрода,  С.  217.
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Ё'#иеСвО%%3,Ё:::ЕЧ%Ст%:иГз%УПпаiехНаан?оевЧ,е:3,иt'ё:gтЛвО;:3:.лБнааК:Ё:
бранията,  беоед,Ит.е  .и  кісшісултациите,  които  е  организи-
рало  дружеството сПлеханов,  и  когато  си  идвалповре-
ме  на  вака.нцията  .Qи  в  Българ,йя,  разк,азвал  на  Благо-
ев   за  дейн.остта   на   Плеханов    и    .неговата   група.59  В
Цюрих  българските .студенти  уча,ствували  активно  в  ру-
ските  .реів,Олюционни  кръжоци,  посещавали  редовно  ру-
ската  социалдемократическа  читалня  и  имали  възмож-
н,оіст  да  оібщуват  іс  едни  от  първите  пио,нери  на  соци-
ализма  в  Русия,  да  слушат  оЖивените  ди{скусии  между
нар,одници  и  мар,к,с.исти.

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

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

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

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

систской   пропаганды   в   Болгарии   в   второй   половине   80-х   годов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

::  k]:бАо#„И„еа:МхОрС.К%ап)змефн.и, `8.33`27?П.    1і   ед.   хр.   60,   л.   2o.

5гJ



марк,сизма,   с  които   остр`О   и  жлъчно   критикуваше  Ен-
гелс.  докладчикът  беше  ловък  и  беше  прои3вел  и3вест-
но  впечатление  на   слаб,о  подготвената  руска  публика.
На  посл.едния  д,оклад  дойде  Пл`еханов.  Самото  негоtво
появяване  смут.и  докладчика.  В3емайки  думата,  Плеха-
нов   и3tнесе   една   и3ключителна   по   форма   политиче,ска
реч,  която  ,впіоіследс.твие  излезе  в  отделна  іброшура  п.од
названието  „Анархи3ъм"67.

друга   масова  изяв,а  освен  рефератите,  кръжоците  и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Плеханов  често  пока3вал  на  своите другари  издавана-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

связей   Г.   Ба-

Кма.ТОі:9а6"Ё,жё:Гg2:5:;:2:2:6:аг.СЛиазВбЯр::::±и:таоРр6идч:В:'роВиЫз:\::::::.,;Н43::::;.
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85  вж:  Злоіа#е8,  В.  И.   „К  характеристике  русских



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

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

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

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

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

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

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

::::: бВибл#:::::.. вЕжК.?еАМдЛпЯРL=Т(пИ 9БFБ.  Се   СЪхРанява   в   неговата

64

не  вёднъж  е  създаЬаjlо  т,рУаности  на  йлеханов  зараЁи
политическата  му  дейност  и  затова   се   е   съобра3ил   с
изискваният,а  іна  Плеханов  и  говори  за  н,его  само  като
теоретик.  Но  Бакалов  въпреки  указанията  на  Плеханов
да  не  смеIня  името  на  автора  издава  книгата  с  иIстин-
ското  име  на  Плеханов.  И  по  този  начин  разшифрова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

впуснал  в  активна  общеіствено-политичеіска  дейно.ст сред

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Усилената   му  теоретическа   работа   се  съпътствувала

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

За   оформянето   и   израстването   ша   Раков.сии   като

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

іо4  пак там.
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1Об

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БаиВЁ  лНеани:ЖН:%ЗgниГ:?От:. [#.ИГ88.ПедИЧеСКИй   СлОвар ....   с.   і76.
lOJ  Вж:   „Комунистическо   311аме"   №   15-16,   1926,  с.  77.
11О  Пак  там,  С.  77.
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інало  твърде  ра'но,   іза   това    допринаіся   тівърд.е    м.ного
оженва,нето   му  за   Елизабіета   РябIова.   През   1897  г.  ,Ря-
бова .пише на  Плеханов:  „Ра,коIвіски  няма  в,ече това  влия-
ние  и   в`ръз.к,и   в    Бъл,гария  ,както   преди  три  години    и
руските  марксисти  трябва  да  го  привлекат  още  по  бли-
з'ко  към  сі€бе  іси".Ш  Но  Раков,ски  продължаіва  вое  така

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

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

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

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

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

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

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

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

111   АдП   ..  .   В.   380.   4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

іі4  Пак  там.
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този  етап  ново3араждащият  се  пролетариат  трябва  да

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Този  факт  идва  да  потвърди  голямата  близост  меж-

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

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

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

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

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

..7.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'*,*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

партисти  и  съю3исти  виж  подробно:   БлсZ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

големите  и  старите  партии,  каквато  беше  геР\манската,

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

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

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

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

Г.   В.   Плеханова,   Т.    1.
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ЩОдеЛіСТВіОТЮ   Я.   СаКЪЗОіВ    ПО   Ра3НИ    ПОВОдИ    `ГОЛОСЛіоВНО
твърдеше  че  привържеtн.ищите   на  Благсюв   іса  наречени
„теLс.ни"   социаліиіст,и,   защото   ра3ібират  імарк.си3ма   „тяс-
но``,   „шаблонн.о",   че   го   „изісушаіват",   „закосте,няіват"   и
„.свіеждат до  безжизнени  формули".

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

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

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

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

і44  Бж26ев,  д.   Съч.   Т.   8,   с.  511.
145-  Колс!роG,  В.  Избрани  произведешия.  Т.  2,  С..   1955,  с.   108.
140  ЬКП   в  ре3о,іюции  и  решения . . .  Т.   1.  С.,   1957,  С.  64.
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ксшто  извращаваха  крайната  цел  на  партията  и  изказ-
ваха   дребнобуржоа3ни   възгледи   за   собствеността.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Тази  позиция  вли3аше  в  противореч'ие  с  научния  со-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Широките  „практици"   не  споделят  мисълта  на  Пле-

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

С.,   1901,   с.   32.

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

:Г:i;`?.,#а:н;:т:g:Тр§тgи#:аgЁЁ:С;п:tЁgиЧ;:и:Ёj;:::§М:Е:%8Ё::`?),:iЁ:°iЁ:`н:иа;1:З;6;::€:g:;ЁСЁКЁИ:
щайн..   и   „Нашата   програма".   Последната   статия   на   Плеханов   е
посветена    на    проектоіпрограмата    на    руската    социалдемокраLіия,
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огромно  значение  има  за  партйjiта  революiiйонiiаfа  тё-
ория.  Тесните  социалисти  и3пол3ваха  излизането  на  та-
3й  книга  на  български,  за  да  подчертаят огромното 3на-
чение,   което   Плеханов   придава   на   теорията   3а. рево-
люционната  практика,  противно  на  всички  ония,  които
подценяват теорията  и  призовават към  „бе3шумна  прак-
тическа  дейност".  „Широките  омаловажават  теорията  за
практиката  -  се  казва  в  предговора  на  Г.  Бакалов  към
инигата.  -  Ако  някой  лош іпрактиік ,не  опIравдае  тIеор,ия-
та,  то  значи  теорията  е  невярна.  Ние,  широките  социа-
листи,  не  ра3бираме  теорията,  но  ние  знаем  социализма
на  пtракт,ика.  Какво  заблуждение  .на  широките."162

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.  пор.  №  8 97



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

і70  Блсіеоеб,  д,  Съч.  Т.  8,  с.  514.
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селската   класа   против   работническата.   Тя   съставлява
същността  на  историческото движение днес  в  България,
И  колкото  по-добре,  въоръжена  със  съ3нание  и  органи-
зация,  работническата  класа  се  противіопостави    на „со-
циалната  реакция",  на  цялата  буржоазна  класа  -  ед-
ра   и  дре.біна,  толкова  .по-добріе  ще  отблъGква   ніей!ните
удари".171  Ли`псата  на  гъвкавIоіст  .в  такт`иката   попречиха
на  д.  Благоев  да  ра3бере  необходимостта  от  револю-
ционните  компромиси,  които  улесняват  победата  на  со-
циалистическата  революция.  Но  прав  бе Благоев,  когато
подчертаваше,  че  общоделците  правеха  от  Плехановите
изказвания  „іедин  шаблон",  един  калъп  за  българския
пролетариат  с  цел  да  заблудят  българското  работниче-
ствіо.   В   борбата  с`и  прот,ив  іобщоделството  теоните   со-
циалисти изявиха  редица  свои  ценни добродетели  на те.
чение,  родствено  и  най-близко  стоящо  до  бIолшевиките,
учейки  ісе  от  положителнот,о  у  Пліеха'нIОв,   а   широюите
заимствуваха  оне3и  схващания  на  Плеханов,  които  по-
късно  станаха  зародиш  іна    ш,еговите  ме.ншевишки  въз-
гледи.

***

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

се  страхуваха  от  ра3цепление  и  организационно  отделя-

171   Пак  там.  Т.   12,  с.   170-171.
m  В.   „Работнич.ески  вестник",   бр.   20.  7.   11.   1903.
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не,  тъй  като то  би  намалило твърде  много числения им
състав,  техния  престиж  и  роля  в  обществено-политичес-
кия  живот  на  страната.  В  статията  си  „Какво  става  в
нашите  редове?"   Г.  Кирков  пише:   „Всяко  разцепление
е  смърт 3а  тях.  Тяхното  интимно  желание  е да  изменят
не  само  характера  на  партията,  но  и  да  запазят  името
като  важна  примамка.  Те  имат  нужда  само  от  „фирма-
та",  защото 'без  та3и  „фирма"  -  бе3  фирмата  на  ра'бот-
ническата  социалдемократическа  партия,  те  ще  се  ока-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

192  Пак  там,  П-121177.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

і97  Пак  там.

ло6[і[:9°9бgпааКgЛ;О:#с  "3'6ИОLСКРа"   За  НаШаТа  і1аР"".   В.   „Рабелнишко  де.
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ЁО:йЁзОЁР::й8БОт:в:и:т::;ОЁi:%L#ЁОе#::йЪ:Ё;gеа:§Ъ:ЁВ=g:Р:FиЁ§;Ё2Ё:е.:С3уО;Ё:оЁ;
:gЕИнЯиТ..КОкНрГЕf:ч::тебЪ8еГ#±КкаиТасеПаоРбТяИсЯняОвТатВСgЧ=gвg,ОСчеё
нейният  автор  -  Роман  Аврамов,  по  това  време  член
на  Болшевишката  партия,  не  могъл да  не отбележи  ня-
кои  слабости  йа  конгреса,  отнасящи  се  до  въпроса  3а
разгръщане  на  една  по-широка  и  на  по-масова  основа
борба  в  защита  на  интересите  на  трудещите  се,  против
политическата реакция и монархизма.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

202  В.   „Работнишко  дело",   бр.   1,   1904,  с.   17;   По-късно   Раковски
не  остаіtlа  последователен  на  тази  си  по3иция  и  стана  глашатай  на
обединението   на   социалистическите   сили   в    България   (Кабс!к#wеб,
Хр.   И3брани   произведения,   с.   294-321).

ш]



іhоМОm,аха на 6ългарските тесняц,и да  ош\ознаят Iи,стіин,сIка-
та  природа  на  опортюнистите и  най-вече на  ревизионис-
тите,  тези  замаскирани  ррагове  на  работническата  кла-
са.  „Колко  са  необходими  за  нас  такива  книги,  писа
„НО;во  івреме",   в   коит'о   cIe   раізіоtблиIч2іват   не  яівн`и   и   от-
кровени критици на Ма.рксовото учени.е, .но прикрити фал-
шиtфиікатори,  хоіріа,  извраща,в,ащи  tнеговото  учс,іние,  хора,
които  с  всички  средства  се  стремят  да  натрапят  іна  на-
шата імлада і,парітиtя и ,зара,ждащотю  се ра,ботническо ,дви-
жение  своята  дребнобуржоазна  идеология. . .  Ето  3ащо
СнаЖН::хg:од:.:{3o3ПРИВеТСТВУВаМе   ПОявата   на   та3и   книга

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

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

сред българската социалдемокрацня

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

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

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

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

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

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

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

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

j#:а:jг:рvа:Мiа=ьD:оОдГЁ;:д5:Ёц§;:';iЁ:сI8д3Вй#п3рЁ;Л$е8р#Нg'Ё:,:Ч:Жб;оКлИЁР:8лЁЬ;;:і:у;::Ё
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редствени  задачи  на  пролетариата  в  която  и  да  е  дру-
га  страша.  Осъществяването  на  тази  задача,  ра3рушава-
нето  на  най-могъщата  опора  не  ёамо  на  европейската,
но ,същ,о  (можіе,м  да  каже,м  ,сега)   ,и  на  азиатската  реак-
ЦмГеЯждбуИнаНраоПд?наиВяИЪОев3:юРцУиfоКнТеЯн:Б%#::#Е::.„а236аНГаРдНа

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

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

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

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

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

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

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

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

2JJ  Сп.   „Р а б о т н и ш к о   де л о",1904,  с.  490.
208  Вж.  сп.   „Р а б о т н и ш к о   д е л о",   1903,  февр.  и  ноември.
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Искристите  от  своя  страна  искаха  също  така  да  за-
по'3наят  чуждестранните  си  другари,  в  това  число  и  бъл-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вр:;4ки?еiО6,',н€;ч::МтарНуд%:8а#:ВвпИш€:ЛоГтадРеОл-РиУсСтКоИрТfя,Р$gВО4ЛО?ЦсТОіН4Т

il7



Плеханов,  Акселрод,  Ленин  и  Мартов.   3а  същото  те
М`ОЛЯ  |и   с.еГа.  Чакам  отговор  или  ,статия."215

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

921  Второfl  съезд  РСдРП.  Протоколы,  с.  2е2,
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ЕбиИеКНтОрВяебНвОаНдОаСИсТееЛрИаТ3егр::и::::%КеЪ%тРтОядх.ОЕОрРоТеЕ:::ЪнМа
Ленин   може  да   служи  като  преграда  против  тяхното

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

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

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

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

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

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

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

426-427,

:::.#%;И„#Jk'зфkи334н7i %Па.рjйиедj  f8638I.і9o7  (воспоминание).  М„
95б,  с.   1б'
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222   Лле;L'с!#оG,   Г.   В.   Съч.   Т.   12`   С.



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

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

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

225  Сп.  „Н о в о   в р е м е",  №  10,  1906,  с.  373.

сов2;5еамеВнЕiк'i##НСиК.аЯл:В:Еg,ИЯизЕЛаанНиееТЬ:'тоРраоСеС.Кай:'д.О„аОоРлаиТтНиИчКеасХко#
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Кауцки  искаше  от  Ленин  да  оттегли  обвиненията  си
ікъм  Плехан,ов,  Акс,елIрод  и  Засул,ич,  че  са  оп.ор`тюніистіи,
и  да  се  помири  с  тях.  Кауцки  и3тъкваше,  че  на  немска-
та  публика  са  несимпатични  тези  партии,  в  които  цари

226

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

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

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

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

нал, іпишат авторите на  многотомната истіория на  КПСС,

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

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

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

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

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

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

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

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

і882;9_Т§Б8?Ит:  ]Гас.,  ЕОзЕУНнИаСТБИйепС,Ка[Ъ%8,Пса.Рg8g.    На    Съветския    съю3

цп2i°_Сй.мШ.О78,еоТп.а3Р, Се#. ахg.  7З.е В О Л Ю Ц И Я",   №   2,   1933.   Срв.
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кіоято   тя   публикува   в   от1`овор   на   книгата   на   ЛениЁ
„Крачка  наtпріед,  две  на3ад"  по  мол.ба  ,на  меншевиките
в  теоретичния  орган  на  германската  социалдемокрация
„Ное  Цайт".  Тази  статия  беше  преведена  и  на  българ-
іски  език  и  тя  чеісто  се  цитираше  в  ,нашата  полемика.231
За    българските    тесни    социалисти    отношението    на
Р.  Люксембург  към   руските   ра3ногласия   беше  еталон
за   правилно   ориентиране   и   оценка   на   болшевишките
по3иции.  В  тази  статия  Люксембург  пр,иписва  на  Ленин
и  на  болшевиките  курс  към  „ултрацентрали3ъм",  като
заявява,  че  този  курс  и3ключвал  революционната  ини-
щиатива.232  роза  люксембург  обвинява  болшевиките  „в
пренаісяіне   на.    яко,бин,ско-бланкиістките   оргаіни3ацIио,нни
принципи"   в   социалдемIократическото   движение.   Това
обвинение  също  така  не  почиваше  на  никаква  почва,
тъй  като  бланкистите  залагаха  не  на  класата  като цяло
и  дори   не  на   партията,   а   на  заговорническата   г
БОлшевиз,мът  нямаше  и  не ,можеше да  има  н.ищо
с бланки3ма.  Що се отнася до якобинството, тук Р. Люк-
сембург допускаше  грешка,  тъй  кат6' у  якобинците  има-
ше  масова  революционна  самодейна  органи3ация  и  най-
добрите    традиции    на    якобинството    заслужаваха    да
бъдат  въ3приети,  съобразно,  разбира  се,  с  новите  исто-
рически  условия.  И  ако  у  тесните  ооциалисти  ние   ще
намерим   обвинения   и   несъгласие   с   Ленин,   те   почти
всички   бяха   взети   от   статията   на   Люксембург,   която
се  ползваше  с  голямо  влияние  и  авторитет  в  средите  на
българската   социалдемокрация.   Становището  на  Люк-
сембург,  което  повлия  до  известна  степен  и  на  тесните
социалисти  в  България,  бе    провокирано  от  меншевиш`-
іките  лидеріи,  .коіито  л.овко  іи3ползваха  нейните  слабости.
Работата  се  състоеше  в  т.ова,  че  дълги  години  Люксем-
бург бе наблюдавала  как в  германската социалдемокра-
ция  склонните  към  реформизъм  водачи  неведнъж  бяха
прибягвали  до   „`организационен  натиск",  за  да  прину-
дят леівите да  мълчат,  и  тя  беше  проникната  от дълбоко
недоверие  към  по3оваванията  за  „диtсциплина"  и  „цен-
трализъм",  с  които  те3и  водачи  прикрив`аха  опортюни-
стическата  си   политика.  Меншевиките  бяха  успели  да

231  Сп.  „Н о в о   в ре м е",  кн.  7,  8,  9,1904.

мо:;2ат"и%€сбк"аС#ИтМи%.'±д:,РнОЗ)iоРа3НрО:ЛмаСеТ.:ТаgВ5,Рr§g3,тас.с%Б3:лде-
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внушат  на  тесните  социаЛисти,  че  в  РСдРП  Ленин  и
неговите  съмишлени11и  искали  да  създадат  в  партията
„аЁіЖЁ:8амНеасеПцОаТИсОлКеадНе;:2:3jията  на  р.  Люксембург  на

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

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

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

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

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

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

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

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

крiтическа  партия.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2і2  Сп.  „Р а б о т н и шк о   дел о",  кн.10,1905,  с.  23.
243  Бaк;а;лоб,  Г.  Избрани  прои3ведения,  1953,  с.  37.
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#аеН:ИеНз:°щидiЁ:На:ЯLВЪ:Р::.рс#тО:НаакрТиЯлХа!ИиМпбоемШоещТЕУ#еО.
нино.вите  съчинения.  Техният  автор   не  беше  още  така
популярен  в  средите  на  българските  тесни  социалисти.
При  това  те  се  отнасяха  твърде  критично  към  неговите

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

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

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

Вярно  е,  че  партията  на  тесните  социалисти  изграж-
даше  такива  организационни  принципи,  които  я  добліи-
жаваха  до  Болшевишката  партия,  но  вярно  е  и  това,
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че  тези  принципи  не  във  всичко  бяха  идентични  с  тёзй
на  Ленин.  Основното  различие  се  състоеше  в  това,  че
тесните   социалисти,   като   изграждаха   революционна,
дисциплинирана,    класова    партия    на    работническата
класа,  не   я   ра3глеждаха   като  партия-ава`нгард,  ръко-
водител  на  масите  в  борбата  за  власт,  а  виждаха  и  со-
чеха  за  главна  ней,на  роля  пр.Опагандата  на .социалtиз,ма.

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

(1903-1914  г.)

