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КАКВО ИЗУЧАВА
ТЕОРИЯТА
НА НАУЧНИ^ КОМУНИЗЪМ

С усилията на трудещите се маси е създадено ви-
соко усъвършенствувано производство, създадени са 
науки и техника, които се развиват с невиждано висо-
ки темпове. Равнището на тяхното развитие вече е 
(Олкона високо, че човечеството, получавайки голяма 
в.члсг над силите нв природата, има реална възмож-
ност да задоволи напт»лио материалните и духовните 
потребности на всички хора по земята. Специалистите 
са пресметнали, че нашата планета сега може да оси-
гури заможно съществуване на цялото население на зе-
мята, ако, разбира се, се използуват както трябва, в ин-
терес на всички и на всеки производствените мощности 
и научно-техническите постижения.

Тогава каква е работата? Кой е виновен, че само 
един от десет жители в несоциалистическия свят се хра-
ни нормално, а останалите девет не си дояждат; че поч-
ти половината от възрастното население на земята не 
знае пито да чете, нито да пише? Кой е виновен, че в 
безсмислените войни за интересите на една нищожна 
група хора бяха пролети, пък и сега още се леят, реки 
от човешка кръв; че над Земята надвисва зловещият 
облак па ядрения взрив, сянката на който помрачава 
лицата на хората; че за подготовката на чудовищната 
термоядрена война се изразходват огромни средства. Кой 
е виновен, че чудесното творение на ,природата — Чо-
векът, щедро надарен с най-разнообразни творчески спо-
собности, в значителна част от света не само е лишен от 
възможността да прояви* тези способности/ но е и сма-
зан, задушен от експлоатацията, от социалната неспра-
ведливост, гине от глад и болести, задъхва се в клещи- 
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те па безработицата» мизерията и скъпотията? Кой е ви-
новен, че в редица страни, които се гордеят високомер-
но със своята цивилизованост, на тъмния цвят на кожа-
та се гледа като на признак за непълноценност на чо-
века? Кой е виновен, че на голяма част от човечеството 
Genie поставен позорният ярем на колониализма, под 
конто и до ден днешен пъшкат десетки милиони хора?

Виновен за всичко това е капитализмът, който дове-
де контрастите между бедността и богатството до краен 
предел, издигна войната, колониалното разбойничество 
и расизма до сгепен на официална политика, прахосва 
несметни материални и духовни ресурси-в угода на една 
малка група монополисти, принизи трудовия човек и не-
рядко прилага най-новите постижения на науката и 
техника!а в неюва вреда.

За да се използуват огромните богатства, с които 
разполага човечеството, за да се използуват могъщите 
производствени мощности, забележителните постижения 
па съвременната наука и техника в интерес на чуде-
щите се, са необходими определени социални условия. 
Нужно е да се унищожи омразният на народите капита-
лизъм и да се установи веднаж завинаги на земята но-
во оощество, висшата и единствена цел на което ще бъ-
де да осигури за всички хора шастлив, свободен, истин-
ски човешки живот. Това общество завинаги ще избави 
човечеството ог войни и разточителство.

Това ново общество е комунизмът, а науката» която 
дава цялостна представа за него, за закономерностите 
на неговото формиране и развитие, се нарича теория на 
научния комунизъм.

Нека разгледаме това кратко определение по-по-
дробно.

Нито едно класово антагонистично общество не си е 
поставяло за цел всестранното развитие на трудовия чо-
век. Труженикът в това оошество е средство за постига-
не на други цели, да речем за получаване на най-големи 
печалби при капитализма. Само в условията на кому-
низма трудещият се човек става „самоцел** на обще-
ственото развитие (К. Маркс). А .теорията на научния 
комунизъм разкрива условията (икономически, социал-
ни, духовни). единствено при КОИТО е възмпжнл все-
странно хярмпниинл развитие на човека. най-пълно и сво-
бодно изразяване на всичките му жизнени прояви.
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Но преди да бъдат създадени условия за разцвета 
на човека, трябва да бъде унищожен старият обще-
ствен строй — капитализмът^А това значи, че теорията 
па научния комунизъм разглежда въпроса зя ppnnni^ 
ционното събаряне на капнтялизкся м за създаването по 
такъв начин на предпоставки за освобождението на чо-
века. Научният комунизъм погазва историческата неиз- 
бежност на гибелта на капитализма, която е резултат от 
действието на присъщите на капитализма обективни за-
кономерности. на свойствените му вътрешни противоре-
чия, той разкрива революционните сили, които подкопа-
ват и събарят капитализма, посочва социалистическата 
революция и диктатурата на пролетариата като необхо-
димо средство за ликвидиране на старото, капиталисти-
ческото общество^/

Въпросите за революционното събаряне на капита-
лизма заемат важно място в теорията на научния кому-
низъм. Но капитализмът бива унищожаван, за да се 
разчисти почвата за новото общество, комунизма. От-
тук още една важна/задача на научния комунизъм: да 
изучава закономерностите на фпрмир^нетп.-ня. комуни-
стическото общество, да изучава самото това общество 
като сложен социале1Гбрг2~низъм. В центъра на комуни-
сти ческото общество стои човекът в цялото многообра-
зие на своите отношения и способности, заложби и по-
требности, творчески и физически възможности. Не слу-
чайно основен програмен лозунг на нашата партия е ве-
ликата хуманистична идея: „Всичко в името на човека, 
Iа благото на човека14. Естествено, науката за общество-

то, в центъра на която стон човекът, не може да не бъде 
наука зд създаването на икономически, социални и лу-
чший условия за формирането на всестранно развит чо-
век. Теорията на научния комунизъм изследва човека, 
ÏÏîito  обобщава и синтезира вече съществуващите за не-
го научни данни като субект на труда, общуването и 
познанието, като звено от социалната система и звено в 
снс[смята на природата../

^Теорията на научния комунизъм изучава и икономи-. 
ката — материалното производство, обмяната, разпреде^ 
ден и сто и потреблението в условията на-комуццстическо^ 
то общество — обаче само дотолкова, доколкото те слу-
жат на човека като икономическо условие за неговото 
всестранно развитие. Научният комунизъм изучава и со-
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циалните отношения, и духовния живот на обществото, 
при това пак като условие за социалното и, духовното 
развитие на човека, за проява на неговата творческа ак-
тивност.

Научният комунизъм изучава _комунистическата_обг, 
ществено-икономическа формация—в_ъв_взаимна връзка, 
в единство на нейните "икономически, социални й духов-
ни страни, "като обръща специално внимание на това, 
как всяка .pi je3H страни,и_всимкк-Заедно „работят“ за 
човека, спомагат за постигането на най-висшата цел на 
общественото развитие.

' Обществото се развива по силата на действието на 
обективните закони. Обаче ефикасността на използува-
нето на законите в последна сметка зависи от самите 
хора, от дълбочината на тяхното проникване в същност-
та на социалните явления, от тяхната целеустременост и 
организираност. Развитието на __обществото предста-
влява следователно едно сложно преплитане—паяимо- 
действие. на обективните закономерности и субектив- 
щщ.ТЕакгсць

JJa да се достигне единство между обективните ус-
ловия и субективния фактор за развитие на обществото, 
е необходимо трудещите се маси да^познават обективии- 
те_ закони и да_са овладели механизму на тяхното деи-: 
ствие, необходимо е да са се научили да^сшиицщдт 
своята дейност с изискванията нддаконите» организация- 
Tà На Хбрата да бъде насочена към едно по възможност 
по-ефикасно използуване на законите в интерес на чо-
века.

Оттук още една важна задача на теорията на науч- 
ния комунизъм — да търси пътища и средства за пости-
гане на съответствие между субективната дейност на хо-: 
рата и изискванията на обективните закони, пътища и 
средства за използуване на законите в интерес на чове-
ка. Опирайки се на опознатите обективни закономерно-
сти, теорията на научния комунизъм изтъква прогресив-
ните тенденции в развитието на^обшеството или на от-
делните негови звена, насочва и регулира движението на 
обществото съобразно тези тенденции, разкрива пречки-
те по пътя към достигането на една или друга цел, по-
мага на хората да премахват тези пречки. С други думи, 
телруятя 11Q -иоупнмя комунизъм изследва процеса на 
съзнателното пдлеустременото ръководство, на управле-.
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ннсто на социалните процеси.- на управлението на кому-
нистическото строителство.  
“И така, научният комунизъм е наука за пъгищата И 

средствата за унищожаване на капитализма, за закона-   
мерностите на създаването на новото, комунистическото
общество, на икономическите, социалните и духовните  
условия за всестранно развитие на човека: наука за ко-
мунистическото общество като сложен социален органи-
зъм; наука за съзнателното, целеустременото управлява- 
не на обществените процеси в интерес на човека.  

В това именно се състои спецификата на научния ко* 
мунизъм като съставна част на марксизма-ленинизма,
неговата отлика от останалите му части — марксистката'
философия и марксистката политическа икономия.

Трябва да отбележим, че теорията на научния кому-
низъм, както и марксизмът-ленинизмът като цяло, въз-
никна не на празно място. Тя наследи комунистическите
идеи на миналото, идеи, които с векове бяха създавани
от най-добрите умове на човечеството. Ето защо'трябва
макар и накратко да разгледаме историята на комуни-
стическата мисъл в миналото, да проследим пътя на ней-
ното движение от утопия към наука.



ПЪРВА ГЛАВА

ОТ УТОПИЯ1 КЪМ НАУКА

1. Утопичният социализъм и неговото 
историческо място

През XVI—XVIII векове в редица страни на Запад-
на Европа феодализмът бе сменен от капитализма, кое-
то обуслови бурно развитие на производството, техника-
та, природознанието. На мястото на занаятчийската ра-
ботилница и мгьуфактурата възникват заводи и фабри-
ки, шахти и рудници, енергията на човешките мускули, 
на водата и вятъра отстъпва място на могъшата енер-
гия на парата, а след това и на електричеството. За от-
носително крагък период, два-три века, при капитализ-
ма за развитието на производството беше направено зна-
чително повече, отколкото през целия предидущ период 
от историята на човечеството. J<ап ита лиамът_сбаче не 
облекчи участта на трудовия човек: експлоатацията тук 
си остана не по мялко жестока и безчовечна, отколкото 
при'робовладелския строй и феодализма, още повече че 
бяха силни остатъците от феодализма и капиталистиче-
ският гнет нерядко се допьлваше с феодален гнет. Jijje- 
зултат на това нарастваше недоволството на масите, из-
остряше се класовата борба. Тези социални изменения 
не можеха да не се отразят върху духовния живот на 
обществото. Възникнаха социалистически учения, в кои-
то намери отражение протестът нл наполните маси про-
тив съществува tu и я обществен ред. Централна идея на 
тези учения беше идеята аа. хуманизма — уважение—и 
внимание, към члдекя—

Един от първите соцналисти-утописти е английският 
държавен деец и мислител Толедо /Пор (1478—1535).

1 От гръцката дума „у“ — отрицание, „топос“ — място. Бук-
вално думата „утопия“ означава: място, което не съществува.
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Още в началото на формирането на капитализма То* 
мпс Мор успява да долови неговата експлоататорска 
çъщност, да_видщ_не_.капи i али£тнческото_ общество.® не-
способно ля осигурдеистински човешки живот за труде-
щите се, че то представлява „загов0р“на“бэгаташйтё7 ра- 
туващн под имего и етикета на държавата за своите 
м«1чни интереси“. Това общество не проявява ни най- 
нилкн грижа за земеделците, миньорите, надничарите, 

рупорите и работниците, без които според Т. Мор не 
он имало никакво общество, богаташите „измислят и из- 
намират най-различни начини и хитрости..., за да ку-
пит срещу възможно най-евтино заплащане работата и 
труда на всички бедняци и да ги експлоатират като то- 
ппргп добитък“.

Т. Мор — и в това е неговата велика заслуга — в 
кнннпл си „Утопия“ стига до извода, че равенството и 
IH.IUIICIU на Àüpai.'i, pa:ii!irnieiо на техните физически и 
ни h  - п’м \ алии кпчсстви, никто и социалната справедли-
ви I и pirivMHOio водене на обществените работи, сдлег 
мислими. âUKUlu..ClbLHC£LUyJUJa£nu.co^i^eH.QCTJt дока-
ти ôoriiTciiioTo. създавано с труда на огромната частот 
хората, отива в ръцете на една малка група, и то на 
опия, коню водят празен живот.

Като нзди1а дълбоката и смела идея за унищожава-
нето на, пастата..-«ме-нмщаст. Т. Мор рисува картина-* 
ти и а щипното, де M.Qisj) а т I i чсски у п Р£вл я в а но. о р г а ми-
нирани иощеси.о^ основано върху колективната соастве- 
рщI и колективния Труд на всички негови членове.

П това общество, което Т. Мор разполага на неиз-
вестни остров Утопия, хората не познават властта на 
пари le и не изпитват гнета на богаташите. Всички те се
трудят задружно, като при юва се занимават и с физи-
чески, и с умствен .тр-УД, не търпят безделници и готова-
новци, предават плодовете на своя труд в обществени 
складове, откъдето безплатно получават всичко, каквото 
ИМ Г тпп ребмп Т Мир |ф 1фи^П|Ижяяя пп ряябиряметп ня! 
комунистическия принцип ая-разпределение според по<
т|)срностите,_макар да разглежда потребното твърде, 
ограничено, само като най-необходимо.

Историческата ограниченост се отразява и върху 
другите страни от възгледите на Т. Мор. Той допуска наь 
пример в бъдещото общество да има po Qh (военноплен-
ници и престъпници), изпълняващи най-тежките работи; 
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осеки ui yioiiHHUHie беше задължен да вярва, че бог е 
сыворнл света и че душата е безсмъртна.

Град на Слънцето е нарекъл бъдещото общество ита-
лианският утопист Томазо Кампанела (1568—1639) — 
един от видните ръководители на освободителното на-: 
родно движение в Италия. Както и на остров Утопия на 
Т. Мор, жителите на града на Слънцето не познават екс-
плоатацията и властта на парите. Всички те се трудят, 
при това с обществен труд ха заети само четири часа. 
а останалото време порвешават-за развитие на своите 
умствени и физически способности. Както и утопийците 
на Т. Мор, те предават плодовете на своя труд в обще- 
свени складове, откъдето получават всичко необходимо. 
Много ценен е стремежът на Т. Кампанела да използува 
науката за разумно управляване на обществото с оглед 
на обществения прогрес^ Не'Ьлучайно главният управи-
тел на града е учен, който има обширни знания и бо-
гат практически опит. Мисълта за организация на обще- 
^типтп н^рху научна псмпиа^яя съзнателно управление 
на обществените процеси не може да не се признае за 
забележителна, макар и да е изразена в твърде наивна 
форма. Както и Т. Мор,^Г. Кампанела не вижда и не 
може да види пътищата за постигането на новото обще? 
ство; надед с науката, тон се обръщал към астроло- 
Сията^

Идеите на Т. Мор и Т. Кампанела, които за пръв път 
разработиха система на организация на обществото без 
частна собственост и експлоатация, изиграха голяма ро-
ля в критиката па феодалната идеология и оказаха чув-
ствително влияние върху по-нататъшното развитие на 
социалната мисъл.

Ярък представител на утопичния социализъм е Дже-
рард Уинстънли (1609 — ок. 1652) — изразител на ин-
тересите на бедните хора, главно на пролеларизиращи- 
те се селяни, в английската буржоазна революция през 
XVII в. Характерно е, че в неговите възгледи искането 
на формиращия се пролетариат за унищожавз не да 
частната__собственост_се съчетава с искането на селяните 
за лавни за всички права върху?земяТа. Само след като 
бъде унищожена частната"собственост в града и селото, 
мисли Д. Уинстънли, е възможно човечеството да се из-
бави завинаги от бедността,и експлоатацията и да устд-t 
нови ново общество? за' което представата на Д. Уин- 
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стьнли не излиза извън рамките на грубия уравнителен
комунизъм. При това нерядко той облича,тези предста-
вц в религиозно-мистична., форма. При все това възгле-
дите на Д. Уинстънли имат голямо значение, тъй като в
тях са отразени основните искания на най-бедните слое*
ве на английското общество.

Основоположник на революционно-
/ТХУ1ПИТв то HanPaDJieH1Ie на утопичния социа-

на век лизъм във Франция е френският
мислител Жан Мелие (1664—1729).

Почти целия си живот Ж. Мелие прекарва в село, къ-
дето с очите сн вижда чудовищната мизерия и страда-
нията на селяните, техния гежък, принудителен труд за
феодалите. Той оставя голям ръкопис ..Завещание", кой^
то се разпространява в преписи и бива публикуван ед-
ва много години след смъртта му. В тази книга се съ-
държа страстно, безпощадно разобличаване на феодал-
ната експлоатация. Д1ак^>алс^я строй и на църквата,
Авторът . мечтае_.за. комунизма, за общество без потис-
ници, основано върху обществената собственост и ко-
лективния труд. Ж. Мелие разбира прекрасно, че потис-
ниците не ще се откажат доброволно от своите приви-
легии и блага, от своето господствуващо положение и
затова призовава към революционно събаряне на гъше-  
ствуващия ред: „Ъбединете се всички в единодушната   
решимост да се освободите от това омразно и отврати-
телно иго...“ — призовава той. Стремежът да съедини
комунистическите идеали с народната, селската револю-
цйя"е огромен прий ряавитиетл ня~.
идеите на ^социализма.

Ж. Мелие не е оставил някаква разработена схема
на организация на бъдещото общество. Тази схема мо-
же да се намери в книгата на друг френски утопист —
Морели („Кодекс на природата или истинският дух на
нейните закони“, 1755 г.).

Морели. е противник на частната собственост, която
според него е осакатила и извратила естествената при-
рода на човека. Тей е разработил проектозакони на но<
вото общество. Първ ият  от тези закони .отменя частната
собственост освен собствеността върху вещите за лич-
но ползуване; вторият осигурява правото на труд и про-
възгласява задължението да се трудим: третият иска
от човека да действува в полза на обществото според
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силите си, дарованието и възрастта си. В тоя закон за
пръв път е изразен ясно един от основните принципи на
социализма — необходимостта за всеки човек да се тру-
4и^с|1оред спосйоностите сиГ Мерели изказва мисълта" и
зара определение според потребностите, но тя не изли-
за извън рамките на примшивното, уравнително разпре-
деление. Той се стреми да приспосоои обществото към

'равнището на потребностите на средновековния селянин,
към неговия крайно тесен кръгозор.

Значителна крачка напред в разработката на кому-
нистическия принцип на разпределение направи френ-

ският мислител Габриел AiaQÀu. (1709—1785), който се
обявява за създаване на общество, което да осигурява
на всеки гражданин „максимум наслади и щастие'. То-
ва общество може да бъде постигнато само чрез ликви-
диране на частната собственост. Г. Мабли скърби за
оня „златен век", когато не е имало частна собственост,
той счита, Чч. разделянето на имуществото, което е сло-
жило край на този век, е било най-голямото злодеяние,
тъй като то е развратило хората, подчинило е техните
страсти на алчността за трупане на богатства. А всъщ 
ноет не само стремежът на хората към трупане на богат!
ства може да подтиква човека към труд, стремежът към
общото благо, уважението към съгражданите, честнота
съревнование могат да станат много по-могъщи стимул 
1д трудолюбие, отколкото алчността и тщеславието.

Признавайки правото на потиснатите да извършат
’ революция, г. Мабли все пак счита, че за избавянето на
човека от пороците на частнособственическите навици е
пр-приемлнв пътят на реформите,осъществявани от де-
мократичната република. Г. Мабли разглежда тази per
публика като "свързвашо-^звено. като преходен_етап от
обществото на-частната собственост и експлоатацията'
към ,_крмунястическрто..,рбщество. 1

Както се вижда, с Г. Мабли пред социално-историче- 
ската мисъл възниква един извънредно важен и сложен 
въпрос: как да се постигне новото общество — по пътя 
на революцията или по пътя на реформите.

Революцията, насилственото събаряне на съществу-
ващия строй, осъществявано от група заговорници, без-
страшни, предани на народа, страстно мразещи експлоа-
тацията и богатството — такъв е категоричният отговор
на въпроса за пътищата за достигане на комунизма, да-
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ден от френския революционер Гракх Бабьоф (17€0 —
1797) и неговите привърженици, които е прието да се
наричат бабьовисти.

Г. Бабьоф беше вожд на революционното движение
на селяните за общонационална комуна — „република
на равните“. Докато мнозина други социалисти от XVIII
век се ограничаваха с критика на лъжата, несправедли-
востта и неразумността на съществуващия строй, то са-
мият живот подтикна бабьовистите към^идеята за въста-
ние и завземане на властта. Те бяха свидетели и участ-
ници във Великата френска буржоазна революция
(1789—1793 г.). при това много скоро разбраха, че тази
революция не унищожи, а само измени формите на екс-
плоатация. Революцията нищо не направи за народното
щастие, обратною, тя направи всичко, за да накара на-
рода вечно да пролива потта и кръвта си, които в по-
следна сметка се обръщат в съдове със злато за една
нищожна група богаташи. На смяна на буржоазната ре-
волюция, твърдяха бабьовистите, неизбежно трябва да
дойде нова, народна, ррвппюпия р^уптат на която на-
родът ще вземе властта, ще установи революционна дик-
татура и.ще организира „общество на равните“. В това
общество, основано върху колективната собственост, не
ще има нито богати, нито бедни, никой няма да присвоя-
ва собственост, веем ще се труди спорел^ способностите
си за общото благо. Равенство, писаха бабьовистите в 
своя „Манифест", — това преди всичко е „общ за всич- 
кн труд, общо ползувано на неговите плодове“.

Наистина представите на бабьовистите за равенство
бяха груби, примитивни: уравниловка в потреблението
е една от техните най-важни идеи. Каквато и работа да
изпълнява човек, разсъждаваха те,’ тя ни най-малко не
увеличава обема на неговия стомах. Оттук явното под-
ценяване ~на. сложния, квалнфиниран.твуд>..нарбразова-
нисто, изкуството и науката. Нека загинат, ако трябва,
писаха те,'всички изкуства, само да се запази истинско
равенство. Бабьовистите не разбираха ролята на култур-|
ния прогрес, необходимостта от създаване на условия за  
непрекъснато развитие на човешките способности и за
тази цел условия за достигане на изобилие от материал-  
ни и културни блага.  

бабьовистите си представяха _ комунизма като яисо- 
м^ганязнрдн.о^щеитралнзирана^общестдо*..основано
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гилотиниран.

Великите 
социал исти-утописти 

на XIX век

върху колективната собственост, обединена в национал- 
ни мащаби. Идеята за централизирано управление на 
обществото е твърде ценна идея,

Бабьовистите бяха изразители на интересите на за-
раждащия се френски пролетариат, обаче незрелостта 
и неорганизираността на пролетариата обусловиха не-
зрелостта на техните представи за обществото на бъде-
щето и за пътищата на неговото достигане. Затворни-
ческата тактика, която те избраха, и слабата връзка с 
народа ги обрекоха на поражение; участниците в „заго-
вора на равните** бяха арестувани, а самият Г. Бабьоф

Капитализмът се показа в Х1Х век 
съвсёмТге в оная празнична^премя- 
на, в която го тъкмяха буржоазни-
те философи, историци и икономи-

' сти. Той обрече трудещите се на чудовищна мизерия, из-
мъчваше ги с непосилна работа във фабричната катор-
га. Същевременно той извика на живот__пролетариата, 
който..постепенно- заема челно..М8сто в обществото, пред-
извика първо още неосъзнатия му протест против капи-
талистическия ред. Изостря се класовата борба между 
труда л капитала. Тази борба става твърде важен източ-
ник и съдържание на историческия прогрес.

Именно отражение на борбата на пролетариата сре-
щу буржоазията и негов неосъзнат протест против наем-
ното капиталистическо робство бяха ученията на велич 
ките социалисти на XIX век А. Сен-Симон, Ш. Фурие, 
Р. Оуен.

Анри Клод Сен-Симон де Рувроа (1760—1825) произ-
лиза от знатна аристократическа среда, което впрочем 
не му пречи да стане пламенен защитник на унижените 
и оскърбените. Един от своите главни трудове — „Раз-
съждения литературни, философски и промишлени“, той 
започва с опровержението, че е съществувал „златен 
век“ в миналото. Истинския „златен век“ на човечество-
то той вижда в бъдещето, когато хората ще престанат 
да се потискат един друг и ще се обединят за овладя-t 
вапе на природата, за подчиняването й на своите инте-
реси и цели.

В центъра на бъдещото социалистическо общество, 
общество организирано, съзнателно управлявано» той по-
ставя човек^легови1а,догре_бности неспособности. За 
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най-добро обществено устройство той смята такава ор- 
ганнзация на обществото, която осигурява най-щастлнз
живот за по-голямата част от хората, която им пред-
оставя максимум възможности за „задоволяване па тех-
ните най-важни потребности“, „за развитие па всички
полезни способности“. Много важна задача за обществе-
ната организация на хората А. Сен-Симон виждаше в
създаваН£та_на .условид_за всестранно проявяване и ряя-
витие. на способностите на .човека, за,.задружен труд h  
творчество^

Æ Сен-Симон си представяше бъдещото социалисти-
ческо общество като свободна асоциация, като_ „голяма
^ботилница“, в която хората са обединени за задружно
и съзнателно въздействие върху природата, за осигуря-
ване на всеобщо благосъстояние и процъфтяване. В то-
ва общество всеки работи според способностите си?_а по-
лучава според труда си, тук не ще има експлоатация,
господство на малцинството над мнозинството, а функ-
циите на управление на хората ще се превърнат във функ-
ции на управляване на всички работи на обществото. В
трудовете на А. Сен-Симон и особено на неговите по-
следователи се оъдържа^идеята, че на новото о.бщество  
ще бъде присъщо едно -централизирано национално сто-  
панство“, общостопанско. планиране. Нещо повече, А.
Сен-Симон е първият мислител, който изказа мисълта за  
създаване на световна асоциация на хората с цел да  
се използуват най-добре природните сили^Л^азвивайки
тези мисли, най-добрите ученици на Ä. Сен-Симон стиг-  
наха до извода, че световното сдружение на трудещите
се ще превъзмогне всички социални и национални анта-
гонизми и ще осигури мирен живот и непрекъснат про-
грес н а човечеството.

Въпреки редицата гениални догадки за обществото
на бъдещето учението на А. Сен-Симон е идеалистнче-
сдо. натопи чношгсвоята същност. Той не_вижда мате-
риалните основи за развитието jia обществото, пропо-
вядва идеята за мирно сътрудничество на потисници и
потиснати. Той поставя развитието на обществото в за-
висимост от идеите и мирогледа, а в своите проекти за
създаване на социализъм апелира към съвестта на про-
светените индустриалци и монарсите. Той се стреми „да*
подтикне кралете да се възползуват от предоставената
им от народа власт за осъществяване на политически про 
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менч, които са станали необходими“. А^Сен-Симон се 
страхува от класовата^ борба, отрича революцията^_ввд- 
лага главните си надежди върху проповядването на 
идеите за братство между всички.хора,.върху чудотвор, 
jiaTa сила на реформите. осъществявани отгоре

Най-силната страна на другия френски социалист- 
утопист — Франсоа Мари JUgpA Фурие, (1772—1837), 
син на богат, разорил се по-после търговец, е блестяща-
та критика на капиталистическия строй.

Ш. Фурие смята за много фяктпр на обще-
ствения прогрес естествените, природните качества _н 
страсти на човека. Но според него тези природни каче-
ства са погазени, потъпкани от капитализма, който до-
несе на по-голямата част от хората разорение и мизерия, 
като съсредоточи в същото време нечувани богатства в 
ръцете на една малка група хора.

Капитализмът, пише Ш. Фурие, — това е „настръх-
нал свят, социален ади. В гози ад човек е играчка в ръ-
цете на стихийните сили, жертва на анархията, на тен-
денцията „да се произвежда безразборно“. Расте богат-
ството в ръцете на шепа богаташи в този свят, а милио-
ните са лишени от къшей хляб. С убийствен сарказъм 
Ш. Фурие заклеймява лицемерието и фалша на бур-
жоазния строй и на ония, които са се продали на „злат-
ния телец“ и го защищават, представят го от хубав по- 
хубав. Трй ря^Лпиияяа икономическия и държавен ме- 
хядиаъм на буржоазното общество, който „във всички 
отношения е само изкуство да се грабят бедняците и да 
се обогатяват богаташите“.

Ш. Фурие разбира добре, че изострянето на социал? 
_ните противоречия може ля_ловеде_ лп народна револю-
ция, която ще помете капитализма. Но той се_б.ои_от ре- , 
волюциятаг от самостоятелните политически действия 
на масите и затова конструира мирен път за утвържда- 
ване на новия строй, в който господствува „социалната 
хармония“. Ш. Фурие си представя хармоничното обще-
ство разделено на производителни асоциации, които той 
нарича фаланги Цлрнпи ртр  на фалангата, на брой 1600^- 
1700 души, живеят в една огромна сграда — фаланстер, 
където се и трудят, и хранят, и почиват. Занимават се 
главно със селско стопанство и в значително по-малка 
степен с промишлен, предимно занаятчийски труд.

Ш. Фурие отделя особено голямо внимание на въ-
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просите, свързани с труда на членовете на фалангата. 
Tjjm  смята. че трудът ** най-важното правов яапълж^ние 
на човека. Него го вълнува въпросът, как да се прео-
долее осакатяващото човека капиталистическо разделе-
ние на труда, какла се превърне трудът.,от принуди- 
тел но, тежко занятие в наслада. а_източник на радост. 
Как да~се пр^бДол^е.. лрштшололо2Кностт^21аз*ДХ града 
и селото. 'Тон смяташе, че членът на фалангата изби- 
ра ^заботата си според собствените си способности, че 
той не трябва да бъде прикован към един вид работа, а 
има възможност свободно да променя дейността си, с 
което се постига неговото хармонично развитие. Тъй ка-
то изборът на дейност се съобразява със склонностите на 
човека, във фалангата се постига единство между лич-
ното и общественото. Идеите на Ш. Фурие за ново от* 
ношение към труда, за хармонично развитие на личност-
та са важен принос в теорията на социализма.

Същевременно възгледите на III. фурие-зя новото 
общество, за пъгищата на неговото достигане нн.нзлм- 
зат извън рамките на утопизма. Утопична р_ и мисълта 
на Ш. Фурие за хармония между интересите на имотни-
те и безимотните Той допугка във фалангите да същ£ 
стдуват-м_частна -собственост, и нейни притежатели — 
капиталисти, смятайки, че продуктите на труда на ней-* 
ните членове се разпределят не само според труда (5/iä ) 
и таланта (3/i2>. ни и според капитала (4/i2>. Само чрез 
такова разпределение можело да се постигне хармония 
на класите, тесен съюз между капитала, труда и талан-
та. Както се вижда, Ш. Фурие не отхвърля частната соб-
ственост, а с нея и деленето на обществото на богати и 
бедни. В това отношение той прави крачка назад в срав-
нение с другите утописти. Крачка назад в сравнение с 
А. Сен-Симон е и стремежът на Ш. Фурие да децентра-
лизира обществото^ да го разчлени на редица по съще-
ство обособени производителни единиин —фаланги. С 
това практически се изключва възможността за съзна- 
телно управляване на обществото, утопични са и пред-
ставите на Ш. Фуриеза пътищата. по които трябва да 
се достигне новото общество. Той смята, че това може 
да стане чрез пропагандиране на идеите на социализма^ 
чрез постепенно реформистко преобразуване на капита-Ч 
листическото общество. Със своите проекти за органи-
зиране на фаланги Ш. Фурие се обръща и към феодал-
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■ата аристокрация, и към капиталистите, и към монар-
сите, ■ по-специално към Наполеон I, но не намира у 
мх вито подкрепа, вито съчувствие.