§  1.  Тесните социалис"  и  меншевизмът на  Плеханов

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

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

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

Трудовете  на  Плеханов,  напиісани  пре3  тези  години,

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

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

1  Ле#w#,  В.  И.  Съч.  Т.  20,  с.  284,  371-372.
& ЧЧ-ёёdk:  -Б:  К:,  й:  Н.  Кgфатова.  L+нт.  съч,.,  с.  85.
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същн`остта  на   фил,ос.Офията  ша  1марксиз.ма.3   ПрIез   1908
-1909  г.  Плеха`н,ов  е  авт.ор  іна  десетки  стIатии,  на.соче,ни
іпро'ти\в  мах.и,стит`е.  Защитата  .от  ПлIеха,н.ов  на  марксіист-
іката  фіилосоіфіия  и  след  преминаването  му  іна  страіната
на ,м,еншеви,з,ма  из,играва  н`€!малка   положіителіна   роля  3а
tизграждаінето  на  ісоциалдеміократическа  партия  в  Руіоия
и  за  заIсилван,е  на  левит,е  елIем.енти  в  соц`иалдіеімок'ратиче-
ските  партии  на  За,па,д  и  на  Бал.іканите.  В  .те3и  години
Плеха.нов    інееднократно  се.среща  с  Лениін  .и  іс  болше-
виките  за  изработването    іна    tед,инна    линия  в  борба-
та  против  ликвидатори.те.  Ленин  от  имею  на  б.олшев!и-
ките   ,и    Плехаінов    от    им'ето    на   ,міеншевики.т`е-паірт.ий-
ци   се  договаряха  :іа  и3даването  на  редица  вестници  и
списания  съвместно.  В  ре3ултат  на  та3и  съвместна дей-
нос.т  в  Пар`иж  започна  да  излиза  в.   „Рабочая  га3ета",
в  Петербург  -  легалният  вестник  „Зве3да",  в  МОсква
списание    „Мысль",    Ia    малко    Iпо-къоно,    през    май
1912г. -и в.  „Правда".  Г1леханов  активно ,сътрудничеше
в  тези  органи,  ръ1юводени  от  Ленин  и  болшевиките. В
ре3ултат  на  активното  му  сътрудничеств,о  в  болшевиш-
ките  и3даніия,  в  това  число  и  в  списание  „Социалдемо-
крат",   от   191О  до   1913  г.  той   публикува  повече  от  20
ста'тии   и   бележки,  разобличаващи  опортюнистическата
дейноіст  'на   лиік,видатор,ите  и  др.  оп,ортю,ни,ст.и.4

Съветските   и3следователи   са   единодушни   съобра3но
оценките  на  Ленин,  че  и  след   1903  г.  Плеханов   про-
дължаваше  да  се  ползва  с  авторитета  на  виден  теоре-
тик  ,на  ,маркс'и3ма.5  И  в  тез,и   годіини  той   на`писа    ред
интересни  и  3адълбочени  трудове  в  защита  на  диалек-
тическия   и  iисторическия   материали3ъм.   У   него   нами-
раме   едно   причудливо   съчетание   на   радикали3гьм   в
теорията,  .особено  в  нейната  най-абстрактна  част  -фи-
лософіията,  и  опортюн.изъм   іна   практи,ка  -  по  орга,н,іи-
зационните  въпр,оси,  в  политиката  и  таkтиката  на  кла-
совата  борба.  При  всич"  неговtи  серио3ніи  отстъпления
от   РеволюцИонния   маркси3ъм,   въпРеки   опОРтюни3ма
му,   Плеха1н.Ов    никіога  не  е  преставал  да  вярва   в  рус-
кия  пролетариат.  Пре31913  г.  той  пише:   „Руския.тпро-
летариат,  іопората  іи  надеждата  на  руската  революц,ия,

d  Jі€###,  В.  И.  ПСС.  Т.  26,  с.  88.
4  Чагu,н,  Б.  А.,  И.  Н.  Курбатова.  Тlнт.  сън.,  с.  \02.

іск:йY€2#%'со%и#.. мГ..,  Е.енПиЕ:;аЕ?В]9%3:ГсО.  8#  в  ра3витии  марксист
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€:%:',%яГнеиеСддаНИёл%kСиТна:СгОоВве;[теЧсИиКлаиГ:арЕ3%#Я`с:Н,емееiВ.
шевишките  политически  възгледи  на  Плеханов   не   са

Б3:Ло%оБ%кЕетБ;#3gеЯТОвТрРъазЖк%::е%б:3:И:%НжИдТуе::гоНвеиГ:
мIе'ншевизъм  .с  гріешкіите  ,и  о`тстъпл,енията  івъв  фtилософ-
ските  му  въ3гледи  не  винаги  е  пряка.  Тази  връзка по-
ясно   личи  в   трудовете   му   по  историческ,и   матер,иали-
зъм,  където  въпросите  са  іпо-тясно  свързани  с  полити-
ческата  прак'тика   (ученіи,ето  за  революцйята,   за  класо-
вата  боIрба,   за   държавата  и  др.),  `и  в  по-малка  ,степ,ен
се  3абелязва  в  облас.тта  на  диалектическіия  материаліи-
зъм и в историята на философията.

наЕпЮле::,:ОвП:О:,Кі?СіН90o3Лг::Иа:гуiсатРа_КТ#iГеРв:к:В2:Т9ЦОИ3Я:.:
ноемвр'и   (№  52  на  „Игtкра")   -  за  міир  с  „Оп,орт1с`нис'т,и-
те"  -,міеншGвIик;  3.  1903  г.,  дег`'`ември  -  ярък  меншев,ик;
4.  1905   г.,   пролетта,   `след   іпо'бе,дата  ,на  болше`виките  -

:;а'iеддИоНСпТоВлО:`в,иЕаат:Р:gдtУ9ВО%ЩLИ.Те_бмРеанТ#Ёв:к;[96°5оГj'пОоТ.
ловината  на  1906  г.  напуска  меншевиките  и  в  Лондон
1907  г.  ги  порицава. . . за  „органи3ационен  анархизъм";
7.  1908  г.  -.ра,зрив  ,с  ликвидаторіите;  8.  1914  -нов   по-

:Раа:  ,отm#ей,нЛdИс::`,:да:°аР ИТЕ:,:х аЁоавКТсОе   %:лЕчИаЖв:а 'с  еТiО:g
свіоеIобразие  и  сложност.  Ленинските  оценки  са  твърде
ксшкретIн.и,   много  точ.н.и   и  іобективіно   вегіни.   Те   задъл-
жават  Iизследователите  да  се  съобразяват  съіс  сложна-
та     идейно-т,еоретическа  и  .политическа     еволюция     на
Плеханов,  която  не  става  изведнъж,  а  е  съпътствувана
съйс:gдНИп;8#,%Ё%:':::Ит#::аГпИiеханов  на  страната  На

меншевииите  българските револю11ион,ни  марксист.и, как-
то  веtче  пос,оч`ихме,  продължават  д`а  го  счIитат  за  видf`н
тIеоретик  іна  маркісизма  `и  да  поддържат  близки  връзки
с  него, да  превеждат  .и  издават  неговите  съчи`н®ния.

заЗ :е::#LИеЯ  :::: а:,:%::д б%Т е[д9и°н3  88зсtп9о]р4енГ.  аЕ::;2:еОтВ,
к,ойто  те  дълбоко  уважаваха  и  с  ко_Fт%_Се_~€ТРmе^#z:т8::контакти.  За  тях  той  беше

135

поддържат іблизки  връ3кIи  .и

Г.   В.   Соч.   Т.   19,   с.   445.
7  .Л-е-;-JЬ,Т-Б.'  И.   Съч.  Т.   20,  с.  333.
6  Плеханов,



пример  на  войнствуващ  борец  протчив  опортюн,изма   ,и
ревизіиIонизма.   И  не  случайно,  както  вече  се  каза,  де-
сетият   конгрес   из,прати   сIпец,иална   телеграма до`Плеха-
нов,  с  която  тесните  социалисти  искаха  да  демонстр',и-
рат  пред  ,своя  учител  непримиримостта  си  към  опортю-
низма  и  ріе'визи,он,из,м,а.  Широките  с.оциали`стіи,  на  които
автоіріитетът  на  ПлехаIнов  същ.о   ібе   нужен,    оібівIиняваха
„Рабіоті`н.ичеіскіи  вIестник",  че  е  заблудил  Плеха.н.о,в  .3а  хіа-

8ва:{::8gаИз,'::ЩдНв?%ТоТйа'::еzддеуй':%::иб:Рiаи.роПкОиЛ%%ЕkС:елиесдтИиi
чий  е  Плеханов,  на   кого  той   пр,инадлежи   и   к.ой   іима
ес`те,ственото  право  да  г(о  ,счита  за  сtвіой  учител?  И  едни-
те,  и  другите  с,е  стIремяха\ да  докажат,  ч,е  а,к,о  Плеха,нов
беше  ів  България,  б,и  застанал  на  тях`на   страна.

След  1903  г.  към  Плеханов  се  отправят  поток  от  3а-
питвания  и  молби  да  отго.ворш  на  един  или  друг  въп-
рос,  по  който  се  води  іполемика  в  България.  Но  Пле-
ханов  ісе  въздържа    да    отговори  и  на  шир.Оките,  и   на
тесшитеt  а  по-къг,н,о  и  на  своите    приятели    от   групата
на  „Пр.олетарий."  Той  3наел,  че  неговото  мнение  е  ав-
торитетно  в  среди.те  на  българската  социалдемокрация
и  затова  открито  не  заставал  нито  на.  една  от спорещи-
те  страни.

Така   например   през.   месец   май   на    1904   г.   Ніико-

НалеХхаЕ€3К::'наКпаиТЕе:::Е::аgаd,:чеБрРв€нд#ар(:iеСL)каМлОеЛнИ.
дар",  която   е    нужна    в    борбата    против    българския
опортюнизъм.   „Предоставяме  Ви,  пише  Харлаков,  В.ие
сами  да  си  '.и3берете  темата,  но  искаме  да  ни  помогне-
те  със   своя   авторитет   в   борбата  против  опортюнизма
в  България.   Най-добре  ще   бъде,   акіо  В1]е   напишетеза
задаіч`ите  ,и  тактик,ата     IIia     сош.иалдемокра11ията   в   ико-
номически  и3останали`те  страни,  където,  както  и  в  Бъл-
гария,   капитали,стическото   ра3витие   все   още    не    се    е
проявило   с  всичките   си   отрицателни   страни   и   където
іняма  още  еди.н  единен  сплоте\н    индустриален  пролета-
р:иат  и  класата  на  наемните  работници  в  по-голямата
си   част   се   със.тои   от   д,овчерашни   собс'твеници,   1{оито
още  не  .са  скъсали  ,със  своята    дребнобуржоа3іна  идео-
логия.  От  всичко  това,  както  на  Вас  сигурно  ви  е  и3-
вестн.о . . . „общод,элците",  както  ние  ги ,наричаме, іправят
извода   „за   общо  дело``,   което   нашата   партия   трябва
да  води  3аедно  с  партията  на  селяните,  занаятчиите  и
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Ж::Рв:LЛаНтааТареабкУцРиХ:.%ЗИоЯтВтоЗвааЩ::,3мgанСаТРй3Тлаак%:
і_сіе  вижда,   ч,е  той  іиіска    така,ва    статия    от    Плехаінов,   в
коят`о   откр.ито   да   ое   осъдіи  общодел.ската  тактика   на
компріоми,сш  и съглаш.ения.

Възhържайки  се  открито  да  взе'міе  страна  в  българ-
ските  спороіве,  Пл,еханов  по  същество  заема  вече  цен-
тристка  позиция  по  от.ношение  на  вътр.ешнопартий,ните
бор.би  ів  българската   социалдем.Оікрация.  На   сл.едваща-
та  година  тесният  социалиіст  К`р.  '1`ихчев  се  обръща  към
Плехано.в  ,и  го  моли  ,да  му  р.а3Fісни  въпроса  за  дребна-
та  частна  ісобствен`Ост.  JV1акар  и  івъзгледите  .на  Плеханов
за  частіната  собстваноіст  да  се  покривали  наіпълно  сте-
зи  на  тесните  социалисти,  той  и  сега  се  въздържал  да
изкаже  сво.ето   мнон,ие.   „Аз,  іпише  Тиччев  до   Плеханов
пре3   1905  г.,  искам  да  обърна  вниман'ието  Ви  по  един
таікъв  `приtнципиален  въпрос,  който  Qсоб.е'но  міного   ин-
тере,сува  и  мен,  тъй  като  и  в  България  по  то3и  въпроhс

#ас:.:и:`:ОиРстf«.8ПОРТЮ'НИСТИТе,  `така  інаречаните   „широ.
Пліеханісю  е  бил  освіедіо,ме,н  за  полемиката,  която  сіе во-

дела   в  Бълга.рия    3а   съдrбата  на   дребната   частна   соб-
ствсін,оI=т  пр.и   с.оциал`изма,  ,и  з,наIел.   че   неговот`о  с`таноIви-
ще  в  България  се  подкрепя  и  поддържа  .от  тесн,ите  со-
циалист,и  начело  с  Благоев.  Отговорът  іна  Плехан.ов  би
турил`  край  на  полемиката  и  шял  да  спести  много  силіі
на  то:іните   ,социалисти.   ПО   същ\и'те  съображ€ния  Пле-
хаінов  вече  ,не  отговаря  и  на  за.питван.ията  `на  Г.  Бака-
л`св,  ,к.сtйто    беше   .вече    напуі-,нал    партията.   Бакалов    с
две  писма  през   1908  и   1909  г.  го  мэ.ли  да  нап,ише  ста-
тия  и  в3еме  .отношение  по  и.звестната  tполг,`,миіка  за  вза-
іимоотношенията   между  .партията  +и   профсъюз,ите.  Ма-
кар  и  Плеханов  д,а  знаел,  че  інеговото  глеhище  се  съв-
пада  с  тоіва   на   анархолибералите  и  шир.Оките,  той  от-
нов,о  предпсшита  да  мълч,и.  „За  българските  другари  б,и
б,ило  във   висша   степен  желателнtо,   му  пише  Бак,алов,
акtо  В.ие,  макар  и  с  няиолко  изречен,ия,  обясните  какъв  е

8  АдП   инв.   №   3469,   В.   445.   Вж:    ВекоG,  Л.   Г.   В.   Плеханов  и

g:р:иГ2вРе:к:tоаб§аRЁ.9`Г:Nа9Лgi,МЁКhРеfх8а7И:Я:вс"#6б=;:СZ:сИк:таНас:цНиС::::::к;:ц::-.

Ц.ит.  л,убл.,  с.  297-298.
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смисълът  іна   Вашето  до`пълнение  'към  рез.олю11ията  на
Интернаци,о'на,ла,  ікаtкто  и  въ,проса:  в  какъв  смисъл  Вие
р`а3б,ирате  неутраліността   на   пр.офісъюзите?

С  Вашия  отговор   Вие   ще  помогнете  ,много  за  обе.
диняіванетю   на   българския   пролетариат.   АIко  .намерит,е
времіе   да   напише.те  Ваше.то  изказіване,  ,н\ие  ще  ю  ,пу-
блиікувам,е ,в  списанието  на  нашата  социалиістичIеока ра-
бот.ни,чес,ка  партия  „Съвре`ме,нник."

Пр,е3  1909  г.  и  Янко  Саікъзо.в  мол'и  Плеханов  да  на-
пише   статия   3а   първо'майGкия   брIой   на   „Рабо"ичес'ка
България",  Орга.н  на   оібеідинената   социалд`емок'ратичес-
ка   партия.   Но   и   СаікъзIОв   с   мол`бата   пресле.двал   яісно
поіставена  ціел.  „Каквото  и  да  на,пишете,  щ.е  ни  напра-
вите  голяма  услуга.Ш  ,Очевид,но  ,е,  чіе  Плехано.в  с,е  въз-
държал  да  Iвземе  отношение  към  разногласията  в  бъл-
гарс1ка'та   социал\д,ем`сжрация.   Той   продължаівал    да    се
отінаіся  `със  същото  уважIение  към   българ\ските  си  дру-
гари,   зн\аей1{и,   че   симпатиите   към  інею   от   .страіна   `на
всички  фраікции  са  еднаікво  г,ол.еми.

Н.о  к,огато  към  ніего  с,е   отIпраівят   молIб,и   от   ,по-друг
род,  той  с  готовност отговаря  на  българските  си  друга-
ри.  К.огато  през   1911   г.  ,известният  деец  на  тясно,соци,а-
листическата  ,партия  д-р   Петър   Г,енов   се  оібръща   към
Плехан,ов   и   иіока   да   чуе   неtгФів.ото   мнение   за   диісерта-
ционіниIя  ісіи  труд  3а   Фойербах.ова.та    фил.оісофия,    тіой   .с
•1іотовноIст   ісіе   отзовал  и  ,му  написал   ісп`ециалініо  писм.о.12
Отговорът  е  на,писан в  ня,колкіо  вар`ианта.13

дсіка'то  ПлехаінЬів  Ice  въ3държа  да  в3еме  отношеJн'ие
към    разноглаісията    в   българската   социалідемоікрация,

§:'Ён:аiЁЁЁа}:ВiЁъ:Ё:ни:Ёй*:Ё::тiа:3:иg;Р:ЁнаiР:ЯИдЁНлаТБg:ЗЁеi3ф::Хц::i:оЁ
летариа'та  на  Балканите  и  в  Турция  да  даде  своя  при-
ніо,с  3а  .обединешието  іна  балкаIнските  наіроди,  „които ще
турят    край   на   днешното  ра'здел.ение,   представляващо
н.еіпрекъснат   и3точіник    на   най-гнусни   дипломати`чеаки

`J   j,с;^Ut3,  Л.   Цит.   публ.,   с.   299.
`:':'iЛЁИЁ::i::;:i:3%::з:5Ё5#ИЁее:хир:БПр;3С:4Ха:.;О:а";,:.бз9=`щ'93"'26.
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иінтріиги".15 'Г.Оз\и  докум,ен.т  показва,  че  Плеханіов  продъл,.
жавал  да  проявява  същия  интерес  ікъм  работниче.ското
іи   социаліист,ическото  движеіние  нtа   БалкIаін'ите  и   отгова-
ряйки  на   молбата  rна   Солунската   социалистическа  фе-
дерация, той  счита,л,  че с това  ще  подпомогне тамошни-
те  іс.оциал,истіи,  к,о'ито  под  знамето  на  инте.рнаі1ионал,из-
ма  ,в,одили  борба  3а  м.ир  и  дружба  на  Балканите.  Така
іче  мълчанието  на  Плеханов  в  тези  годиіни  е  'продикту-
вано  ,имеінн.о  от  .стрем,ежа   му  да  не  взема   отношение
към  tразіноглаіс,ията  ів  България,  където  всяка от борtещи-
те  се  фраік11,ии гоиздигаш.езасвое  3tнаме.   С   та3и  си  по-
3иция  Плеханов  и3.разя.вал  и  сівоето   разJбираіне,  про\веж-
дано  и  в  ру,ската  партия,   да  стои   інад   вражду.ващите
фракции,  с  ко,ето  на  практиtка  той  .подкреIпял  центриіст-
ката     лин.ия     в      межд}.Iнар.одното         социал,истическо
дв,ижение,  іпротив   коятю  тесните   социалисти   непірекъс-
нато  вод.ели  борба  и  трябвало  нееднократ'но  да  влизат
в противоречие с Плеха,нов.

НО  нека  да в'идим как  Плеханов  отстоявал  тази  цен-
триістка    позищия    в   міеждународното   социалистическо
движение.  М,ожа  ли  той  да  удържи  до'край  тази  линия
на  „tизв"фрtакцисшн,оIст`!  в  руското,`  международното  и
българокото  социалистичегако движение?

Плеха`ноів,  както  веIч.е  іпоісIочихме,  се  отнеісіе  положи-
телно   към-   ра3цаплеiниіето    в   българската   ісо.циалдемо-
крация.   Публикувайіки  на   страниците  на   „ИОкра"   ста-
тията  за  дёсетия  tкс`інгре,с,  той  іпредопредели  свіоето  от-
ніош®ние  към  теснит.е  социа.ліист,и.  С  т.Ова   Плеханов   не
позволи   тесн.ите   социалисти   да   се   .из.олират   и   бъдат
обвіиняваіни  ка'то  .разколн,иц,и  ,и  рушител`и  на  едиін.ството
на  .социалистическото  движение.  Тіова   най-я,Оно  іпроли-
чава   'на   Ам.с.тердамісия   ио,нгірес   на   Инт,ернациіонала
през   1904   г.   За   св.ои  іпредста`вители  в  Амстердам  Цен-
тралният  коміитет ,избира,  както   е  .известно,  Кр.   Раков-
ск.и   и   Плеханов.   По   съш.ото   време   и   ширсжите   се
оIбръщат  към  Плехаінов  и  Ка.уцки  да  ги  представляват
на  конгреса.  Но  и  іедишият,  и  друг`ият,  както  отбеля3ах-
міе, .им  отка3ват.  Отиазът tна  Пл.еханJо'в  мож.е да  се обяісши
сам,о  ,с  тоіва,  че  той  е  .считал   иістинските  прадставители
на   революцисінния   марк`сизъм   не  широtките,   а   теісните
юоциалисти  начело  іс   Благ`Оев.   Плеханов  твъ,рд.е   добре

і5  АдП,  ед.  хр.  69.1.
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знаеше  и  раз`бираше,  че  ако  приеме  предіставителство-
то  на  широките,  той  ще  заеме  стра.ната  на  Бернщайно-
вит.е  поіследо\ватели  в  Бъг1гария.  Това  'беше  силен  удар
іс.'рещу  шир,оките  социалисти.16

]9oЁогта:;браЕдпи::хдае:3:иg:с:3ЕгЕз%дснтаав:таерлтивятАамспт%3:
дам,  той  и3хождаше  от  положението,  че  ще  бъд.е  едиін
діо,сто.ен  предстаівител  на  теоните  социалисти,  че  негови-
те  `възгліеди  се  покриват  с  гледището  им  за  необходи-
мостта  от  по-нататъшна  `борба  против  ревизио,низма.  И

g:#t:?ВiИеТетЛуНкО#Зі::g%СоЪвТз:еЕа:оГЪсР:а##::::дднеибадТеИйцПиОКна:
международната  социалдемсжрация  като  Роза  Лю.кісем-
бург,  Жул   Гед,  Аівгуст  Біебел  осъждат  реви3иониз'ма  и
п,осочіват,  че  той  не  е  само  германско  яівлеіние,  а  тече-
ние,  което  заплашва  ревіолюционната  същност  на  меж-
дунар'Одіната   социалдемокрация,  стремейки  сіе  да  заме-
ни  та,к.тиката  на  клаісовата  борба  jc  та'к"ката   на   кла-
СОВ`ОТtО   СЪТРУдН|ИIЧеСТВО.

Амстердам.ският  конгрес  гласув,ал   няколко   резолю-
ц.ии,  две  от  които  били  от  голямо  зіначение  за  партия-
та   и   за   работническото  движ€іни,е   в   България.   Разтре-
вожен,и  от  обстоятелствtОто,  че  в  редовете на много  пар-
тии   се  3аб.эля3ва   тенденция   на   разцепл.ение  и   че  това
яtвл.ение    м.оже    да   доіведе   до   ра3цепліе'ние   и   в   други
страни,   к.сшгресът  приел   ре3іолюция.   в  която  се  препо-
ръчвало  навісякъде  да  се  пр,истъпи  към  обед,иіняване  на
същест,вуващите  социалдемократически  партии  или кри-
л,а . .  .

Ко.гато   тесните   со1]иалисти    заеха   твърда    по.зи11ия
срещу  решението  на  Междуінародното  социалистическо
бюрIо  за  обедин.ение  на  тесните  и  ширфките  социалис-
ти   в   една   единна   партия,   те  знаеха,   че   ще   намерят
подкр.эпа   и  защита  от  страна   на   Плwэхаініо.в,  който  не-
еднократно  обичал  да  подчертава,  че  „единството  меж.
ду  отделните  фракции  може  да  се  псютигне  само  там
и  то,гава,  когато  отіделіните  фракции  имат  едіни  и  същи
задачи,   когато  те  изра3яват  едни   и   съши   кла,сови   ин-
тереси.  А  там,  където  това  необход,имо  условие  іотсъст-

оп:6рт%ОнГиОзбkа`#а#Зинтg#::Зна#.ас.,Те,С9Н6И4?ес.%%ЦЕа:Е:"неу:пРеОхТ::
на  общоделците  да  спечелят  на  своя  страна  Плеханов  бил  голямо
поражение    за    тях    на    международната    социалистическа    арена.
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tВувіа, там  единіството  не  ,мож,е  да  6ъде ін,ито  трайно,  іilій-
то  .полезно."]7   И  когато   тес,ните  социалиісти  .се  обя,виха
п,ротив  Амстердамок,ата  резолюция,  те  мотивираха  своя
отtказ  напъл.но  в  духа  на  тези  изка3вания  на  Плеханов,
като  подчер`таваха   сво.ето  разбиране  за   едиtнIството  ка-
то  едиінств.о  на  революционните  сили  на  пролетариата.
Така  теісните  социалисти  се  обявиха  решително  протиів
дадената   от  Амстердамския   конгре,с   цеtнтриістка  лиіния

:%,с:g:g.ИНпЯ:В:gан:анgеЕОлЛе=:,#g:НИБТлеа:::вМепНоТсИочСи,О::РоТб::
динение'то   на   маркісистите   с   ревизиони.стит.е   „ознаIча,ва
потъпиваіне  на  всички  принципи,  уістановени  от  между-
народіните  конгреси,  означава  подкопа.ване  „единството
на  партията",  а  не  ісъ3даването  му"18.  Влагайки  такова
разбиране,  тесните  социалисти  непоколебимо  застанаха
на   позициите,   че   Ам.стердаміската   ріезолюция   3а   един-
іство   на   партията  іне  се  отна`ся  до  о,портюни.ст;ите,  че  тя
3адължава  да  сіе  създава  единіство  сам.о  върху  основа-
та  ,на  рIевіолюц,иоінніите  .принципи  ,на  ,социализtма.19

ПО-.подроібніо   на    Амстердаміския   конгреіс   няма   да
с,е  спираме,  но  иіскам.е  да  отб.ележим,  че  теIсните  социа-
листи   навсяікъде   отбеляз,ваха   и   най-дребния   факт,   От
Iкойто  може  да  се  съди,  че  след  ра3цеплението  Плеха-
інов   стои  іи  защищава   позициите  на  тесните  социалис-
ти.  Така   напри`мер   „Работнически   вестник"   публикува
едно  писмо,  изіпр,атено  до  редакцията   от  български  со-
циал'ист,   в   което   се   разка3ва    3а   тържествIото,   което
френските  с,Оциалдемократи  устроили  іна  Плеха{нов.  На

i:р:;рвБа:Ёи;:Ж:е:::Т:В:О§йЁмЁо:кНрЕЁа:::е::аен&ЁКgСЁоЁтР::яд;лее::тоааМН:°а:Ву;Ё;Е:3:§:Е:Ё-
ската   рев.олюцион;на   социалдемокрация   и  се  подписал

I:вgодеFао#gеS:Ё!::,:::Т:еЗgsк::ТИеБТ:е:Р:Н:а:Ц:fО:Н:а:Л:Н:g:::лЪ8вiн:иЕЁ::::

главнtо  на  това,  че  съ,с   сво.ите  съчинения   Плеханов    е
„спомогнал  на  българските  си  другари  в  борбата  про-
тив  3араждащия  се  капитали3ъм   и  срещу інашите оіпор-
/

1;  Л,ее:и#ов,  Г.   В.  Соч.  Т.   16,  с.  З1О.
Ю  БлаеоеG,  д.  Съч.  Т.  9,  с.  347.
ю иотов, и. цd;. -Ьi{.,-€.-6ё,
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тюіНистй,  бт  к,оіито  м,иналата  година  се  ,освободихме,  3а
да  водим  макар  `и  малцина  по  число,  ,но  силно  ,иначе
по-усіпешн.о  борб.а  и  работа  за  обединяване  и  сплотява-
не   на   бългаір,сиите  ре.волюционери."J°   „След  тези   думи
іна  нашия  другар,  се  ка3ва  в  писмото  до  редаікцията  на
партийн.ия   .Орган,   българският   социализъм   бе   поздра-
вен  с  .ожJивление  и  вtикове  „бр.аво".  На  др.  Плехаінов  се
п.однася   адрес   от   руската   социалдемократиче.ска   мла-
деж,  на  кіойто  се  подпіисаха  и  българските  друг,ари,  іна-
м`иращи  ісе тук."21

Тесните  с.оциаліиісти  използуват  решенията  на  Амстер-
дамокия іко,нгрес,  за да  подчертаят още е,ди.н   път своята
близо,ст   іс   Плехансів  и  да  посочат,  че  ши.рок]и.те  \с.оциа-
листи  няімат  осінова`ние  да  считат,  че  Плехановите  въз-
гледи  `са  'по-близки  ,до  техните.   И  вече  почти  една  го-
дина  сл`ед  Iра3цепле,ніието  ширсжите  ще  наірекат  Плеха-
:н,ов  „адвокат  на  .ортодокісалш`ите"   в  Българ`ия.22  Те.снитIе
социалиіст,и  ,се   радват,   ч,е   са  Iспечелили  `на   своя   стра.на
такъв  .един  івіиде,н  деіец  на  міеждународната  ісtоциалд.емLо-
кр.ация.  Те  не ,оставят  без  отговіор  н,и'то  едно  .пи,саіние  на
широките,  че  Плеханов  защищава  възгледи,  по-бл,и3ки
до  общоіделските.   „Тіоіва  е  дързо,ст  от  істірана  на  широ-
ките,   пиш,е  „Работінически  іве,стник",   к,оито   са   се  .обър-
НАамЛсИте;:#2ЛзеЕаЬНзОиВциИятГанУаЦКпИл,едхаа,нГоИв:РадмС':f:ВрЛдЯаВ#доВ.

пада  твърде   много  іна  тесніите  социалисти  .в  България.
КОгато   КОнгре|сът   прие|ма   и3в|®стната   си  рез`ОлюцИя   за
единството,    иоято    по    tсвоему    беше    изпол3вана    от
ширсжите,  Плеханов  отново  се  в.ръща  към  пробл.емите
за   единството   и   ра;зкрива   съдържанието  1на   п.оінятието
„еди,нство".   „Гдето  иіма  о.бединешие  іна  елеіменти,  пише
той,  ,коіито  ,имат  іпо,меж.ду  іси  едіни  и  .същи  ,общеіствени
задачи,   изра,зяват  едни  и  ,съ,щи   класови  инте,ре,си,  там
Qдинството  е  н,е  саlмо  `положителеш  факт,  но  и  е  |наJп.ра-
ве1ю  задължително  3а  ттіржеіствіото  на  те3и  и,нтереси.  А
гдето  това  інеоtбходимо  усліовие   отсъствува,  там   един-
`ст.вото  ,н,е  м|ОжIе  да  бъде  нlито  трай'но,  нито  полезно.  И
цел,ият  м.орал  на  Амстердам'ския  конгрес  с,е  .свежда   до
това, ,възможно  ли  е трайніо .ед)инство ,между  опортюн.и-

20  В.   „Работнически   вестник",   бр.   32,    18.    П1.    1904.
2і  Пак  там.

::  Еg:  :3Х;  83:  28:  !?.lf [.]9]o95q4.
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`ётй  ,и  ,маtрксиісти.  А3  ,міи.сля,  tle  не  `може,  .и  в  тdзи  пункТ
с   мен   са   съглаони   и   италиаінските   опортюінисти,   че
реформизмът и  революциошният  опортюнизъм  ,съставля-
ват  всъщніост  діdе  отделн.и  парі'ии.  ь  Ам.сіердам  имашіе

#?::?f;gР#gеНхИа:gi:8в:3иВ§:ЧтИЬИаЕ:о:еаИнЗеК3ааЁfорОмТаК#;
единIство.  Широ'ките  у інас, ко;ито .се .обявиха  против  раз-
цеплеініиіето,   иIскаха    и   .се   бореха   іза   такова   ед,инство,
което  нито  е інужно, {нито  е  полезно ,за  социалистическо-
то  движен,и,е.  Такова  единство  и  теоретичIески,  и  пра.к-
тически   беше   отречено   от   те,сіните   социалиtсти   и   те"
думtи   на   Пліеханіо;в  ,сега   идзаха  да  подкjрепят  разбира-
пията  на  теаните  социалисти  за  Qдин,ство  іна  пролетар-
сіко-ма.рікси.стка   оанова.   Изказванията   іна   Пліеха,нов   ,в
защита    на    марікIсизіма,    неприіми,р.имоістта    му   ,против
опортюнизма  іимп.онираха   на   тес,нит,е  социали,сти  и  те
про.дължаjваха    да    уважават    Плеханов,    да    и3учават
шеговите  съч,ине,ния,  да  ги  превеждат  и  издават.

И   в  тези   год,ини   ПлехаIнов   3а  тесіните  социал,и.сти   е
еди.нствеіният  и  най-авт.оритетният  ,піред,ставител  на  рус-
иото   революционно  д'вижаниіе.    Чрез   Плехано.в   те   по-
з,дравяват  борещия tce  руски  піролетариат,  на інегово  и.міе
и3пtращат   пс"ощите,   ко,ито  се  събират  в   България  3а
жертв,ите   .на   руската   ре'волюция,  и  т.  н.25  Българ,Gкіи'те

Ё:iЁgа?:ЦтИрм:j:яi:Ё:в=Кi:аИйС:рk:а`РкОц#2а:апВда%ТцЪдg:еЖдi:кJ':gи;яЁЗа2:нЁ
„Искра" на името на Плехан.о,в  с.е изпращат парични .по-
М`ОЩИ   tB  |ПОМОЩ   |На   РУ.СКИте   затlоче1ници   и   .зат1вор,н|ици.27

Когато   през    1906   г.   изле3е   3інаменитата   кни',га   ,на
д.   Благоев   „Принос   къім   иісторията   на   социали3іма   в
България",   Г.   Кирков   като  ісокретар   на   ЦК   счита   за

:З::тЗеладн::оЖ,%Е%Fм,од:.оЯпИл:tПхРаfнТdТвШ#кЛОевХамНуОВj.иЕе'::,ПК::
то  знаіем  с  какъв  жив  !инт,ере,с  Ви,е  іследите  соіциалисти-

2:о4i:L,оBЕ:н#3РцаЁ§;8л}:€:Ё::вЁр2а#тйОе€{Ё§iЁ,бдРjи#::22з['Е:л;гх:а;нио:i:ХРр,;й::
нинградского   университета",  №   14,  Серия   история,   язык  и  литера-
ТУР#РаЬ:Ii:3#9#g7$:,9'i7ь929ii.о]О9КОТ5;бВ:,:й°с±.ра«,№іо4,і3іоля1905.
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qеското   движение   особено   в   IславянскиТе   с'трани   бТ
Близкия  Изтоік,  къ,дето  социалдемократите  Ви  ,считат  за
свой   уч,итtел,   ,ние   се   лаісікаем   от   мисълта,   че   щ,е   Ви
до,ставим  известно  удоволствие,  като  Вtи  дадем  възмож-
.ност   да   погледнете  ,в   и.стоtрията   на   социали.стіиче`ското
движіени,е .в  нашIето ,малк,о  отечес.тво".28

пF;gеГ:а:т:о%:i9кkБ::И:Г:азТ:ав:;:iО':#;П:Р§а:Ё:а#:#gТ}пЁ:3:НО=наСаМнаgаВgТ#::ГЁРЁаf:к:Ё`:2;9
със  іслелното  посвещіение:   „На  скъпия  учител  и  другар
Георги  Валентинович  Плеханов  в  знак іна  дълбоко  ува-`
жение  .и  признателност  от  Българската  ,социалдемокра-
Тг:Чi:иКракgва;Р.:ОИЯй3#ЕЯа,н!е5т/32нРЛт:.зиСекКнРиегТааРнеН%иПваiРТдИаЯТс%

•сч,йта  само  като  изріаз  .на  вн`има`ние  и  обикновена  веж-
ливо.ст.  И3пращането  на  книги  и  списания,  издавани  от
тесните  социал,исти,  идва да  покаже,  че  те  продължават
да  се  отнасят  все  със  `същото  уважеіние  към  Плехаінов.
За  това  говори  и  организираното  в  Партийіния  доім  `п.рез
януари  1912  г.  чествуване   35-годишнината  на  социал,де-
.мократическата дейноIст на  Плеханов.З1  На това .съб`рание
р,еч  произнесъл  Хриісто  Кабакч,иеJв.   Гео`рги   Кирков  като
секретар  іна  .партията   личтіно   информирал   Плеханов   за
съст,оялото  се  в  негова  чеіст  ісъбрание,  като  му  изра3ил
от  името  на   българісгкия  прол,етариат  при3нателност  за
неговите  произведения,  които  са  помогнали  на  българ-
СнКаИуТчениРяабс:ТцНйИаЦлИизЁам.92аЗбеРаТНай-СЛОЖ`Нитевъпросина

Кат.о  революционн.о-марк.сиіст,ко    течение   във    Втория

*НаТрекРсНиас:#3Лн::::%Т;ЬОлЦеИхааТнИОfвТИт:g#Кf&П#.е`::РеаВн°аТ#
яірко  изявена,  когато  той,  заедно  с  Ленин,  участвува  в

€%Е,g::3тПиРй?нТиИ:л:!Е:ВнИт#Т#еЗ,:З:,%ИеСнТнИЗ:РоРмЦеКнИ;СиТЕсИкаТLР:
да  спрем  вни`маниіето н.а  нашите   чtитатели,  тъй   кат.о   те
обясняват   піоложението,   че   не   по   всички   въ,про,си   на

З.  Гл_ы_днеg.  В.  И.  Цnт.  съч.,  с.  78-79.29  АдП_А.   1560.
3o АдП_А.  709-д.

:;  ЁдЁ:аебдО.ТЕБ:Б':%5?е2С,ТЕЕ:`.`.Nб9Р7359:і   18.   1.   1912.
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тdктиката   и   істраiіегйmа   .сjiед   нреми,йаваПето   ёи   kъм
мсіншевиките   Пл,еха`но.в  е  зае`мал  погреш`на  позиция.

И3вестно е,  че  когато  ревіолюционното  движе,ние ,в  Ру-
сия  беше  в  отлив,  в  партията  се  появиха  левите  и  дес-
ните ликвидатори.  След поражtението на  революц,ията  от
1905-1907  г.  Ленин   поліож,и   големи  усилия  да   запази
и  сп,ечели  Плеханов  іна  страната  на  революцията.  К,ри-
тикувайии   нег,ОЕіите   политичіескjи   въ3глеіди,   той   неед,н.о-
кратно  отбелязваше  положителното  з,начение  на  Плеха-
іновитіе    изка3вания    п.ротив    ликв,идаторите,    махиістите,
боготърсачите  и  т.  н.  Обя,сняівайки  своята  антил,иtквида-
торіска   пю3иция,   Плеханов   съобщава   през    1911    г.   ша
Кауцки:  „В  настоя.щия  `мом,©нт  Цеінтралният  комитет  се
намира  под  влияние  іна  болшевиките.  В  ,редакцията  `на
Централния  орган  болшези,ките  се  намират  ,в  болшин-
с'твото.  То.ва  е  достатъчно,  щото  меіншевиките  не,прекъс-
нато  да  се  въ,змущават  против  партията.  Н,о  то.зи  път
tработата  отид,е   твърде  надалеч.  Недіоволнит.е  и,скат  да
ісе  ликвид,иіра  партията.  да  се  ликвіидира  парт.ията,  това
о3,начава  тя  да  .се  ра`з,руш,и,  това  е  імною  добре  изве-
ст\но  на  всички.  А  меншевиките  това  и    искат.  Те  и3каз.
ват   мнение,   че   щом  \паіртията  ісе   л.иквидира,   ще   бъде
свикана  ,конферіенция  3а  оірганизираін.ето  іна  нова  и  то-
гава   меншевиіките  `м,и,слят,   че   ще  ,се   създадат  условия
те  да  tста`нат  болшинство.  Те  считат,  че  за  постига,нето
на  тази  цел  !в.сичко  им   е  іпюзволено.  ПО  този  іначин  у
нас  има  социалдеімократи,  които  ,съзнателно  работят  3а
ликвидирането  на  ,собствената  си  партия.  Това  е  шечу-
вано!  И    ето   3ащо   аз   с,е   раздел,их   с   нашите   сегашни
бунт,оIвници   (,с  тез,и  „ликівидатори").  Това  тях  ги  дра3н'и
|и  те  .с.еГа  |с  гtОлям`o  ,ОЖеСточени`е  ме  нападат.33  Вере|н  на
те3и  си  убежде.ния, ,пр,ез  май  на  1909  г.  Пл.ехашов напус-
нал   редакцията  .на   меншев,иш,кия  в.   „ГОлос  Социалде-

#и°ЁРк%Тяа`;'боарiМиакЛi,Ои:Роg#яТ::аоgщР:есдт%::'#::адg:ж=':`::е:
Ру`сия".   Скъсвай-ки  .с  ли,ківи,даторите,  Плеханов  оібеди,ни
о,коло  себе  си  групата іна  м.еншевиките-партiийци.  Ленин
считаше   за   необхо1имо   да   се  ,сближи   иіменно   с   та`зи
група   на   меншевіиките-партийци   начело  с   Плеханов.34
Плеханоз  сега  е  заедіно  с  Лени,н  в  ріедакцията  на  бол-

::  #е%Ъ# Ь'.ОjiРО€8#дf.НТ%, Тс?У4i%`.`.  Сб.  6.  М.,   1928,  с.  228.
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лидерът  іна  ме.ншеIвиките-,партийци  „защищава     партий-
Ната линия".35