Английският утопист Роберт Орен (1771—1858) е 
■ървият от социалистите-утописти, който свързва своя-
та съдба с работническата класа, участвува активное 
рижеюшт^. на^_работннчес_ката..класа и е бележит про-
светител на работниците в своята страна. „Всички об-
ществени движения — пише Ф. Енгелс, — които са ста-
вали в Англия в интерес на работническата класа, и 
всички техни действителни успехи са свързани с името 
на Оуен.“1

Още като управител на голяма текстилна фабрика в 
Ню Ланарк Оуен провежда редица мероприятия, целещи 
подобряването на материално-битовите условия на ра-
ботниците: намалява работния ден^ на 10,5 часа вместо 
обикновените в Англия 13—14 часа, за пръвпът в.света 
организира за децата на работниците ясли и детска гра-
дина, открива образцово училище, създава болнична ка-
са.. По-късно, отхвърлен от официалното общество за 
своите комунистически идеи, той в течение на 30 години 
работи непосредствено сред работническата класа, стре-
мейки се с всички сили да облекчи участта на работни-
ците. Той организира широка обществена кампания в 
аащита на правата на работниците; неговите усилия 
иг£зват_годяма з)оля в Англия да'бъде приет, дървнят 
закон, ограничаваш'детс^я^и женския труд.

ТР. Оуен рязко критикува капйталистическия строй, 
н о смята. че_ социалните противоречия_на капитализм а 
са _резултат-ня .невежеството, на_ааблужденията на чо-
вешката. съзнание Достатъчно е обаче да се просвети 
обществото, да бъде запознато добре с плановете на 
разумното обществено устройство, и с капитализма ще 
бъде свършено. С разпространението на просветата хора-
та ще се засрамят от чудовищните противоречия и не-
лепостите на съществуващата система и ще обърнат по-
гледите си към новото общество, което ще осигури най- 
добри условия за живот и нравствено усъвърШенству- 
ване на човека.

Р. Оуен смята глядим пречка по пътя иъм създаване-
то на това общество_чадтнатчксабствецост3 jcc^T^tgeuie 

1 К. Маркс ы Фр. Енгелс, Избрани произведения, т. II» стр. 142.
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и е причина за многото престъпления и бедствия, които 
човек изпитва“. Той вярва твърдо, че ще настъпи тако« 
ва време, когато всичко с изключение на предметите за 
чисто лични нужди ще стане обществено достояние, ко-
гато ще бъде разбрано „несравнимото превъзходство на 
системата на обществената собственост пред системата 
на частната собственост с предизвикваните от нея зли- 
ни“. Общност на имуществото и общност на труда — та- 
КИBaJcajJCHOBHите_прншцши-на.-разумно организираното 
обществена Р7 Оуен.

Р. Оуен обаче не иска това общество да сеутвърг 
див резултат па класовата борба-и революцията. Той 
се страхува от класовата борба, смята за необходи-
мо да предотврати „насилственото разрушаване иа об-
ществения живот“, напълно възможно в условията на 
постоянно нарастващите нужди на трудещите се, и 
Издига^дроекти за„реформи па обществения живот вър.- 
£У-_комунистически ^ачала~ Ç предложение за такива 
реформй"то1Г*се обръща пак към коронованите особи, 
към правителствата на различни страни. Нещо повече, 
той се опитва да убеди обществото в необходимост-
та от реформи чрез добър пример. Много средства, 
труд и сили изразходва Р. Оуен за организирането на 
комунистически -колонии“— отначало на трудовата 
комуна „Нова хармония“ в щата Индиана (САЩ), а 
после на колонията „Хармоии-хол“ (Англия), обаче 
като изгубва цялото си състояние, претърпява пълна 
несполука. И въпреки това стремежът му да превърне 
идеите на социализма в живо дело, да ги осъществи на 
практика има принципно значение.

Идеите на утопичния социализъм 
социалиои^топнсти се развиваха и в Русия, особено в 

произведенията на руските револю-
ционни демократи А. И Херцен и Н. Г. Чернишевски.

Александър Иванович Хериен (1812—1870) е зна- 
менит руски пн ^трл  и.-философ. В своите трудове той 
критикува—рязко капитализма и изразява твърдата си 
увереност в тържеството на социализма в Русия. При 
това той „смяташе, че Русия, за= разлика от Запада, ще 
стигне до социализма, като прескочи капитализму кой- 
то носи на народа нови лишения и страдания, чрез сел-
ската община. „Общината пише > А. И. Херцен — 
спаси руския народ от монголското варварство и от 
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императорската цивилизация, от поевровейчените по-
мешчици и от немската бюрокрация. Общинната орга-
низация, макар и силно разтърсена, устоя против на-
месата на властта; тя благополучно доживя до разви-
тието на социализма в Европа.

Това обстоятелство е безкрайно важно за Русия.“
  А. И. Хернен JZH представяше социализма кат» гед>

ски„хсциалша?м, като общество, в което съществува
дълбоко доверие между хората, уважение помежду им.
Той не.,виждац|ел.ле..Р в руската община беше проник-
нал капитализмът, който беше разрушил патриархал-
ните отношения, д£.^аедно с капитализма,беше^сн лоя-
вила и работническата класа, и наи-вече не си беше
изяснил нейната революционна рол^Г.в обществото. Ето
защо общипният социализъм на А. Й. Херцен е утопи-
чен, неосъществим. Същевременно А. И. Херцен беше
далеч от мисълта, че социализмът в Русия ще настъпи
от само себе си, тойемяташе. че социализмът шр лор-
ДЁ_ в Резултат на активната политическа борба^на—ма-
емте. Неговите социалистнч£С1<и идеи.^бяла-хаъэзани с
цдеите_.на_диалектиката, в която À. И. Херцен-вижда-
ше „алгебрата на революцията“.

Може би нито един от социалистите-утописти не е
нарисувал една толкова силно врязваща се в паметта
и правдива картина на комунистическото общество, не
е бил толкова близко до правилното разбиране на пъ-
тищата за неговото достигане, както великият руски
писател и мислител Николай Гаврилович ^еоншиевски
(1828—1889).

Н_Г UepuMnipr.cKft не отричаше прогресивността на
капитализма в сравнение с крепдегж^ествохо, не от-
]Я1чаш¥'проникването на капитализма в Русия, но смя-
таше, че-господството на капитализма тук_не. ше бъде
дълготрайно, че след него ще се утвърди новият, кому-
нистически строй с обществена собственост и задължи-
телен труд за всички. „...Ние — пише Н. Г. Черни-,
шевски — приемаме за аритметическа истина, че с те-
чение на времето човек напълно ше подчини, външната
природа, доколкото ще му е нужно тона, ще преправи
всичко наземята според своите потребности, ще отбие
или ще обуздае всички неизгодни за него прояви на
силите на външната природа, ще се възползува до по-
следна степен от всички нейни сили, които могат да
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ну бъдат от полза. Само този път вече би могъл да
доведе с течение на времето до унищожаване на не-
съразмерността между човешките потребности и сред-
ствата за тяхното задоволяване... Хдудъ7 от тежка
Необходимост ше се превърне в леко и приятно задово-
ляване на физиологическата—потребност, както сега се
въздига до такава степен умствената работа у просве-
тените хора ...м

Н. Г. Чернишевски си представяше, .бълр.шпта-сопия*
дист ичрг кл  общество като единна .федерация на управ-
дявани от сямите хора ^производителни, асоциации'',
свободни от експлоатация и в които всеки има задъл-
жението да се труди. Влизайки помежду си в тесни
договорни отношения, тези, асоциации образуват единна
политическо, и икономическо_цяло. в което..са изключе-
ни свръхпроизврдството и кризите, което осигурява за«"
доволяване на потребностите "на хората, усъвършен-
ствуване на техните способности и качества. Н. Г. Чер-
нишевски обръщаше голямо внимание върху разви-
тието в новото общество на едрата промишленост, на
науката и техниката^ осигуряващи висока производи-
телност на труда и върху тази_оснрвд благосъстоянието
ндинародаг Като господари на своята съдба хората в
това общество ще се трудят задружно, при това на
помощ в труда ще им се притекат машините—Със своя
колективен труд те ще преобразят земята, ще я превър-
нат в цветуща градина, в която ще ее наслаждават
от всички прелести на живота.

Наистина и Н. Г. Чернишевски не излезе извън рам-
ките на утопичния- социализъм. Той не Разбра зако-
ните на_общественото развитие^ не можа да оцени ис-
Тбрическата. роля-на пролетя ри ата като..творец .на но- 
вото общество. Както JH А. И. Хер цен, той мислеше, че   
Русиупце стигне до социализма чрез селската община,  
чийто принципи на колективно устройство според, него  
трябва да бъдат пренесени и в градат а промишле-
ността. ’

Същевременно той съвсем не смяташе общината
за готова форма на социализъм, беше далеч от ми-
сълта, че социализмът може да бъде изграден върху
основата на филантропията, а още по-малко на добро-
волното споразумение между класите. Н. Г. Чернишеа  
ски..баше нр  само теоретик ия социализма. HQ и рено-
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Историческото място 
на утопичния 

социализъм

л юционер-практикЛ който свързваше. развитието на co-. 
диалйзма^ ^'’народната революция. В неговите произ-
ведения, от които, както пише В. И. Ленин, jjjbxa дух 
Hj_ класова., бррба, се съдържа страстен призив за
борба против царя и помешчиците, за ново обществено 
устройство. Сливац£Ю.ла^ утопичния социализъм с ре-
волюционния демократизъм е характерна черта в уче- 
ниетона Н. Г. Чернишевски за социализма.

Утопичният социализъм претърпя 
значителна еволюция с развитието 
па самата история, с изострянето 
на противоречията в експлоататор- 

ското общество, с класовата борба на потиснатите про-
тив потисниците. В трудовете на утопистите намери из-
раз не само действителното развитие на обществото, 
но и тенденциите, перспективите, те, както пише В. И. 
Ленин, изпреварваха това развитие.

Каква е заслугата на социалистите-утописти, как-
во е историческото място на утопичния социализъм?

Първо, великите социалисти-утописти направиха не-
обикновено задълбочена 7_критика на капиталистическия 
строй^ разголиха неговите пороци, показаха неговата, 
нежизнеспособност, стремяха се да докажат необхопц-. 
мостта от гибелта _на капитализма и от заменянето му 
с ново, комунистическо общество. При това повечето 
от тях свързваха създаването на новото общество с 
унищожаването на частната собственост, в която виж-
даха много важна_причина за експлоатацията и за дру-
гите беди за трудовия човек, и с утвърждаването на- 
колективната, обществената собственост, която един-
ствено може да служи за основа на истинската свобо-
да, равенството и братството между хората. Те поста-
виха въпроса за пътищата и средствата за унищожа-
ване на експлоататорското общество, а такива негови 
представители като Ж. Мелие, Г. Бабьоф и руските 
революционни. демократи^СВърЗвахя тържеството ня 
социализма с политическата борба, с нароцнятя рево- 
ДЮЦИЯс

Второ, социалистите-утописти предвидиха гениално 
Някои черти на бъдешото общество. Разработвайки 
проектите за идеално общество, те изхождаха от дъл-
боки хуманистични подбуди: главна тяхна грижа беше 
да се осигурят на човека в новото общество условиу 
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за истинско човешко съществуване, за .развитие и усъ-
върщенствуване на н агапи тр  сппслбнпгти и ^яппж^и В
трудовете на някои от тях намираме дълбоки мисли
за човека, за неговите,способности и пътищата за тях-
ното усъвършенствуване, за труда като главно дрстоя-
ние, право и задължение на човёкаТ’за труда, според
ОП^собностите, за превръщането на труда в жизнена
потребност^ в наслада, за ликвидирането на осакатя-
ващата човека противоположност между умствения и
физическия труд, между града и селото, за справед-
ливото разпределяне според труда и потребностите.

Jjtëio, социалистите-утописти за пръв път постави-
ха въпроса за съзнателното, целенасочено управляване
на обществените процеси, при това те свързваха въз-
можността за управляване с утвърждаването на обще-
ствен ата_собс.тв£ност,, със ~създаванетаца- единно, цел-.
Трализирано, планово-оргаии.зирано стопанство (бабьо-
вистите, Ä? Сен-Симон и неговите последователи, Н. Г.
Чернишевски).

Както се вижда, социалистите-утописти поставиха
много от основните проблеми, които след това бяха
научно решени от К. Маркс, Ф. Енгелс и В. И. Ленин.
Поставянето на редица твърде важни проблеми на со-
циалното развитие от социалистите-утописти и опитът
им да ги решат бяха високо оценени от класиците на
научния комунизъм. Великите утописти „гениално пред-
усетиха безбройно множество такива истини, чиято пра*
вилност ние сега доказваме научно“1 — пише В. И. Ле-
нин. Не случайно утопичният социализъм и особено
утопизмът на XIX век беше един от идейните източници
на марксизма, непосредствен предшественик на науч-
ния комунизъм.

Оценявайки високо трудовете на социалистите-уто-
писти, класиците на научния комунизъм разкриха и
тяхната. историческа ограниченост, подложиха на кри-
тика идеалистическите основи на техните учения. Те
посочиха грубата уравниловка, всеобщия аскетизъм,
проповядван от великите социалисти-утописти на За-
пада, утопичния, неосъществим характер на предлага-
йте ОТ-ТЯЗилътища и средстая_аа. постигане на социа-
лизма. Социалистите-утописти виждаха дълбоката про-

1 В. Ил Ленин. Съч., т. 5, стр. 386 
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тивоположнсст между класовите интереси на буржоа-
зията и на пролётариата, но отричаха на пролетариата 
способността за активни исторически действши.не виж-., 
даха в него историческата сила, способна, да рсъше• 
стви възвишените комунистически идеали. .Мнозина со- 
циалисти-утопистгГ^ха.дротивницй на класовата борба 
ji н а революцията, обявяваха се не само против рево-
люционните, но и против всякакви политически дей-
ствия.

Мнозина от тях искаха да постигнат поставените 
цели чрез реформи, чрез проповядване на абстрактни 
проекти за преустройство на обществото, за организи-
ране на безжизнени „комунистически“ колонии. Те се 
опитваха да намерят не материалните основи за осво-
бождение на пролетариата, а да създадат такава со-
циална наука, която, усвоена от хората, би довела от 
само себе си човечеството до заветната цел. Те не виж-
даха пролетариата, не го познаваха, страхуваха се от 
него и затова апелираха към всички класи на общество-
то и преди всичко към господствуващите класи, апели-
раха към тяхната съвест, ратуваха за постигане на 
хармония на класовите интереси.

Причин ите л я неуспехите на социалистите-утописти 
се крият в отк-кгиянето от народа, от работническата 
класа, в игнорирането на материалните условия за жи-
вот на обществото, в црпр.з»пчането и я законите на 
общественото развитие, в стремежа им_да_ се одират 
само на идеите, преснетата и ^възпитанието. Тези не-
сполуки не са случайни, а се коренят в обществено- 
историческите условия на онова време — в незрелостта 
на обществените отношения, ^^неразвитостта на проле-
тариат а, кой то още не се беше оформил в класа,~не 
беше осмислил собственото си положение, оная велика 
мисия, която му бе предначертана от историята. ,Ла 

. н£3дядгпо-^ъстояние на—^апиталистическото производ-
ство, на незрелите класови отношения — пише Ф. /Ен-
гелс—'отговаряха и незрели теории.“1

Д-историята вървеше напред, обществените отноше-
ния съзряваха, задълбочаваха се противоречията на 
капитализма, пролетариатът се развиваше и въз мъж а- 
ваше в революционната борба, превръщаше се в реша- 

1 X. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 20, стр. 266.
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вата сила на социалното развитие. Но социалните уто-
пии не можеха да бъдат ръководство за пролетариата
в неговата революционна борба. Самата история поста-
ви пред социалната наука задача от огромна важност:
да_ създаде теория, която да послужи на революциоъ-
ните класи като сигурно ръководствата действие. И
науката в лнието на нейните най-добри представите-
ли — К. Маркс и Ф. Енгелс — изпълни повелята на
историята: беше създадена теорията на научния ко-
мунизъм.

2. Превръщане на социализма от утопия в наука.
 К. Маркс и Ф. Енгелс
 

Научната и революционната дейност на Карл Маркс
(1818—1883) и на Фридрих Енгелс (1820—1895) за-
почна в Германия през 40-те години на миналия век.
Това беше Бреме на бурно_развитие нз капитализма,
здраво утвърдил се в редица страни на Европа и Се-
верна Америка, време на раз;,, .ие ла една нова кла-
са — индустриалния пролетариат, на н ргпнпт п иллиаян^
на пътя 1{д_револ10ционйаТа ббрбгГ

Буржоазията посрещна с възторг времето, когато
тя дойде да смени феодализма. С голям оптимизъм, с
дълбока вяра гледаше тя тогава в своето бъдеще, вярва-
ше непоколебимо в тържеството, в непоклатимостта и
вечността на утвърждаваните от нея принципи на част-
ната собственост.

Изглеждаше, че няма да има край царството на
буржоазията. Но именно само изглеждаше. А в дей-
ствителност? През 1848 г като гръм от ясно небе про-
звучаха пророческите думи на „Манифест на Комуни-
стическата партия“, в който от името на историята К.
МДркс и Ф. Енгелс произнесоха присъдата на капита-
лизма. Те доказаха, чс капнтялигтичегкато общество,
изградено върху ча.стната собственост и експлоатация-
та", с оная неумолимост, с която самото то дойде да
смени феодализма, трябва да отстъпи мястото си на ед-_
но общество без експлоатация и jjoögjbo  — на комуни-
стическото общество, доказаха, че човечеството, върви
към велика комунистическа революция. „Нека гос-
подствуващите класи треперят от страх пред комуни-
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етическата революция“ — заявиха К. Маркс и Ф, Ен-
гелс. С „Манифеста“ завърши времето на утопичния
социализъм. запбЧНа~~времето на научния социализъм.
' По какво се различава научният социализъм от не-
научния, утопичния?

Утопичният социализъм, к а кто виляумр , мзуп жляп 1р
от идеите за _ хуманизъм, - за човечност. _ Именно тези
идеи вдъхновяваха утопистите да търсят обществена
организация, съответствуваща на природата и достойн-
ството на човека. Но каква е самата природа, самата
същност на човека — утопистите не можеха да дадат
отговор на този въпрос. Нерядко те си представяха чо-
века абстрактно, като концентрат от определени мисли
и страсти, при това те имаха твърде смътна представа
и за източника на човешките страсти и мисли. Вели-
ките утописти на XIX век наследиха още от просветите-
лите дълбоката мисъл, чечовек р продукт »я
ната среда и иа обстоятелстнатат обаче какво представ-
лява средата, какви са законите и движещите я моти-
ви, а следователно и развитието на човека, те незнае-
ха^ макар и да Зяха твърдо убедени, че капиталисти-
ческият строй, строят на потисничеството и частната
собственост, който осакатява човека, трябва да бъде
унищожен. Те си представяха еволюцията на средата
като еволюция на все едни и същи човешки страсти и
мисли. R-кямикна един омагьосан кръг: мислещият чо-
век е продукт на средата, а средата е продукт на мис-
лите на човека.

Беше твърде важно, просто необходимо да се раз  
къса този омагьосан кръг, защото „ако характерът на 
човека — писаха К- Маркс и Ф. Енгелс — се създава
от обстоятелствата, то трябва следователно обстоятел- 
ствата да бъдат направени човечни“1. Да се направят  
обстоятелствата „човечни“ беше възможно само по пъ-
тя на материализма, само като се разкрият същността,
действителните закони на развитието ня гпцмялната
среда, само като се изп_одзув?т умрпп тези дякони в ин 
терес на човека. Но да се разкрие същността на законите
на обществения процес, това значеше същевременно й да
се разкрие същността на самия човек, който е продукт
на тези закони, това значеше да се поставят абстракт-

1 К. Маркс н Ф* Енгелс. Съч., т. 2, стр. 142.

26



Революционната смяна
на капитализма
от социализма

  е неизбежна

ните идеи за хуманизъм на утопистите и идеите за
създаване на общество, достойно за човека, върху поч-
вата на реалната действителност.

Основната отлика на научния социализъм на К.
Маркс и Ф. Енгелс от утопичния социализъм е именно
в това, че той се г^ади не върху умозритолЩ£_конструк-
ции и добри пожелания, а върху_почаата. нереалната
действителност, върху научното разбиране както наро?
коните на развитието на обществото, така и на същ-
ността на самия човек.

Йменно като противопоставиха на идеализма на
утопистите научното, диалектико-материалистическото
разбиране на_обшественото развитие, кятп ппцямха ис-
торическата неизбежност на революционната смяна_на
капитализма от социализма. К. Маркс и Ф. Енгелс пре-
върнаха социализма от утопия в наука.

Капитализмът донесе бурно разви»
тие на производителните сили, като
създаде в най-развитите страни мо*
щна икономика, унищожи феодал-
ните прегради, образува световно

стопанство, като разпростря системата на експлоата-
ция върху целия свят и като я направи особено тежка
и разорителна за по-голямата част от народите в света,
станали колониални роби. Бързото развитие проиУ
водителните^ сили беше обуеловено_ от капиталИСТИНА
ските производствени отношения, които породиха та-
къв стимул за развитие на производството като капи«
талистическата печалба. В надпреварата за печалба
буржоата разширява производството, усъвършенствува
техниката, подобрява технологията в промишлеността
и селското стопанство. Но тези отношения не само
обусловиха небииялптп и сравнение^ i/редидущите об*
щества“равнище на развитие на производството, но и
извиках^на живот~такйва производителни сили, които
поставиха капиталистическата система под заплахата
за загиване. К. Маркс и Ф. Енгелс сравняваха образ-
но капитализма с вълшебник, чиито заклинания предиз-
викаха действието на едни толкова могъщи сили, че сам
той вече не беше в състояние да се справи с тях,

К. Маркс и Ф. Енгелс — и в това е тяхната вели«
ка заслуга — разкриха основното противоречие на ка-
шггалнямя — противоречието между обществения ха-
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рактер на процеса на производството и частпокапитали- 
гтицргкята фпрма на присвояване Произ водств ото  при 
капитализма има ярко изразен обществен характер, в 
него вземат участие милиони трудещи се маси, концен-
трирани в едри предприятия, а плодовете от труда на 
тези милиони присвоява една малка група едри собстве-
ници. Това противоречие, което е конкретен рзраз на 
противоречието между производителните сили и произ-
водствените отношения^, поражда-жризи безработица, 
предизвиква мрприммримя класова борба между бур-
жоазията и пролетариата, последица на коятр_е_СОДуа- 
листическата революция^ мияилта на~ капитализма от 
социализма.

Социалистическата рэрплимш« с^а^п ^тапил  ппчидя 
на определена икономическа основа— противоречието 
в капиталистическото производство, тя се явява исто-
рическа необходимост. Тази необходимост произтича от 
самите потребностите развитието на производството, 
на което е тясно в рамките на капиталистическите про-
изводствени отношения, на производството, самата -об-
ществена природа на което изисква да се ликвидира 
частната капиталистическа собственост и да се утвърди 
обществената, колективната собственост.

Така матёриалистичёското разбиране на историята, 
анализът на обективните закони на общественото раз-
витие, на обективната диалектика на капитализма, на 
присъщите му вътрешни противоречия доведоха К. 
Маркс и Ф. Енгелс до учението за социалистическата 
революция като необходимо и единствено средство за 
заменяне на капитализма със социализъм, като необ-
ходима предпоставка за освобождението на човека и 
за създаването на условия за неговия истински раз-
цвет. С това бяха разпръснати на пух и прах илюзиите 
на великите социалисти-утописти на Запада, че е въз-
можен реформистки път за преобразуване на капита- 
лизма^сд.циалнзъм чрез достигане-на -„хармония - на 
класовите^интереси.

Материалистическото разбиране на историята даде 
възможност на К. Маркс и Ф. Енгелс не само да раз-
крият истинската същност на соцналнатасреда. в коя-
то живее и се развива човек, не само7лш~1 J 
^цицата за нейното изменение в интерес на човека, но и 
да разкрият същността на~са^ияГТОтгек, неговото място
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^системата на обкшствежп^-отношения, в рамките na 
chobï  соцйалнб'йяло, към което тэл принадлежи. С 
това беше окончателно разрушен омагьосаният кръг, 
засягащ отношенията на човека и социалната среда, из* 
ход от който толкова безуспешно търсеше обществена-
та мисъл преди К. Маркс.

Всеки човек, разбира се, е биоло-
гично същество. Биологичното оба-
че не е същността на човека. Раз-
бира се, за формирането на човека 

природата е предоставила определен биологичен мате-
риал, обаче превръщането на този материал в човешки

Същност на човека 
и тенденция на 

неговото развитие

организъм е резултат на фактори от социален харак-
тер и преди всичко на трудовата производствена дей-
ност. Трудът, пише Ф. Енгелс, създаде човека. Тру-
дът намери въплъщение и в структурата на човешкото 
тяло. Човек е цпкск не защото сз състои от органи, 
тъкани и клетки, не защото диша с бели дрозове и 
кърми децата си с мляко, а защото е способен да се 
труди, д^ мигли и дд гпипри. способен е да произвежда 
бръдиуГна труда и с тяхна помощ да въздекствува вър- 
гу^пкппния гмг.^върху—природата, защото ё способен 
tT'npoueca на трудя ла_влиаа в обществени отношения 
сдруги хора.

К. Маркс и Ф. Енгелс отхвърлиха култа на аб-
страктния човек, на човека въобще, извън времето и 
пространството. В тяхната представа човек винаги е 
конкретен, винаги е принадлежност на исторически оп-
ределено социално цяло — обществена формация, опре-
делен социален колектив — класа, нация и т. н. Човек 
винаги е звено в определена система от обществени 
отношения.

„ ... Човешката същност — пише К. Маркс — не е 
абстракция, присъща на отделния инлииил R гчпятя 
действителност тя е съвкупност от всички обществени 
отноШеНИЯ.1'1 ГГменно съвкупността от обществени от-
ношения, социалната среда, в която човек се развива, 
поражда цялото многообразие от прояви на неговия 
живот.

Така, например материалната, производствената дей-
ност на обшсстплта. икономическите отношения коите 

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Съч, т. 3, стр. 5.

29



се създават в процеса на производството, определят ка- 
пън е цайри - роб или робовладелец, селянин или фео-
дал, работник или капиталист. С други думи, икономи-
ческият живот на исторически определеното общество 
поражда проявите на икономическия живот на конкрет-
ния човек» неговото място в системата на общественото 
производство. Проявите на живота на човека в иконо-
мическата област са основа на всички други негови 
прояви, черти и особености. Определеният колектив — 
класа, нация и т. н. — поражда националните, класо-
вите и други особености на човека, или накратко, проя-
вите на неговия социален живот. И най-после на чове-
ка са присъщи и прояви на духовен живот, които са от-
ражение на присъщите на обществото икономически, 
производствени отношения.

И така обществената среда, към която принадлежи 
човек, поражда в него определени „прояви на живо- 
та^_г£7не?0ВИТё разнообразни черти, постъпки и дейст-
вия, мисли и стремежи, потребности, способности и 
други психически свойства (характер, темперамент, чув-
ства, навици и т. н.). Всички тия черти, тези прояви на 
живота в своето единство и взаимодействие образуват 
именно конкретния човек като цяло. Всяка _от_ чертите 
и проявите на човека не е нищо друго освен специфич- 
_на проява на определено обществено отношение. А в 
своята съвкупност те съставляват проявление на цяло-
то многообразие на отношенията в обществото. В този 
смисъл същността на човека е именно съвкупност, ка-
чествен възел, концентрат от обществени отношения.

Възниква въпросът, а защо в условията на една и 
съща среда, на едно и също общество съществува мно-
гообразие от човешки индивидуалности, защо една или 
друга личност въплъщава в себе си не всички черти на 
социалното цяло, а ония, които въплъщава, ги съдър-
жа не в еднаква степен? Работата е там, че всеки от- 
прлрн чпир к га  ряяшта и в условията на конкретната 

'среда („микросреда“)» към която се отнасят специал* 
ността и видът на занятията, особеностите на произ-
водствения или на друг колектив, семейството, „улица-
та“ и т. и.

É Напълно понятно е, че „микросредата“ е именно оная 
ризма, през която се пречупва въздействието на об- 
1ата социална среда върху личността — на икономи-
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ческите и други обществени отношения, на духовния
живот на обществото. А тъй като обстоятелствата; кои-
то съставят „микросредата“, са.твърде многообразни,
многообразни са и личностите, макар те да живеят и
да се трудят в едно н също общество, в една и съща
обща социална среда.

Следователно чертите на всеки конкретен чпв рк о  
определят от общата социалца__среля ппсррлгтипм пми-
кросредата“. В това се проявява общата закономерност
на развитието на човека, начинът на съществуване на
когото, както.пише К. Маркс, „е или по-особена, или
по-всеобща проява на родовия живот“1.

Човешката личност постоянно се изменя, развива се
в зависимост от измененията в социалната среда. Едни
от нейните черти и прояви ца живота в процеса на раз-
витието се губят, други се придобиват, трети се разви-
ват и крепнат. При това необходимо е да се има пред-
вид, че самата социална среда не е еднородна; в нея
винаги има основи на настоящето, остатъци от минало-
то и зародиш на бъдещето. Така че човек е съвкупност
от обществените прояви на дадена среда (на нея при-
надлежи решаващата роля във формирането на чертите
на личността), среда, потънала в историческото мина-
ло, среда, която иде да смени настоящето.

, Подчертавайки, че човек е продукт на средата, К.
Маркс и Ф. Енгелс не разтваряха личността в обще-
ството. Човек не е безволево винтче на социалния ме-
ханизъм, а много важно негово функционално звено.
Човек,формира пт обстоят?лст°ата,
но той формира и гяиптл Не трябва да се
забравя, пише К. Маркс, че „именно хората променят
обстоятелствата“2. Със своя труд, със своята политиче-
ска активност човек формира обществото, а заедно с
него и самия себе си, при това силата на въздействието
на човека върху средата, върху обществото расте успо-
редно със социалния прогрес.

Като разкриха социалната същност на човека, К<
Маркс и Ф. Енгелс показаха и основната тенденция на
неговото развитие в процеса на историческия прогрес —

1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Господит-
■эдат, 1956, стр. 590.

* Л. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т 3, стр 4.
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разширяване кръга на различните черти и на проявите
на живота, тяхното постоянно обогатяване, развитие,
свързано с прогреса на обществото, с усъвършенствува-
нето на обществените отношения, с прогреса па мате-
риалната и духовната култура. Постигането на свобод-
но развитие и най-пълно изразяване на всички прояви
на човешкия живот, постигането на тяхната най-висша
хармония, на тяхното най-добро, непринудено (естест-
вено, станало навик) използуване в интерес на обще-
ството, а по такъв начин и на самия човек — такава
е тенденцията на развитието на историята на човече-
ството. Тази тенденция се проявява напълно едва при
комунизма. При комунизма, пише К. Маркс, „започва
развитието на човешката сила като самоцел, истинско-
то царство на свободата“* 1, и се създават условия, най-
достойни за човешката природа и адекватни на нея.
Тук се създава новият човек, за когото богатството на
вещите не е самоцел, а само средство за най-пълно

  Освобождението
  на трудовия човек —

историческа мисия
на работническата

класа

проявяване и развитие на човешките творчески спо-
собности. Тук самият човек, всестранно и хармонично
развит, става най-голямото обществено богатство. На
мястото на икономическото богатство на управляващи-
те класи и мизерията на трудещите се в условията на
капитализма, пише К. Маркс, при комунизма „застава
богатият човек и богатата човешка потребност. Бога-
тият човек същевременно е и човек, който се нуждае
от цялата пълнота на човешки проявления на живота,
човек, у когото неговото собствено осъществяване се
проявява като вътрешна необходимост, като нужда'2.

Като анализираха развитието на
историята, а с пея и на човека, К.
Маркс и Ф. Енгелс показаха, че в
класово-антагонистичното общество
върху основата на частната соб-
ственост се формират два диаме-

трално противоположни типа човек: човек-експлоата-
тор и човек-труженик. Особено рязко и отчетливо тази
поляризация на човека се проявява в капиталистиче-
ското общество. Тук в лицето на буржоата стигат връх-
на степен на изразяване индивидуализмът и егоизмът,

1 К. Маркс. Капиталът, т. III. стр. 835.
1 К. Маркс н Ф. Эдеедде, Из ранних произведений, стр. 5Э6.
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отношението към всеки друг човек като към обект за
извличане на изгода — печалба или удоволствие. Бур-
жоата монополизира правото на развитие, на задоволя-
ване всички свои потребности и прищевки. Друго нещо
е' работникът, чиято съдба е да се труди. Капиталисти-
ческото разделение на труда обрича пролетария на
уродливо, едностранчиво развитие. Капиталът се стре-
ми да го превърне в безправно винтче на икономиче-
ския механизъм. При капитализма на работника е от-
редено да изпълнява някаква една и съща, тясна про-
изводствена функция, в жертва на която той е при-
нуден да принася всичките си други способности и та-
ланти.

И все пак човекът на труда, работникът постигна
много в капиталистическото общество. Преди всичко с
негови усилия е покорена природата, създадени са мо-
гъщи .производителни сили^оито позволиха да се съз-
дават невиждани по-рано и предметни, и духовниГлеи^
hqcb l ÜT+оТа вече беше сьздадено първото условие за
изграждането на общество, цел и предназначение на
което е самият той. Но работникът, пише К. Маркс, е
призван да осъществи и едно второ условие за осво-_
Ебждението на^чонека и на неговия труд: да освободи"
труда, човека на труда от примката на капиталистиче-
ските отношения, от отношенията на капиталистическа-
та собственост. „Работническата класа завоюва приро 
дата: сега тя тряКиа ла завоюва човека/4 Работи и че  
с к ата класа е именно оная родена от капитализма со  
циална силаг която е призвана да извърши социалисти 
ческа Революциями с това да завоюва човека, да го
^свободи от пптисмйчрството~й^ексТТлоатапията- Да ос-
вободи човека на труда чрез социалистическата рево-
люция, да ликвидира капитализма и да утвърди истин-
ски човешко общество — социализма — такава е вели-
ката историческа мисия на работническата класа.
„Главното в учението на Маркс — пише В. И. Ле-
нин — е изясняването на световно-историческата роля
на пролетариата като съзидател на социалистическото
общество.“2

Първостепенна, основна задача на социалистическа- *  

1 Л. Маркс и Ф Енгелс. Съч., т. 10, стр. 125.
1 В. И. Ленин. Съч., т. 18, стр. 544.
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тд-революция е да събори властта на буржоазията, пя 
разруши из основи старата държавяа машина и да 
създаде нова държава — държава на дукттурлтл мп 
пролетариата.

А защо К. Маркс и Ф. Енгелс стигнаха до извода, 
че именно на работническата класа принадлежи ве-
ликата мисия да освободи човека на труда и човече-
ството?

Преди всичко защото работническата класа е най? 
революционната класа на капиталистическото общест-
во. Тя е лишена oi частнц^собственост върху средства- 
та за производство и е най-експлоатираната класа в 
капиталистическото общество. Нямайки собственост, тя 
е принудена да работи за капиталиста, да влачи ярема 
на капиталистическата експлоатация. Работните ръце 
и способността за труд са едничкото, с което разполага 
работникът. Оттук неговата съдба и съдбата на семей-
ството му, на роднините и близките му зависи от игра-
та на слепия случай, от това, дали се търсят неговият 
труд и неговите работни ръце.

Но по същата причина работническата клася като 
никоя друга класа е заинтересована от ликвидирането 
на частната собственост и експлоатацията, а том .эна - 

р ц 2<ай-непримириматц
към капитализма класа. Социалистическата революция, 
призвана да унищожи капитализма и да утвърди социа-
лизма, е кръвно дело на работническата класа, нейна 
заветна цел и предназначение^ В революцията тя няма 
какво да изгуби осндц веригите си, а може да спечели 
в нея целия свят — средствата за производство и по-
литическата власт, а с тях и правото да се ползува от 
всички постижения на материалната и духовната кул-
тура.

Работническата класа е най-революционната класа 
още и затова, че е свързана с прогресивната Лоома 
на стопанство — едрото машинно производство. На то- 

‘TTd Ириизиодетво принадлежи бъдещето, слрлпват&пгсг 
^6oT^2lp£!£?-Iâ_K/ïara е свързана с бъдещето на произ-
водството, с бъдещето на цялото човечество. Зад работ-
ническата класа е и силата на масите, силата на една 
от най-многочиспрцитА-^пяги в капиталистическото об- 
(цество..

Работата обаче не е само в това. Самите условия за 
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.развитие на производството правят работническата кла-
са на^бргаЯизираната, нан-дасциплинираната, най* 
^знателната класа. Като създаде едрата промишле-
ност, буржоазията концентрира работниците в огромни 
градове, в гигантски фабрики и заводи. Работниците 
се трудят задружно, в големи колективи и затова, вли-
зайки в борба с буржоазията, те много скоро започват 
да^осъдняяят необходимостта- лт организация, от най- 
строга дисциплина. Те се убеждават, че условията на 
техния труд и живот навсякъде са тежки, че навсякъ-
де им противостои един и същ експлоататор — капи-
талистът. Оттук у Работниците се заражда и се. развива 
класовото самосъзнание. стремежът да се обединят не 
само по производствен, но и по национален, а след то-
ва и по интернационален признак Работническата кла-
са^ създава свои организации — кооперативи, спомага-
телни каси и най после политическа партия, която ръ-
ководи нейната борба.

Условията за труд и живот на работническата кла-
са я правят най-способна да възприема напредничави-
те революционни идеи. да__ овладява напредничавата 
теория,. Наистина самите работници нямат нито вре-
ме, нито средства, нито достатъчно знания, за да изко-
ват тази теория. Оттук задачата да се внесе в работни-
ческото движение социалистическо съзнание, да се съе-
дини социализмът с работническото движение^ Тази 
важна задача се изпълнява именно от политическата 
рартип_на работническата кляга

В борбата за осъществяване на своите идеали ра-
ботническата класа не е сама. В тесен съюз с нея в 
тази борба участвуват други класи и слоеве, които съ- 
Щострадат от експлоатацията— трудови селяни, за- 
на}ггчииг дцебНа гря лскаТбу рипа зия. трулоня интели-
генция. Особено голямо значение К. Маркс и Ф. Ен-
гелс, а по-късно и В. И. Ленин, придаваха на съюза 
на работническата класа със срлчните. В този съюз те 
Ъйжд.аха социалната силяг призвана далзвърши рево-
люцията ,и_Да изгради социализма. Освобождавайки се 
от капиталистическото робство, работническата класа 
освобождава от потисничеството и всички трудещи се, 
цйлото общество.

Важно е да подчертаем, че борбата на работниче-
ската Класа не се затваря в национални рамки, а при-
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добива интернационален характер. Такава е самата
природа на работническата класа, тя няма интереси,
които да пораждат вражда между народите. На обе-
динената в световен мащаб буржоазия тя противопо-
ставя интернационалното единство, задружната борба
на народите против обществото на частната собстве-
ност и експлоатацията.

Като формулираха понятието обще-
Соииалните процеси ствено-икойо'мн ческа формация', ка-

са управляеми то показаха мястото на различните
обществени отношения в нея и отделиха като главни,
определящи икономическите отношения, К. Маркс и Ф.
Енгелс разкриха закономерностите на развитието на
обществото и с това дадоха ключа към научното управ-
ление на обществените процеси в интерес на човека и
човечеството.

Управляването на развитието на обществото, където
живеят и действуват милиони и милиони хора, е из-
вънредно сложен процес. Най-важната му предпостав-
ка е, правилната политика, правилната стратегия и
тактика, отговарящи на прогресивните тенденции на
общественото развитие, на интересите Hâ "прогресивн а -
та класа и_ народните маси — творци на историята.

К. Маркс и ^>.~Енгел сакато откриха'за'гфъв път
законите на общественото развитие, показаха, че в ре-
зултат на действието на тези закони капитализмът тряб-
ва да 0ТСТЬПИ^ст(>рицрг1/г>т9 си НРС™ Hfl СТЦНа-Ч.НяН-?1
на çah o общество без частна собственост и експлоата-
ция на човек от човека. Същевременно те с особена
сила подчертаваха, че социализмът няма да смени ка-
питализма от само себе си, автоматически. Като видя-
ха в ^работническата класа социалната сила, способна
да утвърди новото обществп и^дТ~т^в?)боди човека. К.
Маркс и Ф.-Енгелс показаха, че пролетариатът е спо-
собен да осъществи тази своя велика^историчес^ ми-
сия само в процеса на класовата борба и социалисти-
ческата революция"

  Така че гибелта на капитализма и утвърждаването
  на социализма са резултат не само на действието на
 обективните закони, но и на субективната дейност на

хората, резултат на съзнателното, целенасочено прео-
бразование на обществото, на управлението на социал-
ните процеси. Съзнателно разгръщайки и организирай-
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ки класовата борба, работническата класа и нейната 
партия изпълняват при капитализма главно негативна» 
разрушителна залача. Обаче без да решат тази задача, 
без да унищожат капитализма, те не можеха да при-
стъпят към градивна работа, към социалистическо стро-
ителство.

К. Маркс и Ф. Енгелс показаха, че управляването 
е по необходимост присъщо на всяко общество, което 
осъществява производство в по-голям или по-малък ма-
щаб, а затова то има място и в условията на капита-
лизма.

нВсеки непосредствено обществен, или съвместен, 
труд от по-голям мащаб — пише К. Маркс — изисква 
повече или по-малко такова ръководство, което устано-
вява хармония между индивидуалните дейности и из-
пълнява общите функции, произтичащи от движението 
на целокупния производствен организъм, за разлика от 
движението на неговите самостоятелни органи. Един от-
делен цигулар се управлява сам, но един оркестър има 
нужда от диригент.“1

Същевременно те подчертаваха ограничеността, тяс-
ната сфера на управление при капитализма. Буржоа-
зията. е способна ефикасно, нерядко образцово да ръ-
ководи отделни предприятия или техни обединения, по-
някога и цели отрасли на икономиката в мащаба на 
страната или на група страни. Обаче тя не може да 
управлява планомерно социално-икономическите проце-
си, развитието на обществото като цяло. Причина за 
това е господството на частната собственост, стихията 
на пазара, законите на анархията и конкуренцията, 
които изключват възможността за целенасочено, плано-
мерно управление на развитието на цялото общество.

Научното управляване на социалните процеси, на об-
ществото като цяло, изтъкваха К- Маркс и Ф. Енгелс, 
става възможно, след като е победила социалистическа- 
fji революция м се е утвърдила диктатурата на пролета-
риата, след кято бъце ликвидиран? _частната собстве-
ност, която поражда стихийност. и гдеп като ~’е~ извър-
шено обобшествяване на производстяпта във всички об* 
лаСТи~тта~народното стопанство. Едва когато бъдат за-
вършени социалистическите преобразования, се премах-

1 К. Маркс. Капиталът, т. I, стр. 352.
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ва стихийността и се осигурява планомерно развитие на 
производството и на другите сфери на'обществения жи-
вот. Икономическата основа на социализма е общест-
вената социалистическа собственост. Тя обединява хо-
рата, превръща масата разпръснати, измъчени от кон-
куренцията в условията на капитализма хора в „колек-
тивен човек“, в „асоциирани производители“, обединя-
ва ги, премахва анархията, конкуренцията и стихийност-
та ва пазара, създава предпоставки за -планомерно ко-
мунистическо строителство. „...Социализираният човек, 
асоциираните производители — пише К. Маркс в „Ка-
питалът“ — рационално регулират... своята обмяна 
на веществата с природата, поставят я под свой общ 
контрол, вместо тя като сляпа сила да господствува над 
тях; извършват я с най-малкия разход на сили и при 
най-достойните за човешката им природа и адекватни 
на нея условия.“1

В съзнателното управление и регулиране на произ-
водството, на всички сфери на обществения живот 
К. Маркс виждаше „истинското царство на свободата“ 
за обществото и човека, при това подчертаваше, че това 
царство може „да разцъфти“ само върху основата на 
необходимостта, на обективните закони за развитието 
на обществото, опознати от човека и поставени в служ-
ба на човека.

Както се виж пя, К и ф Рнгрл С- рршиу? вър-
ху строго научна основа ония основни проблеми, които 
социалистите-утописти само бяха поставили. Първо, те 
показаха, че са неизбежни гибелта на капитализма и 
тържеството на социализма, изхождайки при това не 
от умозрителни построения, а от действителните зако-
ни на общественото развитие, от анализа на обективна-
та диалектика на капитализма. Второ, те разкриха ве-
ликата историческа мисия на работническата класа, 
призванав съюз с другите трудещи се‘маси да унищо-
жи капитализма и да утвърди ново, социалистическо 
общество. Трето, те посочиха пътя за унищожаването 
на капитализма и утвърждаването на новото общест-
во — класовата бирбд и Сбциалистическата революция. 
Четвърто^^зкр^с^тоциалната същност на човека, не-
говото място в системата обществените отнптрнцЯу 

1 К. Маркс. Капиталът, т. III, стр. 835.
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Показаха тейденЦията на развитието на човека, изтък-
наха, че комунистическото общество не е самоцел. •‘а
само срёдство за освобождаване и всестранно развип^е
на^трудовия^човек, че самият човек е самоцелна. кому-
низма. Пето, те доказаха че социалните процеси са уп-
равляеми, че те са подвластни на човешката воля, че са^
мият процес на революционно събаряне на капитализ-
ма и изграждане на социализма и комунизма е именно
процес на съзнателно, целенасочено управляване на раз-
витието на обществото, процес на движение на човека
и човечеството към истинското царство на свободата.

Разбира се, кръгът от проблеми, поставени и реше-
ни от основоположниците на научния социализъм, да-
леч не се изчерпва с това.

Необходимо е специално ла се отбележи още една
особеност ня научния комунизъм — неговатД неразршь
на връзка, органическото му единт.тао г ррволтпмппно^
то действие, с практиката. Нека се спрем по-подробно
на този въпрос.

За разлика от социалистите-утопи-
  Единство гти, които в по-голямата си част

между теорията бяха теоретици. откъснати от бор-
действие бата на трудещите се маси, Карл

Маркс и Ф. Енгелс бяха не само
теоретици, но и вождр^^Урастящото_революционно
движение на работническата класа, на всички трудещи
сеГ Те отдадоха без остатък своя гениален ум, своята
могъща творческа енергия и прекрасни организационни
способности на благородното дело за освобождение на
трудещите се, за утвърждаване на социализма и кому-
низма. Яягтямяли Мй ПЛЯИПИИТР ня плуилиатята »гпдля --
пролетариата, К. Маркс и Ф. Енгелс създадоха теория,
която е нейно духовно оръжие в революционната борба
срещу капитализма, срещу социалните условия, унижа-
ващи, осакатяващи човека, теория, която е могъшо сред-
ство за прробразяване на действителност™ пт гямия чо-
век и за човека. Силата на научния комунизъм е в не-
говата органическа^ръзка с революционното действие.
с практиката* в неговото служене на борбата на работ-
ническата класа и на всички трудещи се против капи-
тализма, за социализъм и комунизъм.

Теорията_на научния комунизъм_^е_-резултат на дъл-
соко^зучаване и обобщавана нр  само ня няукятя, но и1
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  на обшествено-нсторическата практика, на революцнон-
Действие намасйте, в което неговите творци взе-

лЕКа йай непосредствено и активно участие.
През 1847 г. К. Маркс и Ф. Енгелс създадоха .Съю-
На комунистите. крито си постави за задача да спло-

Т1|741азпръснатите комунистически групи, да просвета
политически работниците, да им помогне да усвоят ко-
м ун йстич еск ите идеи .^Манифестът на Комунистическа-
та партия0, който Се написан от тях по поръчение на
Съюза и който провъзгласи раждането на научния ко-
м) низъм, беше не_само и не просто-теоретически доку-
мент. а първата програма на първата в света naPTu*

комунистите. Той иё” просто _р_азясни_ същността на
новото учение, а призоваваше пролетариите към спло-
тяване в името на борбата за освобождение на човека,
към революционно ликвидиране на капитализма.

За да може пролетариатът в решаващия момент да
се окаже достатъчно силен и да победи, писаха К. Маркс
и Ф. Енгелс в „Манифеста,“ той трябва да създаде своя
специална политическа партия.^Тази партия е авангард
n<L работническата класа/ тч-"°на^я ср?л работниците
комунистическите идеи, тя организира и ръководи тях-
ната практическа революционна борба.

К- Маркс и Ф Енгелс бяха ръководители на създа-
дената от тях през септември 1864 г. Международна
асоциация на работниците — I Интернационал, който
за пръв^път в света Обедини пролетариите от редица

 еЕДОЙеЙскя "страни."В" негтлизихатттускТГреволюиио-
нери, които през 1870 г. основаха руската секция, а
К. Маркс представляваше тази секция в Генералния
съвет.
I I Интернационал (1864—1872 г.) положи основите
на международната организация на работническата кла-

 са за подготовка на революционната борба против ка-
питализма. В учредителния Манифест на I Интернацио-
нал К. Маркс подчертаваше, че велико задължение на
работническата класа стана завоюването на политичес-
ката власт, което е възможно само_при_ наличието JLa
единство в нейните релодр организационна сплоте-
ност» само ако в своите революционни дела тя се ръко^
Зрди от научната теория за развитието ня-дбпгеетвото.

Црез 1889 г. с активното участие на Ф. Енгелс беше
създаден Ц^Интернационал, който в началото също съ-
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ГГ5П7
действуваше за сПло1яването на работническите партии^ 
за разпространяването ня марке 
сите.

Революционните действия на масите бяха вин а ги 
предмет на дълбоко_ йаумаване и обобщаване от стра-
на на К Маркс и Ф. Енгелс. Така например, като обоб-
щиха опита на буржоазнодемократическите революции 
от 1848—1849 г. в Западна Европа, те писаха, че работ-
ническата класа не трябва да се утешава c илюзиите, 
че буржоазната република може да ликвидира господ-
ството на капитала над труда. Те твърдяха, че след 
буржоазната революция може да последва, пролетарска 
революция, която единствена е способна да освободи 
Трудовия човек. Обобщаването на опита, от революция.- 
та доведе К. Маркс и^Ф? Енгелс до един извънредно, ва^ 
жетгйзвод'^'за необходимостта. " да бъде сломена JtJypL. 
жоазнзтгг държавна, .машина, извод, които е един от 
крайъгълните камъни на теорията на научния кому-
низъм.

С решаването на този въпрос възникна друг, не по- 
малко важен: с какво да се замени „сломената“ дър-
жавна машина на буржоазията. И пак практиката, ре- 
ПОлюциинният опит на масите подсказа на К- Маркс и 
Ф. Енгелс отговора на този въпрос. Революционният 
пролетариат на Париж, който през пролетта на 1871 г. 
направи първата в света пролетарска революция н ут-
върди държавата на трудещите се — знаменитата Па-
рижка комуна, — ето кой даде първообраза на държа-
вата на бъдещето, държавата, способна Да осъществи 
прехода от старото общество към новото. „Погледнете 
Парижката комуна! — писа Ф. Енгелс. — Тя беше тази 
диктатура на пролетариата.“1

Парижките комунари на практика осъществяваха 
исканията на комунистите: те се стремяха да ликвиди-
рат стария, прогнил и разложен свят на капитализма и 
да утвърдят господството на трудовия човек; да ликви-
дират експлоатацията на човек от човека и да издиг-
нат в непоколебим принцип задължението на всички 
да се трудят. Комуната предизвика небивала инициати-
ва на масите, които в името на възвишените идеали бяха 
готови по израза на К- хМаркс да щурмуват небесата.

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Избрани произведения, т. I, стр. 556.
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К. Маркс и Ф. Енгелс не стояха настраца от тази бор-
ба; те даваха съвети на комунарите» насочваха ;тяхната
рорческа дейност..

'Qq 'сивата ца редица причини, и преди вснчко пора«
ди ^Организадионната и теоретическата незрелЬст на про-
летариата, поради липса на работническа партия, на
връзка със селските маси, Комуната претърпя пораже;
ние. Но нейното значение за теорията и практиката на
научния комунизъм е неоценимо.

Разработвайки теорията на научния комуния-км и
осъществявайки практическото ръководство работцч-
ческото движение, К. Маркс и Ф. Енгелс водиха непри-
хТирГГма"ббрба 11 рот и в буржоазната идеология и против
ония, които, прикривайки ге задТрЪМКа кбмунистнчес-
каЗрразеилш ия, се влачеха в опашката, които волно
или неволно наливаха вода във воденицата на буржоа-
зията. Те рязко се обявиха против дребнобуржоазния
опортюнизъм и сектантството, чиито представители се
стр'е1ияха~~да откъснат работническата класа и нейната
нартйя от широките народни маси. Те подчертаваха при 
това, че само като сплоти около себе си народните ма-
си, работническата класа може да победи в жестоката 
схватка на живот и смърт с капитала.

Възглавявайки Съюза ня клмупмгтцт^ та  пппекя рр-
ЩиТелня бопба с -левите“. крито искаха незабавни ре- 
валюционни действия, 6eiда сидаадт.т^уд^а анали-
зират действителното съотношение-на класовите силя. 
Те се бореха против авантюризма, против заговорничес-
ката тактика, която игнорира необходимостта от сериоз-
на и всестранна подготовка на революцията, от задъл-
бочена и къртовска работа сред трудещите се.

К- Маркс и Ф. Енгелс се обявяваха и протир епиго-
ните на утопичния социализъм, които, без да вземат
под внимание огромните промени в социалния живот«;
нарастването на революционната активност на работ-'
ническата класа и игнорирайки възникналите пред тях
задачи, продължаваха да се държат като удавници за
остарелите формули на утопистите. Особено голяма вре^
да нанасяха на рябптницрскятя класа призивите ла се
реформира капитализмът, без да се засягат неговите
икономически и политически основи.

Така например през първите години от съществува-
нето Па I Интернационал К- Маркс и Ф. Енгелс водеха



борбапротив последователите на френския дребнобур^ 
жоазен политически деец П. Ж. Прудон (1809—1865) — 
прудонистите, които бяха противници ня политическата, 
борба и на диктатурата на пролетариата, смятаха, че 
развитието на кооперацията на дребните собственици 
оез всякаква ревп.пш1шпина борба » ще до-
веде до трансформиране на капитализма в социализъм. 
А знае се, че кооперацията в рамките на капйталйз- 
ма не освобождава трудещите се от експлоатация.

Като разгромиха идейно прудонистите, К. Маркс и 
Ф. Енгелс насочиха острието на своята критика против 
новата опасност, която заплашваше работническото дви-
жен ие — против дребнобуржоазната революционност. 
н по<пепия51нп янярхияма. един от..1ищоватслцтеГиГво* 
дачите на който беше руският емигрант —Бакунин.
(1814—Г876). "На думи~бакунистите не бяха против ре-
волюцията, но на дело те нанасяха на революционното 
движение огромни вреди. Искайки заговори и незабав-
ни въстания, те предварително обричаха неподготвени^ 
те работници на поражение. Те игнорираха икономичес-
ките предпоставки на революцията, смятаха, че е до-
статъчно трудещите се да повярват в своето право, а 
една неголяма група от ръководители да прояви мак-
симум воля и успехът на революцията е осигурен. Като 
смятаха за главно зло държавата, а не капитала, ба- 
кунистите се обявяваха против диктатурата на проле-
тариата. Те си представях^ комунизма като конгломе-
ратът някакви първични ядки, асоциации,-неизмеинл_н 
вечни, неподложени под действието на законите на об-
щественото развитие. Критикувайки.__ баку п истите,
К. Маркс и__Ф^ Енгелс показаха, че субективизмът._и 
норирането на^законите на общественото развитие и 
аёсоЛютизирането наловешката воля ^несъвместими & 
революционното преустройство на обществото,... със съ? 
нателното управляване на обществените процеси. Те 
виждаха успеха на революцията не в решителността на 
група заговорници, не в политическата пукотевипа^ а в, 
къртовската, упорита работя"за сплотяване на ^аботни- 
чрската класа! _в нейната революционна съзнателност и, 
висока организираност.

Благодарение на усилията на К. Маркс и Ф. Енгелс 
марксизмът, научният комунизъм още през 70-те годи-
ни на миналия век заема господствуващо положение в 
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международното революционно движение на работни-
ческата класа. Към марксизма обръща своите погледи
работническата класа, марксизмът става нейно могъщо
Йдейно-теоретическо оръжие.

 

^Ленинският етап в развитието на научния комунизъм

Творческият Теорията на научния комунизъм,
характер на както и марксизмът като цяло, не

е сбор от неизменни застинали прин-
ципи, приемани на доверие, а развнваша се и творческа
наука. Тя отразява обективната действителност, обще-
ствения живот в неговата противоречивост и сложност,
в неговото движение и развитие. Естествено, научният
ксмунизъм не може да стои на място, той се движи на-
пред и вървейки в крак с постоянно изменящия се жи-
вот. всекидневно се обогатява с новите постижения на
науката и практиката. Най-внимателното проучване на
самия живот, на действителността, всестранното и за-
дълбочено изследавне на процесите, които протичат
както в капиталистическия свят, така и в социалисти-
ческия свят, развитието и уточняването на теоретичес-
ките изводи, привеждането им в съответствие с изиск-
ванията на живота са характерни черти на научния ко-
мунизъм.

Като изучава и обобщава развитиетег на капитали-
стическото общество, изострянето на неговите противо-
речия, процесите на развитието на комунистическото и
работническото движение, на националноосвободнтел-
ната борба и борбата за демокрация, научният комуни-
зъм разработва пътищата и средствата за събарянето
на капитализма с оглед на постоянно изменящите се
уеЛбвия, на конкретната—обсташшка*_Изучавайки раз-
витието на социалистическото общество, изследвайки и
обобщавайки опита от строителството на социализма и
комунизма в различните страни, ролята и значението
на комунистическите партии в това строителство, науч-
ният комунизъм разрабптпа пътишатл и средствата за
изграждане на новото общество, отговарящи на неговия
конкретно-исторически етап? При това, научният кому-
н изъм. се одира на. постиженията н а другите обществен и
Кауши синтезира тези постижения, поставя ги в служба
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на революционната практика за комунистическо пре-
устройване на света. Именно неразривното единство с 
живота, с практиката 0првдел*Г~т5<^чес!ШЯ^ 
теорията на научния~комунизъм, както и на марксиз- 
Иа^ленинизма изобщо.

Научният комунизъм възникна в условията на въз-
ходящия, развиващия се капитализъм. А в края на XIX 
и началото на XX век историческите условия претърпя-
ха дълбоки промени. Капитализмът прерасна. в своя 
последен стадий — империализма. Икономическите и 
социалните противоречия достигнаха в условията на им-
периализма небивала острота. Историческият период-на 
отнпгителчо мирно., развитие^отстъпи място на периода 

rniiuQiiHUTP бури и ррволюционнитр преврати.
Епохата на коренно рушене на социалните отноше-

ния съвпадна приблизително по време с встъпването на 
човечеството по пътя на новата научно-техническа рево-
люция, свързана с извънредно големите постижения на 
науката и техниката — с откриването и изпрчуу^ц^т? 
на атомната енергия, с широкото проникване на наука-
та, и по-специално на химията, в производството, с раз-
витието на автоматиката, електрониката, ракетната тех-
ника и др. Научнр-техническите постижения поставиха 
с особена острота въпроса за историческата несъстоя-
телност на капитализма, който все повече се превръща 
вспирачкя ня гпшипниа  и няупнп-трхничргкия прогрес 
ла човечеството. Историческата необходимост капита-
лизмът да бъде заменен гпниялизма стаил rcp  no-
li астоятелна. Напълно естествено е, че новите условия 
изискваха нов подход, към решаването на кардинални-
те социални проблеми, изискваха творческо развитие на 
марксизма. _Беш$^деобаидимр да се обобщи новият опит 
на_ революционното пвижрмид_ня пролетариата^ опитът 
на наццоналноосвоБбдитёлното и на демократиям нте-- 
движения, най-новите науяно^технически постижения. 
Това беше толкова по-необходимо, защото в новите ус-
ловия се активизираха враждебните на марксизма си-
ли, при което особено се засилиха техните нападки сре-
щу теорията и практиката на научния комунизъм, кой-
то все повече завладяваше умовете и сърцата на тру-
довите хора по света.

В края на XIX век центърът на международното ре-
волюционно и особено работническо движение започ- 

45



паласе 'премества в Русия, която се беше превърнала
> 'средоточие на противоречията на империализма,- В
 PycHHt иазряваше сопиялигтицескл ррпплюпид^я стамд
долината на ленинизма — на марксизма, обогатен1-Л
развит в новите, исторически условияГПо-нататъшното

Ибрческо развитие на марксизма, на научния комуни-
зъм (е* неразривно свързано с името на великия вожд
на руския и международния пролетариат и на всички
трудещи се — Владимир Йлич Ленин (1870—1924).

Дейността на В. И. Ленин в областта на марксизма.
ка научния комунизъм е толкова голяма и многостран-
на, че тя-прелставлява цял етап в развитието на кому-
нистическите идеи. Ленинският ётап в ' развитието—НД.
научния комунизъм обхваща периода от края ня XIX
Век до наши дни.

гТ?<>ретик на
раучння комунизъм

който; да не е бил

Може с пълно основание да се ка-
же, че няма буквално нито един
проблем на научния комунизъм,

обогатения творчески развит от В. И.
Ленин, да не е бил осветлен от могъщата светлина на
Лениновия гений.

^Историческата заслуга на В. И. Ленин се състои в
това, че неговата теоретична дейнпгт -неразривно
свързана с революционната борба на пролетариата, с
практиката на социалистическото строителство в СССР»
Той не само обогати и разви теорията^ня научния ко-
мунизъм, не само постави и реши маса нови теоретич-
ни проблеми-, но и ръководеше осъществяването на ней-
ните принципи! в_жинота Л. ИГ Ленин разработи план
за изграждането на социализма й" комунизма в нашата
страна и до края на живота си беше начело на народа
и пяртияТа, който претворяваха този план в живо де-
ло.- Успехите в изграждането на новото общество, които
постигна нашият народ, са неразривно свързани с името
на В. И. Ленин.

Новата историческа епоха^достави пред работничес-
ката класа и нейната марксистка партия непосредстве-
ната задача за революционно преобразуване на обще-
ството, ja унищожаване на капитализма и изграждане
ид социализма. Ето защо В. И. Ленин отделяше особено
много внимание и сили да анализцрл^ааконрмер костите
ца общественото- развитие и преди ^сич.ка същността
ня 2»-мррриялия1сят ля. аналидир_а прмсълците му
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три противоречия, да разработи пътищата и средствата 
за тяхноТи разцешаванё от революционните сйли начело
с работническата класа, В. И. Ленин разви теорията на
социалистическата революция, разработи .теорията на
съвременния световен революционен процес, който об^
хваща не само социалистическото, движение-на рабох-
ническатя класа, но и националноосвобплитрпнптл лим.- 
жение, и различните видове демократичен» дпнжечнл
против империализма. В съответствие с особеностите на
революционното движение на новата епоха той разрабо-
ти стратегията и тактиката на класовата борба на ря*
ботническата класа и на световното комунистическо
движение.

В. И. Ленин разви марксисткото учение за диктату*
рата нТИроле I а риата^~запТё1Гнйтё^форУй7эа~эа дачите
на пролетарската държава^ за съдбините на държавата
в условията на социализма и комунизма, за социали-
стическата демокрация. Той създаде учението за партия- 
та от нои, рриплтпидмрн тип. показа мястото и ролят  
на тази партия^в ликвидирането на старото и изграж-
дането на новото общество.

В центъра на вниманието на В. И. Ленин винаги
ебеше човекът на труда, разработването на пътищата и
средствата за неговото освобождение, за неговото само-
утвърждаване и развитие. Като обобщаваше и разви-
ваше марксисткото учение за социализма и комунизма,
В. И. Ленин си представяше новото общество не като
самоцел, а само като условие, като средство за осво-.
бождение и усъвършенствуване на човека. Той се въл-
нуваше от въпроса, как да се поставят в служба на -тру- 
довия човек икономиката, постиженията на науката h  
техниката, как да се усъвършенствуват в интерес нд 

(.трудещите се социалните отношения, как да се орга- 
(ннзира духовният живот на обществото, за да се оси-
гури интелектуален разцвет на човека, най-пълно раз-
витие и проявяване на неговите неизчерпаеми творчески
възможности.  