Но   макар   и   на`мирайки   се   в   б,лок  с  tболшевиките,
Плеха,нов  никога  не  забравя  да  подчертае,  че  неговите
та,ктичес,ки  възгледи не са  се  и3менили.  „доколкото,  пи-
ше той,  другарит'е  „б,олшеівик1,1"  се  различават  от  мен  по
те3и  въ`3.гледи,  дотол,к.оіва  ние Iсміе  били  и  ще  си  останем
протиЕшици.  Едно  нещо  .е  оібаче  ПРОТИВНИК,  а  друго

83#Ее:икВи:а:.о%:tр::еiТеОнГиавЕапр%:и.бЪндоа::Р::ИмВаГмИКпрНа:
во да  гледам  на  тях  като  на  врагове,  даже  само   и  3а-
то.ва,  че   іние принадліежим  към  ЕдНА   И  СЪЩА ПАР-
тия."36

В  тези  г,о,ди.ни  Плеханав  аіктивно  сътрудничи  в  бол-
шевишкия   востіник   „Правда",  помества  в  него  ред,ица
статии  против  ли1квидаторИте,  3аради  които  те  |ОткриВат
злобна  каімпания  против  него.  И3в,естIният  меншевишки

ЁБ%ЕЕ8:!Е::ОиВстИiСiКеас:и%а#нетеТранаПЕ#g:g;ПщЛ€ХсаиН°пВозНваолСЁЕ
да  приведем  тозіи  документ,  тъй  като  тоIй  е твърде    по-
ка,зателен.   В   писмо   до  А,кQелрод  той   пиш,е:   „Ка`то   се
имат  предвид тези  пріийоми,  към  к,Оито пtрибягва  Плеха-
нов  в  тіече,ние  на  по`следіните  години  от  своята  литера-
турна  борба  с  мс`ншев,иките   „л1,тквидатори",     намерили

g`.а#Б=3д:?`?ак%::gед3мgs:ОiВиИзТиераПтОСрЛуесдкН:ИтаСсТоацТиИаИлде:мЪо:
кірация,    дискредити,рат   я    в    оч,итіе   іна    рабіотіническите

#ваiСЬИат3анТеРсУъТ:НмЯеВс:Ти,мН:й,::Т:а:%-'FсаТдаоТтgйТ.чОстРваоЗтВ:ИТнИаесgц&:
алдемократа,  но  и  с  честта  на   всеии   уважаващ     себе
си  пиісател  и  пол,итически  деец,  ние  ое  об,ръщаме  към
авторитетіните  пред,с.тавители  Iна  международн,ия  социа-
лизъм   с   молба  да  се  организира  съд . . ."З7

С  цялата  с.и  ревіолюциIоніна  страст  и  талант  Плеханов

:8ogВКг:ЮтЧоВйа  в%зобб:]РобваяТваа   Е,9:g,Е`,:,етЛоИfнВаИТсавТоОяР И,:анеЕнРие:

35  Пак    там.    Т.    16,    с.    139.
36  Сп.   „Исторический     архив",   №   6,1956,   с.16.
37  Социалдемократическое  движение  в  Рсм=сии.   Т.   1,   1928,  с.  391.
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социалдемократа".  По негОв  израз  той  не tможел  повеч.е
да  м"чи,  когато  преживяваният   партиен     кризис  за-
плашвал  ,саIмото  ісъществуваініе  іна  ,партията.  И  колкото
по-често  се  чували  меншеівишките  лозунги  за  напуска,не
на   нелегалната  парт.ия,  колкото  по-ясно  се  откроявал

g::рИгТиИчЧне:К#ЯлТеkИаЁоИвЛ%СёОе8`##kТавМаgлНШс.е%%:ЪLМ:в:ОкЛиКт%:аПО-
В   тази  тежка  іза  іпартіията   борба   на  два   фронта  -

против  ликвидаторите  и  отзовистите,  Плехаінов  станал
идееін  ръководител  на  групата  ,на   меншевtи,ките-партий-
ци,   които  .в   бор.бата   ,за   запазване   съще,стівуванIето   на
н,ел.егалtната   партия   ісе   ,сближавали   с   болшевиките   в
борбата  против     меtншевиките-ли,квидатори.     В     бол-
шинствотю  си  tменшевіииите-паIртийц,и  били  рабошици  и
това  ги  улеIОнявало да шамерят общ  език  с  работіниците
болшеви,ки  по  места.  Обаче  Пл,еханов,  изказвай,ки сё  за
€Ф.±.r5^е_Е.±.З__С_б_О_J1ШеЧТТте,биi-i-Б-*й='iiё:f=-а=`=I=8Еааменшеви`ките.-партийци,    които   се наричали  плехано\вци,
на  позициите  на  болшевIиките  по  всички  въпро,си.

д.  Благоев  се  солидаризирал  с  изказването  на  Пле-
ханов   против   меншевик,ите-ликвидат`оіри   и   с   неговото
искаіне  да  се    запа3и  и  укрепи  легалната    организация
и  п,риветствIувал  излизането іна  Плеханов  от  меншевиш-

ggЕеВелС:#g#даГоОрЛсОкСиСиОдЦеТи:3Л8'дТ:::,?:еТа;:цЕОайлТсiПиР%:°3,8g:

:#z;ваПЕ%iГВкоОиНт%З:в#хеаВ,И:еИсLКе°:ИТ]%o7гТЛпеаХратНиОяВтаК%::
че     не  съ1цествувала.     Когато  в  България      пристигат
първ'ите  извіестия  3а  появата  ,на  ликвидатор,ите  в  ру.ска-
та  социалдемокрация,  „Ново  време"  пише:  „При обIсъж-
дането  іна  този  въпрос   ісе  пояпвили  дейци,  които  не  се
стеснявали  да  заявяват,   че  партията  е  толкова  де3ор-
га.низирана  от  реакцията,  че  всъщност тя  не  съществува
като   организация   и   затов'а   тя   трябва   да   се   съ3дадё
оітново".39  На този  антипартиеш  възглед тесните ісоциали-
сти  противопоставили  възгледа  на  болшевиките.

Ра3бира  се,  теоните  социалисти  в  България  се  обяви-
ха  за  3апазването  на  нелегалната  партия  в  Русия,  но
те  не  можаха  да  ра3берат докрай  болшевишкия  възглед
3а  прилагането  и  използването іна  нелегалните  и  легал-

З8  БлсЕеоLB8,   д.   Соч.   Т.    14,   з.    17-49.
39  Сп.  „Ново     време",  №  4-5,1910,  с.  304.
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Е]ите  форми  на  борба  в  уСлоВиЯТа  На  рёайция.  В  очйТе
на   тесните   социалисти   болшевиките   се   явяваха   ярки
привърженици   само  на  нелегалната  дей,ност  и  те  по-
греш'но  приписваха  на    болшевиките    твърдението,    че
партията   не   можела  да   съществува  иначе  освен  като
нелегаліна  организация.40 Трябва  обаче д\а  кажем,  че тес-
ните  социалисти,   макар  да  не  міожаха  правил,но  да   се
ориентират  в  идейните  борби   на   руската   социалдемо-
крация,  те  подкрепяха  Плеханов  против  лtиквидаторите
и  по  това  с  Ленин  те  са  солидарни  напълно.  Тесните
социалисти  напълно  в  духа  на  революционния  маркси-
3ъм   разбираха,  че  борбата  за   запа3ването  и  укрепва-
нето  на  партията  в  годините    на  реакцията  е  един  от
най-важните  въпроси  на  революционното  работническо
движение.  На  тесните  социалисти  импонираше  борбата
на  Плеханов  3а  запазването    на    партията  и  те  че.сто

:аИ:#иатТеН::ОкВвИиТдеа%рМиИ::еzРесМеептНеамg:Е§:::т:Р::Ис:абнЪи%:
„Любвеобилният  Исус  казваше:  всичко  се  прощава,  но
грехът  против  духа   светого  няма  да   се  прости.   Всеки`предан  члеін  tна  нашата   пар"йна  орігани3ация  трябва
да  каже днес,  видоизменяйки  малко горека3аното:  всич-
ко може да  се прости  освен покушението върху живота
на   нашата   партия."41

друг  въпрос,  по  който  тесните  социалисти  подкрепят
ше Плеханов-меншевика, а Плеханов-революционера, то-
ва  е  борбата  му заедно  с  Ленин  и  бо`71шевиките  против
троцки3ма.

Борбата  на  тесните  социалисти  се  съвпада  по  време
с  борбата  на  Ленин  и  болшевиките  против  центристка-
та  линия  на  Троцки  в  руската  социалдемокрация.  Фрак-
цисшната  дейіност  на  Троіцки  заплашваше  самото .съще-
ствуване  на  партията.  В  това  трудно  време  само  бол-
шевиките  и  Ленин  се  проявиха  като  истински  револю-
ционери,     отстоявайки   мъжеств,еніо  партийността  в  ра-
ботническотіо движение. Още іна Пражкогго съвещание на
РСдРП през юни  1909 г. Ленин предупреди за о`пасност-
та   от  отзови3ма   и   при3ова   всички   партийни   к:или  да`

кание   учеhой   степени  кандидата   исторических   наук.   М..    1954,   с.
316-317.

41  Сп.  „Н а к о в а л н я",  №  79,  9.  VI.  1927.
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се   сплотят  в  борбата   3а   запазването  іна     нелегалната
паіртия.  Против този ленинс1{и план се обяви  Тро`цки. Из-
ползвайки  естествения     стремеж  \на   работни11ите     към
единство,  Троцки   се   обяви  за  „и3вънфракііионен"   гла-
шатай Iна  един,ството.  В  своя  вес."ик  „Правда",  издаван
въ,в  Виена,  той  проповядваше  вредната  теория  за  съжи-
телст.во  на  революцио`нерите  с  опортюнистките  елементи
в  една  партия,  като  сіе  істремеше  да  ги  обедини  іна  без-
принципна   ,Основа.

Ленин разобличи Троцки, показвайки лъжливос" на
неговите  твърдения,  че  уж  той  стоял  над  всички  оста-
нали  фракции.  Тази  тріо,цкистка  ма1іевра  беше  разоIбли-
чена  и  лично  от  Плеханов,  който  също  се  опита  за
известно  време  да  Iстои  над    останал.ите    фракции,  но
беше опроверган от практиката 'на  революционното дви-

;иеЕ#еhаЧео8т;ЕУЕ:3сg3иб:д%:ей':ЁВ::вфаРтак#ИfБ3Е.iи%мГ::
представляваше особено  голямо  зло  и  опасност, защото
прикриваше  своята  опортюнистическа  природа  с  фрази-
те  за  „единсiво".  Разобличаването  на  троцкизма  се  явя-
ваше  важна  задача  на  болшевиките.  В  тази  межпуна-
родна   кампания   актив.но   участвуваха   и   българските
тесни социалисти.

Като  глашатай  на  центристите  в  международната  со-
циалдемокрация Тро1іки  беше  се заел  с  мисията  на  кле-
tветник  .спрямо  революционните  елементи  в  социалисти-
ческото  движение.  На  28  аВгуст  191О  г.  той  пу6ликува
в  органа  на  Германската  социалдемократическа  партия

Ёлаев[е2тнсиечпетсекмав$:атgтоз:.ппоолдоо%:Еи::3тзярz,3Еа:;бплаирктуивя;
и  против  теанйте  с'сщиалисти  в  България.42  Теаните  со-
циалисти  заедно с Ленин и Плеханов  протестираха  про-
тив  клеветничес,.ките  статии  на  Троцни  и  искаха  той  да

Ё:Ёеатдавде':вg:ЕЪТоетРе::ЦИлО:НнаиЛне,НЕ:giа"нВовЦЯиЛаБ:р%Ткаи"оЯi
името на РСдРП,  най-бе3церемо'нно се крити`тува  цяло-
`+о  социалдемократическо  движение  в  Русия  и  се  прави
отiит-t то   даг  се   представи :зад   гра'ница  'в   най-мрачни
краски,  където  царяло  упадък,  безсилие  и  разложение
на  сюIііиалдемо,кратическите  !сили  в  Русия.%

ат!`;  №  15-16.12  сентября   1910.
4в uс"::  :,`R а'й-м-у-,L-и-ё-т"-.-№  6;   1964,  с.14-15.
42  Вж.  сп.  „С о ц и а л д е м о к Р
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Клевет,ниЪеската  аналогична  статия,  която  Троцки  на-
`gвg=арзИанПаРОсТЕГгоТЗgЕ=ТЁ:i;±О$`ь`й'аhИл±:~та_±_П_вП'%°ъЯл`гОа#яОГКИбеЕшаё

ЁЁЁЁi:исН:н::ТщО:::Гр:ЁВиЁя:т:ааgт#з:е:B:;Н::г%ЁЁК;:i#и€:иЕкЁ:::gа;ТЁОлV;[Ё
Пт8#а,:°иГая54ЁЁЯеХпарп=uбтЯдВii$.й.`=тVр_8_:_иf=r%=гП8в===ТООбеМдаиЛнКиО.
телна імисия.44  В  срещите си  с Троцки  тосните социалисi
ТзИанС=%еесЕиЯСпНоОсюИ{п=3=еоГ;ОтъБ±ЧiНОi^Гз_Uа±Ц*хLаа,ШчИеТ=всСе#иИаоЛпИиСi
за  намеса  и  посред,ничество  е  безполезен,  тъй  като  пар-

:#::аиНт::::ака::МнаадмаарСfс#зб#дНрИебСноЧбУуЖрджИоаН3аниП%gЕЕg:

ЁтgЁ:IиИШяtн#5:[iБI:ВалСв:а::Т:ртоеЕЁ::ЁВм°еЁI:н#О::Ё:;ИизЁЁ:ЁЁ:Ёаи:зЁ
вестно,  в  отговор  на  тая  клеветническа  статия  на  Троц-

#ЕЕиа:л#з:м3:к:уЕиа:нпЁраалFк:,,ьс€т;Ё.;;6:оБтегfр3ЁЁg;±ат:р3оЁ::;атЁ:g
та  писмо  до  редакцията  Благоев  пише:   „Той  дори  ни
заплашва  с  интернационален  съд  за  това,  че  в  нашия
партиен  орган  „Работнически  вестник"  споменахме,  че
той   „ще  бъде  съден  от  партиен  съд  за  неверни  съоб-
1цения  в  немския  печат  3а  работите  в  руската  партия".

Ё:О&ЕОпБ%ЁиСенГ:вgяИк:д:.Т.37Г°  СЪРдИТ  И  ПРедполагаме,  че
От  статията  и  писмото  на  д.  Благоев  оедакцията  на

„Социалдемократ", в това число Лени.н и Плеханов, нау-
чават  за   острия  конфликт,  настъпил  между  Троцки  и

8:::88:g::ес:3:#:ЛсдъеоМт%%ЁgfвИ}в€Е:Л8:3бСаИтаС,ЪggяРтЖ?

ig:НfаЕс=П:Л:тХЁЁЁЁZВоЁдиЯgТеър:а:ла°и:т:е;,::Ёg8КвИЕ3р:и:ве:ТтИв:у:веКа:хЁевgСgО;-

Ёра::::РОтВраоНiИке:.°іБаУдЧеайВсатЁЕ:ьлЧнеосЧЛевХаg3Бб:етае:§g:#:
троцкистката  линия  в  международното  с.оциалистическо
движение  тесните  се  оказаха  в  един лагёр  3аедно  с Ле-
нин и Плеханов.

` М  %юq И.  И3  борбите  на  тесните  соI1иалисти против опортюниз.
иа  на  11  Интернационал.  С.,  1964,  с.  66-71.

45  Пак   там.   с.   69.
"  БлLа2»,.G,    д.     Съч.    Т.     14.
47  Пак   там,   с.    170-171.

15о

Троцки   не   мислеше   да   приключи   кампанията   си   с
българските   тесни   социалисти   само   със   споменатата
статия.   Той   положи   големи  усилия   с  цел   да   създаде
сред  другит.е   партии  атмосферіа  1та.    нетърпимост    към
тесните  социалисти  и  да  подготви  социалистическото об-
ществено  мне,ние  за  груб  натиск върху тесните  социали-
сти,  за  да  бъдат  принудени  да  капитулират  пред  реви-
зиісши3ма  и  да  се обединят с широките соци,алисти.48

Партията  на  тесните  аоциалисти  доібре  разбиіраше,  т1е
на  конгреса  в  Копенхаген  предстои  да  отстоява  своята
по3иция   против   обединението.   Но  тя   3наеше\и   беше
уверена,  че  в  лицето  на  левите  и  по-специално  от  стра-
на   на   руската   социалдемокрация,   представлява`на   от
Ленин и  Плеханов,  ще  намери  подкрепа.  Тесните социа-
листи  схванаха  това  и  никак  не  беше  случайно,  че  те
решиха  да   изпратят  в   КОпенхаген  такава   внушителна
и   многобройна  делегация,  каквато  досега  не  бяха  из-

ggакЩо::Бёс3анаПРиЪ:т:;:аЁ%:енГаалЦаИЯсеНавъТзегСлНаИвТяев:О:#:::С::
ръководителя   на   партията  димитър   Благоев.   Членове
на   делегацията   са   едни   от   първите   му  съратници   -
Г.  Кирков,  В.  Коларов  и  Хр.  Кабакчиев.  На  този  кон-
грес  руската  делегация  се  оглавява  от  Ленин.  Плеханов
също тg,ка  присъствува  на конгр_еса. даже неговият про-
пуск   за   конгреса   като   7телегат   на   руската   партия   е
інапиісан   саміоIръчтно   ,от   Ланин.49

В   Копеттхаген   Благоев   3а   пръв   и   последен   път   се
среща  с  Плеханов  и  Ленин.  Особено  трогателна  ё  сре-
щатiа   му  с   Плеіхан.ов,  с  к'огото  те  ттоддтір,жат  пис`мени
връ3ки  още  от   1884  г.   „Аз,  пише  Кабакчиев,  си  спом-
ням  срещата  на  д.  Благоев  с  Плеханов  на  КОпенхаген-
ския конгрес.  Първите думи, с които Плеханіов се оібър.на
в  тая  г0реща  паметна  среща  към  Благоев,  бяха:   „На-
ш.ет,о   дело   успя".5О  На  конгреса  в  Копенхаген   тесніите
соццалисти   отстояраха.   твърдо   своите   цлас.о,во-револю-
11иісш,ни  по3иIции  в  .б\орбата  против  ощоіртюниз!м`а  както  в
България,    така    и    на    международната    арена.    ПЬи
обсъждане  на  въпроса  за  „единството"  в  международ-
ното  социалистическо  движение,  за  кооперативното дви-

-+;зл Ьч*_и#,ОТБО.В'с.:.иЩ:  К:gНi6;;ов7§:  с".,  с   іо2.

50  і(абaкt!t{GG,   Хр.   Спомени.   С.,    1956,   с.   ,66.
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жение  и  др.  та:іните  социалисти' заеха   по3иции,  близки
до болшевишките.

Тук  Плеханов  и  Лешш  стават  свидетели  на  схватка:

::и.МRgгдаУтод€:е:,%:iТжед:::::,Нр%tеътИзаШИРпОоЕИоТ:а:3:i{оаЛнИ:`
Бал1{.аните  и  В.  Коларов  проIчел    декларацията  ,на  пар-
тията   по  този   въпрос,   Я.   Сакъзов  се  и3качил   на  три-
буната  и  заявил,  че  прочетената  от  Коларов  декларация
е  обща  декларация  на  двете  фракции  в  България  и  е
т1одписана  от  социалдемократическите  партии  в  Румъ-
ния  и  Сърбия.  С  това  Я.  Сакъ3ов  се  надявал,  че  с  тази
първа  обща  декларация  на  двете  социалдемократически
партии  в  България  ще  се  направи  първата  стъпка  към
тяхното  окончателно  обедиінение.  Васил  Коларов  обаче
заяв,ил,  че  Сакъзов  представлява  ед,на  партия  в  Бълга-
рия,  с  която  тесните  социалисти  нямат  нищо  общо,  и
нямат  никакви  намер,ения  да  се  о`бединяват.51  КоIпагю  на
конгреса  Сакъзов  изложил  своето  становище  за  обеди-
няването   на   социалистическите   сили   в   България,   той
получил  подкрепа   само  от  Троцки.  А  когато  Коларов
възразил   на   Сакъ3oв,  Трсщки   му  направил  забIележ1{а:
„Вие постъпихте  міного  нетактично".  „Аз,  пише  Коларов,
му  отговорих:   „Ние,  тесняците,  сме  такива  -  каквото
мислим,  го  ка3ваме,  без  да  държим  сметка  дали  харес-
ва  това  на  присъствуващите  или  не."52                           j

По  време  на  коніреса  Плеханов  поставил  въпроса  3а
необходимостта  от  обединението  на  левите  сили  в  Ин-
тернационал  за  борба  с  активизиралите  се  в  Интерна.
ционала  опортюнисти.  С  тази  цел  е  проведено  и  съве-

FиааНлИне::еН:а::::::яСО::аЛкдоенМг;:8:.ТИз::а:Ё::еLНаа:9вИ;
съвещание,  както  и   сам  Благоев   пише,  е  била  да   се
обединят силите на  революционните  марксисти,  за. да  се
води  една  по-еінергична  борба     срещу     засилващия  се
опортюнизъм.  На  това  съвещание  от  страна  ila  руската

gкааРтТаИЯ_ПhFСБСлТаВгУоВеавЛ:Т.еНкИиНр#овГЛ€:%НиОяВ+аа%:,бчЪеЛГшаZ:
роките   социалисти   не   са.`+пока`нени   н.а   съвещанието,
пока3ва  родствената  близост  между  тесните  соц-иалисти
и  руските  социалдемократи,  представлявани  от  Плеха-
інов  и  Ленин.  На  Благоев  на.прtавила  в,пе.чатлание  актив-

::А:#8g,'ВЁ.СПс'пМОемНgЁиf.tс:95286.7?.267.
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ността  на  Плеханов  на  това  съвещание,  на  което  той
обър,нал  внимание  върху  обстоятелството,  че  както  вся-
коіга,   така  и  в  Коtпенхаген,  оіпсртюниістит'е  установяват
контакти  помежду  си,  Обедрняват  се,  подкрепят  се,  до-
като  марксистите  ,не   правят  това.53

След  КОпенхагенския  конгрес  В.  И.  Ленин  е  принуIен
да іотбележи,  че  левите  оіще  [Iе  са    готови  3а  решитеmю
сражение   с   опортюнистите.   ТQй   пише   с   горчивина,   чс
раз`ногласията  на  революционните  марксисти  с  ревизио-
нистите  едва  се  набеля3ват,  че  „борбата  с  реви3иони3ма

fц%::Е:{Ч:еоНг%'сНъОвпТааiЗеИнибеО,Е:аобсЩт%,ятg.:gтдв:ото:е#:нНиОi`.5:
Плеханов  представляват  заедIчо  руската  социалдемокра-
ция,  за.силIва  доверието  на  тесните    към  Ленин,  когото
те  до  вчера  счілтаха  за  бланкиіст и `привърженик  само на
нел`егалните   методи   на   действия.   И   позицията   на  тес-
Iните  ссщиалисти  с  Ленин  е  схгjдніа,  и  личните  ио.нтакти
са   установени.   „3а   нас,   българските  социалдемократи,
пи111е  Хр.   Кабакчиев  в  спомените  си  3а   Ко"нхаген,  в
онова  време  Плеханов  беше  още  обиколен  с  ореола  на
всеобщо   признат   теоретик   на   марксизма   и   вожд  щ
руската  социалдемокрация.  Неговият  авторитет  и  влия-
нието  му  върху  нас,  върху  партията  на  тесните  социа-
листи   бяха   грамаши.%5

друг  въпрос,  по  който  тесните  социалисти  се  солида-
ризираха  с  Плеханов-марксиста,  това  беше  въпросът  з'а
Балканската  федерация.   Гледището  на  тесните  и  Пле-
ханов  се  различаваше  от  това  на  Леінин  по  въпроса  3а
пътищата  и  силите,  3а  осъществяването  на  Балканската
федеративна  република.  Макар  тесните  и  Плеханов  да
не  разбираха по ленински  въпроса  3а  федерацията, това
тяхно  гледище  е  общо  взето  марксистко,  1штернациона-
листическо.

Разбиранията  си  по  балкаIнските  проблем.,и  Плеханов
е  Раз.ривал -по  разлиi{ни  новоди  на  международните 'ко1±`.•греси  на  Втория  интернационал,  в  разговори и  беседи с
•б.ългарсkите  соцйалд€мократи,.а= така  също  и .на  стра:ни-
•цйте  на  ftуския ,социалдемократически  пеdат.5б  Възігледи-

JJ  ЬлсI3.е8,  д.  Съч.  Т.   14,  с.   120-122,
64  Лен;ш,  В.   И.   Съч.,  Т.   \6`   т...   ?.91.

5:й"нб„а7К#t#g,g'л?Рй.СйО3М%Ё:#::iСнЪ:'.:,:iе6р6iационалнитевръзкина

%:: Тё7#,е:.ИТ7§_Рfg7.ЛЮЦИОнното  работническо  движение  в  България.
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те  на  Плехано1в по въпроса за Балканс'ката  федеірация не
се  различаваха  от  тези  на  Маркс  и  Енгелс,  които  счи-
таха,   че   рациоtналното   разрешение   на   балканския  въ-
прос  може  да  се  постигне  само  като  се  създаде  феде-
рация  на  балканските народи.  Плеханов знаеше, че та3и
идея  намира  гореща  подкрепа  и  сред  представителите
на  прогреси,вната  обществена  мисъл  както  в  България,
така и в другите балкански страни.

Напълно  в  духа  .на  Първата  балкан,ска  социалдемо-

ЁЕ;:Б:е'С]К9а[ОК::FфвеРпеиНаЦмИоЯ'дgЪСсТоО,:#наскСаетаВсоРцеиЛаГ#тиПчРе:3
ка  работничеіска  федерация  Плеханов  и3тъква  опа€ноіст-
та,  която  представлява  империали3мът  за  св.ободата  и
нацисшалната  `независимост   на      балканскілте     стран,и.
Плеханов   я.сно   виждаше,   че   стремежите   на   империа-

ЁЁЁЁ::i,зн:іеаgУауЛzеаiН%ЯзВзи%#иОТисъКТЪgС:О€Ге;Ё€иЁяЗ-`ТIн%:3Ё:аgл:к:аан:ЁЁеЁ€#Ё::
ханіов   яс,но   сочеше,  че     `пріо.лет,ариатът  на     Балкаіните
трябва  да  засили  класовата  борба  срещу  буржоа3ията,
а   социалдемократич.оските   партии  да   се   борят   против
на,ционалистическата  политика  на  балкан,ските  буржоа-
3ии,  за  мир  и  единство  на  балканските  народи.  Проле-
тариатът  според  Плеханов  е  о.на3и  органи,3ирана  сила,
иоятd  единствено   місже  да  о.суети  империалистическите
домогва,ния  на  Балканите.  „На  Изток,  пише  то.й,  както

gдЕоаВ'%:КЪсБееідсОiРвГааiНаИ3gР%gраgатаСИg2НмаирГРБЛае::Е:аТнаай?
близка  задача  е  да  се  организира  обединението  набал-
канските   наро.ди,   които   ще   турят   край   на   д.нешното
ра3деление,   предста.вляващо   непірекъснат   и3точник   tна
най-пнуіони   дипл.с»матически   интриги."57

Плеханов  виждаш.е,  че  Балканската  война  іможе  да
бъде  прелюдия  іна  .един  бъдещ  свіетов,ен  п,ожар,  и  пре-
дупреждава.ше  работниците  и  техните  партии   на   Бал-
каните   за   застрашаващата  _ги   опасно,ст.Той   виждаше
оібективнФ   прогресивния  характер   на   Балканската вой-
на  и  вя.рваше,  че  балканските  наро.ди  и  по-специално
България   в  тази   справедлива   война   ще   поібедят  Тур-
ция.  докато  тесните  ,социалисти  подцениха  до  изве1стна

57  АдП,  ед.  хр.  А.   69.1;  ВекоG,  А.   Цит.  статия.  -„И 3 в ес ти я
на  Института  по  история  на   БКП",  №  31,  с.  308.
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степен обек"вн.о  прогресивния  характер  на  войната,  то
Плеханов   счита,   че   България   ще   победи   във  войната
и  іна  тази  победа   като    интернационалист    той   ще  се
радва.   Ето   какво   пише   піо   този   повод  до   Плеханов
Иван  Клинчаров,  член  по  това  време  на  тесноссщиали-

§*ИzЧзхекСЕКоа:лSеъдз:к:и:Т::'зПю:Г:::::х:.йТ#:Ё::адЖ7еГна:Р::д;д:К:ОЁа:Т:
лех,  че  войната  на  Балканите  така  бър3о  щ.е  избухне.
МаЛко  по-късно,  когато  ние  с  Вас  гоIворихме  3а  война-
та,  която  вече  се  чув.стівуваше  и  когато  Вие  ме  уверяівах-
тіе,  че  България  щіе  піобеди  Турция,  аз  във  всеки  случай
се  страх`увах  3а  своята  родиіна.  Сега  виждам  други   р,е-
зултати.  Ни.е  с.е  намираме  пред  Чаташжа,  където бъл-
гаріската  а,рмия  превзе   12  турски     уиреплешия    и     аио
не  беше  х.олерата,  която  ни  препречи  пътя,  то  ниеIбих-
ме стигнали до К,o.нстантиноtпол." Инфоірімациите, кіоито
идват  от  България,  затвърждават  убеждението  на Пле-
ханов,  че  това  е  война  справіедлива,  Освободителна  за
•пороIбеното  балкаінско  Iнаселепие.   ,.Турските  властници,
пише  му  Клинчаров,  ,както  в  КОIнс.тантіи'нополскот.О    ос-
маінско аге,нтствоі разпріостраняват слухове. че бългаіріска-
та  армия е  и3тощена  и іне е способна да  пріодължи  вой-
ната.  Това  е  лъжа.  Аз  Ви  уверяваIм,  другарю,  че  ник,о-
га  война  против  Турция  не  е  била  така  популярна, как-
то  .сегашната.   Намирайки   се   в   полка   и   участвувайки
в  с'раженията,  аз  ежеминутно     и,мам  въ3міожност    да
наблюдавам  х.ората  и  нещата.  И  доколкото  съществува
потребност  по-дълбоко  да  надникна  в  останалите  съби-
тия,   аз   мога   да   Ви   докажа,   че   бълга,рските   войници
стават  все  повече  и  повече  .не3авиісими,  че  те  са  готоіви
да  поIбедят  турците  и  да  .отидат  зад  КоінIстантинопол."59

до  известна  степен  тесните  социалисти  са  изненада-
ни  от. всенародния  подем,  с  който  е  посрещнато  обявят
ването  на  1юйната.  Там,  на  фронта,  сред  войниците  те
са  възпламе.нени  от  народната  радост  и  віс,е  повече  с.е

Ё#адт:а:аЁшо;#`::Ё::ЁЁi:асРтаСуВддОеобнОтйИSТне*е%Нн%Х%а:Р::Ё:;:поиНс:
получил   мобилизационн.о  и  се  .е  завърнал  ,в  Българ`ия.

58  АдП,   ед.   хр.   Б.   56.   3;   Веко6,  Л.   Циі`.   съч.,  с.   309-310.
s9  Пак  там,  с.  310.  Философско  литературное  наследие  Г.  В.  Пле-

ханова.  Т.  2,  М.,  с.  99.
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МОже   би   таім,   в   Женева,     студеtнтите-ісоіциалистй     са
спорили  за   пренстоящата   война,   но  тогава   не  всичко
им е било яано. далеч от родііната, те не са  моігли да  по-
чувствуват   наістроението   на   масите   и   .сега   коригират
своите  `пред.стави.   „У  нас,   пише   Г.  F,нчев  до  руски  со-
циалдемократи  от  обкръжението  на  Плеханов  в  Жене-
ва,   са   заети   всички,   като   се   поічне   от  бабите  и  .се   за-
върши   с  децата.   В  дадения   момент  България  е   инте-
ресна  в  мно`го  отн.ошения,  но  .най-много  за  мен.  Това,
което   бие  на  о.чи,  е  в.сео.бщият  интерес  на  българския
народ  към  войната . . .  А3  предполагах,  че  ще  бъдасви-
детел  `на  1іорчиви  съ713и  по  случай  войната . . .  Нещо  не-
білвало.  Тук  ще  видиш  такъв  подем на  духовете,  такова
увлечение,   че   трябва   да   бъд.еш   без   чувіство   и   да   не
виждаш   своите   съ,отечественици,   за   да   не   се  увлечеш

:трТgё`i6:еТвОВБаъ::аСрМиОя.ТВпЪоРддоебнЯiРКgисОлТ#а:Я:t'3е:fiЩОбТ:ОхаНав-
vнисон с възгледите на  Плеханов  и утвърждаваха у не1іо
;,'бе.ждеіни,еіто,  че  в,ойната  на   балканtски"з  държави  про-
тив  Турция  е  война  обективно  прогресивна,.

Плеханов   няма   такива   специални   изказва.ния   за
віойната,  за  3начението  на  победите  над Турция,  за  Бал-
канската  федеративна  република  и  пътищата  за  ней.но-
то  осъщіествяване,  каквито  намираме  в  произведенията
на  Лени,н.  Но  по  в.сички  тези  въпро.си  той  имал  собст-
вено   мнение  и  за  това  българските  социали,сти  в  раз-
говори  и  беседи  искаха  да  чуят  неговото  мнение  за  ли-
інията  іна  поведеіние     іна   партията     в   България.     Това
ЯСно  личи  И  от  едНо  пИСмо  на  Ив.  КлИНчаРО.в  от  3  oК-
томври   1912  г.   „др~угарю  Плеханов,  му  пише  той,  ако
аз  не  Ви  намеря,  .Оставям  Ви  тези  няколко  р.еда,  преди
да  замина  за  България.  Вероятно  войната  е  ве'че  обя-
вена  или  след  няиол1ю  дни  ще  бъде  оібіявена.  А3  исках
да обменя :-с .Вас няколко  миісли  по този  пово'д, за да ин-

ЁиОе?`уМ6ТРЁ#инМчОаИрТоевgg'УуГсапРяИлЕаСсОеф:g,еiанеВсаЕелТ:Охан#:Неj
-hа  б.еёедва  `с .него  `по  въпросит-е  на  Балканската` война,

g:вТ:#р::иУЗ%ЕТ:р,:к:::Мё°о'цЕ:лЕg:иИi:СЕБВиал%е::тН#а:::
риалистическіото  ра3биране  на  историята.   „Мислите  ли

::#т€ГаГ#нЛо.6#лО±КоВфа!kо9.н4а5с'леgFё.5т.е3;g.Р.992.1464
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Вие,  както  и  аз,  пише  Клинчаров,  че  балканската  бур.
жоазия,  .на   коят.о  й  липсва  едно  научно  разбиране  за
капитали3ма,  която  е  и3играла  .следователно  своіята  ис-
торическа   роля,  това   войната  го  доказа,   не   може  да
разреши  националния  въпріо.с,  както  това  е  на]равила
6уржоазията   на   Запад.   Мислите  ли   Вие,   както   и   а3,
чё  националното  единство  на  Балканите  ще  се  осъщест-
ви  піо-скоро  под  знака  на  единството  на  работническа-
та  клаіса,  която  ще  въвлече  и  господствуващите  кла,си
в   сферата   на   едни   по-други   политич.ески   условия,   от-
кёлкото  тези,  които  налага  техният  традиционен  егои-
3ъм."62

На  те3и  запитвания  Плехано.в  не  е  имал  възможност
да  отговори,  н.о  неговото  гледищ,е  за  Балканската  віой-
на  и  3а  Балканската  федерация   било  ясно  за  тесните
социалиIсти  и  те  се  солидаризирали  с  него.  достатъчно
е  сам,О  да   се  по.стави   въпроісът  -  как  тесните  социа-
ли1сти  си  представяха  осъществяването  на  федерацията
и  веднага  близо.стта  с  Плеханов  и  различието  с  Ле,нин
и3пъкват.   Тесните   социали,сти   доIбре  разбираха,   че   фе-
де.рацията  като  държава,  която  няма  да  излезе  отрам-
ките  на  буржоа3ните  производствени  отношіения,  не ще
бъде  социали,ст,ическа  държава,  а  държава,  в  която  ще
госпіодствува  буржоазията,  и  следо.вателно  тя  трябва  да
се   осъществи  от   буржоазията   на   балканските   страни.
А  Плеханов  учеше,  че  в  буржоа3ните  ре'волюции  хеге-
мо,н  трябіва  да  бъде  ісамо  буржоазия.та,  на  която  проле-
тариатът  може само да  помага. Той в  никакъв случай не

Ё!:бН::`::ВаОвТ%:F:РТл3еВетО::есЁ:ата3::д:евеоИлХi:цеи=яiРНzМ:Ёа:Ё#::еЁЗЁЁ:

Е:жЗеаiСfеа,Н.%пg,S::ЛНлНеаха%%Е?ибУзРаЕgеа:g'ОgЁgсОтКтРа?Т::Ё'СЕ€

:,3яЕ3:УzСаТВрУеВЁаg:Л:Г::gаащСи:::::Щ,ГнЯтеЪее%k,З:FХ:%Е€
НеговиТе  кла`с.Ови  интереси.  Затова  в  буржоазнодемОкра-
тическит.е  движения  т`ой  трябва  само  да  помага  на бур-
жоазията  и  да  я  тласка  напред,  за  да  доіведе  тя  сама
собствената  си  революция  до  н.ейния  логиче,Ски  3авъР-
шек.  Плеханов  не  ра3бираше  марксисткото  положение
3а  органическата  вРъзка  между  б.ОрбаТа  3а  демОкрацИя

62  Векоб,  Л.   Цит.   публ,,   :.   312.



и   борбата   за   социализъм.   КОлкото   поLголеми   уСпехИ
постигне  прIолетариатът  в  ібіоір,бата  за  ист'иінски  демокра-
ти`чески   пр,еобразоЕіаIния,   толкIов.а   п,овече   ое   іоіблекчава
борбата му за  социализъм.

Под  влия.ние  на  тези  мисли  на  Плеханов  теIсните  со-
циали,с'ти  разсъждаваха,  че  щом   федерацията   няіма  да
бъде  социалистиtческа  държава,  то  тя  трябва  да  се  оIсъ-
щіестви  от  буржоа3ията,  че 'пролетариатът  не  бива  да се
заема с решава!неіо на несв,ойствените за Iнею задачи, з,а-
щото   на   следващия  ден   след  завземането   на   влаtстта
той  ще  се  окаже  и3мамен.  Балкан.ската  федерация  като
буржоазна   държава   тря'бва  да   съществува   дълго   вDе-
ме,  докато  іпролетариатът  израсне  и  укреліне  дотолкю-
ва,  че  да  бъд.е  в  състояние  сам  да  зав,.'iеме  властта. От-
тук  и  іизводът:   ни,е  тряібва   да   принудим   буржоа.зията
под   напора   на   масите  да   съ3даде   Балканска   федера-
ция.  Тази  поі3иция  на  тес'ните  с.опиалисти  пряко  піDоизти-

Е3##Тите'П%':#%ВаСКб?уТрОжоggн3абтИаР:g:в,ОНлаюциХяа.93аКТеРаИ
Следователно  самата  идея  за  Балканіската  федерация

б.еше   правилно   разбирана   от  Плеханов   и  тосните   со-
циалиісти,   .но   те   не   виждаха   движе,щите   сили.   коіито

ТТgбоВтанТоешеднаи:::;FкетСеТрВаЯВнааТ'gоТй°нВ:атабетТсен:Ят:Н€оСцЛиаабл°иС::
тtи  се криіближаваха  до възгледите  на  Ленин,  но те  още
плахо  подчертаваха  н.ейния  прогресивен  характер,  като
акцентуваха  п.овече  на  завоевателната  политика  на бъл-
гарската   буржоазия,   іна     династ,ическите     интереси   на
балкtаінаките  буржоа'3іни  правител.ства.

§2.   Г.  В.  Плеханов  и  поjlемиката  „неутрални
ли трябва да бъдат профсъюзите?"

Ра3личията  на  тесните  социалисти  и  близоістта  на ши-
роките  с  Плеханоів  най-ясно  изпъкват  при  полемиката,
която  с.е  поведе  в  България  и  на  междунаріо.дната  аре-
н.а  ,піо  въ,п.роса  за   взаи,мсюітніоIшенията  ,между  партията
и   ,синдикатите.   В   тази   полемика   тесните   социалисти
проявиха  истин,ско  творческо  и  революционно  дръзніове-
ни.е,  без  открито  да  .се  обявяват  против  Плеханов,  въ.п-

W  ьж.  jииге6,   д.   Цит.   съч„   з.110-111.
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реки  Явнbто  Различйе  в  Техіните  въЗгледи.  Плеханов'mе
1іIеутралиістки   възгліеди  3а  профсъюзите   влtизаха   в   про-
тиворечие с марікаи`стките възгледи на тесните социали,сти
3а  ібліизки   идейни   и   организационни \вр_ъgки с,профсъю-
3ите.  Подоб,но на Л1енин те оценяваха  синдіикалн,ит.е  орга~
ни3ации ікато школа за ікласово-революционно възпитание
на  българската  работническа  класа.  іvlежду  привърже-
ниците на революционния   марк,сизъм и на общоделския
опортю,ни3ъм  се  поведе  остра  полемика  по  въпроса  за
ролята   на ісинди{катіите   като ш`кола  за  жласовото,възіпи-
тани,е   на   раіботниците,  за   връзките  им  ,с  партията,   за
състава   и   диісіциплината   на   членовете,  за   просветната
д,ейіно`ст, 3а стачната бо|рба и др.64 работ1ническото движе-
ние   Iслед   1903   г.   беше   п.Оставено   пред   дилемата   да
тръгне  или  по  пътя  на  класовото  сътрудничество  и  по-
литичесиия  неутIралитет,  или по пътя !на клаIсовата  борба.