В. И. Ленин разработи въпроса за съотношението 
между обективните условия и субективните фактори на 
историята в новите-исторически условия, в условията на  
изграждане на комунистическото общество, разработва- 
ше цринципите за най-
рес на трудовия човек

ефикасното използуван^ в инте- 
чйте за кономе р ности ла
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Лениновата теория 
за социалистическата 

революция

общественото развитие. Развивайки, марксисткото, уче- 
нпе за научното ръководене на социалните процеси, той 
разработи основните принципи за управляване на кому«- 
нистическото строителство.

Много важно място в трудовете на В. И. Ленин за-
ема теорията за социалистическата революция, която 
сказа огромно въздействие върху по-нататъшния >код; 
на развитието на обществото, върху съдбата на светов-
ната история.

А какви са основните положения на Лениновата тео-
рия за революцията?

Преди всичко В. И. Ленин разкри 
ЯСТОРИЧРГКПТО. място ма империализ-
ма. показа, че той е умиращ, заши-
ваш капитализъм. Основното про- 

тиворечие-на капитализма — противоречието йежду об^ 
ществения характер на производството и частната фор-
ма на присвояването — при  империализма достига не-
обикновено голяма острота. Империализмът, писа В. И. 
Лснин^ „непосредствено довежда до най-всестранно 
обобтествя1йПТ^~тга приизвцдствбто”, обаче^го?Г здддзца 
частиособственическия принцип на разпределение; част- 
ностопанскнте, частнособственическнте отношенияс ça 
„черупката, която вече не отговаря на съдържанието, 
която неизбежно ще загнива... но която все пак неиз-
бежно ше бъде премахната“.1 Та^-че-иишеридлнзмъг 
е навечерието на социалистическата еволюция. Социа-
листическата революция в условията на империализма 
не сам4>-р--нч»ампжнят нп е и необходима. неизбежная* 
застава пред работническата класа като непосредствена 
задача па деня.

Най-важното звено в Лениновата теория за социа-
листическата революция е гениалното откритие на В. И. 
Лепим за възможността социализмът да победи първа* 
начално а една п Тпрлно  взе/п страна, като обосновава- 
ше това откритие, В. И. Ленин изхождаше от обстоятел-
ството, че развитието на капиталистическите страни ста-
ва крайно неравномерно, със скокове. Едни страни, по- 
рапо изостанали, догонват и задминават в икономическо 
и политическо отношение напреднали страни. Нарушава, 
се равмлдрсиртп мя силите, въчииипят конфликти, ОХСЛЯ^* 

1fl. И. Ленин. Съч., т. 22, стр. 210, 315.
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ва единният фронт на капитаднстическите-етрани. В pè-
зултат на това позициите на световния капитализъм от-
слабват и възниква възможност да се разкъсат веригите
на империализма в най-слабото му звено.

„Развитието на капитализма — пише В. И. Ленин —
се извършва във висша степен неравномерно в разните
страни. Иначе не може и да бъде при стоковото про-
изводство. Оттук следва неоспоримият извод: социализ-
мът не може да победи едновременновсички
страни. Той ще победи най-напред в една или няколко
страни, а другите в течение на известно време ще оста-
нат буржоазни или добуржоазни.*4

Като посочи възможността за победа на социализма
първоначално в една страна. В. И. Ленин предсказа и
пътя за по-нататъшното развитие на световната социа-
листическа революция: посл^бвателнотолггкддане от
веригата на империализма на все нови и нови страни,
докато други страни ще останат буржоазни или добур-
жоазни. В. И. Ленин си представяше прехода на чове 
чеството от капитализма към социализма на  кятп  едшц 
кратен акт, а като цяла историческа епоха.

Развивайки марксистката теория за социалистичес-
ката революция, В. И. Ленин имаше предвид твърде
сложната картина на съвременния му свят: наличието не
само на буржоазни, но и на добуржоазнн страни, на-
личието на страни, в които не са решени още задачите
от буржоазнодемократичен характер, на колониални
страни, наличието във всяка от страните на най-различ-
ни класи и социални групи и т. н. Изхождайки от това.
tq # гтогый до народя. че в рпохатя цд империализма не^
мрже дя има „чисти“ социалистически революции. Не
можем, писа В. И. Ленин, да си мислим, че ше се строи
на едно място една войска и ще каже: „Ние сме за со-
циализъм*4, а на друго място друга и ще каже: „Ние
сме за империализъм** — и това ше бъде социална ре-
волюция. Който чака такава „чиста* 1* социална револю-
ция, той никога не ще я дочака, той е революционер на
думи, а не на дело. В. И, Ленин си представяш? рево-
люционния процес като взрив ..на масовата борба на
всички потиснати и недоволни*4 2 Този пропее обхвата

1 В. И. Ленин. Съч., т. 23. стр. 77.
1 В. И. Ленин. Съч., т. 22. стр. 372.
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н работническото движение, и селското движение, ина- 
цион^лноосвободителното движение, и различните^де- 
мокладическц. движения против империализма.

Бъввръзка с това В. И Ленин пплиертяпяпц» ш>пА. 
хрдймостта от 3d рае съюз на работническата класа с 
всички сид и ^jtQHTO подкопават имперй à-
лцама^ упорито се бореше против сектантстврто, против 
изолирането на работническата класа от другите .труде- 
щи се и демократически сили. При това о. И. Ленин 
говореше не изобщо за съюз, а за съюз при авангард-
ната роля_на работническата класа, в която той_вюкда- 
Ш£ гл а ВИ атя революционна сила.

В. И. Ленин съвсем не мислеше, че всеки револю-
ционен взрив във всяка страна трябва да бъде социа-
листически, че трябва да доведе до диктатура на про-
летариата, макар да не изключваше и такава една въз-
можност за редица страни. А в добуржоазните страни, 
в колониалните страни или в страните със силни оста-
тъци от феодализма, както и в ония страни, където не 
са завършени още буржоазнодемократическите преоб-
разования, социалистическата революция може дя бъде 
предшествувана от буржоазнодемократическа или _jiа- 
вионалноосвободителна революция/която ' при Тблаго- 
приятни углпяия прераства в социалистическа револю-
ция. Въпроса за прерастването на буржоазнодемократй* 
ческата революция в социалистическа В. И. Ленин по-
стави още в труда си ^Две тактики на. социалдемокра-
цията в демократическата революция". В. И. Ленин раз-
ви и мисълта, че е възможно^ "^капиталистическо раз-
витие на добуржоазните страни при наличие мя победил 
социализъм j други страни.

В. И. Ленин е създател на партия 
Вожд на комунистите QT H0Q тип на революционната КО- 

в целия свят г п лмунистическа партия. Създавайки 
партията. В. И. Ленин изхождаше от това, че в условия, 
когято_са_съзрели обективните предпоставки за револю-
ция, решаващата роля принадлежи на субективния 
фактор на историята — на съзнателността и организи-
раността на работническата класа трудовите ма-

[w*i

Деин най-съзнателен, най-организиран отряд, осигурява 
сплотеност и организираност на работническата класа, 
въоръжава я с напредничава революционна теория, 



^ъс стратегия и тактика на революционного движение.
Под ръководството йа комунистическата партия работ-
ниците и селяните в Русия унищожиха капитализма! ' и
създадоха първата в света социалистически дър-
жава.

В. И. Ленин беше вожд не само на руската, но : и
'На международната работническа класа, вожд на тру-
дещите се в цял свят. Него го вълнуваха съдбините йа
съвременното световно комунистическо двйжение, което
той създаваше и което ръководеше. В. И. Ленин беше
инициатор за създаването на III, Комунистическия ин-
тернационал, който смени II Интернационал, чиито ли-
дери затънаха в блатото на опортюиизма,-стигнаха до
предателство на интереси+е на работническата класа.
Разобличавайки предателската същност на социалре-
формизма, В. И. Ленин подчертаваше интернационал-
ния характер на комунистическото движение, ратуваше
за сплотяване на комунистическите сили в междунаро-
ден мащаб.

От 2 до 6 март 1919 г. в Москва, в столицата йа
младата социалисп^ЗЯЯса’”държава се състоя I (Учре-
дителен конгрес) на III Интернационал, който изигра
Забележителна роля в развитието на световното комуни-
стическо движение. III Интернационал обедини силите
на комунистите в с_вета, върху"идейндта._оснш1а_на-марк-
сизма-ленинизмя, разработваше стратегията, н. тактика-
та на работническото движение я_нпшш исторически
услппия^црмягяше зя формирането и развитието наМЛД;
днте комунистически партии, като ги обогатяваше с опи-
та на революционната борба, водеше неумо_рна борба
против опортюнизма от всичките му видове и оттенъ- 
цй. ToîT оказваше въздействие върху националноосвобо- 
днтелното движение, върху борбата на широките народ-
ни маси за демокрация, стоеше в центъра на борбата
на народите за мир.

Като развиваше теорията на науч-
Борец за чистотата ния комунизъм и ръководеше рево-

люционната борба на трудещите се
и изграждането на социализма, В. И. Ленин се бореше
неуморно за чистотата на марксистката теория, прптия
буржоазната идеология и нейните лакеи, протии идеа-
лизма и попщината, против опортюнизма, с една дума,
против всички ония, които изопачаваха и фалшифици-
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раха марксизма, а след като го изопачеха, се опитваха 
да го използуват в интерес на буржоазията.

В зората на своята дейност В. И. Ленин се обяви 
против идеологията на либералното нярппнмиестпп в РуУ 
суя от 80-те — 90-те години. Народниците не искаха да 
признаят закономерността на формирането на капита-
лизма в Русия. обявяваха се против класовата ббрба 
на пролетариата срещу буржоазията, дтричаха. него-
вата революционна РОЛЯ- В обш^СТВОТО. Гларн^ТА зд-ля- 
дежди те възлагаха на ;еляните. в които виждаха един-
ствения носител на социализма, без да разбират, че се-
ляните могат да се освободят от гнета на помешчиците 
само под ръководството на пролетариите. Народниците 
разбираха идеалистически развитието на историята, от-
ричаха решаващата роля на икономическите фактори 
в историческия процес, те отвеждаха решаваща роля в 
историята не на народните масил а на „героите^ на.лз- 
тъкнатит^личности.

Като показа, че е закономерно тръгването на Русия 
по пътя на капиталистическото развитие, В. .И. Ленин 
разкри социалната диференциация, разслоението на се-
ляните, изработи тактиката на работническата класа 
спрямо различните му слоеве. В. И. Ленин видя в се-
ляните сигурен съюзник на пролетариата в борбата, му 
против капитализма, а след това и в изграждането иа 
социалистическото общество.

Огромна роля в развитието на теорията и практика-
та на научния комунизъм изигра борбата на В. И« Ле-
нин против враждебните на марксизма течения — дес-
ния и левия опортюнизъм.

В. И. Ленин характеризираше десния опортюнизъм, 
или ревизионизма, като „дребнобуржоазен реформи- 
зъм, т. е. прикрито с красивички демократически и нсо- 
циал“-демократически фрази и безсилни пожелания ла-
кейство пред буржоазията“.1 Ревизионизмът скъсва с 
икономическото и философското учение на марксизма, 
изтръгва революционната му същност, като я подменя 
с идеите на буржоазния реформизъм. Ревизионизмът 
се отказва от марксисткото учение за класите и класо-
вата борба, за социалистическата революция и дикта-
турата на пролетариата, изопачава марксисткото уче-

1 Ь. И. Ленин, Съч., т. 33, стр. 1.
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ние за партията, за пътищата на изграждане на социа-
лизма. Характерно е, че вЬичко това се правн под лъж-
ливия флаг, че се защищава марксизмът, че се развива
по-нататък. Опасността от ревизионизма беше толкова
по-голяма, защото в началото на XX век той придоби
международен характер, беше разпространен във всич-
ки социалистически работнически партии и стана всъщ-
ност 'официална идеология на II Интернационал.

Левият пппртюнияъм за разлика от десния не про-
повядва реформистки идеи. Напротив, той се впуска в
революционна фразеология, без ни найчиалко да се
грижй за анализа ~на~историческите условия, на съотно 
иген ието на класовите_сил и.

'Въпреки привидната противоречивост, между дес-
ния и левия опортюнизъм има много общо: те имат
еднаква дребнобуржоазна класова същност, те са ед-
накво враждебни на марксизма, на научния комуни-
зъм н на революционното работническо движение, в ед-
наква степен са проводници на буржоазното влияние в
работническата класа. Реформизмът на десните, както
и ултрареволюционността, а всъщност авантюризмът на
левите, липсата у едните и у другите на пролетарска
твърдост, организираност и дисциплина нанасят на де-
лото на революцията, на социализма огромни вреди,
тъй като предварително обричат работническата класа
на капитулация пред буржоазията, обричат я на пора-
жение.

В. И. Ленин противопоставяше на съглашателствата,
капитулантска същност на опортюнизма творческия, ре-
волюционния марксизъм. Той се бореше не само с рус-
ките десни опортюнисти (^икономисти“, ликвидатори,
меншевики) и с левите опортюнисти (отзивисти, „леви
комунисти“, троцкнсти), но и с опортюнизма в светов-
ното работническо движение. Тази борба е образец на
висока партийност в теорията и*до ден днешен тя въо-
ръжава комунистите в борбата им срещу съвременния
опортюнизъм. "

Развитието на
научния комунизъм
след В. И. Ленин

След В. И. Ленин теорията на науч-
ния комунизъм се развиваше и се
развива с усилията на КПСС и на
братскитеТбмунистически и работ-

нически партии. Сериозен принос в теорията па науч
ния комунизъм. ррщрпията на конгресите и конфе
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ренцмите на. КПСС и пленумите на Централния коми- 
тет на нашата партия и на другите братски парти ^ре-
шенията на" международните съвещания на комунисти-
те. раавмияйки теорията на научния комунизъм, тези
документи представлява* ум^^о прилягаме ня нейните
положения и изводи при анализа, на съвременната ис-
торическа обстановка, при конкретната, практика на^рн-.
волюционната борба и на изграждането на социализма н
комунизма.

Много важни моменти в развитието на марксизма-
ленинизма, на теорията на научния комунизъм бяха до-
кументите на международните форуми на комунистите
от социалистическите страни — Декларацията от 1957
година — и на комунистите от цял свят — Заявлението
от 1960 г., решенията на XX, XXII и XXIII конгреси на
КПСС и приетата от XXII конгрес програма на партия-
та. Тези документи и решения се отличават с творчес-
кия си подход към основните проблеми'на международ-
ното освободително движение, към проблемите на строи-
телството на социализма и комунизма. В тях ррщрни
такива въпроси като въпроса, за хар_актер.а._на-съаре-
менната епоха и нейните противоречия; за основните
революционни сили на нашето време, зя в^мл^ипгття.
да се предотврати_една нппа спртппня  война,,за_страте-
гията~и тактиката наГ световното комунистическо дви-
жение, за разнообразието във формите на прехода от
капитализма към социализма и~ диктатурата на проле-
тариата в съвременните условия, за общите закономер-
ности на строителството на социализма и прерастване-
то на социализма в комунизъм; за научното управляване
на икономическите и социалните процеси; за пътища-
та на изграждане на материално-техническата баз? на
комунизма; за формирането на комунистическите об-
ществени отношения; за възпитанието на новия човек
и др.

Теорията на научния комунизъм е партийна наука,
която последователно изразява интересите на работни-
ческата класа и на всички трудещи се. Тя се развива
в непримирима борба с буржоазната идеология и пре-
ди всичко с идеологията на антикомунизма, който ста-
на главно идейно-политическо оръжие на империализ-
ма. Клевета срещу социализма, фалшифициране полити-
ката и целите н^ комунистическите партии, на учението
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Hß маркснзматленинизма —такова е главното съдър-
жание на антикомунизма. В борбата си срещу идеите 
на комунизма буржоазията използува огромни средст-
ва, чудовищен апарат, но самият живот, практиката по-
казва великата сила на тези идеи.. Историята все не-
убедително демонстрира тържеството на научния кому-
низъм. На него принадлежи бъдещето.



ВТОРА ГЛАВА

ХАРАКТЕР 
НА СЪВРЕМЕННАТА ЕПОХА. 
ПРЕВРЪЩАНЕ НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
СИСТЕМА В РЕШАВАЩ ФАКТОР 
НА СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ

Сега социализмът не е вече само наука, само теория. 
Той е практика, действителност на нашите дни, реално 
общество, изграждано върху огромни пространства на 
аемното кълбо. Социализмът се утвърди в СССР и в 
редина други страни; преходът към социализъм и кому-
низъм е път на развитие на цялото човечество. Епохата, 
в която живеем, е именно епоха на движение на чове^ 

комунистическо -бъдеше. Нека 
изясним характера па нашата епоха, да разгледаме ос-
новните революционни сили на съвременността.

1. Характер на съвременната епоха

Прогресивното_оазвитие на обществото не трябва да 
С£_разбира като едновременен процес, като едноактна 
смяна на една формация с друга във всички страни 
на света. Поради различията във вътрешнитеЗ'сл°вия 
на развитието на всяка отделна страна и във външните 
обстоятелства преходът от една обществено-икономи-
ческа формация към друга се извършва в различните 
страни в различно време. Ето защо обществото като 
цяло на всеки даден исторически етап от развитието 
си представлява необикновено сложна картина на пре-
плитане, взаимодействие и борба на различни обще-
ствено-икономически формации и системи, на разно-
образни класи и социални групи, нации и държави. 
Да вземем например съвременното човечество. Една 
трета част от него изгражпа социализъм и комунизъм, 
докато останалите две трети живеят в несоциалисти- 
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чески страни. Сред несощгалиетнческите страни има 
и страни с развит капитализъм» империализъм, има и 
страни, които са оше в докапиталистически стадии на 
развитие, и т. н. Освен това милиони хора, предимно 
африканки, все още се намират под колониално по-
тисничество. Именно тона гъстпямие на обтестнптл *л- 
то цяло на определен исторически етап от своето-раз-
витие намира израз в понятието .епоха“.

Попятието епоха обхваша многообразието на яв-
ленията в човешката история, като подчертава в това 
многообразие преди всичко основното, общото, типич- 
ното. В. И. Ленин изискваше да се различава във 
ббЯКа епоха „типичното“ и „другото“, при това той 
постоянно отделяше спеииално внимание за анализа 
на типичното. Да се намеси тип ична ™ аВг/стилип глад-
ното, основното в историческите явления, т. е. да се 
определи~~господствуващата тенденция мд—развитието 
на човечеството ПРРЗ пяпаи  ртяп  ля се погони-клдсдТд. 
която е изразител, носител ня тази тенденция, е много 
важно изискване за_ппррпрлянртп на конкретната исто- 
Ёическа епоха. „Ние не можем да знаем — пише

.Й. Ленин — с каквТк бързина и с какъв успех ще се 
развият отделните исторически движения на дадена 
епоха. Но можем да знаем и знаем коя класа стои в 
центъра на една .или .друга епоха, определяйки глав- 
ното (Г съдържание, главната _насока_2£а развитието_и, 
главните особености на_ историческата. обстановка на 
дадена епоха .. Така че за да се изясни характерът 
на дадената епоха, е необходимо преди всичко да се 
определи накъде се движи човечеството в наши дни и 
коя класа олицетворява това движение.

Основното съдържание 
на съвременната 

епоха

Идеолозите на сливащата от исто-
рическата сцена буржоазия, засле-
пени от своите класови интереси и 
невладеещи научния метод на по-

знанието, не се оказаха в състояние да се ориентират 
в многообразието и сложността на обществените съ-
бития в наше време. Fjhh  от тях няпррво заяяяяят, ие 
* чевъ°мпй<но ця се определи характерът ня няшятя 
дпоха. да се установи накъде върви съвременното чо-

1 В. И. Ленин. Съч., т. 21, стр. 136. 
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вечество, тъй като обществените събития били неопре-
делени, текущи и не сеподдавали на що-годеобективна, 
беапристадстна оценка Твърде характерна в това от- 
Ифщеняе е позицията на авторите на книгата „Къде се 
намираме сега??, излязла в ГФР. Да. отговорим на 
въпроса „Къде се намираме сега?14, т. е. да определим 
характера на нашата епоха, твърди един от авторите на 
книгата, X. Шелски — значи преди всичко да се намери 
онова, по което ние трябва да съдим за историческото 
място на човечеството днес. Но това „онова" според 
Шелски е толкова неуловимо и неопределено, че не си 
струва и да се занимаваме с неговото определяне. Из- 
лиза, че хората ме_га състпя иир дидат питсгпрд 
вилна оценка на времето, в което жинрят . нитп да 
дрйствуяату-да .постъпват в съответствие с духа нафтова 
"бреме, т. е. да решават насъщните проблеми на съвре-
менността.

^руга група буржоазни социолози се опитват да до-
кажат, че характерът на съвременната епоха се определя 
от техническите открития и преди всичко от откриването 
на атомната енергия. Тези социолози поставят в центъра 
на съвременната епоха ни повече, ни по-малко... атом= 
ната бомба, а самата епоха._наричат. птрунически _векаг 
^атоменвек44, „век на атомната бомба44. „Новата си-
туация“—пише "например западногерманският философ 
К. Ясперс — е създадена от атомната бомба.“ А всъщ-
ност развитието на обществото не може да. се- свежда 
до техниката, до техническите открития, макара те_осо-
бено в условията на съвременната научно-техническа 
.революция да играят огромна роля в общесхвецрТО 
развитие. При оценката на ролята на техниката трябва 
да помним, ие ТЯ оказва сярето влияние върху историче-
ския процес не са ма по себе си. а чрез с^пжидм гистй м а 
на обществените отношения и преди всичко на господ- 
ствуващите в обществото производствени отношения. 
Именно тези отношения и стоящите зад тях класови силМ 
трябва преди всичко да се имат предвид, когато анали-
зираме съвременната епоха.

Само марксизмът-ленинизмът се оказа в състояние 
да разкрие характера на съвременната епоха. Съдър-
жание на започналата нова епоха_всветовната история, 
писа В. И. Ленин, е „унищожаването на капитализма 
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н на неговите следи, въвеждането на осипните нд wnuy. 
йистическия ред.. У1

В. И. Ленин си представяше реводдоционния преход 
от капитализм? към социализма и комунизма не_ като 
еднократен^ .акт, а като цяла историческа епоха на борба 
между двете противоположни обществени çmçtp mj i - 
В И. Ленин с право смяташе за знаменосец на тази 
нова епоха международната работническа класа, а на-
чалото й свързваше с Великата октомврийска социали-
стическа революция, която за пръв път в света установи 
диктатурата на тази класа. В. И. Ленин беше убеден, 
че диктатурата на пролетариата от национална, побе-
дила отначало само в една страна, ще се превърне в 
интернационална, международна, че по пътя на социа-
листическото развитие постепенно ще тръгнат все нови 
и нови народи и държави.

Лщ1 иновото^опррдоленис ™ гкпррмрнната епоха беше 
pajвито по-нататък всестранно на Московското съвеща-
ние на представители на комунистическите и работ- 
ническите партии (ноември 1960 г.) и в програмата на 
Комунистическата партия на Съветския съюз. „Съвре-
менната епоха — се казва в програмата на КПСС, — 
чието основно съдържание е преходът от капитя .пмш& 
gbM ТОцйализма, е епоха" на борба между две противо-
положни общестдрии гигтеми. епоха на социалистически 
и националноосвободитедни[ революции, епоха на заги- 
ване на империализма и ликвидиране на колониалната 
система, епоха на преминаване на все нови и нови 
народи на пътя на социализма, епоха на тържеството на 

^социализма и комунизма в световен мащаб. В центъра 
(на съвременната епоха стоят международната работни-
ческа класа и главната й рожба — световната система 
на социализма.“

Това определение на съвременната епоха се потвър-
ждава от целия ход на развитието на съвременното чо-
вечество, от практиката на революционната освободи-
телна борба на народите. То отразява решаващите съ-
бития на нашето време — победата на социалистическа-
та революция в голяма група страни и превръщането 
на социализма в могъща световна система, състоянието 

1 Л. И. Ленин. Съч.. т. 31, стр. 399.
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на упадък и криза на империализма, краха на колониал-
ната система.

Денят 25 октомври 1917 година, 
Октошрайспта оня ден, когато руските работници 

“ р съюз с трудовите селяни устано- 
съвр^стната"аепоха БИХа Диктатура на пролетариата, 

влезе в историята като начало_на 
съвременната епоха, епохата на прехода от капитализма 
към социализма.~и. .. Ние имаме право да се гордеем 
и ние се гордеем — писа във връзка с това В. И. Ле-
нин, — че на нас се падна щастието да започнем по-
строяването на съветската държава, да започнем с това 
новата епоха на световната история, епохата на гос-
подството на новата класа, потисната във всички капи-
талистически страни и вървяща навсякъде към нов жи-
вот, към победа над буржоазията, към диктатура на 
пролетариата, към освобождение на човечеството от 
игото на капитала, от империалистическите войни/4

Извоюването на правото на щастието да се строи 
новото общество беше твърде трудна работа. Тежката 
борба със самодържавието, помешчиците и капитализма 
през периода преди революцията отне живота на мно-
зина най-добри синове на трудовия народ и партията. 
Много сили и труд употреби партията на комунистите, 
за да сплоти работническата класа и всички револю-
ционни сили, да ги организира, да ги закали и поведе 
на борба против експлоататорския строй. Сурова школа 
на борба преминаха руските работници и селяни* преди 
да извършат революцията под ръководството на пар-
тията. £)ще по-големи усилия и огромни жертви им стру-
ваше да отстоят великите завоевания на^ Октомври, да 
отстоят първата в света държава на трудещите се. 
Героичните усилия на комунистическата партия, на ра-
ботническата класа и трудещите се в Русия в борбата 
против стария строй и до ден днешен са вдъхновяващ 
пример за всички борци за ново, социалистическо бъ-
деще.

Сама по себе си Октомврийската революция беше 
руска революция, революция! победила в ед1га страна, 
и в този смисъл тя е вътрешно, националжГдело на 
народите на Русия. Съшевремрнио тр нзаезе далеч из-

1 В. И. Ленин, Съч., т. 33, стр. 36.
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вън рамките на една страна и оказа лгрпмип мияни$
върху целия ход на световната история. Тя постави и
успешно разреши редица социални проблеми; които ра-
ботническата класа и трудещите ce Maçh. в ^социали-
стическите страни и досега решават, тя беше практи-
ческо потвържденията истинността на марксизма-лени-
низма. тя обогати, рябптничрскята класа й трудещите се
от всич"ки страни с безценния опит на борбата против
капитализма, за соииализъм__тя проправи път на чч-
веществото към мовото. сбЦиалистическото общество. Тя
сложи край на пълното господство_на капитализма в све-
та, рдздели света на две противоположни системи —
капиталистическа и социалистическа, в резултат на кое-
то се измени-целият ход на развитието на човешката
история.

С победата на Октомври капитализмът ^лезе_аи1£_-
риода на общата криза, която е-свързана с изострянето
на всички негови противоречия^—с ограничаването на
сферата на капиталистическата експлоатация. Разши-
риха се възможностите за революционна борба на тру-
дещите се в цял свят, тъй като в лицето на първата
държава на работническата класа те намериха могъщ
съюзник и сигурен помощник.

Победата на Октомврийската революция беше _мотен,
стимул аа развитието на международното работническо
движение. Под нейното непосредствено въздействие на
борба с експлоататорите се вдигнаха работниците от
много страни в различните кътчета на земното кълбо.
Избухнаха революции в Германия, Австро-Унгария и
други страни, разгърнаха се масови революционни дей-
ствия на пролетариите в Европа и Америка.

По примера на създадената от В, И. Ленин партия,
под влияние на нейната ппбрдд яушитха десетки 
марксистки партии в Европа и Азия, Африка и Америка,
които се обединихя организационно и идейно в III, Ко-
мунистически интернационал. Третият интернационал 
сложи началото на съвременното комунистическо дви
жение и беше добра школа за революционна борба <
буржоазията за комунистите от цял свят.

Октомврийската революция пробуди народите и;
колониите и зависимите страни, в^Уоито премина мощ-
ната вълна на националноосвободителпите революции.
По такъв начин беше сложено ияия.плтп.ия разпадането
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jya колониалната система на импеоиализмя и бяха съзла-
дени предпоставките за пълното освобождение на по-'
тиснатитенароди.

' Както виждаме, в резултат на Октомврийската со-
циалистическа революция или под нейното непосред-
ствено влияние възникват основните революционни сили
на съвременната епоха, аглавното^'гложено е^чало^

jp_Ha_ тяхното обеди няване-а. единен световен револю-
ционен процес, който подкопава и разрушава империя-'
лизма. Нека се спрем на световния революционен процес
в наше време и на неговите основни движещи сили.

Съвременният световен революцио-
СвВговният пен принес^- процес на движение

революционен процес на човечество^? от капитализма към
движещи сили социализма — е единен пптпк на

борба с империализма. в който се
сливат: усилията на народите от социалистическата си-
стема, изграждащи социализма и комунизма;

1 революционното движение на работническата класа
в капиталистическите страни;

националноосвободителното движение, борбата на по-#
тиснатите народи против колониализма, за национален
суверенитет и икономическа независимост.
  Във всяко от тези движения участвуват специфични
класи и обществени слоеве, всяко от тях решава свои
конкретни задачи и използува за решаването им специ-
фични методи и средства, но всички те подкопават устои--
те на империализма и в една ли друга степен олицетво-
ряват движението на човечеството към щастливото ко-
мунистическо бъдеще. Единството на революционните
сили на съвременността е залог за успеха на великото

 дело на мира, прогреса и социализма.
Народите от страните на социалистическата система

изграждат социализма и комунизма, като прокарват за
човечеството път към новото общество. Те водят _ико-
номичсско съреврпвяцир съг световната капиталистиче-
ска система, като показват на^ практика предимствата
на новия строй и се борят, за най-висока в саета произ-
водителност на труда, за най-високо жизнено равнище
на трудещите се. Те са. олицетворение на могъщите ма-
териалпи.и духовни сили, противостоящи на реакцион-
ния империализъм и стоящи па стража на мира, со-
циализма и обществения прогрес.
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Работническата класа я. капиталистическите страни, 
катЪ използува благоприятните международния вътреш-
ни условия (изменение на съотношението на силите на 
световната арена в полза на социализма, дълбокото недо-
волство на широките народни маси от реакционната, 
политика на империализма и др.), разпили« борбата 
против икономическия и пппиткческия гнет ня монопо-
лите, за социализъм, мир и безопасност на народите, за 
широки демократически преобразования. Подкопавайки 
основите на капитализма~отвътре, в неговия, така да се 
Каже, собствен дом, тя подготвя и ускорява окончател-
ната гибел на световния капитализъм.

Народите в развиващите « гъшо и в колониалните 
и зависимите страни ка™ се бпрят^ппрмто ja полити-
ческа самостоятелност и икономическа независимост, за 
процъфтяване и социален прогрес, като разрушават ко- 
л он и ал ната система на империализму и подкопават най- 
близкия му ТИЛ, ЛИШЯйЯЙиц гд пт ПЯЖНИ източници на 
суровини. нГрабптия смпа U подари ?я ПЛЯСММгГпт ftAÂl- 
ни плацдарми и източници на „пушечно месо“, също 
спомагат за ускоряването на гибелта на капитализма, 
за движението на човечеството към социализма.

В центъра на революционните сили на съвременността 
стоят работническата класа и нейната рожба, плод на 
нейна дългогодишна борба и труд — световната социа-
листическа система, която сега все повече се превръща 
в решаващ фактор на световната историяГПрем всичко' 
нек<Гразгледаме възникването й развитието на светов?- 
ната социалистическа система, а после ще покажем и 
нейната роля в решаването на международните работи.