У`становяването  на  тесни  идейни  и  ор,ганизацио'нни

З%ЪЗсЪИпр%:gвдаУ::РТоТбЯlаодИелСсИкНа::КапТаИрТlеияП.Ре8giВоИдКеалцОиСf:
и3дигнаха  ло3унга  за  „,синди'кале.н  неутралитет"  и „сво.-
боде,н    Iсиндикализъм".    Този    неутралитет    спооед   тях
трябвіало  да  се    изразява:  а)  в    нgпринадлеж`нсют  към
която  и  да  било  политическа  партия;  б)в  провеждането

:fв:анМа°СпТ:FтТf::ааиРавб)°ТпНрИиЧеемСgЁеП::ИчТлИеКнаовбе:Зн%g:вШиасТ[емЛ;
от  политическата. и   религиозI,натіа   иім   піринадлежност.65

Произведенията  на  Плеханов  помог.наха  на  револю-
ционни.те  марксиісти  в  България  да  3ащитят  марксист-
кото  положение  за  иIсторическата  мттсия  на  раб,--"Uес-
ік,ата   класа  ікато   гріобок`Опач   на  .кап,итализма.   Българ-
ските   общоделци,  ікаIкто   е  из`в,ест'но,  отричаха   револю-
іциіоніната   роля  на  ,работническата  клаі:а     и     іна  нейнIо
място  те  издиг.наха  теорията  за   „производящите  слое-
ве",   к"  кIоито  те  причисляваха  селя'ните,  занIаятчиите,
среднат`а  буржо.азия  и  др.  Под  влияние  на  ревизиониз-
ма   общод.елците   замениха    маркси.сткото   понятие   за
работничеIската  класа  с  абстра'к'тніото  и  аморфно  поня-
тие   „производящи  слоевIе".  Според  тях  работник  е все-
ки  трудещ  се  българиін   или,-както  те  се     изразяваха.

В.,  д.  Младенов,  М.
=а---профсъюзното   движение   в   България.

в4  вж.  Хаджиниколюв,

88.я
б5  Пак   там,   с.   89.
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вёёки   рицар   на   тРуда.   Нлеханёв   като  ile  Ли   ё   имал
предвид  специално  та,зи общоделіска  ревизия,  к,эIгато  пи-
са:   „Псшятието  „трудещ  се"  е    неопределено  и  затова

Ё:ЁЁ;ЁтНе:акgл:оЁВ%ОстТПиаРКеа:С:Тi:УЁк:иВ#с:е:;:B::Х:Ёе=:На:п:;кИамКе:Ё-
е  Трудил  и  Ще  се  труди."66

Съчиненията  на  Плеханов  помоігнаха  на  българската
па,fГ`r`rг`,тn„т^^,,_      ., _ _ _ _раіботническа   класа    и _  _  __ г  ------ ` -`^\  \ \-среди  начело  с  Благоеів  да  -осъзнаят  погрешната  и  ги-
б#=а5`е;шз*плОQвдЁх±=пК^§.±}е_кОдРЁ±_-зЗi_:_--РЁ_-ЁГЬтТе`ЁЁЁЧУтеёС=сg:Та#*%Ё,

че  е  нуж,н.о  д,а  се  води  в  средите Jна  работ,Iническата  кла-
са  нацрегната,  теоретическа,  политическа,  агитационно-
пропагандистка  и  организационна  работа  сред  раіботни-
чеіската  класа,  за   форtмирането  на  кла,сово  съзнание  в

!еалбнО:Н:gещСеТсатТваенКаЛаёСиалаИ.ЗкаоFаРтеоВРЕ#еахНаенТООвйп3мСе:сТ:С::::
тията  ніа  Р.  Аврамов  в  „Искра"  за  д®:етия  конгрес,  той
п.о   същество   защити   въ3гледите  за   синдикалното  дви-
жение,  така  както  ги  ра3бираха  революциіонните  марк-
систи.   В   противовес   на  ширіоките   „Искра"   п.Осочва,  че
задачата  іна   българските  социалисти     е     да     свъріжат

:8g#Л##:Р]::ГЧзеаСК::Ос:::gетНОИвеаСстЬ#Zggg:ОдB:;кОеТнНиИе-
съзнателіто,   класіово,  социалд,емократ`ическю 67

сиЕ#fЕаFиатТеО,С?йСсПкИрРiа«Н:iВшЪеЗ:ГЛ:,дLЕТиероНкаитСеа'К:3F::Еис:а
охотно  з`ащищават  също  такі  „неутг`ал'итета  іна  профе-
сиоіналните  съюзи",  но  при  вjички  случаи  те  се  стремят
да   ги   привлекат   на   своя   страна.   Преди  да   се   впусне
в   широка   дейност,   партията   трябва   да   пусне   здрави
корени  в  средите  на  пролетариата  и  тази  задача  може
толкlова   пО-леlсно  да   бъде  Ра3решена,  колк.Ото  е  по-вИ-
сок   теоіретическият   уровен   на   партията   и   3дравиh'ата
на  нейните  партийни  организации."68  Като  се  изброяват
решенIията   на   конгреса,   „И,скра"   отбелязва:   „О:обе=то
важни  за  преживявания  от  партията  момент  са  реше-
нията,  приети  по  синдикалнот,о  и  коо,перативнотіо  дви-

66

1974'

на   революционно-марксистките

g.и;3.софско-литеРатурное  наследие    Г.  В.  Плеханова.  Т.   1,  М.,
67   Вж.   в.   „Искга",   №   51,   22   экт.   1903.
б8  В.   „Искра",   №  51,   22   0кт.   1903.
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Жеiiиё   на   раіботниците.   двете   рё36jiюiіии   Ёават   iіяла
програма  за  дейс"ие  на  партийните  другари-организа-
тори."69

і.іоі`ат  да  се  приредат  още  много  факти,  свидетелст-
вуващи  за  .адекватност  във  възгледите  на  Плеханов  и
тесните социалиtсти  отноGно опортюнистическия  характер
на  общоделсжата  теория  за „неутралитет``  на  синдикати-
те.   іі„ехdho.ti   зае' Iіраdилна   Iio.ицля   по   вьтрсшно^^ар-
тийните   борби   в   българската   со,циалдемок,рация   и зас-
тавайки  на  істранатана благоевци, той им   ока3а голяма
МОРdЛНа  помUЩ   hahTo  в  ЬЪлгаРгіЯ,  таhа  и  на  мсЖдунd-
РОдната  социалистиче|ска  аРена.  ТОй  3аЩити  правото  На
тесните  социали,сти  да  и3гонят  общоделците  ог  партия-
та,  организациіонно  да  се   разгра'ничат  от лсшіортюнизма
и   оставайки   верни   на   революционния   маркси3ъм,   да
продължат   съществувіането   си   в     само,стоятелна   пар-
тия.

партията   на   т.есните   социалисти   изпол3ва   пъDвона-
чално  в  тази  ,п,олеми.ка  името  и  авторитета  на  Плеха-
нов,  за  да до'каже правотата на своята по3ицIия  за тесш и
ор,dпиdаI]`иоhни   врь.ки   на   Iіаріиятd   сtэс   с,інАлкаглте.
1ова  беше  период  на  остра  идейно-политическа  борба,
На  оживена  полемика,  в  която  централно  мя,сто  3аеха
въпросите   за   ролята   и   3адачите   на   со.циалдемократи-
ческата  партия  по  отношение  на  синдикалното  дв\иже-
ние.

Тесните  социалисти  считаха,  че  партията  може  да ук-
репи  своята  роля  на  ръководна  сила  в  работническото
движение    и   да    създаде   действително  революционно
профсъю3но движение  само  ако  между  партията  и  син-
дикалните  органи3ации  се установят  и  съществуват дъл-
боки  и  неразривни  идейни  и  организацис»нни  връ3ки.

Какво  п.о-конкретно  беше  гледището  на  Плеханов  по
въпроса  за  в3аіимсіотноше,нията ;между  пар.тията  и  проф-
съюзите  и  кои  от  спорещите  групи  иімаха  основание да
го считат за  свой уqител?

На  въпроса  -  „Неутрални  ли  трябва  да  бъдат  син-
дикатите?..,  Плеханов  отговаряше,  че  т®зи  въпроіс  тряб-
ва  да  `се  разглежда  винаги  конкретно  и  неговият  отго-
вор  не  може  да  бъде  еднозначен.  Позовавайки  се  на

и36;. Е:КБkаhМ.. сF,РiЬ5РГсЧ )%6РЕ:%;ГЦИИ   И  РеШеНИЯ.   Т.   1,   1891~1918.
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гМе3РмКаСdи#,Л`%ХъадНе:З%ТаЕтВиаяРтЯаШ:'сЧиел:3,СтТеРсЁЕ:ЬКиадКеВйанЕ:
Орі`анизационни  връзки  са  правилни  и  несюходими,  но
за  Русия  е  необходим  неутралитет,  тъй  като    партията
не  е  така  силна.   „1\1аркс,  пи,ше  Плехан.ов,  казва:  Про-
феісионал+чіите  съюзи  в  никой  случай  ,не  трябва  да  се на-
ми,рат  във   връзка   или   в  зависимоіст  от  политическите

ёРУд%;::Ваdу::?f3м:::#адаплИе3хПаТ]ЛОГв:ТмС:;:,:аеЗ%#аз.:

8:ЖЛ:ИмиПЕ%З::ЁиЗИ:г#zн,сКкаа#:арИти:е::В:,5:вgваg;
против  такава  неутралност.  При  съвременните  герман-
оки  условия  те  могат  да  се  обявят  против  нея,  без  да
изменят  на  духа  на  Марксов,Ото `учение.  В  Русия  рабо-
тата   е   друга.   У  нас   няма   такава   силна   и   влиятелна,

=#а#g:бтРое:'8':аеНИд3аИ\РсаеН:о:%[:':`аЛТ%,g%КаРнаиТяТt`iСаКЁа:а`Р:g;:
тия  тоіку-що  въ3никна.  Поради  това  тя  тряібва  да  се  от..
нася  към  прсфес1юналните  съюзи  така,  както  се  отна-
сяшіе  към  тях  Маркс  в  1869  г.,  в  перілода  на  детството
fla  германската  партия;  тя  трябва  да  се  и3каже  за  тях-
ната  неутралноIст.  да  се  действува  другояч'е  би  означа-
вало   да   иіскаме   да   втикнем   партията,   работническата
класа  в  теания  калъп  на  секта.7О

Така  в  руската  партия    Плеханов  се  о1{аза  най-после-
дователният  привърженик  на  неутралитета  на  профсъ-
юзите,   обоIОгюваващ   своята   позиция   със   сIецифичните
руіски  уIсловия.   Какви   бяха  тези  специфични  национал-
ни  усл.овия,  които  Плеханов  поставяше  като  важно  ус-
ловие   при   ра3работването   на   съответната   национална
страт.еIгия   и  та,ктика   по  .синдикалното  движение?

„Ние  имаме  в  Западна  Русия  15 партии,  пиіж  той, ако
ние   тя,сно   приближим   партията   към   прсфе,сионалн11те

:Ъ#:g:,8ЁSиi5е.нбиееЗС:{ЛрН#сиПяРОс€ОР]:амНиИр3ааТоИ#:ЕазШа:::
тъчно   ст1стсIяние   и   имайки   предвіид   горIеказаното,   про-

Ё:,§%3Б:Л,:g,ТенаОшР:::]ИпЗраоЧ#сиТgнЯаб:Ёидсаъ#анТеНтерУяТбРвааПН}Иа.
бъдат   неутрални   в   буржоазния   смисъл:   болшинството
от   чFеновете   на   тези   организации   са   играли   известнfі

74047РЖ..  ПЛеХаНОВ,  Г.  В.  СОч.  Т.   15,  с.  467.,  Благоев,  Г.  Съч.  Т.  \О,
с.  447.
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роля  в  революционното  jiвижение;  единството  на  про-
фесисшалните  съю3и,  което  іние  иіскаме  да  осъществим,
ще  има  благотворно  влияни.е  за  съществуването  на  по-
литическо   едиінство.   Нека   се   надяваме,   че   253-хиляд-
ните  органи3ирани  руски  работ\ници  няма  да  се  разде-
лят  за  това,  че  те  прцнадлежат  към  различни  партии.
Предлаганите  резолюции  могат .да  бъдат  при`емливи  за
Западна  Европа,  но  не  за  Русия.  В  Ру.сия  съществуват
11   ревIолюционни  организации,  които  трябва  да   с.е  на-
мират  в  органи3ациоIнни  връ3ки  с нашите  професионал-
ни  съЮ,3и.  Нека  се  надяваме,  че  единството  на  профе-
сионалното  движение  ще  подготви  обединението  на  по-
литическите   движения..`71

Ле.нин  о,ще тогаіва  поісочи, че  аргументът на Плеханов
не е верен  \нито фактичеоки, нито по принцип.  „Във вся-
ка  нациоінално.ст  на  Русия  не  повече  от  две  партии  се
бо.рят  3а  влияние  върху  социалистическия  пролетариат
и  борбата  между  пр.олетарския  и  дребнобуржоазния  со-
циали3ъм  в  Русия  е  неизіб.ежна   навсякъде,  в  това  чис-
ліо  и  в  проіфесионаліните  съю3и."72  Защищавайки  тезата
на  болшевиките  3а  тесни,  идейни  и  организационни връ-
3ки  между  партията  и  профісъюзите,  Ленин  писа:  „Ра3-
бира  се,  в  началото  на  политическото  и  професионал-
н,ото  рабіотническо  движение  в  Еівропа  беше  възложено
да  се  защищава  неутралността  на  съю3ите  като  средст-

3kоаfаа  g:ррбааз: и g#о::травоЕgч::#Ё::а  gЁ:3ниЕ3лЕg о:3Б%g:
вито,ст  и  на  отсъствието  на .системно  оуржоазно  въздей-
ствие  върху  съю3ите.  В  днешно  време  е  вече  неумеістно

::h:#LдаИв:енНе;тЕ:#ндоУсНтатЁО::а:iюС:#тТе:#7д3еМОКРаЦИЯдаСе
Противоположно  на  Плеханов,  тесIните ,социалисти  се

обявиха   против  опортЮнистическата  теория  за  неутра-
литет  на  профсъю3.ите.  Техните  възгледи  по  този  въпро.с
бяха  най-я,рко  изложени  в  статията  на д.  Благоев „Вър-
ху  неутралитета  на  синдикатите".  Тази  статия  б.еше  на-
писана   в  отговор   на   интервютю   на   Григор   Василев   с
Плеханов,  публикуIвано  в  орга.на  на  общоделците  „Ра-
ботіничеіс,ка    6орба".74

71   Л,се;хс!#,jG,  В.  Г.   Соч.   Т.   15,   с.   467.
1.2. Л~енин,  В,  И.  Съч. Т.  \ё, t;  7-7:i§.
73  Пак   там,    с.    480.
74  В,   „Работническа   борба",   бр.  49,   15   февр.   1906.
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Гр. Василев  беше едиін от дейците и теоретиците на об-
щоделците.  Същият като  студент в Швейцария  беше по-
лучил  поf)ъчение  от  своята  партия  да  се  срещне  и  ра3-
гОваря  с  Плеханов  по  въпроса  3а  взаИмООтношеНията
между  партията  и  синдикатите.  Своя  разговор  ,с  Плеха-
нов Григор Василев публикува във в. „Работничеока бор-
ба"  под  надслов  „две  думи  за  синдикалния  неутрали-
тет".  Като  оояснява  защо  Плехан.ов  3ащищава  позиция-
та  на  неутралитет,  Григор  Василев  пише:   „да  предпа-
зи   синдикатите  от  една  опасна   възможно,ст  да   бъдат
съсипани,   късани,   дезорганиз,ирани   от     .интелигентска
сеhта,   ето   неоценимата   роля   и   важност   на   св.o.бодния
синдикализъм.  Свободният  синдикализъм  дава  іпреікрас-
на възмол\ност на социалната демокрация да  черпи жиз-
нени  сокове,  да  приведе  то3и  организиран  пролетариат
в борбата за реформи іи пълното му сювобождение." Гри-
гор  іjа,силсв  исhа  да  подчертае,  че  възгледиіе  на  тесни-
Те  нямат  нищо обЩо  с ПлехаНОв, че те подОбно  на  бОл-
шевиките  в  Русия  искали  си.ндикатите  да  се  обявят  за
социалдемократически.  Където  Плеханов  е  сп.оменал  за
болшевиките,  Григ`Ор  Василев  в  скоби  поставя   (нашите
теони).  А  там,  където   говори   3іа  мен1.11евиките,  поставя
в   скоби   (широките).   Тук   1`ригор   Василев   най-добре   е
намерил  еквивалент  на  нашите  широки  в  Руісия  -  мен-
шевиките.

„Преди   всичко    нека  се  знае,  пише  Григор   Василев,
че  сам  Плеханов  3а  огромното  чиісло  руски  социалисти
минава  като  опортюнист.  Особено  болшевиките  (тес.ни-
ге)   по  повод  някои  негови  статии  в   „Иіскра"   и  поісле
[то  повод  препоръчваната  от  него  тактика  за  успоредно
действие  с  либералните  и     дем,Ократическите     течения
много  ря3ко  са  осъдили  Плеханов  като  руски  опо,ртю-
нист.  Затова  пък  тия  революционни  с.оциалисти   той  на-
рича  ,оібикновени  рев.олюционни  фра3ьори."  д.  Благоэв
въ3ра3ява  в  най-категорична  форма  на  Гр.  Василев,  че
той  отъждествява  възгледите  на  тесните  с  те3и  на  бол-
шевиките  и  Ленин  в  Русия.  Благоев  оценява  това  като
клеветничество.  „Очевидно той  (Гр. Василев -  бел.  авт.)
иска  да  каже,  пише  д.  Благоев,  че  ленинистите  иіскали
същото,   каквото   и   ние   българските   социалдемократи
сме  направили  със  синдикалния  съюз  у  .нас."76  Благо,ев

7756  В`.ла.;::g,°ТдН.ИЧсе::: т€ОLРО:а`:`..   g4Р6.  49,   15   феВР.   1906.
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счита,  че  Ленин  е принудил  Плеханов  да  заеме  неутра-
листка  позиііия  по  отношение`на  синдикатите.  „Очевид-
но  е,  пише  Благоев,  че  Плеханов  се  обявява  3а  неутра-
литет   на   руските  ісиндикални   съюзи,   защото   има   и   в
Рvсия обшоделііи  като  нашите,  а  именно  ЛЕНИНСКИ-
ТЕ   (к.  д.  Б.),  които  искат  още  днес,  при  съществува-
щIото  неIсъ3нание  на  си.ндикалните  съюзи,  при  липсата
у  тях  на  социалистическа  про.света  да  ги  направят  съіс-
ТаЁiНяалаЧтааСТсв%:   сПтааРтТиИяЯТЁi"а7:оев  построява  в  `отговоР   На

Григо.р   Василев,  който  използва  гледището   на  Плеха-
нов,  3а  да  насочи  стрелите  си  срещу  тесните.  Като  не
искаше  да  влезе  в  полемика   с  Плеханов,  д.   Благоев
т1ише,  че  ако  има  някакво  несъответствие  в  техните  въ3-
глеги,  това  се  дължи  .на  това,  че  у`словията  в  Русия  и
в  България  са  различни  и  следователно  отношението  на
политическата   партия   на  пролетариата   към   синдикал-
ните  организации  може  да  бъде  различно.