2. Възникване и развитие на световната 
социалистическа система

Възникване 
на световната 
социалистическа 

система

Първата социалистическа държава 
б света възникна в резултат на Ок-
томврийската революция в Русия. 
През 1921 г. се образува Монгол-

ската народна република, която с помощта на народите 
на СССР тръгна по некапиталистически път на развитие. 
След Втората световна война от капиталистическата 
система отпаднаха редица страни в Централна и Юго-

63



източна Европа и Азия, народите на които в резултат 
на упорита борба и революция се избавиха от господ-
ството яа капитализма и тръгнаха по пътя на изграж-
дането на социализма. През 1959 г. светна първият 
фар яа социализма в Западното'полукълбо: героичнЯ 
Куба също стана член на социалистическото обще-
ство.

Възрастта на световната социалистическа система 
никак не е голяма, обаче системата бързо расте, крепне, 
набира сили. И наистина, докрто в навечерието на Вто-
рата световна война тя заемаше 17 процента от земната 
суша, сега заема вече около 26 процента; докато тоТава 
населението й беше около 9 процента от населението на 
земята, сега е над 35 процента. Световната социали-
стическа система има понастоящем 14 големи и малки 
държави, построени върху огромни пространства на Ев-
ропа, Азия и Латинска Америка.

Сега, в епохата на непрестанното разрастване на 
социалистическите сили, пътят към социализма,е открит 
за всяка страна, независимо от това, какво е равнището 
на нейното развитие, къде е разположена, какви са 
размерите на територията й, колко голям по брой е на-
родът й. За своето намерение да вървят по пътя на мира 
и прогреса, по пътя на социализма днес заявяват наро-
дите на редица страни в Азия н Африка, освободили се 

ют колониално господство. Всичко това показва, че по 
прокарания от съветските хора магистрален път към 
социализма в нашата епоха вървят вече много народи. 
Рано или късно по него ще тръгнат всички народи.

Световната социалистическа систе-
Нов тип отношения предстйвлива юциална, икино- 

мическа и политическа общност на 
свободни—н—суверенни народи, ^вър вящи  пб пътя~на 
социализма_и комунизма г обединени от общността на 
интересите н целите и от тесните връзки на междуна-
родната социалистическа солидарност. Това___е хд.че- 
ствеяо нов-тип -нкпмпмически и политически отношения 
между държави, създаден върху базата на дълбоката 
общност на техните икономически, политически и идейни 
интереси. Икономическа ^основа- на социалистическата 
общност е обществената собственост върху средствата за 
производство. Нейна политическа "оснбва е влабтта на 
народа начело с работническата класа и нейните марк-
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систки партии. Нейна идеологическа основа е марк-
систко-ленинският мироглед.

Отношенията между сопиялигтццрските страни са от-
ношения на все по-голямо икономическо, политическо и 
културно сътрудничество иТазаимопомощ, които сближа- 
ват народите в името на о5щата цел. Пълно равнопра-
вие на големи и малки държави, ненамеса във вътреш-
ните работи една на друга, зачитане на националния 
суверенитет и териториалната^цялост, братска икономи-
ческа взаимопомощ, ТЯСНО СЪТрулнииргтал иъи исиики 
области на обществения Ясивот — такива са основните 
принципи на отношенията между социалистическите 
страни. Прогресивният процес на сближаване на народи- 
те, който се извършва върху основатав на тези принципи, 
е обективна закономерност на развитието на световната 
социалистическа система.

Формите на сближение на народите от социалисти-
ческите страни, на тяхното сътрудничество и взаимо-
помощ са твърде разнообразни.

^^каноническата област- социалистическите страни 
всячески си помагат една на друга в създаването на 
съвременна индустрия, в бързото развитие на иконо-
миката, в повишаването на производителността на труда 
и върху тази основа — на материалното благосъстояние 
и културното равнище на трудещите се, в подготовката 
на специалисти и научни работници.

През последните години между страните на социа-
листическата система се разви прякппрпм^дплствепо 
сътрудничество, което намира израз в координацията на 
народностопанските планове, в специализацията и кпп- 
перирането на производството, осъществявани върху ос- 
яивата^на пълна доброволност и равенство. Прякп 
производствено сътрулнииргтдп същест ву в а к а кто като 
двустранни споразумения, така и многостранно чрез 
създадения през 1949 г. Съвет за икономическа взаимо-
помощ (СИВ) — международна икономическа организа-
ция на европейските социалистически страни. Икономи-
ческото сътрудничество между социалистическите страни 
спомага за най-рационалното използване на техните су-
ровинни и енергетични ресурси. Така например със съв-
местните усилия на СССР, Чехословакия, Полша, Унга-
рия и ГДР неотдавна бе пуснат в експлоатация гигант-
ският петролопровод „Дружба1*, дълъг 4 500 километра,
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от Волга, къдёто сё добивй : нефтът; до 'Гёрманёката* 
демократична република. Създадена е й се експлоатира
едйнната енёргётична система „Мир“, която обслужва
редица социалистически страни в Европа, създаден е
общ парк, наброяващ около 100 000 вагона. Съвместно
се строят предприятия за добив и използуване на по-
лезни изкопаеми и т. н. Постоянно се увеличава стоко-
оборотът между социалистическите страни. Стокооборо-
тът на СССР само със страните на СИВ се е увеличил
от 1961 до 1965 г. от 5,6 миларда рубли на 8,5 милиарда
рубли.

Все по - ш ирок размах придобива научно-техническото
сътрудничество между социалистическите страни. Раз-
вива ce сътрудничеството между научно-изследовател-
ските Институти iiä различни страни, подготовката и
стажуването на специалисти и научни работници на
едни страни в други страни, където за подготовката на
един или друг специалист или учен има най-благоприят-
11 и у сл о в и я. Цаучно-техническото сътру .ничество дава
възможност па се ускорят темповете на научните изслед-
вания, ля се избягва дублирането в работата, най-ра-
ционално да се използуват научно-техническите кадри и
съоръженията.

Разширява се политическото сътрудничество между
социалистическите страни, което позволява да се изра-
боти съвместна линия на действие при решаването на
най-важните обществени проблеми както в междуна-
родния, така и във вътрешния живот, да се води съв-
местна борба против империалистическата реакция, за
мир, социализъм и обществен прогрес. За това допри-
нася размяната на правителствени и партийни делегации,
приятелските преговори, взаимната размяна на инфор-
мации, съвещанията по различни въпроси.

Във връзка със засилилите се агресивни действия на
силите на империализма голямо значение има военного
сътрудничество между социалистическите страни, което
намира израз в по-нататъшното укрепване и^-усъвър-
шенствувапе на механизма^ на Варшавския,- договор,
който представлява^ейгурён щит за завоеванията на
народите в социалистическите страни. На суша, във
въздуха и по море се кове взаимодействието между
армиите на съюзните държави, крепне бойното братство
йа въоръжените сили.
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Страните на социалистическата общност осъществя« 
ват и културното сътрудничество, което помага за раз« 
витието на всяка от националните култури и за тяхното 
взимно обогатяване.

Укрепване 
на единството — 
най-важна задача

Задължително условие за по-ната-
тъшните успехи на социалистиче-
ските страни е укрепването на един* 
ството на световната социалистиче* 

ска система върху основата на пролетарския интерна* 
ционализъм. Това единство е несъвместимо с проявите на 
национализъм и национална изключителност, които вре-
дят на общите интереси на социалистическата общност а 
на интересите на световното комунистическо движение. 

Тази задача възниква съвсем не случайно, а има 
свои определени причини. Работата е там, че обективно 
закономерната тенденция на сближаване на социали-
стическите държави се осъществява далеч не винаги 
безболезнено и гладко. В отношенията между социали* 
етическите страни понякога възникват противоречия, из« 
пречват се нови сложни проблеми, които се пораждат 
от реалния живот с цялата му сложност и многостран- 
ност. Решението на тези проблеми изисква творчески 
подход към тях върху изпитаната основа на марксизма- 
ленинизма. изисква размяна на опит и мнения. Борбата 
против империализма, за тържество на социализма и ко-
мунизма на земята е такава обща цел на държавите от 
социалистическата общност и за постигането на тази 
цел народите от страните па социализма са призвани да 
превъзмогнат възникналите трудности, да решат нере-
шените проблеми.

Формирането и развитието на социалистическата 
общност е продължителен и сложен процес. Той е сло-
жен още и затова, че тази общност обхваща страни с 
различно равнище на развитие на икономиката, на 
социалния живот и културата, с различно историческо 
минало, различни традиции и обичаи на народите. Той 
е сложен още и затова, че тук става дума за формиране 
между страните на такива отношения, които историята 
на човечеството още не е познавала, а всяко ново, не- 
изпробвано нешо е трудно и сложно. При това в процеса 
на сближение на народите става нужда да се преодо-
ляват остатъците от отживелиците на миналото и особе-
но от отживелиците на буржоазния национализъм, които 
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са твърде мъчно изкореними. Оттук необходимостта да
се възпитават трудещите се в дух на пролетарски ин-
тернационализъм, в дух на солидарност между социа-
листическите страни.

Единството и сплотеността умножават силите на со-
циализма. Колкото по-здраво е единството на социали-
стическите страни, колкото по-тясно обединяв it  те
своите усилия за развитие на икономиката и културата,
за повишаване на благосъстоянието на народите, колко-
то по-здраво е тяхното политическо сътрудничество,
толкова по-убедително и нагледно социализмът ще де-
монстрира своите предимства пред капитализма, тол-
кова по-ефикасно ще е влиянието на социалистическата
система върху целия ход на световната история. .

   3* Решаваща сила на световното развитие

Основно противоречие На обединените сили на социализма
на епохата противостоят силите на световния

капитализъм. Противоречията между тези сили, между
противоположните обществени системи е основната rÿ^a-
тиворечие на сгвременнатаепоха^

KàKBâ е същността на основното, главното проти-
воречие на съвременната епоха, какви са неговите най-
важни особености и ролята му в развитието на съвре-
менното общество?

Преди всичко трябва да отбележим, че противоре-
чието между труда и капитала, между работническата
класа и буржоазията е било и си остава основното
класово противоречие на капиталистическата система.
Противоречието между противоположните, обществени
системи е развитие на противоречието между труда и
копйталд. межлу/работническата класа и буржоазията.
Ватова именно е класовата съшлост/ наТГ-Ъажната- отли-
чителна черта на основ ното  противоречие на съвремен-
ната епоха.

Сега работническата класа не само е експлоатирана
класа, макар и да си остава такава в рамките на
капиталистическата система, но е държавно господ-
ствуваща класа в противостоящата на капитализма со-
циалистическа система. На тази държавно господству-
ваща класа, която се бори в единство с работ-
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ническата класа от несоциалистическите страни, про-
тивостои друга класа — буржоазията, все още нами-
раща се на власт в страните на капиталистическия
свят. Така че зад труда и капитала, зад международ-
ната работническа класа и буржоазията сега стоят
могъщи системи от държави с противоположен обще-
ствен строй. Една от тях — световната социалистическа
система, е рожба на международната работническа кла-
са, плод на нейната самоотвержена борба и напрегнат
груд. Другата е капиталистическата система, където
както и преди гссподствува буржоазията, капиталът.
Наличието на основно противоречие ня
епоха показва, че класовата борба сега е излязла извън
рамките на капиталистическата система, тя е придо-
била междудържавно значение и се води на равнището
на могъщи ооществени системщ.

От класовата същност на основното противоречие на
съвременната епоха произтича още една характерна
особеност — дълбочината и остротата на това противо-
{зечие, То изразява коренната противоположност между
капитализма и социализма, противоположността между
класовите интереси на буржоазията и пролетариата.
Страните на това противоречие въплъщават две про-
тивоположни линии, тенденции на световното раз-
витие. Едната, представлявана от световния социали-
зъм, е линията на прогреса, съзиданието и мира. Дру-
гата, представлявана от капитализма, е линията на
реакцията, разрушението и войната. Отношенията меж-
ду ^ТраНИТе На np/yrunnpmiue гя птипшрния на
непримирима борба. Тази борба в зависимост^ от кон
Крётно-историческите условия може да взема различен
характер, но в своята съшност тя винаги ги пстаил
класова борба, борба непримирима Специфична фор
ма на борбата между двете системи е мирното съв
местно съществуване на социалистическите и капита
листическите държави, което съвсем не е примирени  
на класовата, борба, а нейно продължение в новите 
исторически усповил.

Изразявайки същността на съвременната епоха като
епоха на прехода от капитализма към социализма, като
епоха на борба между двете противоположни обще-
ствени системи, противоречието между социализма н
империализма оказва огромно въздействие върху целия



wd на световното развитие. Итова става, защото то- 
е нг някакво частно, локално противоречие, присъщо 
само на някаква част от съвременното човечество, а 
социално противоречие, присъщо на човешкото обще-
ство като цяло. Фактът, че освен социалистическите и.* 
капиталистическите държави в света има голяма гру-
па страни, които се освободиха от колониално иго и 
не са определили още достатъчно ясно своя път, не 
изменя извода за всеобщността на основното противо-
речие на епохата. Работата е там, първо, че народите; 
борещи се против колониализма, обективно са револю-
ционна антиимпериалистическа сила. Второ, забелязва 
се една непрекъсната диференциация, едно разслоение 
на освободилите се страни: едни от тях постепенно 
преминават на социалистически път на развитие, други 
тръгват по капиталистически път. Така че развиващите 
се страни не представляват някаква трета сила, някак-
ва междинна зона между социализма и капитализма, а 
се доближават или тежнеят към едната от страните па 
основното противоречие.

Противоречието между противоположните обществе-
ни системи има подвижен динамичен характ^р^ при 
това (и топа е още една много важна негова особе-
ност) съобразно с движението, с развитието се изменя 
и съотношението на силите на световната 
цолза на силите на социализма, в ущърб на реакцион-
ните империалистически сили. Изменението на съотно-
шението па силите в полза на социализма е обусловено 
от укрепването и развитието на световната социалисти- 
ч еска система, от нарастването на нейното ико н о м и - 
ческо и военно могъщество; от задълбочаването на 
общата кри:'<а на световния капитализъм и от изостря-. 
нхгПГ на всички негови противоречия; от подема на 
международното комунистическо й работническо движе-
ние; от подема на националпоосвободителното движение 
и от разпадането на колониалната система на империа-
лизма; от масовото разгръщане на демократическите дви-
жения и преди всичко на борбата на народите за мир. 
Световната социалистическа система е притегателен цен-
тър за всички революционни сили на съвременната епо-
ха, именно в световната социалистическа система тези 
революционни сили намериха най-голямата материална, 
политическа и духовна база, спомагаща за успеха на 
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борбата им против империализма, за социализъм и об- 
ществен прогрес.

Отиде си завинаги времето, когато империализмът
беше единствен стопанин на нашата планета. Сега не
империализмът, а силите, които се борят против импе-
риализма, за мир, социализъм и обществен прогрес, и
преди всичко световната социалистическа система. оп-
ределят главната насока, глаанптп г^д^*™***^ и
ните особености на световния прпцп^ Под неудържимия
напор на световния социализъм някога могъщата ка-
питалистическа обществена формация постепенно, може
би не така бързо, както би ни се искало, но неумолимо
се руши, разпада се; иде да я смени нова формация,
която носи на всички народи на земята Мир и Труд,
Свобода и Равенство, Братство и Щастие.

Сега нито един що-годе важен проблем па обще-
ственото развитие не може да бъде успешно рошен
без активното участие на световния социализъм. Пре*
връщанетл un гяртпянатд социалистическа снсте мл а
решаващ фактор за развитието на чолечрството е ос-
новната отличителна черта на съвременната епоха. При
това в зависимост от по-нататъшните успехи на све-
товната социалистическа система нейната роля що се
проявява все по-силно в икономическия, политическия
и идейния живот на човечеството.

Това съвсем не значи, че световната капиталисти-
ческа система трябва изобщо да се изключи от смет-
ката. Империализмът има голяма икономическа, поли-
тическа и военна сила, която още му дава възможност
да се намесва в работите на различни народи и държа-
ви, да им налага реакционни режими, да потъпква
силите на революцията и прогреса. Агресивността на
империализма, особено на северноамериканския, се
засили; обаче, както бе отбелязано на XXIII конгрес на
КПСС, това не значи, че съотношението на силите в
света се е изменило в негова полза. Напротив, тази
агресивност показва, че са се увеличили трудностите
иТГпрптиипрАиията, е които ср сблъсква съвременният
капитализъм. Историята убедително говори, че импе
риализмът, към каквито и методи и средства да при-
бягва, не може да спре хода на историческия прогрес,
на все по-голямото влияние на световната социалисти-
ческа система.
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  В какво конкретно се проявява революционизира-
що го въздействие на социалистическата система върху
хода на световното развитие, какви са формите на това
въздействие?

Революционизира шага
сила на примера

Въздействието на световната социа-
листическа система върху хода на
световното развитие се проявява

преди всичко в това, че със силата на своя пример тя
революционизира света, сълействува за движението
на човечеството към социалистическото бъдете. „Со-
циализмът — казва В. И. Ленин — има силата на
примера... Трябва дз покажем практически, чрез при-
мера, значението на комунизма.“1

Социализмът, комунизмът представляват за народите
в света забележителен пример за ликвидиране на ек-
сплоатацията и nà всеки друГ* гнет, за преодоляване
на икономическата и културната изостаналост, пример
за истински демократическа организация на общество-
то и за създаване на условия за осигурен живот на
трудещите се, пример как да се решава националният
въпрос, как да се решава аграрният въпрос в полза
на трудовите селяни, пример за установяване на истин-
ска дружба и другарство между хората, между наро-
дите, пример за ссигуряване и стабилизиране на мира.

Главното си въздействие п^рху хода на световната
истерия социализмът оказва—чрез_ споите успех и в
стопанското строителство, чрез успехите си в иконо-
мическотосъревтгование'лгпегпйтализма. . Главното
своЬ’въздействие върху международтгата' революция —
пише В. И. Ленин — ние оказваме със своята сто-
панска политика... Върху това поприще е пренесена
борбата в световен мащаб. Решим ли тази задача —
тогава ние сме спечелили в международен мащаб си-
гурно и окончателно.“2

Въпреки крайно неблагоприятните условия, в които
Съветският съюз започна съревнованието с капита-
лизма на икономическото поприще (изостаналост в сто-
панското развитие, ратруха, предизвикана от световна-
та и от гражданската война, икономическа блокада),
с героичните усилия на съветския народ беше преодо-

1 Ô. И. Ленин. Съч., т. 31, стр. 468—469.
а В. И. Ленин. Съч., т. 32, стр. 456.
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ляно икономическото изоставане на СССР от разви-
тите капиталистически страни. Докато през 1917 г. 
делът на Съветската страна в световното промишлено 
производство възлизаше на по-малко от 3 процента, 
през 1937 г. той вече беше около 10 процента. За петнай-
сетина години в своето икономическо развитие Съвет-
ската страна измина път, който страните на капитала 
извървяха за десетки години. Тя се превърна в могъща 
индустриална държава, постигна пълна икономическа 
независимост.

След Втората световна война Съветският съюз въз-
станови разрушеното от войната стопанство и постигна 
нови успехи в икономическото строителство. През 
1965 г. промишлеността на СССР даде приблизително 
20 процеТгга от световното промишлено производство. 
Важно е да подчертаем, че тези успехи бяха постигнати 
не чрез експлоатация и грабеж на собствения и на други 
народи, както става в редица капиталистически страни, 
а в резултат на самоотвержения труд на народа, чрез 
използуване на предимствата на социалистическото сто-
панство. Могат ли да се намерят по-убедителни доказа-
телства за великата сила на социализма, за неговите пре-
димства пред капиталистическото общество?

Сериозни успехи в икономическото строителство по-
стигнаха и другите социалистически страни.

През 1965 г. в сравнение с периода преди войната 
промишленото производство в отделните социалисти-
чески страни нарасна: в България — 21.6 пъти, в Мон-
голия и Полша — над 11 пъти, в Румъния — 9.6 пъти, в 
Унгария — 6,1 пъти, в Чехословакия — 5,1 пъти, в 
ГДР — 4,2 пъти. Социалистическите страни успешно 
създават материално-техническата база на социализма 
и комунизма. В резултат на успехите в развитието на 
икономиката делът на социалистическите страни в све-
товното производство непрестанно се увеличава. Докато 
през 1950 г. той беше приблизително 20 процента, през 
1955 г. беше около 27, а през 1965 г. — вече прибли-

зително 38 процента от световното промишлено произ-
водство. Характерно^-о, че разви гнети на икономиката-в 
социалистическите страни служи ля ппгтпяннп повиша-
ване на благосъстоянието на народа, за повишяияне ня 
неговото материално и културно рявмшпр, длиятп уве-
личаването на производството в капиталистическите 
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страни служи преди всичко на интересите на неголяма 
група едри собственици» помага им да трупат богат-
ства.

Социализмът е блестящ пример за народите в света 
как да решават сбциално-политическите проблеми. 'И 
наистина кЪдёГпри кой друг обществен строй се достига 
политическо равенство на всички членове на обществото, 
при което всеки от тях, като съпритежател Па средства-
та за производство, има право да- участвува в унравле* 
нието па Обществото, да избира и да бъде избиран в 
органите' тга~ властта? Къде," при кой друг обществен 
строй може да бъде решен вечният селски въпрос, да 
се постигне положение, при което земеделецът ga обра± 
бмва-Земята за собствените си и за обществени инте-
реси ? КъдёГ при кой Труг обществен строй може-да" 
бъде решен един от най-сложните и остри въпроси за 
развитието на човечеството националният въпрос, да 
се постигне равенство между разните народи: големи и 
малки, цветнокожи и бели.

Согиалчзмът е забележителен пример за целия свят 
и в областта да културното строителство. Така например 
Съветският съюз, изостанала в миналото страна, където 
близо 80 процента от населението беше неграмотно, се 
превърна в страна с изключително висока, напредничава 
култура. Социализмът поставя в служба па трудовия 
човек несметните съкровища на духовната култура на 
ЧВтеН^твото. ЩсГсе отнася до капитализма, той лишава 
огромната маса трудещи се от възможността да получат 
понякога най-елементарно образование: дори в най-бо-
гатата страна на капитализма — Съединените амери-
кански щати — около 11 милиона граждани не могат 
пито да четат, пито да пишат.

Наистина Съветският съюз засега още изостава от 
най-развитите страни по производство на глава от на-
селението. Но ще мине време и това изоставане ще 
бъде преодоляно. По такъв начин социализмът ще по-
беди капитализма в решаващата област на човешката 
дейност — в областта на материалното производство. 
Увереността в тази победа почива на това, че социа-
лизмът изпреварва капитализма в темповете на иконо-
мическото развитие. Така през 1965 г. промишленото про-
изводство в социалистическите страни в сравнение с 
1937 г. нарасна близо 10 пъти, а в капиталистическите 
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страни 3,4 пъти.-'Съветският- съюз- сега заема челни
позиции в изследването на Космоса,-в ядрената физика«
математиката, електрониката, радиотехниката, металур-
гията, ракетната техника, самолетостроенето и т. н., а
в нашия век това има голямо значение.

Важен етап в развитието на икономиката и културата
на Съветския съюз ще бъде петгодишният план за раз-:
витие на народното стопанство на страната за 1966— 
1970 година. В резултат на изпълнението па този план 
както отбеляза XXIII конгрес на КПСС, Съветският
съюа ще достигне по-високи върхове в икономическото
съревнование с капитализма, което ще окаже голямр
влияние върху засилването на световния революционен
процес..

Бъдещата победа на попрището на стопанското строи^
телство ще бъде нов забележителен триумф на социа-
лизма и комунизма. „Когато съветският народ ще се
ползува от благата па комунизма — се казва в програ-
мата на КПСС, — нови стотици милиони хора на земята
ще кажат: „Ние сме за комунизма!“ Не чрез война с
други страни, а чрез примера на една по-съвършена
организация на обществото, чрез разцвета на производи-
телните сили и създаването на всички условия за щастие
и благополучие на човека идеите на комунизма печелят
умовете и сърцата на народните маси.“

Разбира се, би било погрешно да се твърди, че раз-
витието на икономиката и културата в социалистиче-
ските страни се извършва безболезнено и гладко. Съз-
даването на новото общество, особено на социалистиче-
ската икономика, при това в страни, в по-голямата си
част изостанали в миналото, е твърде сложна работа.
Естествено е, че в това сложно, а още и ново дело се
срещат недостатъци и трудности, не са изключени и
грешки. Тези недостатъци и трудности са свързани по-
специално с грешки от субективен характер, чиято същ-
ност е игнорирането на обективните закони на обществе-
ното развитие, забравянето, че е нужно научно ръко-
водене на социалните процеси. Но възглавяваните от
комунистическите партии народи в социалистическите
страни разкриват и поправят грешките, преодоляват не-
достатъците и трудностите и по такъв начин привеждат
управлението на икономиката и на целия обществен
живот в съответствие с изискванията на науката. При
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топа то разбират, «е силите на социализма» неговото
възленс!вие върху хода на световното развитие зависят
както <л единството на социалистическите страни, така
и от това, доколко успешно вървят работите в самите
тия сгрени, доколко успешно се реализират в тях пла-
новете з.1 икономическо и културно строителство.

Във връзка с изменението на съот-
ношението на силите на световната
арена в полза на социализма се
създаде благоприятна обстановка за

Световният
сиинялнзъм II

работническото
движение

   разгръщане на революционното дви-
тни? на работ^ичееката класа^^ на всички трудещи
 се в капит алистическите страни Със силата на своя при-
 МРр гиинялиетическятя гигтомя реишипиипимчира умо-
вете на трудещите се, вдъхновява ги за борба против
капитализма, за мир и социален прогрес, за търже-
ството на демокрацията и социализма. Успешното реша-
ване в страните на социализма на проблемите на ико-
номическото, политическото и духовното развитие, както
и недоволството на най-широките трудещи се маси от
реакционната политика на империализма, и .особено от
политиката на разширяване на военната психоза и над-
преварата във въоръжаването, основната тежест на коя-
то ляга върху техния гръб, разширява социалнууа бяял
на работчм»^_^еюдвижонне. Все по-голям и по-голям
брой трудещи се — селяни, дребна градска буржоазия,
прогресивна интелигенция — започват да се убеждават.

 че само работническата класа р гппгпбня пя ги^избяяи
çrr гнета на империализма, че само по пътя на социа-
лизма те ще намерят своето истинско щастие.

Вдига щата се на борба работническа кп?с3 сега има
широки възможности да сг опре върху разностранната
подкрепа на народите от социалистическите страни Това
е и~моралната подкрепа — дълбока солидарност и
одобрение, възхищение и съчувствие към героичната бор-
ба на работническата класа. Това е и непосредствената
материална подкрепя — оказване на финансова, продо-
волствена и друга помощ на стачкуващите работници и
техните семейства, на трудещите се, пострадали от про-
извола на империалистите, от производствени катастро-
фи, стихийни бедствия н т. н. Тази подкрепа дава на
работническата класа и на нейните съюзници сили в
тяхната твърде трудна борба, вдъхва им увереност в
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бъдещата победа, позволява им постоянно да усещат 
приятелското рамо на своите другари по класа.

Народите на социалистическите страни издигат гне» 
вен глас на протест против реакционната политика на 
управляващите империалистически кръгове — против 
преследването на комунистическите партии и други про-
гресивни организации и прогресивни дейци, против ан- 
тиработпическите и изобщо антидемократичните закони, 
против зверствата на империалистите спрямо трудещи-
те се. Социалистическите страни първи осъдиха фаши-
сткия режим на Франко в Испания, расисткия режим 
на Фервьорд в Южноафриканския съюз, расистката по-
литика на властите в южните щати на САЩ и т. н.

Без съмнение подкрепата на прогресивните сили и 
осъждането на силите на империалистическата реакция 
от страна на миролюбивата социалистическа система 
се отразяват положително върху развитието на работни-
ческото движение в капиталистическите страни. Това е 
една от важните причини за огромния размах и орга-
низираността, които работническото движение в капи-
талистическите страни придоби през съвременната епо-
ха. Начело на работническото движение в много капи-
талистически страни—стоят- изпитаин- а боевете. маркси- 
стки партии, които използуват широко опита на ко- 
мулистическите партии _от „социалистическите страни и 
ТюстояпнсГразменят с тях мнения по най-важните проб-
леми на революционното движение.

Вдигащите се па борба трудещи се от капиталисти-
ческите страни имат сега възможност да се опрат на 
подкрепата на световната социалистическа система в 
борбата против изнеса на контрарзволюция от страна 
на световната реакция. Всестранна помощ и подкрепа 
от социалистическите страни те могат да получат и по-
лучават и в изграждането на новото, социалистическо 
общество. Опитът от борбата и победата на револю-
цията в Куба е нагледно доказателство за това.

Социалистическите страни са не-
примирими противници на колониа-
лизма, най-последовател ни привър? 
женици на националнсосвободител- 
ната борба на потиснатите народи, 

привърженици на тяхното национално равноправие и на 
държавната им независимост. Обявявайки се против 

Световният 
социализъм и 

наиноналноосвоболи- 
телиото движение



колониалното господство на империализма, поддържай-
ки всестранно борбата «а народите за независимост,
 ветовната социалистическа система е могъщ фактор за1
юдема на националноосвободителпото движение, за
разпадането на колониалната система на империализма.
4е случайно след Втората световна война под непо-

средственото въздействие на световния социализъм и
с неговата всестранна помощ от колониално иго се ос*
вободи огромната част от потиснатите по-рано страни.

От собствен опит народите на Африка, Азия и Ла-
тинска Америка се убедиха, че в лицето на Съветския
съюз и на световната социалистическа система те имат
верен приятел и_сигурен хъю.чник. Докато по-рано им-
периал истите можеха безпрепятствено да смазват ос-
вободителното движение на потиснатите народи, сега
те все по-често са принудени да се съобразяват с на-
расналата сила на световния социализъм, който и с
думи, и с дела, без да изключва и въоръжена помощ,
помага на народите не само да получат, но и да отсто-
яват своята независимост, да се развиват по пътя на
мира и прогреса. Съветският съюз и социалистическите
страни помогнаха на народите на Обединената арабска
република да отблъснат англо-френско-израелската аг-
ресия през 1956 г., а на кубинския народ — пиратско-
то нападение на империалистите на САЩ и на техните
наемници през 1961 г. С активната подкрепа на светов-
ния социализъм Индия освободи от господството на
португалските колонизатори част от своята територия
(Гоз, Даман и Диу), а Индонезия изхвърли холандски-
те колонизатори от Западен Ириан.

Световният социализъм помага на освободилите се
страни да укрепят своите национални въоръжени сили,
които охраняват мирния труд на освободилите се на-
роди, суверенитета и независимостта им, което им дава
възможност успешно да противостоят на империалисти-
ческата агресия.

Съветският съюз и другите социалистически страни
помагат на младите суверенни държави в създаването
на национална икономика, в развитието на науката и
техниката, на образованието и културата, като им по-
магат по такъв начин да преодолеят своята изостана-
лост, наследена от колониализма, окончателно да се ос-
вободят от гнета на чуждестранните монополи. Доста-
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тъчно е да кажем, че сега с помощта на Съветския съ-
юз в страните на Азия и Африка се- строят около 600
промишлени, селскостопански и други обекти.

Социалистическите страни не само помагат да се
строи, но и финансират строителството, като отпускат
на развиващите се страни кредити и заеми на изгодни
условия. Само Съветският съюз отпусна на тези страни
кредити и други помощи на сума над 3,5 милиарда руб-
ли. Социалистическите страни оказват неоценима по-
мощ на развиващите се страни в подготовката на на-
ционални кадри в областта на икономиката, науката,
културата и техниката. За икономическото развитие на
младите суверенни държави помага тяхната взаимноиз-
годна търговия със социалистическите страни.