Благоев  и,скаше  да  разіобличи  вісички  фалшификации
и  на  анархолибералілте.  и  на  общоделците,  които,  при-
кривайки  се  под  сянката  на  Плехановия  атзторитет,  про-
повядваха   неутралитет   на   си.ндикатите.   В   тази   статия
той   се   стреми   да   покаже   различията   в   разбиранията
на  Плеханов  и  на  общоделците  и  анаохг`либеt]алите  за
неутралитета.  „докато  а`,нархолибералите  и  общоделци-
те  -  пише  д.  Благоев  -  се  обявиха  пtіотив  социалисі
тическата  пр,опагаінда   в  сиіндикатите,  Плеханов  учеше.,
че  синдикатите  трябва  да  станат  школа  за  .социализма
и  в  тях  чрез  tсистемна  социалистическа  пропаганда  ние
трябва  да   ги   откъс.нем   от   буржоа3ното   влияние   и  да
ги  поивържем  към  п.аtітията.  а  общоделtтите  игкат  със
своята  политика  на  неутралі1тет.да  I-и  откъснат  от влия-
нието  на  социализма  и  на  партия-та.  И  така,  заключав.а

:::Г:gLоП:беЁаоН°пВОИмЯеТж:;УТс%Же:аkъ%бТаОчдие#С:gЯкТа:::

\:аСтВ;ОЯнТаа  #аЛрНиасаИГЕа Елё#::g:ТР7:О  РабОТНИЧество  и ме-
• Защищ'авайки  Плеханов-,  'Б'Лагоев  искаше  да  се  оаз-

ТранйЧи  от  Ленин  и   боjlшевиките. .3аедно  с  това  Бла-
гоев,  въпреии  че  следеше  отблизо  руското  революцион-

77  Пак    там.
78  Пак   там.
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но  д'вижение,  изпgдна  в  3аблуждение,  когато  твърдеше.
че  ленинистите  иіскали  в  Ру,сия  сливане  на  синдикатите
с  партията.

В   дейіствителност   нит.о   Ленин   и   болшевиките,   нито
бЪлгарските  те|сняци  са  били  3а  органи3ационното  слИ-
ване  на  партията  със  синдикатите,  а  Iсамо  за  идейното

fаЪЕО:Вр°тЕСяТВн%Е3оЕ%:gрС:аЮтЗаТ9еоОчТе::z::аеТбалЕ3ОоЛсИтТт:Ч,:СеТж?:
дv   леНинСкот.о   И   благоевскіОто   Ра3ібиDаН.е   3а   в3аИмООт-
ношенията   между  пар'тия   и  Iсиндикати.   Благоев   обаче
категорич.но   възразяваше  на  о6щоделците  и  на  вісички
оне3и,   които  отъждествяваха  неговите  въ3ігледи   с  тези
на  болшевиките.  Разграничението  от  Ленин  се  обяtсня-
ва  .с  неразбиDан,е  на  неговите  івъзт`ледіи,  гчитайки,  ч,е  ле-
ійинистите  в  Русия,  по думите  на  Плеханов,  предложили
„.синzlикалният  съюз  да   се  обяви   за   социалдемократи-
ЧеСКи".80

Във  връзка  с  полемиката  на  чия  ,страна  е  Плеханов
д.   Благоев  счита,  че  общоделците,  както  и  всички  ре-
вч3ионисти,  се опитват да  подкопаят ссщиалдемокрация-
та  не  чре3  „критика"  и  „ревизия",  както  това  се  праіви
ів  друт`ите  істрани,  а  чIрез  фалшиф,икация  на  техните  ми,с-
ли.   „Нашите  критици,   пише  Благ.Оев.  и.скат  да   скрият
даже   духовната   връзка,   която   съществува   между  тях
и  критиците  на  Маркса,  даже  някога  и  ги  нападат  й
коитикvват.   С   това   те   искат`да   с,е   по,кажат   за   „най-
веони  последователи на  първите  марксисти-теоре"тtи."8l

Противопоставянето на тесните социалиісти и на Маркс,
и   на   Плеханов   става   характерm   черта   в   борбата   на
широките  против  тесните  социалисти.  Опаісноістта  от  та-
3и  тактика  на  противОіпоіставяне  беше  своевр\еменно ра3-
9Рана  от  благОевци  и  те  с  цялата  си  енерігия  и  страсти  дадоха  отпор.  И  .сега,  в  споіра    `с    шиDоки  .и  ан-аохо-
либіерали,  б,лагоевци  държіаха  ів`исок,o  3намето  на  марк-
сизма.   На  тактиката  на  широките  да  прот.ивогюста.вят
Марк.с  и  Плеханов  на  тесните   Благо`ев  пише:  „Ние  ни-
ко.га  не  считахме  3а  нужно  да  се  кълнем  в  Марис,  .Ен-
гелс  или  дDvги  со11иали,стически  автотtитеm   Зашпг.® ние
знаем и от опит, че не івсеки, който ви.Rа`:  „Маркс, Маркс!

:: #ле:е"о#.дffТБ:  :.. 4g§. СЬ,z?-и-:79Ь.  „работническа  бор5аt  бр.
49.8,'5БЯ:еВоР;б:9&Р.  съч.   т.    13,   с.   203.
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Внгелс,  Енгелс!",  :или  ни  в  шин  н`и  в  ръкаів  цитира  оі
техните  произведения   и  привежда  техните  писма  -  е
марк.сиіст  или  социалист . . .  За   на,с  по-важното  .състав-
ля.ва  да  владеtем  духа,  методата  на  Маркісовото  учение
и  ,с  помощта  на  ніея  да  анализираме  българските  усло-
вия  и  да  оібясня'ваме  събитията,  ставащи  върху  почва,
та   на   тези   условия."82

Когато  разглеждаме  отноше`нието  на  Плеханов   към
пробліема  `пар.тия-ісинджати,  трябва  да  Iспомене"  и  3а
при'бавката,   к.оято   той   направи   към   резолюцията    на

#g7г:.ртвсккиаяквокоснег.риезсранз:в::оер::зиипнрт:3:S::,оЕ%лк:Е:3.
по-късно  станаха  у    нас  много  дебати.  В  резолюцията
на  Щутгартіс:кия  ік'онгрес,  с  Iкоя`то  `се  отхвърляше  рефоір-
мисткото  гледище  за  неутралитет  на  профсъюзите  и  бе
възприето   гледищот,о   за  тесни   връ3ки   на  ,синдикатите

:вg:РпТ;#:ЬкТЛвеХсамНиОсВ"У:СПдЯаgеааПпРаОз::РSинаПгРи°СеЛдОиВнУсТтавТоа.
то  на  икономическата  борба.  С  това  Плеханов  искаше
да  изме"  аінтинеутРал.исткіия  характ.ер  на  Щутгартіска-
та  резолюция,  да  я  противопостави  на  болшевишката
резолюция. приета  на Петия  кіонгрес на  партията`в Лон-
дон  през  1907  г.

;пиЁF$а:й;ЁjЗа:вЕи::tеанЧ:::.;3ЁВо"Пт:о:.ТЕеХУ[:о;в;;L::ЁлЦаИ%fе:ваПнО::С%:Н:-
сгециална  статия   „Маркс  и -Щvтгартаката  р,езолюция".
Тосните ісоциалисти гледаха .на  Щутгартокат.а  резолюция
общо  взето  като  на  победа  на  революционния  марксиi,
зъм  над  опортюнизма,  като  на  известно  потвърждение
на  техните  собствени  разбира`ния  по. синIіикалния  вгып-
рос.8З, В  стнцотю  вtріеме  т.е  и-зтъква<ха   и   .някои.цейни,.сът
щестівени  слабоісти,  к,оито  даваха  оIсноваще  3а  различ'=
ни  .тълкувания,.  и -възмоц{ноФт   на   опортюнист.ите  гда   я
изпіо`лзват  за  сво.и.  цели.8{ ..Ето  защо  в  оа3боDа`-  който  т.е
й  пра,реха,` €е  етар.аеха  да  подеилят  ц.ейните_ 1юложител=
ни  елементи,  да  влеят  в  мъгл.явите  форм'улировки  мак€
симална   доза     ре'волюцио.нніо    .съдърж.анче   и. по  този

82  Пак   там,    г..    205.
8Э  Блсі€оеб,  д.   Т.   12,   с.  348:   Срв.   ИоIоб.  И.   Из   борбите  на   тес-

ните  социалисти  против  оhортюнизма   на  Втори  интернационал,  с.
103-104.

Ш  В.    „РабогIIически   вестниk".   бр.15.'-,29  сеm.-1907.
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иачин  да  я  нап.равят  оръжие  в  ръцете  на  революцион.
ните  социалисти  протиів  реви3ионистките  теории  за  не
утралитет на синдикалнотю движение.

Според  българските  опортюнисти  сюновното,  главно-
т,о  в  резолюцията  е  въпр.о.сът  3а  ЕдИНСТВОТО  на ісин-

gИсК#иЧ8тЕ::.Ж,:ЕИаеLиаятНепрВи:РаЗтКуИчЕ:елМепЖлдеУхаТнаоРвТ,И:Т:
него  и  целият  Интернационал   поставиха   пред   всичко
дРуtго синдикалнОто единсТво",  пИСа  опортюниСтическият
печат.85 От  тюва  общоделците  правят  извюда,  че  рез`олю-

Е#Етн3тъплоз.в^o`гп?.? ~ р_а_   бъде   въЗст=L1ЬЁ1€=:--сkiЁиЕ`а.лUн.==sединство  там,  където  то  е  нарушено,  с  це.ната  на  скъс-
ваінето lна  връ3ките  на  синдикатите  с  партията.86  по  то-
3Jи   повоIд   тесните   с.оциалиlсти   3аявиха.   че  общол.елците
и  а'нархолибераліите фалшифицират и  изопачават същин-
ския  смисъл  на  резолюцията.  Единіствот.о  в  ,синдикатите
може  да  се  осъществи  според  тесните  соuиали.ст,и  само
когато  те  се  намират .под  идейною  влияние  на  '.партия-

iаовЕРрааб3%ТиЯрТанПеОднаНеf:Онf#теНесП:LСЕ::`2:::НОпрРоЪи:%%Ожд::LОё
ОнТаИт.Е:ЗлЯfка=кЧQеяПтРлО`Ё`3=И`?Н.а:.НлИ~Т.е_.5.р_г3_if-iХа;ГсЧ=йла:`g\кАЁаЩЁ

:8тg:,:kаКапКаВратТиОя.И#ао:аР:%%:иЮгЦаЕО::gО:#аКзСиИЮкТg2Ё:аПцРеОл~
синдикатите  могат  да  се  борят  сам.о  под  ръководството
на  партията.  А  това    е  въ3можно  саміо  тогава,  когато

#:и*:gснТие3#дедйВ:иПиРООЛрегТаанРиС3КаИциОоРнГнаиНИвЗраЕ3ИкИи.СЁ#:::Е%:%?
тe,ап"uпр#`$.а.в`;а-:.I.iЬ.т..±$_:€:±€Ц=UаПНвЕзНгЕ==ЗиКТё'#аеХта##жат=
социалисти,  тъй  като  тя  беше  насоічена  против  отслаб-
ването  на  връ3ките  на  партията  съ,с  синдикатите.  Раз-

::еgод*:#аЛ::ао%Во:бТоадяПтР:fааВвКЁрf:::аИТfаСн°еЦйИн?иЛяИg
тор.  поради  което  те  не  я  отрекоха  като  при'нциIпиално
неправиліна`   а  се  задоволиха  да  діоказват,  че  се   отна-
сяла  само  3а  Русия,  но  не  и  за  България,  където  ібила
не.приложіиіма.  и  поради .това  не  налагала  оібеди.нениет6
!на  ісиндикалното  движение.87

ваТ:Е:РКеелИаЪТоев?е,:ЕИаВмеТz:;нОаТрН#=%,:Ч:;::р::ОвМРН;.::а;:

::  hСа::НдltаК#.ЛеН  лИСт",  бр.   14,   2   пек.   і9o8.
87  Блаеоео,  д.t  Съч.  Т.  .1З,  С.  93-94.
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нашата  делегация,  в  която  вли3ах  и  аз,    участвуm    в
коми.сията   по   синдикалния   въпрос.   Глаісувах   за   това
Плехан.ово  дсшъл.не.ние.  Когат.о  в  комиісията  на  конгре-
са  характеризирах  наш.ето  проф,съюзно  дівижение  и  из-
лаігах  как  ра3ібирам  класовия  му  характер,  всичко  това
бIеше  :възі]риетю  огг  tк,омис`ията,  от  нейніата  левица,  като
правилно.  Тогава  Плехано.в  се  обърна  към  мен  с  въп-
р.оса:  „Приемате  л,и  моето допълнение?"  Разбира  се, му
3аявил  В.  К,Оларов,  тоіва  допълнение е  правилно,  но има
формално .неудоб,ство,  тъй  като  в  него ісе  говори,  че  по-
ради   партийни   съображения   е   недопустимо  ра3цепле-

Е:;дЖ,°Ё`ЗЪgаЗтНtОТо?б,сдъВдИиЖхеНиИеjо::,:':#2.а,сСеч'и:::асъбвееШс:
`отiооввоар'ивхс:и:#оа'бпершиеемапмротяоввааЕ:пЕgееснтинеа":8е8по,следова.

телнОст,  но  т.О  никак  не  ра3колеба  твъРдата  пО3иция  на
тесните   с,оциалисти   по   отношение   необходимостта   от
връзки  межд`у  партията  и  синдикатите.89

В   резолюцията   на   Щутгартския     ион.грес   аінархоли-
бералите  намериха  приемлива  о.снова,  върху  която  мо-
же  да  се  извърши  обединението  и  да  се  разtвива  бъде-
щият  обединен  синдикален  съю3.  Вяр,но  е,  че  Щутгарт-
ската  резолюция    отхвърли  синдикалния     неутралитет.
НО  в  същото  време  направи  и  някои  концесии  на  опор-
ТЮНИЗМа,   говОРейКи  3а  аВТОНОМНО.Ст  на   пРОф-СИОНалНИ7
те съюзи и фетишизирайки тяхіното ед,инствіо.9О Тезtл имен-
но  м,г)менти  дацоха  възможност  и  на  анаDхолибеDалите
и  общоделците  да  я  тълкуват  по  ,своеіму  и  да  виждат
в  нея  и3Ра3ени  своите  ра3бираНия.     ПО  тоЗ,и   начин  тя
стагIа  пріиемлива  и  за  двете  страни.  ба3а  .за  воіден,е    на
преговори  и  за  и,звършване  на  синдикално.то  обедин.е-
ние.

Плехановата  прибавка  1гьм  Щутгартс.ката  резолюция
цредизвика  остра  полем,ика  между  тесните  социалисти
и  анархQлиберали.т§.. Георги  Бакач,ов  изпол.зва  та3и  при-
б~авк`а,  за  да  тівърди,  че   Щутгарт\ската   ре3олюция   при,-
давала  по-rюлямо  3ічаче;ние .на  един,ството  на  сцнд`икал-
ното  движение,  отколкото  на  връзките  му  с  партията.

В   специал.на   статия   „Плехан.Овата   прибавка"   Г.   Ба-

88  КолороG,  В.   Спомені1.   Изд.   на   БКП.   С.,   1968,  с.   223.
89  ИоюG,  И.  Цит.  Съч.,  С.   106  И  СЛ.
90  Иого8,  И.  ЦеIIтризмът  в  българското    социалистическо  движе-

ние.   Циi.   съч.,   с.    121.
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калов  се  стремеше  да  докаже,  че  Плеханов  защйЩава
пр.Отивния  на  тесните  ссщиалисти  въ3глед  за  неутрали-
тет  на  профсъюзите.   „Състои  се  тя   (іприбавката)   само
от два  реда,  но  тия  два  реда  са  толкоtва  уме.стни,  щото
изведнъж   доб,иха   колосално   3начение.   Те   уістано`вяват
един  прин.циIп,  който  саНкцИОниоа  обедИНистката  таКти-
К.::~Тяе..К_а~зр_а:..__Каквито`u`дабБ6iiт--в-зё;Хо.;Хн:ш:::;:;

rеh#3~#.ПлаэР:.u^Я_Т_q_рсuнди;`iiuiтi,-~iо-;;;:гЧ:,`Пвu%%%%'ъ%СвЛпU%йгеод%::,:,:лТDОлНагС_u_:.д_РК3iОi;О-бiй;;;е.i;"т";;Ё-
ва  do се "%GаL  С други  думи,  нашият  при3нат уtlи-
тел  Плеханоtв,  а  с  него  и  целият  Интернационал  поста.
вят  над  вісичко друго синдикалното един,стіво."91  Бакалов
считаше,  че  ще  пр.екрати  разгорялата  се  полемика   са-
м,О  с  помоIщта  на  самия  Плеханов.  Т.ой  се  оібръща  към
Н.его  със  lапецИално  писмо,  като  го  моли  да  му  раЗясни
смиIсъла   на   неговата   прибавка   и  да  вземе   отнюшени.е
по  спорните  в  България  въпро,си.  Заед'но  с  тФва  той  се
надяіваше,  че  отг.оіворът  на  Плеханов  ще  бъде  най-сък-
рушителният  удар  срещу  те.сните  социалисти.  Ето  какво
между  дру,г.ото  пише  Бакалов  на  Плеханов  в  писмотіо
си  от  8  де'кември   1908  г.  „В  това  отношение   (,ставаду-
ма  за  изясняване  .въттпос`а     за     „неvт,Оа.питрта"  -  б.  а.)

gеНнОоГОвНаГшеПт°оМ%ГоНпаълТеГиГеа?Т.СКЁТоадРреуЗгОаЛрЮи::Яdj.тgетОаСтОа-
социалистичес.ка   фракция   (имат   се   предвид  тесните  ~
б.  м.  А.  В.)  считат  единството  на  профе,с.1юналното  дви-
жение  3а  задължително  само  в  този  случай,  ако  съю-
зите  са  „тя.сно  с.вър3ани"  с  тяхната  фракция   (оIстанали-
ге  те  даже  не  ги  ісчитат  3а   социалистически),   а  Ваше-
то  допълнение  те  считат,  че  важало  само  3а  Русия . . ;

ЗатеблЪнЛоГ,аРаСкКоИТвеиg,РУмГ€zаИрб#gИ#:к3::оВ::FеачёСнТ#еНо,б%
ните  какъв  ё  смисълът  на  Вашето  допълненГие  към  ре-

Ё,%::gИg.:[%с#B::е3`:3g#:'::еЛаiе;:;ал::3gттаВЪ±ПаРОСпТрТЗф:
съкj'зи`те?`       -'     .
•   С  ВаШ`Ия  отговОр  Вие  ще  помОгнеТе  мно|i`о  За  обеди-

::В::е:%пНиаш€::ГБ2LКеИтЯоПиРзОкЛаезТвааРн%:ТiиtК&еНаг%еЕ;,З::Е;:
ваме   в   qписанието.  на   нашата   социали{стическа   партия

Ы   „Синдикалец  .чист   №   1",  2  дек.   1908;     „Работнически  вестник",
бр.  44,   19  дек.   1908.
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„Съвременниk."92  Баікалов  беше  уварен,  чіе  Плеханов  ще
потвърди,  че  те,   анархолибералите,  са   най-добрите  му
тълкуватели   и   ученици   в   България.   Но   отговор   не   е
получен.  Бакал.ов  е  смуте`н  и  той  само  няколко  .сед.ми-
ци  след  това  отново  пише  на  Плеханов  и  г,о  моли  да
напише  специална  статия  за  в3аимоотношенията  меж]у
партията и  синдикалното движение.

„драги  и  многоуважаеми  Геор,ги  Валентинович  -  се
казва  .в  писмото  му  іот  16  януари  1909  г., -българ\Оките
другари  ще  Ви  бъдат  много    благ.одарни,  ако  можете
да  отделите  от  малкото  време,  с  което  разполагате,  за
да  им  помогнете  да  се  ориентират  по  въпроса  3а  отноI-
шението  на  профе,сионалните  съюзи  към  партията.  Ето
накратко  по  какви  въпро.си  ние  бихме  иIскали  да  чуе`м
Вашия авторитет,ен отговор:

Какви   трябва  да  бъдат   в3аимоотношенията   между
Социалистическата   партия   и   професионалното   движе-
ние в  страни,  където вече е  наIстъпило ра3цепление? Или
с други думи:

L  Тряібва  ли  в  интерес  на  оIбщото  движение  на  ра-
ботническата  клtn.са  всяка  фракция  да  се  стреми  да  при-
влече  към  себе  Gи  професионалните  съюзи,  което  неми-
нуемо  ще  доведе  до  разцепление  на  последните.p

2.  Такъв  начин  на  действие  няма  ли  да  отблъсне  от
социали,зма   професионално-органи3ационните   раIботни-
ци?