Примерът на социалистическите страни, които по най-
добър начин решиха редица твърде сложни социални про-
блеми, и преди всичко опитът на Съветския съюз в 
преодоляването на икономическата и културната изо-
станалост на националните покрайнини, в тяхното тръг- 
ване по пътя на социализма, прескачайки капиталисти- 
ческия стадий на развитие, както и всестранната помощ 
на социалистическите страни за младите суверенни дър-
жави съдействува за задълбочаването на национално-
освободителните революции. В хода на последовател-
ното решаване на националните задачи в тези страни
се създава съвременна икономика, формира се работ-
ническа класа, расте нейната организационна и идейна
сплотеност, извършва се консолидация на прогресив-
ните сили на нацията и по такъв начин възникват ма- 
териалните и социалните предпоставки за тяхното пре-
минаване на некапиталистически път на развитие.

Голямо е въздействието на светов-
ната социалистическа система вър-
ху решаването на важния проблем
на нашето време — проблема за

Борбата за мир произтича от самата

Световният
социализъм н

Сорбата за мир

войната и мира.
същност на социалистическото общество. Тук е ликви-
дирана икономическата основа на войните — частната
собственост, тук няма обществени сили, заинтересовани
от войни, грабеж и поробване на други народи и дър-
жави. Социализмът е съзидание, творчество, а да гра-
диш, да твориш, без да се бориш за мира, без да си
против разрушителните сили, е невъзможно. Ето защо)
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corn ’ '’’»етическите страни водят настойчива борба за 
ли.р ii мирно съвместно съществуване. Да се осигурят 
блаин риитня външни условия за изграждането на ко- 
MviHi nia, за се съдействува за развитието на световна-
та социалистическа система, за развитието на национал- 
ноосвобогителпото и работническото движение, за бор-
бата и победата в последна сметка на всички револю-
ционни сили над империализма, да се отстоява делото 
на мира в цял свят — такова е съдържанието на външ-
ната политика на СССР.

Отдавна заглъхнаха залповете на Втората световна 
война, обаче ту тук, ту там в резултат на интригите па 
империалистиге избухват огнища на така наречените 
локални, местни войни, всяка ог които крие опасност 
за световен военен пожар. Ето защо социалистическите 
страни се стремят да потушат в зародиш тези опасни 
огнища, вземат всички мерки, за да могат спорните въп-
рос»’ между държавите да се решават чрез преговори. 
Същевременно те всестранно помагат на народите 'да 
отблъснат агресивното нападение на империал и стите. 
Всестранната подкрепа и помощ за героичния народ на 
Виетам, подложен на разбойническо нападение от стра-
на на империалистите на САЩ, е нагледно доказател-
ство за това.

Съветският съюз и другите социалистически страни 
настойчиво се борят за всеобщо и пълно разоръжаване, 
което е важно средство за осигуряване на мира, за от-
слабването на международното напрежение.

По инициатива па СССР бяха постигнати споразуме-
ния за забрана на ядрените опити на суша, във въз-
духа и под водата, за неизвеждане на обекти с оръжие 
за масово унищожаване в космически орбити, които спо-
разумения получиха горещата подкрепа и одобрението 
на миролюбивите народи.

Като се бори настойчиво за мир и мирно съвместно 
съществуване, световната социалистическа система е 
същевременно притегателен център на всички миролю-
биви сили на земята. Тя мобилизира и обединява си-
лите на мира и прогреса против силите на реакцията и 
войната, представлява сериозна пречка по пътя на аг-
ресивните стремежи на империализма. С възникването 
на социализма за пръв път в истооията на човечество-
то възникна материална сила, която спомага да се ре-
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шават с мирни средства най-важните международни 
проблеми. Световната социалистическа система е мо-
гъщ бастион на мира и безопасността на народите.

И така, опитът от развитието на човечеството в съ-
временната епоха убедително говори, че именно све-
товната социалистическа система стои сега в центъра 
не само на всички социалистически, но и на всички про-
гресивни сили на нашата планета. Тя е фар за цялото 
човечество по пътя на неговото прогресивно движение, 
тя оказва огромни революционизиращо въздействие вър-
ху хода на световното развитие, тя е същевременно мо-
гъща материална сила, в която са въплътени безсмърт-
ните идеи на марксизма-ленинизма, именно оная сила, 
която носи главната тежест на борбата срещу империа-
лизма, главната част от отговорността за съдбата на 
световната история.

6. Научен комунизъм



ТРЕТА ГЛАВА

СЪВРЕМЕННИЯТ
КАПИТАЛИЗЪМ
И РЕВОЛЮЦИОННОТО
ДВИЖЕНИЕ НА
РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

Съвременната работническа класа не е еднородна:
това е и работническата класа в социалистическите
страни, и работническата класа в капиталистическите
страни, и работническата класа в освободилите се от
колониално иго развиващи се страни. Един от важните
и най-многочислени отреди на великата армия на труда
е работническата класа в капиталистическите страни,
на която тепърва предстои да осъществи своята велика
мисия на освободител на човека. В тази глава ще го-
ворим преди всичко за този отред на работниците, за
неговите цели и задачи, за условията и трудностите на
неговата самоотвержена борба с капитализма. Тъй ка-
то борбата на този огред на работниците се разгръща
в условията на съвременния капитализъм, трябва пре-
ди всичко да разгледаме тези условия, да покажем как-
во представлява съвременният капитализъм.

 
 

1. Кризата на световния капитализъм. Античовешката
същност на съвременния капитализъм

На социалистическия свят противостои сега друг
свят, капиталистическият свят, в който господствува
частната собственост и експлоатацията. Капиталистиче-
ският свят няма исторически перспективи, той преживя-
ва дълбока обща криза, която е резултат от присъщите
му обективни закономерности, резултат от развитието
на свойствените му непримирими противоречия. Обща-
та криза на капитализма е състояние на неговия упа-
дък и разложение, състояние, което е обхванало вецч^и
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капиталистически страни, целия световен капитализъм 
от долу до горе: неговата икономика и обществен строй, 
неговата политика, идеология и култура. За поразения 
от общата криза световен капитал става все по-трудно 
и по-трудно да държи в своята орбита страните, които 
една след друга скъсват с капитализма и преминават на 
пътя на социалистическото разйитие.

Началото на общата криза, на нейния първи етап, 
положи победата на Октомврийската социалистическа 
революция в Русия, в резултат на която капитализмът 
престана да бъде единна и всеобхватна световна обще-
ствена система. Въпреки всички свои усилия той не мо-
жа да. попречи да се образува първата в света социа-
листическа държава — Съветският съюз. Тази нова дър-
жава издържа всички атаки на империализма — И 
военни походи, и икономическа блокада, и безкрайни-
те кампании от клевети, идеологически диверсии, тя до-
каза своята жизненост и непобедима сила.

В хода на Втората световна война и на социалисти-
ческите революции, които станаха в редица страни на 
Европа и Азия, се разгърна вторият етап на общата 
криза на капитализма. Капитализмът престана да бъде 
единствена световна система; социализмът излезе из-
вън рамките на една страна и наред със световната 
капиталистическа система се образува световна социа-
листическа система.

Новият, трети етап 
на общата криза

В сегашния си, трети етап на об-
щата криза световният капитали-
зъм навлезе през 50-те години. 

Много важна особеност на този етап от кризата на ка-
питализма е това, че коренно се измени съотношение-
то на силите на световната арена в полза на светов-
ната социалистическа система. От капитализма отпадат 
все нови и нови страни, в цял свят се извършва едно 
могъщо разрастване на силите, борещи се за социали-
зъм и обществен прогрес. Неумолимо отслабват пози-
циите на империализма в мирното икономическо съ-
ревнование със социализма. Небивалият възход на на- 
ционалноосвободителното движение доведе до разпада-
не на колониалната система на империализма. Важно 
е да отбележим, че този нов етап на общата криза 
на капитализма възникна не във връзка със световна 
война, а в условия на мир, на мирно съвместно съще-
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ствуване па държавите с противоположен обществен 
строй.

Характерна черта на новия етап на общата криза 
на капитализма е усилването на вътрешната неустойчи-
вост и загниването на капиталистическа!а икономика. 
Неустойчивите темпове на нарастване на производство-
то, постоянната недонатовареност на производствените 
мощности, икономическите кризи, които периодически 
разтърсват капиталистическия свят, са нагледно дока-
зателство за растящата неспособност на капитализма да 
използува напълно наличните си производителни сили, 
да не говорим пък за широкото използуване на най- 
новите научно-технически постижения в интерес на на-
рода.

Така например след войната САЩ претърпяха ня-
колко кризисни състояния. В резултат на това само през 
1957—1958 г. тук бяха загубени от цялата промишлена 
продукция 60—65 милиарда долара, промишленото про-
изводство се върна на равнището на 1953 г. Загубите 
на работниците от работна заплата възлязоха на 19678 
милиарда долара.

В края на 1960 г. в Канада мощностите на промиш-
леността се използуваха едва 70 процента, в Япония— 
80 процента. През 1961 г. недонатовареността на про-
мишлеността в ГФР възлезе на 12 процента, а в Англия 
и Белгия — още повече. Стесняват се цели отрасли на 
промишлеността: корабостроенето в Италия и Франция, 
памуко-текстилната промишленост и железопътният 
транспорт в Англия и т. н.

Капитализмът не може да използува напълно глав-
ната производителна сила — трудещите се, обричайки 
маса работници на безработица, лишавайки ги от сред-
ства за съществуване. Според официалните данни на 
буржоазната статистика, в развитите капиталистически 
страни на Северна Америка, Западна Европа, както и 
в Япония и Австралия има около 8—10 милиона напъл-
но безработни, *по-голямата част от които се пада на 
САЩ. Забележителното постижение на човешкия ра-
зум — автоматиката и механизацията, — вместо да 
служи за благото на хората, се обръща при капитализ-
ма във вреда на трудещия се човек. Автоматизацията 
и механизацията в САЩ изтикваг от производството 
1,8—2 милиона души годишно.
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Всичко това говори, че конфликтът между произво-
дителните сили и производствените отношения при ка-
питализма е достигнал небивала острота, че капитали-
стическите производствени отношения сковават разви-
тието на съвременните производителни сили.

Разбира се, това съвсем не значи, че империализмът 
тъпче на едно място в своето икономическо движение. 
Стремежът да спечелят икономическото съревнование 
със световната социалистическа система, изискванията 
■на съвременния научно-технически прогрес, а главното 
-ожесточената конкурентна борба карат капиталистите 
да усъвършенствуват производството, да използуват 
най-новите постижения на науката и техниката. Не слу-
чайно в редица развили капиталистически страни през 
следвоенните години се наблюдаваха относително висо-
ки темпове на развитие на икономиката, за което не-
малко спомогнаха такива обстоятелства като необходи-
мостта да се заменят остарелите или разрушени съо-
ръжения, значителният приток на капитали от СЛЩ, 
наличието на огромна армия от резервни работници 
и 1. н. Но високите темпове на развитие не са стабил-
ни и не отменят цикличността в развитието на капита-
листическото производство, при което периодите на ико-
номически подем се сменят от периоди на спадане на 
производствената активност.

Небивала степен на острота достигат през новия 
етап на общата криза и всички други противоречия па 
капитализма. Засилва се борбата между труда и капи-
тала. интересите на нациите влизат в дълбок конфликт с 
егоистичните стремежи на групата монополисти, които 
са подчинили държавния апарат Във връзка с неравно-
мерното икономическо и политическо развитие на ка-
питалистическите страни бързо се изменя съотношение-
то на силите в самата система на капитализма, изострят 
се противоречията между отделните капиталистически 
страни и техните блокове, засилва се конкурентната бор-
ба на капиталистическия пазар.

Една от чертите на третия етап на общата криза 
на капитализма е задьлбочаването на кризата във въ-
трешната и външната политика на империализма, кое-
то намира израз в засилване на политическата реак-
ция по всички линии, в отказ от буржоазните свободи 
и установяване в редица страни на фашисту тирания-
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ни режими, в това, че империализмът губи предишната
си роля в международните работи.  

Дълбока криза преживява сега и буржоазната идео-
логия. Песимизъм и страх пред бъдещето, мистицизъм и
неверие в науката, в. творческите сили и възможности
на човека, отричане на прогреса и клевета срещу ко-
мунизма, защита на омразната на народите система на
наемно робство и потисничество — такива са нейните
характерни особености. Идеологията на буржоазията
отдавна вече не е в състояние да издигне идеи, спо-
собни да увлекат широките маси, това е идеология на
класа, която слиза от историческата сцена. Ето защо
нейният пълен банкрут е неминуем.

Задълбочаването на всички противоречия на капи-
тализма, неговата обща криза означава, че социалисти-
ческата революция, призвана да унищожи капитализма
с неговите производствени отношения, основани върху
частната собственост, с неговата държава, намираща се
в ръцете на група монополисти, с неговата реакцион-
на политика и идеология, е настоятелна историческа не-
обходимост.

Нерядко питат защо капитализмът в редица страни,
особено във високоразвитите, все още съществува, ма-
кар неговите противоречия, и преди всичко конфликтът
между производителните сили и производствените от-
ношения, да правят социалистическата революция исто-
рическа необходимост?

Тук работата е в това, че конфликтът в капитали-
стическия начин на производство създава обективна
възможност за революция, но за да може възможност-
та да се превърне в действителност, е необходима со-
циална сила, способна да реализира тази възможност —
необходим е революционен съюз на работническата кла-
са с непролетарските трудещи се маси» възглавяван от
марксистка партия. А тази сила в редица страни още

  не е съзряла. За нейното съзряване пречи разцепление-
 о на работническата класа, както и политическото ла-
  виране на буржоазията, която с помощта на отдавна

известната в историята политика на насилието и при-
мамката държи част от трудещите се в плен на бур-
жоазните илюзии, стреми се да подкупи върхушката
на работниците, взема всички мерки, за да може ня-
как да смекчи, да заглади противоречията между тру-
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Държавно- 
монополистическото 

регулиране и 
работническата 

класа

да и кайи!ала. Далеч не последна роля за запазването 
на капитализма играе и буржоазната държава, 'огро-
мен апарат за физическо насилие (армия, полиция, съд, 
затвори) и за идеологическо въздействие (училище, 
църква» печат, радио и т. н.).

Към това трябва да добавим, че социалистическите 
страни поради малкото време, предишната си изоста-
налост и сложността на условията за развитие не са 
надминали още най-развитите страни по производство 
на глава от населението. Разбира се, изграждането на 
новото общество в социалистическите страни не може-
ше да се извършва без някои трудности и грешки, кое-
то също задържаше приобщаването на известна част 
от трудещите се в несоциалистическите страни към ак-
тивната борба за социализъм.

Колкото повече се задълбочава об-
щата криза на капитализма, тол-
кова повече неговите идеолози и 
политици се стремят да разкрасят 
капиталистическото общество, да 
замаскират неговата античовешка 

същност, да представят в лъжлива светлина извърш-
ващите се в него процеси. Те се опитват да докажат, 
че капитализмът е изменил природата си, че сега се 
извършва процес на синтезиране на социализма и ка-
питализма в някакво единно „индустриално общество“ 
с високо равнище на потребление. Един от белезите за 
това сближение на капитализма и социализма било об-
стоятелството, че съвременното капиталистическо обще-
ство подобно на социализма било станало напълно 
управлявано, че целта на капиталистическото производ-
ство била човекът, осигуряването на „най-високо масо-
во потребление“.

Управляваща сила на капитализма са капиталисти-
ческият пазар и законите на конкуренцията. Допреди 
известно време тези сили бяха единственият регулатор 
на капиталистическата икономика. Но прерастването на 
домонополистический капитализъм в монополистически, 
навлизането на капитализма в епохата на общата кри-
за доведоха до това, че този регулатор се оказа вече 
недостатъчен за функционирането, а оше повече за по-
нататъшното развитие на капитализма. Монополите бя-
ха принудени да действуват така, че облякоха буржо- 
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азиата държава с функцията на непосредствена наме-
са в процеса на капиталистическото възпроизводство, в 
процеса на социалния живот. Това е една от най-важ-
ните причини, икономическата причина за възникване-
то на държавно-монополистическия капитализъм, в кой-
то икономическата мощ на монополите се сля с поли-
тическата сила на държавата. Разбира се, това не с 
единствената причина, както и намесата в производ-
ството. не е единствената задача на съединението на 
силата на монополите със силата на държавата. Това 
съединение си поставя за цел да осигури още по-голе- 
ми богатства на монополите, да задуши работническо-
то движение и националноосвободителната борба, да 
спаси капиталистическия строй, да разпали агресивни 
войни. Обаче тези задачи не могат да бъдат решени без 
запазването на главното в капитализма — неговата 
икономика, основана върху частната собственост.

Буржоазната държава осъществява своята регули-
раща (програмираща) роля преди всичко в сферата на 
действието на държавната собственост, на „държавно-
то стопанство“, което е резултат от капиталистическата 
национализация и не представлява нишо друго освен 
колективна собственоа на монополите. Държавата не-
посредствено ръководи принадлежащите й предприятия 
и цели отрасли на промишлеността и транспорта, бан-
ки, застрахователни компании и т. н.

Същевременно програмиращата роля на буржоазна-
та държава не се ограничава в рамките на собственост-
та на буржоазната държава и в една или друга сте 
пен се проявява в цялата икономика, в обществения 
живот на капитализма. Една от главните й грижи с 
стремежът макар отчасти да премахне проявите на об 
щата криза на капитализма и преди всичко на кризи-
те на свръхпроизводство. Към антикризисните меро-
приятия на буржоазната държава спадат: разширяване 
на държавните поръчки, особено на военните поръч-
ки към монополите; изкуствено задържане на произ-
водството на предмети за народно потребление и на-
маляване по такъв начин на предлагането на пазара; 
оказване на икономическа помощ на монополите, по- 
специално даване безвъзмездни субсидии на монополи-
те, изпаднали в тежко финансово положение, създа-
ване на свръхнормативни държавни резерви чрез заку-
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пуване на стокови излишъци от монополите и т. н. Ос-
новната тежест на тези мероприятия лягз върху гърба 
на работническата класа, на широките трудещи се ма-
си — данъкоплатците, от средствата на които се фор-
мира главно държавният бюджет, използуван от дър-
жавата за финансиране на антикризисните мероприя-
тия. Същевременно на монополите се осигуряват най- 
високи печалби.

Държавномонополистическото регулиране на иконо-
миката при капитализма сега не се свежда само до ан- 
тпкризисни мероприятия. То се осъществява и на въз-
ходящия стадий на икономическия цикъл, при това 
има за цел да осигури развитието на икономиката за 
един повече или по-малко продължителен период.

Държавата съгласува програмата за капиталовло-
жения на правителството и на частните фирми, ръко-
води разпределението на поръчките, на дефицитните 
суровини, политиката на цените и прави всичко това в 
полза на монополите, пак в тяхна полза чрез данъч-
ната политика преразпределя националния доход, раз-
пределя кредитите и субсидиите за модернизация на 
съоръженията. Все по-често и по-често буржоазната 
държава влиза в ролята на учредител на нови отрасли 
на производството и техниката, поема риска на капи-
талните вложения в тези отрасли през началния пе-
риод от тяхното развитие, който не обещава на частни-
те монополи достатъчни печалби, контролира есенното 
производство и най-важните научни изследвания.

Би било обаче невярно да се разглежда държавно- 
монополистическото програмиране като нещо изкустве-
но. като резултат на субективните желания на монопо-
листите. То се диктува от самия живот, от потребности-
те на развитието на съвременното производство, на нау-
ката и техниката. Съвременната научно-техническа ре-
волюция иска да се повишава равнището на концен-
трация на производството, да се обединяват материал-
ните. финансовите и човешките ресурси, да се разши-
ряват мащабите на изследователската и експериментал-
ната работа, доято нерядко частните монополи не мо-
гат да осъществят без подкрепата и помощта на дър-
жавата. Много важен фактор, който стимулира държав- 
номопополистического регулиране, е икономическото 
„предизвикателство“ на световната социалистическа си-
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стема срещу капитализма. За да може да устои в ико-
номическото съревнование между двете системи/ бур-- 
жоазната държава търси и намира средства да акти-
визира производството, да ускори неговото развитие.

И все пак, колкото и значителна да е ролята на дър-
жавното регулиране при капитализма, то няма нищо 
общо с научното управляване на икономиката като ця-
ло и с планирането, които са несъвместими с частна-
та капиталистическа собственост. То не изменя същ-
ността на империализма, не премахва експлоатацията, 
не премахва пазарната стихия, конкурентната борба и 
анархията на производството.

За това убедително говорят такива явления като 
следвоенните кризи на свръхпроизводстзо в САЩ, ва-
лутните кризи в Англия, инфлацията, нарастването на 
скъпотията в редица капиталистически страни, кризи-
те на търговските и платежните баланси, борсовите фа-
лити и многото банкрути, изтичането на златото от САЩ 
и т. н. Регулирането не можа да ликвидира хрониче-
ското бездействие на част от производствените мощно-
сти и безработицата, да осигури постоянно нарастване 
на производството.

Държавно-монополистическият капитализъм допълня 
икономическото регулиране със социално регулиране. 
От само себе си вече икономическото регулиране е съ-
щевременно и социално регулиране, тъй като то има 
за цел не само да осигури на монополите гигантски пе-
чалби, но и да предпази капитализма от политически и 
социални сътресения, в които далеч не последна роля 
играят икономическите кризи, безработицата и другите 
язви на капиталистическата икономика. Особено зна-
чение буржоазната държава придава на регулирането 
на отношенията между труда и капитала и естествено 
прави това в полза на капиталистите. Осъществявайки 
социалното регулиране, буржоазната държава се опит-
ва да примири в рамките на капитализма нещо непри-
миримо — капитала и труда, и по такъв начин да запа-
зи капитална ическата система на експлоатация. Поня-
кога тя е принудена да ограничава до известна степен 
прекомерните претенции на монополистите, кара ги да 
отстъпят по нещичко на работниците и с това да смек-
чи или да потуши конкретните конфликти между труда 
и капитала. Тя използува широко тактиката на лави- 
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рале и социална демагогия, което впрочем ней пречи 
да ограбва, работническата, класа не само икономиче-
ски, но и извъникономически, по чисто насилствен на-
чин (армия, полиция, съдилища), както и чрез систе-
мата на идеологическото въздействие, да я кара да ра-
боти в името на печалбите на монополистите.

Разбира се, държавномонополистическият капита-
лизъм усложнява, затруднява революционната борба 
на работническата класа, защоти сега тя има работа 
с обединената сила на монополите и на държавата. Съ-
щевременно не трябва да не се вижда, че национализа-
цията, създаването на държавния сектор в капитали-
стическата икономика, икономическото и друго програ 
миране, отразяващи дълговременните интереси на мо-
нополите, тяхната икономическа и политическа страте-
гия, са в същото време убедително доказателство за 
икономическата и политическата несъстоятелност на ка-
питализма. Социализмът настойчиво чука на вратата на 
капиталистическия свят; самият живот, потребностите 
на развитието на съвременната икономика карат бур-
жоазията да прави известно отстъпление от свещеното 
си „право на частна собственост“, да създава „програ-
мирано държавно стопанство“. И макар това стопан-
ство да не престава да бъде капиталистическо, вече са-
мият факт на възникването му говори, че капиталисти-
те като организатори на производството не са нужни, 
че те паразитствуват върху тялото на обществото. Ос-
вен това „държавното стопанство“ е непосредствено 
материална подготовка за социализма, тъй като то най- 
лесно и безболезнено може да бъде превърнато в со-
циалистическа собственост в резултат на социалистиче-
ската революция. Ето защо, като се обявява против мо-
нополите, работническата класа отстоява една програ-
ма за национализация- върху демократични основи, бо-
ри се за управляване, регулиране на икономиката в ин-
терес на народа, високо заявява за своето право да 
управлява целия икономически и социален живот на 
обществото.

Икономическото и социалното регулиране съвсем не 
разрешава противоречията на съвременния капитали-
зъм и по-специално противоречията между труда и ка-, 
питала. Напротив, тези противоречия придобиват все 
по-остър и дълбок характер.
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Капитализмът 
против човека

Идеолозите и политиците на бур-
жоазната класа твърдят, че съвре-
менният капитализъм се превръща 

в „народен капитализъм“, че негова цел е човекът с не-
говите потребности, че той се движи към общество на 
„всеобщото благоденствие“ и „високото потребление“. 
При това те „забравят“ да уточнят за кой човек, за 
чии потребности и благоденствие се е загрижил капи-
тализмът; защото добре се знае, че при капитализма 
има и човек — собственик на средствата за производ-
ство, буржоата, и човек — трудещ се: работник, фер-
мер, селянин.

Едрите собственици са нищожно малцинство, но те 
са истински господари на капиталистическия свят. Имен-
но за тях, за тяхното благоденствие и високо потребле-
ние са се загрижили идеолозите на буржоазията. В ръ-
цете на едрите собственици са съсредоточени ключови-
те позиции в икономиката, в политическия и духовния 
живот, съсредоточени са огромни материални и духов-
ни ценности. Така например тесен кръг богаташи, съ-
ставляващи едва една стотна част от населението, при-
тежават в САЩ 60 процента, а в Англия — над 50 про-
цента от националното богатство. Към началото на 
60-те години в САЩ имаше най-малко 85 семейства, 
личният капитал на конто превишаваше 75 милиона 
долара. Естествено, притежателите на капитал разпо-
лагат с неограничени възможности за задоволяване на 
своите потребности, които често пъти вземат характер 
на необуздани прищевки и капризи. В своята разточи- 
телност милионерите в съвременна Америка надмина-
ха дори монарсите и князете в миналото Те прахосват 
баснословни средства за създаване и издържане на 
своите резиденции, за разкошни яхти, частни железо-
пътни линии, влакове, самолети, автомобили и т. н. Мно-
зина от тях превърнаха жените си в ходещи съкрови-
ща: например на една вечеря във Вашингтон скъпоцен-
ностите, украсяващи една знатна дама, били оценени 
на няколко милиона долара, охранявали я 15 частни 
детективи и цял отред полицаи.

Откъде се вземат тия толкова огромни средства? 
Те не могат да бъдат придобити с честен труд: пресмет-
нато е например, че за да може да достигне състоя-
нието : на Рокфелеровци, Мелъновци или Дюпоновци, 
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един добре платен американски рабоитик me трябва да 
заделя настрана своята работна заплата около един ми-
лион (!) години. Единственият източник за състояние-
то на монополистите е експлоатацията на трудещите се, 
която по същността си е античовечна. несъвместима с 
природата на човека, с неговото високо предназначение 
и място в живота.

Държавномонополистическият капитализъм засилва 
експлоатацията на работниците. Достатъчно е да се ка-
же. че в първите години след Втората световна война 
нормата на принадената стойност в обработващата про-
мишленост на САЩ достигна 260—300 процента, до-
като през 1939 г. тя беше 203 3 процента, през 1929 г.— 
186-2 процента, а през 1889 г. — едва 122.2 процента.

Засиленото експлоатиране се отразява отрицателно 
върху положението на работническата класа. Косато 
характеризираме положението на работническата кла-
са. трябва да имаме предвид действието на две проти-
воположни тенденции. Едната от тях е постоянната тен-
денция към влошаване положението на работническата 
класа при капитализма. Другата противостои на пър-
вата и е свързана главно с класовата борба на работ-
ническата класа, която възпира настъплението на ка-
питала срещу труда. Имение в резултат на упоритата 
и настойчива борба с капитала работниците в редица 
развити капиталистически страни постигнаха известно 
подобряване на своето благосъстояние.

Буржоазните икономисти твърдят, че в съвременно-
то капиталистическо общество нямало обедняване на 
работническата класа. А всъщност работата съвсем не 
стои така. При капитализма има и абсолютно обедня-
ваме — нарастване на физическата мизерия на работ-
ниците в страните, дълго време експлоатирани от коло-
низаторите; на рабошиците в отделни райони на раз-
витите страни, където се намират западащите отрасли 
на индустрията, например каменовъглената; на безра-
ботните. нетрудоспособните, имигрантите и т. н. При ка-
питализма има н относително обедняване на работни-
ческата класа, което означава влошаване на нейното 
положение в сравнение с положението на буржоазията, 
която все повече и повече богатее.

Относителното обедняване се проявява по-специал-
но в това, че печалбите на монополите растат, а част-
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та на работническата класа в националния доход, си-
стемно намалява. Така например печалбите на моно-
полите в САЩ от 1924 до 1952 г. са нараснали 7,7 пъ-
ти, а делът на трудещите се в съвкупния обществен 
продукт е намалял от 59,7 процента през 1900 г. на 
45,9 процента през 1956 г. Несъмнено в абсолютно, та-
ка да се каже, веществено, изражение този дял в реди« 
ца развити капиталистически страни (САЩ, ГФР, Ан-
глия, Италия, Франция и др.) е достатъчно висок, кое-
то осигурява високо жизнено равнище на определена 
част от трудещите се. Но не трябва да забравяме, че 
това високо равнище на потребление съжителствува с 
бедността на другата, по-значителната часг от труде-
щите се в тези страни, както и с ужасяващата мизе-
рия, недояждането и неграмотността на огромната част 
от населението в страните, изостанали в своето разви-
тие по едни или други причини. Дори в такава богата 
страна като САЩ 32 милиона американци според при-
знанието на самото американско правителство живеят 
в условия на бедност. А какво може да се каже за 
равнището на потребление в слаборазвитите страни, на-
ционалният доход на които средно на глава от населе-
нието е много пъти по-малък, отколкото в САЩ? 
5 500 дути ежедневно умират от глад, болести и преж-
девременна старост в страните на Латинска Америка. 
А в същото време в джобовете на американските моно-
полисти постъпват всекидневно от тези страни към 5 ми-
лиона долара. Хиляда долара за един покойник — та-
кава е много високата, заплащана с човешки животи 
цена на онова, което се нарича империализъм.

В САЩ, в тази обетована земя на капитализма, ми-
лиони негри са подложени на зверска експлоатация, на 
политическо и духовно заробване. Според приблизител-
ни и непълни данни през 40-те години монополите на 
САЩ са получавали от свръхексплоатация на негрите 
по 4 милиарда долара годишно.

Подобно на негрите в САЩ в редица развити капи-
талистически страни на Западна Европа влачат също-
то жалко съществуване милиони работници имигранти, 
напуснали родината си нерядко със семействата и с 
близките си само за да припечелят за парче хляб. В 
страните, където са отишли да работят, те са подло-
жени на зверска експлоатация и расова дискримина- 
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цйя/ inïïnieritf éa ôf ’всякакви политически права. Вър- 
1№йки. най-тежка и опасна работа,, те получават за: съ-« 
щия труд по-малко от местните работници, живеят в 
Мизерия/теснота и невежество. Милионите безработни, 
които империализмът е изтласкал от сферата на произ-
водството и ги е лишил от възможността да проявят 
трудовите сн способности, които са най-важната и дъл-
бока проява на човешката същност, могат само да меч-
таят за истински човешки живот. Безпросветна мизерия, 
упадък на физическите сили и духовно опустошение — 
такава е участта на тези отритнатн в обществото на 
гвисокото потребление“.

С цел да получат максимална печалба монополисти-
те интензифицират труда, ускоряват темповете му, кое-
то също се отразява отрицателно върху трудещия се 
Човек. Преждевременно се изхабява и старее организ- 
мът, засилва се производственият травматизъм, броят на 
професионалните заболявания, както и психичните раз-
стройства, които станаха истинско социално бедствие. В 
САЩ например всяка година стават около 2 милиона не-
щастни случаи в производството, от които 14—15 хиляди 
смъртни; половината от всички болнични легла в страна-
та се заемат от психично болни, при това нуждите от ле-
чение се задоволяват едва 56 процента.

Капитализмът не проявява нужната грижа за здраве-
то на трудещите се. Медицинска помощ тук се оказва 
обикновено срещу заплащане и при това на много ви-, 
сока цена. Едно американско семейство, например хар-
чи средно на година за заплащане на медицинска по-
мощ почти едномесечната си заплата. Трудещите се в 
капиталистическите страни изпитват остра нужда от 
жилища, в плачевно състояние тук е пенсионирането по 
старост.

Като монополизираха правото на умствена дейност, 
господствуващите класи заробват духовно човека на 
труда, затварят пред него достъпа до просветата, нау-
ката, културата. Те осигуряват духовно развитие на 
трудещите се само в такава степен, в която това от-
говаря на техните собствени интереси, стремят се да 
сведат образованието на децата на работниците и се-
ляните до професионално обучение, та единствената им 
уЧаст да бъде трудът за капиталиста.

: Антихуманната същност на империализма особено 
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нагледно се вижда в такова едно уродливо явление на 
съвременния капитализъм като милитаризацията на ико-
номиката. Огромни ценности, създавани с ръцете и ра-
зума на трудовите хора, все повече се използуват не за 
подобряване на техния живот, а за производство на 
чудовищни оръдия на смъртта и разрушението. Воен-
ните разходи на САЩ например през 20-те следвоенни 
години надхвърлиха 48 пъти техните военни разходи 
през двете десетилетия, предшествуващи Втората све-
товна война За надпревара във въоръжаването капи-
талистическият свят изразходва огромна сума — над 
100 милиарда долара годишно. Не е трудно да се види 
какъв огромен напредък в икономическото развитие на 
слаборазвитите страни и в материалното благосъстоя-
ние на хората би могъл да се извърши, ако тези сред-
ства се изразходваха за мирни цели. Впрочем в усло-
вията на империализма това е невъзможно: защоти 
военният бизнес е най-големият, най-сигурният бизнес 
на монополите.

Съвременните научно-технически постижения откри-
ват невиждани перспективи за повишаване на материал-
ното благосъстояние и интелектуалното равнище на 
трудовия човек. Но монополите не само пречат да се 
използуват постиженията на човешкия разум в инте-
рес на човека, но често ги обръщат против човека, пре-
гръщайки ги в чудовищни средства за изтребителна и 
разрушителна война.

В ръцете на монополите е съсредоточена основната 
маса от съвременните сложни и скъпо струващи науч-
но-изследователски работи; естествено, на монополите 
принадлежат и техните резултати, които те използуват 
за осигуряване на монополни печалби и за завладява-
не на пазари. Строгата секретност в научните изследва-
ния, предизвикани от конкурентната борба, създава за-
труднения в размяната на научна информация, napa.ie- 
лизъм в работата и по такъв начин води до безполезно 
изразходване на средства и на творческите усилия на 
учените. Монополите слагат под миндера хиляди и хи-
ляди важни изобретения и открития в очакване да се 
повиши „търговската ценност“. Например промишлено-
то производство на найлон беше организйрано едва 
през 1946—1947 г„ т. е. 14 години след неговото изобре- 
тяване (1932 г.).
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Особена опасност за човека придобива използува-
нето на науката и техниката за военни цели. Над две
трети от всички американски и около три пети от ан-
глийските учени и инженери работят върху проблеми,
имащи военно значение. Седемдесет процента от средст-
вата, предназначени за целите на цялата наука в САЩ,
се изразходват за изследвания от военен характер.

И така, съвременният капитализъм е против труде-
щия се човек. Естествено, хората на труда не могат да
се помирят с погазването на техните човешки права, на
тяхното човешко достойнство. Те настойчиво се борят
за освобождаване от империализма. Начело на тази
борба е работническата класа.

Главни особености на революционната борба
  на работническата класа

Въпреки уверенията на адвокатите на капитализма
за „изчезването на класите“, за „социална хармония“
на капиталистическото общество в капиталистическия
свят се разгърна гигантска битка между труда и ка-
питала, разгърна се могъщо революционно движение на
работническата класа.

Какви са главните особености на това движение?
Огромните социални промени, на-

Размах на растването на производството и
стачната борба г ~дълбоките изменения, свързани с

най-новите научно-технически постижения, не можеха да
ие се отразят върху положението на работническата
класа в капиталистическите страни/върху нейната чис-
леност и състав, върху условията, целите и задачите на
нейната борба. Преди всичко извънредно много порас-
на числеността на работническата класа. Докато в сре-
дата на XIX век тя наброяваше 9 милиона души, сега
броят на работниците и служещите в капиталистиче-
ския свят достигна вече 350 милиона, от които около
200 милиона в страните на развития капитализъм.

Измени се и структурата на работническата класа.
Значително, особено през последно време, порасна броят
на административния, техническия и канцеларския пер-
сонал, зает в сферата на материалното производство.
Наистина това по-скоро са полупролетарии, но тяхпо-
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то положенной тяхната роля в производството все по-
вече се доближават до положението и ролята на работ-
ниците, занимаващи се непосредствено с производите-
лен труд. Расте не само числеността, но и организира-
ността на работническата класа.

Все по-голяма тежест и значение в ръководенето на
борбата на работническата класа придобиват комуни-
стическите партии. Милиони работници и работнички
са обединени в професионални съюзи, младежки, жен-
ски и други демократични организации. Само една та-
кава масова боева организация на международната ра-
ботническа класа като Световната федерация на проф-
съюзите наброява около 140 милиона членове.

Обстановката за борба на работническата класа в
капиталистическите страни стана сега по-благоприят-
на. Отслабването на капитализма в резултат на него-  
вата обща криза, укрепването на силите на социализ-  
ма в езета и особено революционизиращото влияние на
световната социалистическа система, разширяването на
социалната база на революционното движение в самите
капиталистически страни създават нови възможности за
работническото движение. Освен това и самото работ-
ническо движение натрупа огромен опит в борбата про-
тив капитализма и неговите лакеи в редовете на работ-
ническата класа. То стана идеологически по-зряло, от-
личава се с по-голяма организираност и боеви, настъ-
пателен дух. Расте авторитетът на комунистическите
партии сред трудещите се, расте ролята на профсъюзи-
те. Под ръководството на своите организации работни-
ческата класа дава решителен отпор срещу насилието
от страна на буржоазията, проявява мъжество, твър-
дост, все по-голяма дисциплина и единодействие в ре-
волюционната борба.

В тази борба работническата класа използува най-
разнообразни средства: сгачки и демонстрации, митин-
ги и конференции, изказвания в парламента, в печата,
по радиото и т. н.

Особено широк размах и организираност получи се-
га стачното движение — старо, изпитано средство за
борба па работниците с капиталистите. Достатъчно е да
кажем, че през последното десетилетие броят на участ-
ниците в стачките се увеличи двойно и достига вече 55—
57 милиона годишно.
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Стачната борба става не само по-обхватна, но и по- 
гъвкава и разнообразна. Освен общите стачки работни-
ците практикуват предупредителни стачки; стачки със 
засилващ се натиск, кога го постепенно към стачкува-
щите се присъединяват все нови отреди работници;
стачки в ключово предприятие на един или друг отра-
съл от промишлеността; стачки, повтарящи се периоди-
чески (през ден, по няколко часа на ден и т. и.); стач-
ки, които преминават като вълна от предприятие в 
предприятие, и т. н. Използуването на различните фор-
ми па стачки позволява на работниците да избягват 
значителни материални загуби и същевременно да оказ-
ват сериозен натиск върху работодателите, да постигат 
своите искания. В хода на стачната борба все по-ясно 
се проявява тенденцията към засилване на единодей-
ствието на работническата класа.

И така, огромният размах, организираността и гъв-
кавостта на стачната борба са важна особеност на съ-
времеиното работническо движение.

Съчетаване на 
икономическите 

и политическите 
форми на борба

Много важна особеност на съвре-
менното работническо движение е 
съчетаването на икономическите и 
политическите форми на борба. Ис-
канията на работниците все по-че-

сто излизат от икономическите рамки и вземат полити-
чески характер. Докаго през 1958 г. в политически 
стачки са участвували около 44 процента от стачкува-
щите, през 1962 г. в тях участвуваха 64 процента.

В наше време обикновено дори борбата за чисто 
икономически искания води работническата класа до 
разбиране на необходимостта от политическа борба. За* 
шото в много страни буржоазната държава е едър соб-
ственик, който обслужва интересите на монополите, и 
самата тя непосредствено експлоатира значителна част 
от работническата класа, която работи в държавните 
предприятия. Трудещите се се сблъскват с буржоазна-
та държава в сферата на социалното осигуряване, на 
данъчното облагане, на профсъюзната дейност и т. и. 
Те виждат, че тая държава всякога и навсякъде за-
щищава интересите на монополите. През време на стач-
ки, демонстрации, събрания стават сблъсквания с по-
лицията, а понякога и с войскови части на буржоазна-
та държава. Развитието на държавно-монополистиче-
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ския капитализъм води до това, че класовите противо-
речия се проявяват сега като противоречия между тру-
дещите се и съединената сила на монополите и държа-
вата. В резултат на това размахът на класовата борба 
става още по-силен, кръгът на проблемите, около кои-
то се води борбата — още по-широк.

По-рано сред исканията, издигани от стачниците, 
преобладаваха лозунгите за осемчасов работен ден, 
признаване на първичните, най-елементарни права на 
профсъюзните организации, въвеждане на социално оси-
гуряване. даване избирателни права на всички граж-
дани и др. т. Сега наред с решаването на тези задачи 
работническата класа се бори за реализиране на много 
по-значителни, много по-силно биеши по капитализма 
искания. Тя се бори за разширяване на политическите 
права на целия народ, иска стабилизиране и развитие 
на демокрацията, бори се против надпреварата във въ-
оръжаването. за мир и обществен прогрес. Важно мя-
сто в акциите на работническата класа заема борбата 
sa национализация на най-важните отрасли на иконо-
миката и за демократизация на управлението им. 
Главния си удар работническата класа и нейният ре-
волюционен авангард — марксистките партии — насоч-
ват против капиталистическите монополи — опората на 
реакцията и агресията, главни виновници за надпрева-
рата във въоръжаването и за тежкото положение на 
трудещите се. •

И така, борбата на работническата класа за ико-
номически искания все по-тмено се свързва с борбата 
за коренни социални и политически преобразования, с 
борбата за ликвидиране на капиталистическия ред из-
общо.

п Още една важна особеност на съ-Разширяван* на
социалната база временното революционно движе-

ние на работническата класа е раз-
ширяването на нейната социална база, тенденцията към 
създаване на единен фронт за борба на прогресивните 
сили против капиталистическите монополи.

Монополите експлоатират безмилостно не само ра-
ботниците, но и основната маса от селяните, занаятчии-
те, дребните търговци, низшите и средните слоеве на 
служещите, трудовата интелигенция. Дълго време про- 
пагандистите на капитализма разпространяваха легеп- 
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дата за стабилността на дребното селско стопанство. 
Но сега и тук монополите заеха господствуващо поло-
жение. В САШ, например броят на фермите се намали 
през 1935—1954 г. с 2030 хиляди» а през 1954—1959 г.— 
с още 1078 хиляди, или с 23 процента. Това значи, че 
се е разорил всеки четвърти фермер. Аналогична е кар-
тината и в други страни на капитализма. Селяните ма-
сово напускат селото и попълват армията на градски-
те паупери А що се отнася до оцелелите дребни сто-
панства, те се крепят с цената на неимоверни лишения, 
недостатъчно потребление и прекомерен труд на стопа-
ните им.

Гнетът на монополите кара селяните дз се обединя-
ват и да се борят за земя и за своите права. Мощни 
селски вълнения станаха през последните години във 
Франция, Италия, Гърция, ГФР и други страни. В свои-
те акции селяните широко използуват пролетарските 
средства за борба (стачки, походи, демонстрации ит. н.), 
използуват опита на челните отреди на работническата 
класа. Работниците всестранно поддържат селяните в 
борбата им, нерядко работнически и селски организа-
ции действуват рамо до рамо и си помагат взаимно. 
Заедно със селяните работниците искат коренни аграр-
ни реформи, борят се за осъществяване на лозунга: 
„Земята на ония, които я обработват!“

Монополите разоряват дребните собственици в гра-
да, разрушават занаятчийското производство, поглъ-
щат или поставят в зависимост дребните и средните 
промишлени предприятия. Политиката на монополите 
и на буржоазните правителства, тясно свързани с тях, 
подтиква към борба и дребните, и средните служите-
ли, учители и преподаватели във висшите учебни заве-
дения, лекари, учени, писатели и художници. Почти във 
всяка капиталистическа страна сега не са редки акции-
те и на тия категории трудещи се против диктата на мо-
нополите.

Както се вижда, от ликвидирането на господството 
на монополите е кръвно заинтересована не само ра-
ботническата класа, но и селяните, значителна част от 
интелигенцията, дребната и част от средната градска 
буржоазия. Всичко това разширява значително социал-
ната база на работническите движения, дава възмож-
ност да се обединят всички прогресивни сили в един
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Неразривната 
връзка между 

демократическите 
и социалистическите 

задачи 

диктатура на една

могъщ антимонополистичен фронт. Работническата кла-
са е призвана да оглави този фронт, да застане начело 
на целия народ, на всички антиимпериалистически си-
ли и да ги мобилизира за активно действие против мо-
нополите. Тя учи на революционни действия всички 
трудещи се и експлоатирани и ги учи не на думи, а на 
дело, с примера на „масовата революционна акция, съ-
единяваща политическите и икономическите искания“.1 

Създателите на научния комуни-
зъм убедително показаха ограниче-
ността и условността на буржоаз-
ната демокрация. Те доказаха, че 
буржоазната демокрация фактиче-
ски е диктатура на буржоазията, 
малка част богаташи над огромна-

та част от трудещите се. Те показаха също, че работ-
ническата класа не може, да бъде безразлична към 
демокрацията, тъй като тя дава същевременно и „оръ-
жие в ръцете на пролетариата“.2 В условията на една 
макар и окастрена, буржоазна, но все пак демокрация 
се разширяват възможностите за революционна борба 
на работническата класа. Да вземем например буржоаз-
ния парламент. Няма съмнение, че той служи па бур-
жоазията, но той същевременно все по-често и по-уси- 
лсно се използува от работническата класа в борбата 
срещу реакционната политика на империализма.

В едни антидемократични условия — на терор, из-
вънредни закони, режим на личната власт и т. н. — 
монополистите много по-лесно могат да експлоатират 
трудещите се, да се борят с революционните акции на 
масите, да провеждат реакционната си политика. Сега 
се засилва реакционно-политическата тенденция па ка-
питализма, тенденция към отказ от демократическите 
свободи, от парламентаризма и преминаване върху рел-
сите на открита терористична диктатура на монополи-
те. Така например през 1956 г. беше обявена извън за-
копа комунистическата партия в Западна Германия. 
Същевременно там пищно разцъфтяват разните неофа- 
шистки и реваншистки организации, броят на които 
през 1964 г. възлезе на 123 срещу 86 през 1961 г. Само 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 19, стр. 218.
* К. Маркс н Ф. Енгелс, Съч., т. 16, стр. 78.
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през 1963 г. в ГФР са водени 10 000 процеса против 
прогресивни организации. В САЩ практически са за-
бранени не само комунистическата партия, но и всякак* 
ви други ,прогресивни организации, приета е цяла се-
рия от антиработнически закони. От друга страна, сниз-
ходителното отношение, а нерядко и покровителството 
на властите се използуват от разните реакционни орга-
низации като ку-клукс-клам.

Липсата на демокрация и политическата реакция са 
не само спирачка в развитието на революционното дви-
жение, но и погазване, на човешкото достойнство натру* 
дещите се, на елементарните свободи и права. Ето защо 
работническата класа заедно с другите слоеве на наро-
да решително се бори за демокрация. Тя вдига масите 
на борба против опитите на монополистите да ликвиди-
рат демократическите свободи, против възраждането 
на всевъзможните разновидности на фашизма. Съчета? 
ването на борбата на работническата класа за социали-
зъм с общодемократическите движения за мир, нацио-
нална независимост и демокрация е важна особеност на 
съвременното работническо движение.

Към демокра!ическите искания, за които сега се бо-
ри работническата класа в капиталистическите страни, 
спадат: обща демократизация на икономическия и об-
ществения живот, на всички административни, полити-
чески и културни институции; национализация за най- 
важните отрасли па икономика<а и демократизация па 
управлението им; подобряване условията на живот на 
трудещите се; защита на интересите на селяните, дреб-
ната и средната буржоазия от произвола на монополи-
те; борба за национална независимост; борба за мир и 
използуване на икономиката, науката и техниката за 
мирни цели, в интерес на трудещите се.

Осъществяването на тази програма не ликвидира 
частната собственост и експлоатацията, капитализма 
като цяло, не означава реформистко прерастване на ка-
питализма в социализъм. Много от тези мероприятия 
са важни не само сами по себе си, нс> са особено цепни 
и като етапи по пътя на развитието на борбата, като 
опорни точки за придвижване напред по пътя към 
главната цел на работническата класа — социализма. 
В хода на борбата за демокрация сс подкопава влия-
нието на реакционните сили, особено на монополите, и 
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Преололяяане 
на разцеплението 

важна задача 
на работническото 

движение

по такъв начин се разчиства пътят към социалистиче-
ската революция. В борбата за демокрация работниче-
ската класа се организира, придобива опит, обединява 
около себе си по-голямата част от народа и с това се 
създава политическа армия на социалистическата ре-
волюция. Ето защо общодемократическата борба про-
тив монополите не отдалечава социалистическата рево-
люция. а приближава настъпването й. Борбата за де-
мокрация е съставна част от борбата за социализъм.

Съвременното работническо движе-
ние постига сериозни успехи. Съще- 

“ временно не трябва да не виждаме, 
че в борбата с капитализма работ-
ниците от различните страни тър-
пят и несполуки, поражения, че

реакционните сили ту тук, ту там успяват да вземат връх 
в класовата борб*. Ёдна от причините за тези несполуки 
и поражения са изключителния трудности, в които ра-
ботническата класа в капиталистическите страни тряб-
ва да води борбата. Знае се добре, че противникът на 
работническата класа — буржоазията, е богат и добре 
организиран, а при това има и могъщ държавен апа-
рат -- апарат за насилие и за идеологическо въздей-
ствие върху масите. Но главна причина за поражения-
та на работническата класа и условие за успехите на 
реакцията е разцеплението на работническото движе-
ние, виновници за което са всевъзможните опортюнисти. 
Естествено, буржоазия»а всячески се 
зи и да задълбочи разцеплението- ка 
класа с цел да отслаби и парализира 
ционна активност.

стреми да запа- 
работническата 

нейната револю-

В тези условия огромно значение придобива прео-
доляването на разцеплението в работническото движе-
ние, постигането на единство в неговите редове, един-
ство на всички антиимпериалистически сили в общата 
борба против господството на капитала. Комунистиче-
ските партии на Великобритания. Франция. Италия и 
други капиталистически страни гледат на постигането 
на единство на работническата класа като на най-важ-
на задача на деня. При това, борейки се за единство, 
комунистите изхождат не от своите теснопартийни ин-
тереси, както се опитват да представят нещата лиде-
рите на социалдемократите, а от интересите на самата 
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работническа класа, на трудещите се, включително и
на ония, които членуват в социалдемократическите н
други партии и организации. Това са общи интереси
на борбата против господството на монополите, за де-
мократически преобразования, за мир, обществен про-
грес и социализъм.

Борбата за единство на работническото движение,
за създаване на единен антиимпериалистически фронт
е важна съставна часл от борбата против империа-
лизма.

  3. Форми на осъществяване
   на социалистическата революция

В съвременната епоха, епоха на движение на чове-
чеството към социализма, огромно значение придоби-
ва въпросът за конкретните форми на преминаване на
различните страни към социализма. Какви са тези фор-
ми, от какво зависят те?

Опитът на историята говори, че господствуващите
класи никога не са се отказвали доброволно от власт-
та си, от частната собственост върху средствата за про-
изводство, която им дава възможност да експлоатират
трудещите се, от своите многоброния привилегии. Ето
защо социалистическата революция пс необходимост е
свързана с революционното насилие, с насилственото
АХаряне ira кз'пнтагкст^егкйя строй.

Но между насилие и насилие има разлика. Има на-
силие. свързано с уплтррба на оръжие, с гражданска
война, с чуждестранна интервенция. Но има и наси-
лие, така да се каже, мирно по същността си: експро-
приация или органичаване на частната собственост, ли-
шаване или ограничаване на експлоататорските класи от
политически права, принудителното им привличане към
труд и т. н. Този втори вид насилие (..мирно насилие**)
в социалистическата революция е неизбежно^ без наси,-
лие^ бергр ипуда (икономическа, поетическа) лърже?... 
ството_ня СП1ШЯ.ПИЧМЯ ^.нрмигпьмп Шо се отнася до
бъоръженото насилие, въпросът за неговото прилагане
не може да се реши, без да се анализират конкретно-
историческите условия, съотношението на класовите си-
ли в една или друга страна, международната обст  
новка.  
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Противниците на научния комунизъм в стремежа си 
да опорочат неговите благородни? идеи и да предизвикат 
неверие към него от страна на народните маси твър-
дят, че победата на социализма винаги и при всички 
условия е свързана с въоръжено насилие, с ,войни. А 
всъщност научният комунизъм изхожда от това, че за 
ппбелата на.соч.иялшмя впймит р не са задължителни. 
Социализмът пп^жпапа п9радн действието ка обек- 
тивните_закони на общественото развитие, опознавани 
й използвани от прогресивната класа па съвремен-
ността — работническата класа и нейната" мар кс н ст к а 
партця^Тези закони действуват неизбежно и по силата 
на тяхното действие социализмът ще победи в последна 
сметка в цял свят, както победи в Съветския съюз и 
в другите страни на социалистическата система.

-Научният комунизъм беше и си остава непримирим 
противник на разните теории за „износ на революция“, 
заТподтикване“ на революцията с въоръжени средства. 
Давайки решителен отпор на ^левите" авантюр и с т и, 
които призоваваха към „революционна война“, против 
световния империализъм, В. И Ленин заяви, че авто-
рите на тези призиви „мислят, че интересите на между-
народната революция изискват нейното подтикване, а 
такова подтиква не може да бъде само войната, но съв-
сем не и мирът, който е способен да направи на маси-
те впечатление за нещо като „узаконяване“ на импе-
риализма. Подобна „теория“ би била в пълен разрив 
с марксизма, който винаги е отричал ,.полтиквяиртАи^ия 
революциите, които се развиват съразмерно ç назря - 
ването на остротата на^класовите протиаор^чия^ораж- 
дащи революциите.“1

"РппптшТчёската класа е шш-хуманната, най-чавея- 
ната .класа на нашето време. Тя се стреми да запази и 
умножи постиженията на човешката култура, да издиг-
не равнището на развитието на производителните си-
ли, да запази главното богатство на нашата планета, 
хората, трудещите се. Ето защо работническата класа и 
трудещите се маси са заинтересовани от мирното за-
воюване на своето господство, от мирния преход от ка-
питализма към социализма. Още преди повече от сто 
години Ф. Енгелс на въпроса: „Възможно ли е унищо- 

1 В. /7 Лснцн. Съч., т. 27, стр. 54.
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гжаване на частната собственост по мирен начин?" — 
отговаря: „Бихме желали да бъде така и комунистите 
ще бъдат, разбира се, последните, които биха се про-
тивопоставили на това.“1 Мирният начин запазва огром* 
ни материални ценности, маса хора, затова, писа В. И. 
Ленин, е „най-безболезнен“ и „така би било най-леко, 
най-изгодно за народа“.2

Впрочем изборът на пътишата към сппиялиамя яя« 
виси не от желанието на отделните личности или класи, 
а преди всичкп лт_пбрктиимптп съотношение на класо-
вите сили и рлня  мди -друга страна. Ако силите на ра-
ботническата класа, на трудещите се решително прео-
бладават над силите на буржоазията и тя, след като се 
убеди в безнадеждността на съпротивата, предпочете да 
запази главата си, да отстъпи властта па пролетариа-
та, възможен е мирен преход към социализма.

Историческият опит говори обаче, че буржоазията, 
както и всяка друга обречена от историята класа, не 
е способна да преценява трезво съотношението на си-
лите. С отчаянието на обрЛения тя използува всички 
възможни средства, за да запази или възвърне изгубе-
ното си господство, да удължи своето съществуване. 
Най-важното от тези средства е оръжието, към което 
обикновено буржоазията прибягва винаги, когато гос-
подството й е в опасност, когато потиснатите посягат на 
властта й, на привилегиите й. В потоци от кръв беше 
удавена Парижката комуна. А нима руските помешчи-
ци и капиталисти се примириха с победата на труде-
щите се през Октомври 1917 г.? Не, те разпалиха граж-
данска война, те повикаха на помощ капиталистите от 
други държави, които с огън и меч се опитваха да въз-
становят в нашата страна капиталистическия ред. Но 
работническата класа и трудещите се под ръководство-
то на партията отблъснаха въоръженото нападение на 
буржоазията, с оръжие в ръка отстояха пролетарска-
та власт.

Историята и ппитът от развитието на ренолтоиипшю- 
тр лпижр пир  па работиичрркятя иппгя убелително го-
ворят, че овладяването на методите на въоръжената 
борба е задължително условие за тържеството на со* 

1 К. Маркс н Ф. Енгелс. Съч., т. 4, стр. ЗЗЭ,
2 В. И. Ленин, Съч., т. 25, стр. 189.
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циалистическата революция. Лругп нещо е въпросът — 
възниква ли необходимост да се употребява оръжие 
против буржоазията. По времето, когато буржоазията 
изцяло господствуваше в света, когато съзнаваше сила-
та си и беше способна да се обедини за борба с вдиг-
налите се на революция потиснати, оръжието беше фак-
тически единственото средство за завоюване на власт-
та от работническата класа. Не случайно В. И. Ленин, 
без да отхвърля по принцип възможността за^мирно 
завоюване на властта от пролетариата, смяташе тази 
възможност за малко вероятна и крайно рядка.

Сега--положението се измени. Новото съотношение 
на силите между капитализма и социализма, създа-

ло се на международната арена след Втората све-
товна война, значително разшири възможностите за 
мирно преминаване към социализма. Именно по мирен 
начин стана преминаването от буржоазнодемократиче- 
ска революция към социалистическа в редица страни 
па Европа и Азия.

Що се отнася до капиталистическите страни, товъзг 
можпостите за преминаването мм к-км социализма по 
мирен начин се рячншрдаят преди всичко благодарение 
па това, че pacTai силите па демокрацията и сониализ- 
ма_н самите страпи^шсилва се влиянието на работи и - 
ческата класа и на нейните марксистки партии върху 
.ианчиироките слоеве на народа. При тези условия ра-> 
ботническата класа в някои страни, опирайки се на 
широкото движение на народа против империализма, 
както никога по-рано има възможност да вземе власт-
та без кръвопролития, без гражданска война. „В съвре-
менните условия в редица капиталистически страни ра-
ботническата класа начело със своя преден отред има 
възможност върху основата на работническия и народ-
ния фронт и други възможни форми на споразумение 
и политическо сътрудничество на разни партии и об-
ществени организации да обедини мнозинството от на-
рода/да вземе държавната власт без гражданска вой-
на и да осигури преминаването на основните средства 
за производство в ръцете на народа“ — се казва в Де-
кларацията на Московското съвещание па представи-
тели на комунистическите и работническите партии от 
социалистическите стрини (1957 г.).

Елин oil  пътищата за мирно завоюване на диктату-
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рата на пролетариата при наличието на съответни yfr 
ловил мпжр  m rti.np н-inn туна него на парламента. Опи-
райки се на мнозинството от народа и борейки се ре- 
шилел но с опортюнистите, работническата класа В 
редица капиталистически страни ще може да превърне 
парламента в средство, което да служи на трудовия 
народ, и като сломи съпротивата на реакционните си* 
ли, да създаде условия за движение към социализъм.

Като възможен път за завоюване на диктатурата на 
пролетариата този път съвсем не е реформистки.

В. И. Ленин отбелязваше, че има разни видове пар-
ламентаризъм. Едни използуват парламентаризма, за 
да проповядват угодни на буржоазията реформи, за да 
се докарат пред своите правителства, други — „за да 
си останат революционери докрай“. В. И. Ленин по-
стоянно изискваше парламентът да се използува „не 
реформистки“, т. е. не за да се защищават угодни на 
буржоазията реформи, безсилни да премахнат бедствия-
та на народа, а за пропаганда и организиране на „со-
циалистическото ПреуСТрОЙСТВО“. ^1ъТЯГ към глпишипи 
^използуване на парламента е път. който се опира на 
широкия размах на класовата бпрбя. път на коренни 
революционни преобразованиями, разбира се, успехът 
наГтозй път е толкова по-възможен. колкого по-осезае- 
MÏÏ е СИЛа^а~''на~р1аботническаТа класа и на нейните~съ- 
юзници, колкото по-богат е арсеналът от средства за 
водене* на борбата, с които те разполагат. Би било на-
ивно да се мисли, че работническата класа може да 
вземе властта и да я задържи само с победата в из-
борите за парламент. Само тогава, когато победата 
парламента бъде подкррпр||п пт ру^пнята сила на кла-
сата, готова да отстоява резултатите на тази победа^с 
всички^средства, ^включително и със силата на оръжие?, 
тр, може да бъде гарантиране, че резултатите от гла-
суването не ще 7е окажат погазиш от буржоазията, че 
те ще бъдггг запазени, укрепени и развити с цел да се 
преустроят социалистически всички страни на общест-
вения живот.

Възможността за мирен път не бива да се абсолю- 
тизира, да се гледа на нейното признаване като на от-
каз на пролетариата да вземе политическата власт с 
оръжие. Не бива да се забравя, че буржоазията още 
господствува в по-голямата част на света, че в ръцете й 
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има оръжие, което тя може да употреби и често го 
употребява против работническата класа и трудещите 
се, Ето защо работническата класа трябва да бъде бди-
телна, трябва да бъде готова да използва най-различни 
форми на борбата — въоръжени и мирни. Овладява-
нето на всички форми на борба, умелото прилагане на 
ония от тях, които най-добре отговарят на конкрет-
ната обстановка, умението бързо и неочаквано да се 
заменя една форма с друга е задължително условие за 
победата на работническата класа в социалистическата 
революция.

4. Съвременното комунистическо движение

Начело на Ръководна сила в революционната
революционните борба на работническата класа

е международною комунистическо 
движение — най-мнПичиилёНбто, най-могъщото движе- 
ние на нашето време.

Силата на комунистите е преди всичко сила на са-
мия обективен хид на историята, на необходимото дви-
жение на човечеството към социалистическото бъдеще, 
чинто изразители и ръководители са комунистите. Въо-
ръжени с теорията на марксизма-ленинизма, комуни-
стите изразяват потребностите на развитието на общест-
вото, служат беззаветно на интересите на най-напред- 
ничавата класа — пролетариата, па интересите на ми-
лионните народни маси и затова се ползуват с тяхното 
безгранично доверие и подкрепа. В часове на сурови 
житейски изпитания и жестоки битки, в басове на го-
рестни поражения и радостни победи комунистите си 
остават верни синове на своята класа, на своя народ, 
на цялото прогресивно човечество. Хора в най-високия 
и благороден смисъл па думата, те живеят, трудят се 
и се борят, а ако е необходимо, и умират за труде-
щите се.

Историята не познава друго такова политическо дви-
жение. върху което да са се стоварвали толкова суро-
ви изпитания, както върху движението на комунистите. 
Нито царските заточения и затвори, пито фашистките 
карцери и концлагери, пито чудовищните инквизиции 
и зверски убийства не можаха да сломят волята на ко-
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мунистите, тяхната непоколебима увереност в право-'
тата на своето дело и твърдата им решимост да се бод-
рят за него. Същевременно историята не познава и дру-
го .политическо движение, което така неудържимо да
расте, да се шири, като постига една след друга бле-
стящи победи, както комунистическото движение.

Преди малко повече от един век основоположници-
те на научния капитализъм създадоха първата в света
организация на комунистите революционери, която обе-
диняваше незначителна група борци, а сега комунисти-
ческите партии, които са 88, наброяват в своите редове
близо 50 милиона най-добри, мъжествени и неуморими
синове и дъщери на трудовия народ. Световното кому-
нистическо движение стана наи-влиятелната сила на
съвременността и неговото влияние продължава да се
развива и расте.

Комунистическите партии съществуват и се боряг в
различни условия, пред тях стоят различни задачи.