3.  Ако  професионалните  организации  са  вече  разцепе-
ни,  няма  ли  друг,  по-целесъобразен  път 3а тяхнёiо  обе-.
динение  .освен   вре`ме.нния   оргаии3ационен   неутралитет
към   партията  д.отогава,  докато   те   са   ра3цепени?   ,  ,

4.  Вашето  допълнение  иъм  Щутгартската  ре3олюция
не  вменява  ли  в  дъл,г  на  социалисгически+е'. партии  да
па3ят  .единств,отю   на   прtофесис>,налінIоіто  движёние,.`.ін`ами'.=
Р'аКаОк:3,:еОдвиВЖ';НИвеъТпОрgсаиfе:3#оИ,:[тНоИТБеаgаРлаоКвЦИмИу?"39:дава,,

te  отна,сяха  д.о  същността  на  полемиката,  кояTтd  се  `во-
д.еше  в  България.  БакаЛОв  беше уверен,. че сТаРийт .боен
другар  и  съратник  ще  се от3oве  на  молбата  му  и  с  то-`ва  м.оже  би  полемиката  щеше  да  приеме  съвісем  друга
насока.  Утвърдителният  отговор  на  поставените  въпро.L

92  ВGкоG,  Л.   Цит.  съч.   „ИзвестIія    на   Института   по      истор11я
На9РКпЧ:'ЕЕ.м?[ісF..368Z=3oСi.298~299.
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Си   беше   в   пол3а   предимно   на   анархолиібералистките
схващания.  Но  задаването  в  тази  форіма  на  въпросите
свид.етелствуваше,   че   и   Бакалов   не   е   много  уверен   и
убед.н`  че  имент'о  той  най-добре  и  пDави.лін.і  разбит]а  и
тълкува  както  Щутгартската  резолюция,  така  и прибав-
ката  на  Плеханов  към  н,ея.  Ако  іой  Оеше  напъліно  .на-
ясно  по  те3и  въпроси,  ако  на  него  му  беше  „категорич-
но  я.сно",  то  той   не  би   задал  тези   въпроси.   Всичките
втл1роси,  к.оито  Бакалов  задава,  са  в  духа   на  Плехано-
вите  разбира,ния.  Самият  Плеханов  3наеше  за  полеми-
ката,  която  се  води  в  България  между  социалистичес-
КаТа фРаКцИЯ  П|o oТН,О|Шение Iна  професисшалните съюзи.94
Плеханов 3наеше,  че  ако отговори  и  в3еме  страна  в спо-
ра,  що  се  іводи  в  Българіия,  това \ни  най-малко  ще  съ-
дей.ствува  за  укрепване  единството  на  социалиістическо-
то  и  на  синдикалното   движение.  Само та.ка  може да  се
обясни  нег,овото  мълчание.  Както  се  вижда  от  личната
аРХИва  на  ПЛеханОв,  той  често  е  оТговаРял  На  подоібНИ
въпроси,  но  тук  в  случая  може  да   се  предполага,  че
Плеханов  нар.оічно  се  е  въздържал  да  вземе  страна  в
разгорялата  се  полемика.  Това  мълчание  на  Плеханов,
От   една   страна.   беше   в   по,л3а   за   тест-тите   сониалигггч.
Благоевци,  които  до  това, време  считаха,  че  най-добре
ра3Uират  и   тълкуват   Г1леханов,     іед'лн     ут.върдителен   и
категоричен  отговор  на  Бакало.вите  въпроси  би  ги  поіс-
тавило  в  неудо.бно  положение.  Но  може  да  се  предпо-
лага  и  обратното.  че  е]ин  категориtтен  отговор  в 'mлза
на  анархолибералите  би  разочаровал  благоевци  по-бърі-
З,o  от  11ЛеХанов   и   бИ   Се  у.СКОРИЛо  тЯхнОт,О   пРИблИжава-
не към Ленйн и болшевиките.

На  Щутгартския  конгрес  позицията  на  теіон,ите  ссщиа-`h-исти  беше  много  бли3ка,  да  не  кажем  тъждествена  с

.Та3и  на  Ленин..и  болшевиките,  които  се  обЯвиха  реши-
телно  против оп.ортю`нистическата  идея за  „неутр.алност"
на   профсъю3ите.  И  това  беше  единствено  правилната
по3иция,`^н.а. всяка   .п,Олитичеёка   партия,   която   иска   да
.ръководи  работцическото  дви.жение,  да  направлява  не-
говата,  дейност   в  .дух  `на   борба   против   капитализма.
Родствеността   на   та3и   позиция   на   тесните  социал.и,сти
с  болшевиките  беше  явно  в  противоречие  с  Плехано]3а-
та  прибавка.

(АЁрЦ#9АлT2Жi28§4;f7'  ОП.  'і  ед   ХР.  87,  АРхив  дом  Плеханова
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Кат,о   бяха   непр11мирими   противници   на  i`ёоРйЯТа  За
неутралитет   на   работническите   професионални   съюзи,
теісните   социалисти   не   можаха   обаче  да   разкрият  по-
грешността  във  івъ,згледите  на  Г.  В.  Плеханов  за  отно-
шенията   между   с.Оциалдемократическата   партия   и   ра-
ботническите   професионални   съю3и.   В   полемиката   си
прот`и.в  общо,делците  и  анархолибералите,  които  се  опи'-
раха   върху  из,казванията  на   Плеханов,  те,сните  социа-

:;8::вС:е;тЪрЧае:Ётедтаадн°аКап#'е:иеонПа:енХиат:О%ъЕЗи.НевбрИеТ
дакциоIі-ша  сrгатия  „Работничеі`ки  весгник"  пише:  „Тряб-
ва   и   тук  да   изтък1-іем   това,   което   и  друг   път  сме  го
и3тъквали,  а  именно,  че, Плеханов  съ.с  статията,. от  коя-
то  са  в3ети  гореприведените  редове,  полемизира  с  така
наречените  „болшевики",  главно  с  Ленин.  Те  препоръч-
ваха,  щото  руските  прсфе,си.Онални  съю3и  още  сега  да
се   слеят  .с  іпартията,   да   влязат   в   състава   й.   Пл.ехаінов
именно  против  това  желание  на  „болшевиките"  се  бо-
РИ    С    На1°1-ГОЛЯіМО    ПРаВО."95

Ясно  е,  че  тесните  социалиIсти  не  піо3наваха  схваща-
нията  на  болшевиките,и  на  В.  И.  Ленин  за  характера
на  синдикалното  движение  и  за  неговите  връзки  със  со-
циа.лдемократическата   партия,   макар   че   в   своите   въз-
гледи   по  те3и  ос'ноIвни  въ,т1іроси   те  стояха  по-близо   до
болшевиките  и  се  ра3личаваха  от  Плеханов.  ГОлямото
влияние,  к.оето  ока3ваше  Плеханов  върху  партията  на
тесните  .социалисти,  не  позволи  да  разкрият  и  разкрити-
куват  погрешността  на  неговите  възгледи  3а  неутрали-
тет  на   работническите  професио,нални   съюзи.

Верноістта  на  тесните  социалисти  към  принципите  на
революціионния   маркси3ъм,   бе3заветната   им   преданIост
към  делото  на  работническата  класа  ги  тласкаше  към
Ленин  и  болшевикитр,.  Партията  на  българските  тесни
со`циалисти,  оtчистила  своите  редове  от  широките  со`циа-
листи,  анархолибералі1те  и  прогресистите,  и  по  то3и въп-.

Ё:а.\бслеи3оkчоердтоавяgнеинкаитобоЕ°шлеивтииЕ::g.остеоччейтситев'анс::Оящо:
іопортюни3ма ,се  премахнаха  онези  задържащи  сили,  ко-
итіо  й  пречеха  да  и3пълЁява  своя  истински  клаоов интеIр-
национален  дълг.  Макар   и  да декларираше верността  и
уважението  си  към  Плеха1юв,  партията  на  тесните  со-

95  В.   „Работнически   вестник",    бр.   36,   21   ноем.    1908.
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ЦйалиСти  о.6ектив,но,  по  силата  на  логиката  на  клаёова-
та  борба  все,  повече  и  повече  се  прибл.ижаваше  до  ле-
нинизма   по   Ре]уі]а   въп,р]ііси   на   марксистката  теот]чя  и
практика.  След   1903  г.  Плеханов  все  повече  допадаше
на  опортюнистите  в  България.  И  сега  п.о  въпросите  на
іс,j^ідh,.а„і+iите  движания,   макар  и  Благоев  да   го  оправ-
даваше,   в   негово   лице   анархолибералите   намериха   и
теоретическа  защита  на  опортюниістическата  си  теза  3а
в3аимоотн.оішенията  между  партията  и  синIикатите.

БРСдП   (т.с.)   решително  от.стояваше  своите  схваща-
ния   и   практически   действия   за   тесни   организационни
връзхи  с ре.волюционното  синдикално движение.  Напъл-
но  в  духа  на   марксизма  Благоев  по,сочваше,  че  тесни-
те органи3ационни връ3ки  „не  са нищо друго осве,н  кон-
к,ретиз.ирани  идейни  връзки",  които  се  налагат  от  мла-
достта  и  слаібостта  на  работническото  движение,  От  не-
обходимоістта  да  се  укрепи  ръководната  роля  на  Соци-
алдемократи,чіе.ската  пзртия  в  раб.отническото  движение,
кат.о   нейіното   идейіно   влияние   формално   ,се   изра3и   в
„тес1-1ите   връзкн   между   двете   организации   на   нашия
пролетариат".96   Благоев   ви!наги   е   подчертавал,   че   тес-
ните  организационни  връ3ки   не  означават  нарушаване
на  органи,зациоін,ната  самостоятелност  на  синдикалнит.е
организации,  а  още  по-малко  тяхното  сливане  със  со-
циалдемократи.ческата  партия.

Както  веUе  погтчертахме,  въпрОсът  3а  оt)гани3ацтJОЧни-
те  връзки  между  іпартията  и  синд,икалното  движение  е
твърде  слож.ен  и  компли1и.ран  и  ед=іозначен  отговор,  ва-
лиден за івісички страни и при всичк,,и условия, не може да
бъде  даден.  Тсзи  въпрос  е  предизвиквал  винаги  проти-
вор.ечиви  м.не,ния  и  в  средите  на  историците  на  работ-
ни'ческото  дви>1{ение   у   нас.tJZ   Гіякои   изіоIбщо   отхвъDілят
ТЁЗтЕи:;Ё:::ИдвКиа:°енЕ:Ц::е:::§:а:;:tм:.адбрЪуЛгГиаРсСмКяОтТаОт,Рiа;

организационните  връ3ки  са  играли  във  всяко  отноше-
ние  положителна  роля.  Трети,  като  разглеждат  р€ално-
т,о  състояние  на  работ,ническото  движение  в   България
през  първото  десетилетиіе  на  ХХ  век,   стигат  до  пDави-
лен  извод,  че  организационните  връзки  между  БРСдП
(т.с.)   и  революционното  синдикално  движение  в  пери,о-

06  Блс!еоеG,   д.   Съ`1.    Т.   10.   з.    456-457.

рия97 і8ОС3".С_О,6§, 2Т.прРое33gЁ:]т:Оё:О,Т862ТРс?ф8С5?ЮЗНО   движение   в   Бълга-
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да  на  формирането  на  класовd.  съзнаніие  у  работничес-
ката  класа  и  на  създаването  на    революционно  проф-
съю3но  движение  имаха  предимно     положително  3на-
`]ОЁТеи.НОл :нРиИ:ХЁееГдLНоЯкКрОgтfЬj аеС` ГLОоСсТ:]i9вЬал,  че  връзките  и

вза.имоіотношен,ията  между  соцілалдемократ иче.-ките  пар-
тии  .и  ріаботниче.ските  синдикални  организации  в  отдел-
ните   страни   се  определя`т  и   видои3Iменят  конкретно,  в
зависимост оIт  „историіческите,  юриди'ческите  и  други  у.с-
ловия".  Те  могат  да  бъдат  по'вече  іили  по-малко  тесни,
пюівече  или  по-малко  с.ложни,  „но  в  свіоібіодните   страни
не  може  и  дума  да  става  3а  съвпадан.е  на  оірганизаци-
ята  на  професионалните  съюз,и  с  органи3ацията  на  со-
`циалдеIміэкра1ическата    партия".99

Организационните    връзки    със    синдикатите,    които
създаде  партията  на  те,сните  социалисти.  и  търсе,нето  на
аргументи  в  съчиненията  на  Плеханов,  макар  и  не  ви-
наiи   да   ги   намираіше   там,   не   ояха   в   прUі.и.оречи,е   с
духа   на   марксисткото   учение.   Нішите   бъ.лгатtгт{и   стте-
цифични  услов,ия  и  обстоятелства  налагаха  необходимо-
стта  от  бли3ки  идейни  и  о.іганизаци'.jінни  връ``ки  мел{t у
партията  и  синдикатит,е.  Тези  връ3ки  се     налагаха   от
слаОостта  на  раоотническіото  движение,  от  появата  оше
от  първите  му  стъпки  на  опортюнистически  тенденции,
от  влиянието  на  буржоа3ията  и  на  нейниі`е  пг`,штически
партии,  които  можеха  да  6ъдат  преодолени  само  с  ак-
тивната   намеса   и   дейноіст   на   социалдемокра"чесната
па'ртия  в   средите  на   профсъюзното   движение.   Тесните
организационни  връ3ки  между БРСдП  (т.с.)  и  синдика-
тите  ограничаваха  въ3,мо!ж'н.остта  3а  организираніо  про-
явліение  на оп,Ортюнистическите  елементи.  Трябва  ведна-
га   да   се   подчертае   обаче,   че   тес,ните   организационни
връ3ки  между  партията  и  синдикатите  имаха   и   няк,Ои
отрJицателни  страни.  В   отнелни  слуtlаи  те3и  връзки  пре-
чеха  за  разширява'не  и  укрепв,іне  на  влиянието  на  ,-,ин-
дIикалните   органи3ации   в   средата   на     работн.ическата
класа.  В  по-късните  години  те  ставаха  пречка  за  масо-
визирането  му.  Освен  това  понякога  тези  връзг{и   бяха
дотолкова тесни, че се забелязваше известно   нарушение
На  органи3ационната  само,стоят|елност  на  някои  профе-
сиона,т1чи  органи.зации.

•-ііак    'і`ам,    с.    85.
99  ]lенин,  В.   1'1.  Съгі.  Т.  5,  С.  q]4.
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Правил,ността   на   тясно.соцйалисТйtiескиТё  ЁЬзi`jiеди   й
практика  по  въпро.сите  на  синдикалното  движ.ение  бяха
потвъртени  от  опита  на  международн.ото  работническо
движеніие.   Решенията   на   Щутгартіския   ко[:грес  по  вза-
имоотношенията  между  партията  и  синдикатите укрепи-
ха   авторитета   на   тесните   социалиісти   в   сгtедите  .на   ра-
ботничсската  класа.  Борбата  на  революционните  марк-
систи  против  теориите  за  идеен  и  органи3ационенrнеу-
тралитет  на   синдикал.ното  д.вижение  в  България  беше
част  от  борбата  против  тези  теории  в  международното
работничеіско движ.е,ние.

Възгледите   на`  теісните   социалисти   по   синдикалното
движение,  теорията  и  практиката  на  тесния  социализъм
в това  отноіш3ние показаха о,іце един  път,  че  български-
те  тесни  соIциали.сти  със  своите  пролетарско-интернаци-
Оналистически  доброд.етели,   с  бе3заветната   си   вярност
към  работнич.еската  класа  се  приближdваха  до  възгле-
дите  на  болшевиките  и  за  характера   на   с!Iндикалното
.ттвижение.   НО   все   още   изпитвахq   гилното   в.тIияние   на
Плеханов, което бе една от причините, поради които тес-
ните  социалисти  не  можаха  да  р,азКрият  погрешността
На   не,овите  възгледи   за  неутралшет  на  рdouтнически-
те  IIрuфесионални  о,рганизации.

*е,

В   заключение  на   всич1ю  това   може  да   се  каже,  че
тесните  социалисти  в  тези  години,  ниждайки  в  лицето
на  Плеханов  крупен  теоретик  на  маркси3ма,  който  по
ред  въпроси  защища.ва,  3аедно  с  Jlенин,  марксистките
по3иции,  макар  че  възгледите  им  не  винапи  се  покри-
ват,  но  Ленин  го  поддържа  в  борбата  против  ликвида-
тори  и  троцкисти  и  търси  неiовото  сътрудничество..1.ук
още  един  път  се  проявява  този  специфіичен  меншеви3ъм
на  Плеханов,  кIой`то  често  пъти  го  довежда  в  лагера на
болшевиките.  3ащитата  на  положителното  у  Плеханов
тогава,   кіогатіо  той  е  с  Ленин,  е  изіраз  на  оін'ези    ценни
добродетели  на  тяснIосоциалистическата  партия,  които я
нареждат  в  лявото  крило  на  Втория  іинтернационал.  В
случая  подкрепата  и  солидарността  с  Плеханов  не  бе-
ше  солидарност  и  подкрепа  на  меншевизма,  а  на  Пле-
ханов-партиеца,   на   Плеханов-марксиста.   Ето  това   по:
ложение  и  тази  страна  от  влиянието  на  Плеханов   не
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бива  да  се  подценява.  Подкрёпата  на  Плеханов  по  фё-
дица  теоретически  и  практически  въпроси  на  работни-
ческIото  движение  същевременно  беше  съпътствувана  и
от  критика  или  неразбиране  на  болшеви3ма,  но това  не
означава,  че  тесните  социалисти  бяха  антиболшевишко
течение,  както  твър,дяха  левите  сектанти.100

И  така  взаиміоотношенията  между тесните  социалисти
и  Плеханов  през  посочения  период  се  характеризират с
голяма  сложност  и  своеобра3ие.  Един  път  те  се  разли-
чават  оіт  Плеханіов,  без  открито  да  се  обявяват  против
него,  като  обективно  се  приближават  до  Ленин,  какъв-
то  е  въпросът  за  съзнателна  дисциплина  в  партията, за
демократическия   централи3ъм,   за   отношението      към
профсъюзите   като   школа   за   класовіо   социалистическо
възпитание   на   раб6тниците,   за   ролята   на   социаліисти-
ческото  съзнание  и  неговото  внасяне  в  редовете  на  ра-
ботническата   класа,   3а   партийното   и   политическо   ръ-
ководство  на  професионалните  организации  и  т.  н.  Ни-
кой  не  може  да  обвиніи  тесните  социалисти,  че  те  били
догматични  ученици  на  Плеханов,  които  сляпо  при  вси-
чки  случаи  подражават  на  Плеханов.  Още  в  тези  ран-
т]и   години  се  проіявява  творче.ският  подход  ..на  те:,ните
соціиалисти  при  решаване  на  редица  проблеми  от  тео-
рията  и  практиката  на  социалистическото  движение   в
България.  Този  извод  се  налага  и  трябва  дебело  да  се
подчертае,  тъй  като  той  е  една  положителна  черта   и
важtеін ценностен  моімент в  нашата тясносоіциалистичеіска
история.  Авторитетът  на  Плеханов  беше  толкова  голям,
че   за   тесніите   социалисти   беше   трудно   открито   да   се
обявят  против  него,  въпреки  че  по  същество,  както виж-
даме,  по  ред  проблеми  има  едно  различие,  което  не  се
манифестира.   Благоевите   гтIозиции,   както   виляхме,   по
много  въпроси  се  доближаваха  до  тези  на  Ленин,  ма-
кар  че  той  още  никъде  не  полеми3ира  с  Плеханов. Това
е  още  едно  ярко  потвърждение  на  горепосочените  обе1{-
тивни  тенденции,  които  наблюдаваме  в  партията,  тен-
денции,  иоито  я  тласкаха  в  края  на  краищата  до  раз-
рив  с  Плеханов  и  въобще {ъс  социалдемократи3ма  и я
довеjт`оха  в лагера на  болшевизма.

` v  Боtzкоg.  Отношение  тасняков  к  Лениі1у  и  болшеви3му.  ЦПА-

#ам#,соъпе.зд3:Б%дхррh.7Lf,опй$оg.лg:лаг3рсс:оаеятерс:явч3с:вюоции#,зкконв.
2,  1933.
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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.

\
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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,
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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.
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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-
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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-

199



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

20о

ТiеаОцРиеоТ#аЦлИТiНап:%Е:%%::МR:;цЛ#е#ЕТлеф:3дЁ::?ИБ.ИЖ:

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.
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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.
Б8  Василев,  К.  Цzіт.  съч.,  с.  4З.
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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.
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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
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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.

::&Лоаре„Ос:б*.дkg?Ч5#Те.е;3;,Сё#.4.т.4,с.444.
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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].
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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.
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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
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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.



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.

9z  „Литературная    га3ета",    №    41     (4535),    8    октября    1975.
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w                ширано  ра3гРаничаване;  едНа  НО.Ра  ТеТ.F_е_Н.ГлИ:і~ГРтF^ТОг. Т9:

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.      .-:                      -             -\'                .....,.   `       "       -
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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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:::д:рОо:к#с::йЁiв:;8:оавТсакиПРаОнТтИиВпаЛрИт:ВеЕд%:°оРкТТS'аТЁ::
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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