Комунистическите партии в социалистическите стра-
ни са управляващи правителствени партии. Под тяхно
ръководство народите на тези страни отхвърлиха капи-
талистическия гнет и сега осъществяват важното и
трудно дело да строят социализъм и комунизъм. Те вър-
шат огромна съзидателна работа, решават сложните за-
дачи по развитието на икономиката, но създаването на
пови социални отношения, по комунистическото възпи-
тание на масите, осигуряват защитата на завоеванията
на социализма, оказвайки същевременно всестранна по-
мощ на народите от несоциалистическия свят в тяхната
революционна борба. Грлдцан?тя работа пл кпмупигтч* 
те от социалистическите страни има историческо зна-
чение, тъй като тя укрепва международните позиции па
социализма, увеличава притегателната сила на неговите
идеи в цял свят.

Комунистическите партии в капиталистическите
страни се борят в тежките условия па империалистиче-
ския режим, нерядко в нелегалност, в условия на гоне-
ния и терор, а понякога и на физическа разправа от
страна на буржоазната реакция. На тях тепърва им 
предстои да доведат народите на своите страни до по-
беда над капитализма, до социалистическа революция 
и диктатура на пролетариата. Оглавявайки борбата па
масите против монополите, в ожесточени класови битки 
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те формират политическата армия на революцията, бо 
рят се за разширяване на влиянието си върху масите,
за интересите на работническата класа и на всички тру 
дещи се. Комунистите са най-активните борци за един 
ството на работническата класа, борят се против преда-
телската политика на десните лидери на социалдемо 
крацията. която има за цел да защищава капитала, да
запази разцеплението на работническата класа.

Комунистическите партии е Азия, Африка и Латин-
ска Америка, родени в огъня на наиионалноосвободи-
телпите революции, набират сили, оказват все по-голя-
мо влияние върху живота на младите, развиващи се
държави, активни участвуват в борбата срещу колониа-
лизма и неоколониализма. Главна тяхна задача е vc-
пешно ля завършат национал ноосвободителните револю-
ции. да яачпрядпт няпипналнаТЗ" мезарисНЯост и да по-
ведат народите по пътя на прогреса, соииялчзмя и мира.

Въпреки различието на конкретните цели и задачи»
комунистическите партии вършат едно единно дело: на-
сочват движението на съвременното човечество от ка-
питализма към социализма.

* Марксизмът-ленинизмът е теоретн-
тратегия и тактика ЧрСката основа на политиката на

комунистическите пархимГтъй като той изучава общите
закономерности, без които е невъзможно да се извър-
ши социалистическа резолюция, да се изгради социали-
стическо общество. Същевременно марксизмът-лени-
низмът се отличава с конкретно-историческия си под-
ход към явленията на действителността, подчертава, че
общите закономерности на строителството на социализ-
ма се проявяват по особен начин, специфично във всяка
отделна страна. Съобразяването с тези специфични ус-

"ловия е задължителна предпоставка за успеха на дело-
то, за което се борят комунистите в* цял свят.

В борбата против капитализма, в борбата за со-
циализъм и комунизъм комунистическите партии изра-
ботват определена политическа линия, която намира
Конкретен израз в стратегията и тактиката.

Трябва да се има предвид, че в дооктомврийския
период от развитието на комунистическото движение
понятието стратегия всъщност не се употребяваше, а
под тактика се разбираше цялата политика на пар-
ти ята.Така например в труда „Две тактики на социал-

112



демокрацията в демократическата революция“ В. И.
Ленин писа за тактиката като за политическа линия
на партията през цялото време на подготовката и про-
веждането на буржоазно-демократическата революция
в Русия. И едва в някои от следоктомврийските си тру-
дове В. И. Ленин употребява относно политическата ли-
ния на партията и понятието стратегия, но без да го
разграничава строго от понятието тактцка.

В съвременното комунистическо движениепод стра-
тегия се .разбира основната насоченост, целта на дабот-
ническотр_движсние в исторически ппррлрлриа епоха на
общественото развитие, или казано с думите на В. И. Ле-
нин, -обшите и основните задачи“ на работническата
класа, на нейната партия. Да определим стратегията,—
това значи _пя определим огиппнятя цел на движението,
да намерим гладния класов враг, против който трябва
да бъдат насочени революционните усилия, да намерим
съюзниците в борбата прот ив  този враг. Що се отнася
до тактиката, тя не е нищо друго освен съвкупност от
форми, начини, похвати за осъществяване на основната
цел в конкретните исторически обстоятелства. Тактиката
обхваща многообразен кръг от въпроси: тук са и въ-
просите за формите на борба (икономически, политиче-
ски, идеологически; въоръжени и мирни); за съчетаване
«я ра?,пцччцте фпрм,н. за настъпление, отбрана и от-
стъпление; за компромисите jh  споразуменията за из- 
ползуване на противоречията, конфликтите, .търкания-
та в лагера на врага; за единния фронт с непролетар-
ските маси и т. н. Това според думите на В. И. Ленин
е „делнична“, всекиднезна работа на партията по въз-
питанието и организирането на работническата класа
и трудещите се с цел да бъдат доведени до революцион-
ни действия, до постигане на основната цел на движе-
нието. „Марксистката тактика-— пише В. И. Ленин —
çejcb с то и_. в съединя ване на различните начини ня блр -
ба, в умелото преминаване от_ел1ш към друг, в неот-
клОНТОТбпгадигане съямяимето на и широтата на
техните колективни действия ..

Комунистите подчертават единството на стратегията
и^тактиката, необходимостта Да^ъдат подчинени так-
тическите задачи на стратегическите цели, те искат

1 В. И. Ленин. Съч.. т. 20, стр. 210.
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променянето на тактиката да не ликвидира нейното ре* 
волюционно съдържание, да не изопачава историческата 
цел на пролетариата. Те се обявяват решително както 
против десните опортюнисти, които предават на забра-
ва революционните цели на борбата, така и против 
левите опортюнисти, които смесват стратегическите и 

I тактическите задачи и абсолютизират едни или други 
форми на борба, остарели поради изменението на кон- 

I кретните исторически условия.
Стратегията е относително постоянна, устойчива. тя 

се изменя в зависимост от това на каква степен на раз- 
■ витие_се намира един или друг отред на световното ко-. 
: мунистическо движение, една или^ друга страна. Обик-
новено нови стратегическ1Г задачи се поставят тпгааа, 

. когато са изпълнени предишните к_страната е навлязла 
' в нов стадий на' развитие. Да речем, ако са решеии за-
дачите на буржоазнодемократическата революция, пар- 
! тията обявява нова стратегия — стратегията за подго-
товка и извършване на социалистическа революция. Що 
се отнася до тактиката, тя е значително по-подвижна. 
по-динамична от стратегията: ^ррмит и пдхватите на 
борба се изменят с изменението па съотношението ,_на 

, класовите_силж на конкретни^ условия за развитие на 
една^ или друга страна, на международната обстанов-
ка. Умението, както писа В. И. Ленин, „да се изучи, да 
се намери, да се познае“ своеобразието в обективното 
движение на различните страни, на различните отреди 
на комунистите към комунизма е важна задача на рево-
люционната тактика на работническата класа.

Политиката на марксистката партия» нейното стра-
тегическо и тактическо ръководство е твърде трудна 
и сложна работа. Това е и наука, и изкуство. Политиката 
е наука,-тъй като ичработяянптп на почнтииАгцдтя ли-
ния ..га-опира на дълбок научен анализ, на действител- 
ността,дц_съотношението на класовите сили в конквет*. 
но-историческата обетановка_. Но важно е не само да 
се изработи правилна линия, но и успешно да се из-
пълни. А за тази цел е необходимо голямо умение, вдъх-
новено майсторство, истинско изкуство. Без това из-
куство всяка, даже най-правилната политическа линия 
ще се окаже безполезна декларация. Ето защо полити-
ката е и изкуство.

Изкуството, да с£_^фетшццц_политиката в живо дело. 
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се осъществява преди всичко в практиката на класовата
Ворба^-Без да си минал тази практическа школа на
борба, с нейните противоречия и трудности, без да сй'
изпитал мъката от неуспехите и пораженията, радости-
те от успехите и победите, не можеш да овладееш из-
куството на стратегическото и тактическото ръководство.
Не, това съвсем не значи, че всяка партия трябва не-
пременно да се учи само от собствен опит, да преживее*
целия комплекс от несполуки, грешки и поражения.
Важно значение в овладяването на изкуството на по-
литическото ръководство има изучаването на опита на
другите партии, на цялото международно комунистиче-
ско движение.

Политическото изкуство е многостранно. То е и уме-
ние да се работи сред масите; и да е? обрлиняяят уси-
лията, на различните класи, партии и групи. включител-
но и на ония, с които съществуват сериозни разногла-
сия; и да се избират формите на борба, и своевременно
да се изменят с изменението Н^кипкретната обстановка;
и да се настъпва, когатб^ттозюляват’
вилно, нзвреме^дгГ се отстъпва; и от многото задачи да  
се избере основната, главната задача, като се съсредо  
точат усилията на партията върху нейното решаване, 
и т. н.

Един от най-важните въпроси на стратегията и так- 
тиката е въпросът за формирането и укрепването на
съюза на работническата класа с непролетарските тру-
дещи се маси, и преди всичко със селяните, в условията^
на капитализма.

Между работниците и селяните има мн q  го  обшо в.
Тяхното положение, r  пелите и запячите_им И едните,
и другите са експлоатирани от капитала, и естествено
са заинтересовани да се освободят от икономическото и
политическото господство на буржоазията. Тази общ-
ност създава-обективната основа за траен съюз между
работническата класа _и селяните; обаче този съюз не
се създава от само себе ги. стихийно, а се формира от
комунистическите партии в хода на борбата против ка-
пиТдтптзттаг^а нов обществем-етрой ~

Идеята зя с-хтз мрж лу работническата класа и се-
ляните е една от основните идеи на марксиздшзленинмз-
ьГа; на _научния ..комунизъм,. Тази идея изхожда от това,
че от една страна, само работническата класа е способ-
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на да реши в полза ма селяните вечния селски въпрос, 
да даде на селянина възможност да работи за себе си 
върху своя или принадлежаща на цялото общество зе-
мя. От друга страна, работническата класа може да 
разруши капитализма и да изгради социалистическо 
общество само с подкрепата и активното участие в ре-
волюцията на милионните селски маси.

Съюзът на работническата класа със селяните и с 
другите непролетарски трудещи се маси е социално-по-
литическата сила на революцията и затова създаването 
и укрепването на този съюз е една от най-важните за-
дачи на комунистическата партия.

В. И. Ленин си представяше революцията като ре-
зултат от активното творчество на широките народни 
маси. Но за да убеди масите в необходимостта от ре-
волюция, в необходимостта активно да участвуват в 
нея, партията трябва да умее да работи сред масите. 
Умението да работи сред масите, с масите е главното в 
политическото изкиство на партията, лри това тук става 
дума за умение не само да се агитира и пропагандира, 
но и да се доведат масите въз основа на собствения им 
политически опит до решаването на поставените от пар-
тията задачи.

„Връзка с масите.
Да живееш сред самия народ.
Да знаеш настроенията му.
Да знаеш всичко
Да разбираш масите.
Да умееш да подхождаш.
Да спечелиш тяхното абсолютно доверие.
Ръководителите да не се откъсват от ръководените 

маси, авангардът — от цялата армия на труда*4 — та-
кива са изработените от В. И. Ленин основни принципи 
на изкуството да се управляват масите, от които кому-
нистите се ръководят в своята политика.

_ Опрени на марксизма-ленинизма,
енералната линия обобщавайки натрупания за повече 

от един век опит от класовата борба на пролетариата, 
комунистическите партии колективно на своите между-
народни съвещания през 1957_и 19Е0_п в Мост изра-
ботиха ^генералната линия на международното комуни-
стическо и работническо дниженил^^ кояха-дшшриха 
отражение неговите стратегически цеди.
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Генералната линия изхожда от анализа ия таранте-
ра ня съвременната епоха, от факта, че в центъра на
съвременната епоха, съдържание на която е преходът
от капитализма към социализма, стои международната
работническа класа и нейната главна рожба — светов-
ната социалистическа система. Тази система все повече
се превръща в решаващ фактор за развитието на чове-
чеството. Народите, строящи социализъм и комунизъм,
заедно с революционното движение на работническата
класа в капиталистическите страни, с националноосвобо-
дителното движение и с различните демократически дви-
жения образуват единен антиимпериалистически револю-
циояеалощк» който подкопава капитализма и утвържда-
ва на земята ново, социалистическо, комунистическо об-
щество.

Генералната линия на световното комунистическо
д в и женйе е линия на класовата борба и социалистиче-
ската революция. Комунистите смятат, че революцион-
ното унищожаване на капитализма и установяването на
диктатура на пролетариата е средство за преминаване
към социализма и това преминаване може да се из-
върши, както вече казахме, в различни фо’рми.  

Комунистическите партии бяха и си остават против-
ници на колониализма. Те поддържат безрезервно _идг
иионалноосвободителното движение, стремят се да
бъде доведена докрай демократическата, антиимпериа-
листическата революция, да бъде извоювана истинска
национална независимост и да се тръгне по пътя на не-
капиталистического развитие.

Комунистите навсякъде и всякога действуват като
активни борци против империалистическата реакция, за
демократически свободи и права на трудещите се. Те
гледат на всяко антиимпериалистическо, демократиче-
ско движение като на свой съюзник в общата борба
против капитализма, за социализъм и обществен про-1
грес.

Комунистическото движение е най-хуманното дви-
жение на съвременността. Не случайно като една от
важните си задачи то поставя борбата за мир и мирно
съвместно съществуване на държавите с различен со-
цилен строй, за запазване живота на милионите хора,
за запазване на създадените с труда на хората мате-
риални и духовни ценности. За решаването на тази за-
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дача комунистите обединяват усилията на всички миро-
любиви и антиимпериалистически сили.

Такава е генералната линия на съвременното меж-
дународно комунистическо движение. Накратко казано, 
това е линия на революционна борба против капитализ-
ма, за пълно _тържество на социализм£ и комунизма 
в цял свят, линия на борба занапииналшГнезависимост 
и демокрация, за предотвратяване на една нова све-
товна войнаГТова е линия, която отговаря на най-съкро- 
вените интереси на трудовия човек, на най-високите чо-
вешки идеали.

Би било сериозна заблуда да се мисли, че комуни-
стическото движение в наше време се развива без про-
тиворечия и трудности. Днес, както и преди десетки го-
дини, на комунистите се налага да водят сериозна бор-
ба не само с буржоазията и с нейните теоретици и прак-
тици, но и с опортюнистическите течения в собствените 
си редове, с ревизионизма и догматизма.

Както и преди, съвременните ревизионисти подобно 
на лидерите на социалдемокрацията се отказват от 
социалистическата революция и диктатурата на проле-
тариата, от изграждането На социализма и комунизма, 
замязват противоречията на капитализма.

Позовавайки се на това, че марксизмът възникна 
през XIX век, а сега вече е XX век, съвременните реви-
зионисти разправят, че марксизмът бил остарял, че 
трябвало да бъде „уточнен4*, „поправен“, при това под 
формата на уточняване на марксизма ревизионистите, 
както и по-рано, се отказват от неговата революционна 
същност. Така например те твърдят, че новите явления 
в съвременната капиталистическа действителност, свър-
зани с нараствянетп на лържавно-монопол »етическия 
капитализъм, с капиталистическата нянипнялизятшя е 
опита на буржоазната държава да регулира^ икономи- 
Ческото'развитие; говорели уж, че се изменяли самите 
основи“на капитализма, че капитализмът все повече се 
доближавал до социализма, прониквайки тихомълком 
в социализма.

Не е трудно да се разбере, че разсъжденията за 
яптрмяуиимя тряп^фнрмяция на съвременния капита-
лизъм в социализъм не са нищо друго освен охкаа от 
класова J5op6a и социалистическа революция^от-дикта- 
тура на Пролетариата, от истински социализъм. Защото 

118



не е тайна, че всички ония нови явления в съвременния 
капитализъм, за които току-що говорихме, ни най-мал-
ко не засягат основата на основите ма капитализма — 
частната собственост и експлоатацията. Капитализмът 
си остава капитализъм и може да се преобрази в со-
циализъм само чрез социалистическа революция и 
диктатура на пролетариата.

Догматиците, сектантите субективно са за револю-
ция, нещо повече — те сс смятат за истински револю-
ционери, призовават към незабавно унищожаване на 
капитализма цдра  ..ревп.пюпипмн^ война“ Те се стремят 
да подтикнат развитието на световната революция със 
силата на оръжието, да наложат на народите, социализ-
ма отвън, без ни най-малко да се грижат за това, дали 
са назрели в една или друга страна условията за со-
циализъм, готов ли е народът на дадена страна да 
приеме социализма. При това те не искат да се съобра-
зяват с обстоятелството, че в съвременните условия, 
когато съществуват чудовищни оръжия за разрушение, 
„революционната война“ против световния капитал не-
избежно ще се превърне в световна термоядрена ката-
строфа. В тази война ще загинат стотици милиони хора, 
ще бъдат заличени от лицето на земята цели народи 
и държави и човечеството ще бъде отхвърлено в свое-
то развитие далеч назад.

Като разпространяват възгледи, несъвместими с ду-
ха на марксизма-ленинизма, догматиците обикновено се 
позовават на цитати, по-специално от трудовете на В. И, 
Ленин, който преди около половин век писа, че войните 
са неизбежен спътник на империализма. Наистина агре-
сивната природа на империализма не се е изменила 
и затова не е изключено реакционните империалисти-
чески сили да се опитат да разпалят нова война. Обаче 

•не можем да не виждаме, че за тях сега е по-трудно 
да направят това, отколкото преди. На стража на мира 
стоят могъщата система на социализма, много нёссГ- 
циалистически стрЁни, широките народни маси. Всичко 
това позволи на марксистите-ленинци да направят из-
вода, че^ световните войни в съвременната епоха не са 
неизбежни,

Както се вижда, същността на догматизма се състои 
в неумението и нежеланието да се държи сметка за 
конкретно-историческите условия, за измененията, кои-
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то претърпя съвременното човечество, в сляпата им при* 
вързаност към цитати, които вече са остарели и са 
загубили сила. Но нима не в това е същността на 
ревизионизма, представителите на който също не раз-
браха и не искаха да разберат същността на промените 
в съвременния капитализъм? Именно неумението да се 
ориентира в новата обстановка, неспособността да оцени 
всички нейни страни и особености и с оглед на цялото 
многообразие на действителността да гради своята так-
тика е характерно за всеки опортюнизъм — ревизиони- 
зъм или догматизъм. ^евизионистите са против социа- 
лисдмипгклт* pi»nnwiniinn Длгматиците ~са за/ПеДДбавна 
»световна .ренолюдия“, в резултат на това, искат или 
не искат, те нанасят непоправими вреди на делото на 
революцията. По такъв начин догматиците, както и ре- 
визионистите, наливат вода във воденицата на буржоа-
зията. Така че ревизионизмът и догматизмът са две 
страни на един и същ медал.

Както е отбелязано в решенията на XXIII конгрес 
на КПСС, „отклоненията от марксистко-ленинската ли-
ния, както „наляво'1, така и надясно са особено опасни, 
когато са свързани с прояви на национализъм и хеге- 
монизъм“.

Разногласията сред комунистите са сериозни, но то-
ва съвсем не значи, че те са непреодолими. Те могаг 
и трябва да бъдат преодолени: зашото постигането на 
единство в международното комунистическо движение 
е важно условие за успеха на борбата против капита-
лизма, за социализъм и комунизъм.

Разногласията на комунистите по теоретически и 
практически въпроси могат да бъдат преодолени само 
върху принципната основа на марксизма-ленинизма и 
на пролетарския интернационализъм. Вярност към марк-
сизма-ленинизма, към делото на световната социали-
стическа революция, към делото на работническата кла-
са и на всички трудещи се — такава е основата за 
единството на комунистите от цял свят, за което настой-
чиво се борят комунистите от Съветския съюз и вси-
чки истински марксисти-ленинисти.

Много j/Hirnn рррпптпо ряарешаване-на разногла-
сията, писа В. И. Ленин, е практиката, „развитието на 
самия политически живот“. Тези разногласия често пъ-
ти се изчерпват с „фактическото преминаване на непра-
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вилно разсъждаващите на правилния път па борба-
та... под натиска на самия ход на събитията, който... 
чисто и просто отхвърля настрана погрешните разсъж-
дения... прави ги лишени от съдържание... неннте- 
ресни за никого“. В. И. Ленин изискваше колкото_се 
може по-често да се проверяват~взетите ..решения вър- 
ху оСЙбйДТа на новите политически събития“.1

ТъГТЕГги световнбТТГ комуннсгическо^движение обе-
динява равноправни и независими партии и нито една 
партия не може да бъде в това движение господству- 
ваща или подчинена спрямо друга партия, въдмшкен е 
само един метод за разрешаване ня спорните bi ,проб-
ей —тяхното съвместно. колективно обсъждане.

'■~Да~се обсъди въпросът, да се изкажат и изслушат 
различни мнения, да се изяви възгледът на мнозин-
ството, да се изрази този възглед в решение, добросъ-
вестно да се изпълни това решение — такъв е пътят 
за преодоляване на разногласията. Именно по този 
път вървят международните съвещания на комунисти-
те, на които колективно са обсъдени актуалннте проб-
леми на съвременността и са изработени съгласувани 
решения по най-важните въпроси на революционната 
борба.

Разбира се, разногласията между комунистическите 
партии не могат да бъдат разрешени изведнъж: за то-
ва е необходимо време и търпение. При това, както 
беше отбелязано от Консултативната среща на пред-
ставители на комунистическите и работническите пар-
тии в Москва (март 1965 г ), важно е да се акцентува 
вниманието не върху разногласията, а върху онова, 
което обединява всички комунистически партии, въоху 
намирането на пътища за съвместни, съгласувани дейст-
вия на всички братски партии против общия враг, за 
най-скорошното постигане на общата цел.

1 В. И. Ленин. Съч., т. 9, стр. 141.



МЕТВЪРТА ГЛАВА

НАЦИОНАЛНО- 
ОСВОБОДИТЕЛНИТЕ 
РЕВОЛЮЦИИ

Социализмът означава пълно унищожение на екс-
плоатацията на човек от човека, ликвидиране на всяка-
къв, включително и на националния, колониалния гнет. 
Борбата против господството на световния капитализъм, 
за нов, социалистически строй непременно предполага 
унищожаване на колониализма, борба за самостоятел-
ност, за възраждане и процъфтяване на потиснатите по- 
рано от империализма народи. Разглеждането на на- 
ционалноосвободителните революции, на техния харак-
тер, основни задачи и значение е именно предмет на 
тази глава. Преди всичко нека разгледаме въпроса за 
разпадането на колониалната система на империализ-
ма и неговото значение.

1. Разпадане на колониалната система на империализма 
неговото значение

Империалистите от една неголяма 
група развити страни експлоатират 
не само собствените си народи, но 
и поробиха многочислени народи 
на други страни. Чрез кърваво 
въоръжено насилие и измама, шан-

таж, подкуп и вероломство те завладяха цели конти-
ненти — Африка, Латинска Америка, значителна част 
от Азия, като създадоха гигантска система на колони-
ално господство, под ярема на което съвсем доскоро 
се намираше над половината от човешкия род.

Колониалната система на империализма е една от 
най-мрачните страници в историята на човечеството.

н

Крахът 
на колониалната 

система — 
характерна черта 
на съвременната 

епоха
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Гибел на безброй хора/безчовечна-експлоатация, мизе-
рия и глад, болести и невежество — това дадоха импе-
риалистите на народите от колониалните страни. До-
статъчно е да кажем, че само от Африка бяха откарани
в робство и унищожени от капиталистите над 100 ми-
лиона души.                 

Империалистнте и техните идеолози много гово-
реха и сега продължават да говорят за своята хуман-
ност и цивилизаторска мисия, за това, че те носели на
изостаналите народи цивилизация, съвременна техни-
ка, култура, нов бит и т. и. Но потиснатите народи не
могат да бъдат измамени с подобни приказки. Те най-
добре познават истинското зверско лице на колониализ-
ма. Те знаят, че за империалистите колониите са сфера
за изгодно влагане на капиталите, че това са източници
на евтини суровини и евтина работна ръка, пазари за
пласмент, обширни военни плацдарми. Експлоатация
на поробените народи с една единствена цел — мак-
симална капиталистическа печалба — това е колопиа-
лизмът.

Напълно естествено е, че народите не можеха да се
помирят с господството на колонизаторите. Те водеха и
продължават да водят самоотвержена борба против
империалистическите хищници, за свобода и национална
независимост.

Мощен тласък на националноосвободнтелното дви-
жение даде Великата октомврийска социалистическа ре-
волюция, която разбуди потиснатите народи, въодушеви
ги за борба, въвлече ги в общия поток на световното
революционно движение. Съветският съюз — първата
в света социалистическа страна — беше неизчерпаем
източник на политическа и морална подкрепа за потис-
натите народи.

Победата на социализма в СССР, в резултат на коя-
то се избавиха от социален и колониален гнет над
100 народности и нации, разгромът на германския фа-
шизъм и на японския империализъм и новото съотноше-
ние на силите на международната арена след Втората
световна война, образуването па световната социалисти-
ческа система, разрастването на революционното движе-
ние на работническата класа и засилването на влия-
нието на комунистическите партии създадоха особено
благоприятни условия за успешна национално'освободи-
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телна борба на народите. Дочато империализмът погази 
националната независимост и свобода на повечето от 
народите, окова ги във веригите на жестоко колониално 
робство, възникването на социализма бележи настъпва-
нето на ерата на освобождение на потиснатите народи. 
Могъщата вълна на националноосвободителните рево-
люции помита колониалната система, подкопава осно-
вите на империализма. На мястото на бившите колонии 
и полуколонии се появиха и се появяват млади суве-
ренни държави.

Коренно се измени лицето на Азия, където от коло-
ниална или полуколониална зависимост се освободиха 
народите на Китай, Индия, Индонезия и други страни. 
Руши се колониалният ред в Африка. Сега на обширна-
та територия на африканския материк се развяват на-
ционалните знамена на десетки суверенни държави. 
През годините, изминали след Втората световна вой-
на, се образуваха около 60 независими държави, при 
това абсолютното мнозинство от тях получиха свобода 
през последните 10—15 години. На борба с империа-
лизма и колониализма се вдига Латинска Америка, 
където десетилетия наред изцяло господствуваха импе- 
рналистите на САЩ. Героична Куба, в която победи на-
родната революция, стана знаме за народите на лати-
ноамериканския континент в тяхната справедлива бор-
ба за национална свобода и социален прогрес.

Съвсем не е далеч времето, когато с колониализ-
ма — това позорно явление на човешката история — 
ще бъде завинаги свършено. Пълният крах на коло-
ниализма е неизбежен. Той е несъвместим с обективния 
ход на историята, с изискванията на обществения про-
грес, с интересите на народните маси. Потиснатите на-
роди, народите от цял свят не ще се успокоят дотогава, 
докато не бъдат сринати до основи последните бастиони 
на колониализма.

Значението 
на национално- 

освободителното 
движение

Националноосвободителното движе- 
ние има огромно значение за раз-
витието на съвременната история, 
то е важен фактдр_»я лбшргтврниа 
прогрес. Националноосвободително-

'0 движение е съставна част от единния световен оево- 
-Тбцйонен проиесна съвременността.

Народите на младите суверенни държави, възникна-
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ли върху развалините на колониалните империи, сега 
станаха творци на нов живот, активни «участници в све-
товната политика. Голяма е ролята на освободилите се 
народи в решаването на важния проблем на съвремен-
ността — проблема за предотвратяване на една нова 
световна война, за запазване и заздравяване на мира. 
Заедно с народите на социалистическите страни освобо-
дилите се от колониализма народи образуват две трети 
от човевеството^ а това е велика сила, способна да 
обуздае империалистическите агресори.

Значението на национялноосвоболителното движение 
се_състои именно в-топд. iiejc нанася могъщи удари па 
политическите, икономическите и военно-стратегическите 
позииии на империализма.

Разпадането на колониалната система се отрази 
отрицателно върху икономическото положение1 на импе-
риалистическите страни, тъч като ги доведе до чув-
ствителна загуба на сфери за крайно изгодно прилагане 
на капитала, на относително устоичиви, а главното, 
обширни пазари за пласмент, източници на евтини су-
ровини и евтина работна ръка.

Крахът на колониализма има огромно значение и за 
самите освободили се страни. Като извоюваха поли-
тическа независимост, те получиха възможност да раз-
виват своята икономика и култура, да избират пъти-
щата на социалното си развитие. Народите на някои 
освободили се страни изразиха стремежа си завинаги 
да скъсат с капитализма и да тръгнат по некапитали-
стически път.

И така, националноосвоболителното движение, раз-
падането на колониалната система на империализма 
има голямо значение за развитието на съвременното чо-
вечество. Като полкппяня империализма и разрушава 
неговия най-близък тил, то допринася за движението 
на човечеството от капитализма към социализма. Ето 
защо комунистическите и работническите партии оце-

1 Значението на тази (икономическа) страня на разпадането 
на колониализма според нас не биса да се надценява. Първо, за- 
тото в много политически освободили се страни империализмът 
запази своите икономически позиции; второ, империалистическите 
страни в значителна стеле:-! компенсираха икономическиге загуби 
от разпадането на колониалната система благодарение на постиже-
нията на съоременния научно-техннческн прогрес.
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Опасността от 
неоколониализма

страни си извоюваха по- 
самостоятелност, освобо- 

чувствуват в безопасност, 
отново да възродят ко- 
само да запазят, но н да

ниха разпадането на колониализма като „второ по исто-
рическо значение явление след образуването на светов-
ната социалистическа система“.

Въпреки че повечето колониални и 
зависими 
литическа

дените народи не могат да се 
Империалистите се опитват 
лониалния ред, стремят се не 
засилят експлоатацията на младите суверенни държа-
ви. Още десетки милиони хора (народите на Южна Аф-. 
рика, Ангола, Мозамбик, Южна Родезия и други стра-
ни) влачат ярема на колониалното потисничество. Им-
периализмът си остава главен враг на националнооезо- 
бодителното движение и затова свободолюбивите народи 
в света са решили категорично да се борят против им-
периализма, за истинска свобода и независимост. Бор-
бата против новите форми на колониално потисничест-
во, против неоколониализма е важна задача на наро-
дите в Африка, Азия и Латинска Америка.

Неоколониализмът е система от икономически, поли-
тически, включително и военни, и идеологически меро-
приятия, предприемани от империалистите с цел да за-
пазят господството си, да осигурят максимален поли-
тически контрол и икономическа експлоатация на раз-
виващите се страни. Неоколониализмът представлява 
икономическа, военно-политическа и идеологическа екс-
панзия на империалистите против народите, освободили 
се от колониално иго или борещи се за своето освобож-
дение.

Така например империалистическите държави запаз-
ват контрола над икономиката на една или друга стра-
на, стремят се да засилят икономическата й експлоата-
ция. Въпреки че повечето страни в Азия, Африка и 
Латинска Америка получиха политическа самостоятел-
ност, много от тях още се намират в икономическа за-
висимост от империалистическите държави. Значителна 
част от предприятията и по-голямата част от природ-
ните ресурси на тези страни са съсредоточени в ръцете 
на чуждестранните монополи. Това им дава възможност 
все така да получават огромни печалби от експлоата-
цията на икономически зависимите страни. Само във 
формата на печалби сега империалистите изсмукват 
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о¥там около 6 милиарда долара годишно. Не е трудно
да си представим какъв напредък би се извършил в на-i
ционалната икономика, в благосъстоянието на населе-
нието на тези страни, ако с тези средства разполагаха
самите те.

Неоколониализмът намира израз и в икономическата
„помощ“ на империалистите, за слаборазвитите страни.
Тази „помощ“ далеч не е безкористна, както се опитват 
да представят това идеолозите и политиците на неоко-
лониализма, тя преследва напълно определена цел —  
да наложи на обектите на помощта такива икономи-
чески договори, които биха дали възможност на чуж-
дестранните монополи да запазят и да затвърдят ико-
номическите си позиции и по такъв начин да подчинят 
икономическото и политическото им развитие на своите
"користни интереси. Тази „помощ“ обикновено се дава
при условия, които накърняват националното достойн-
ство на странитс-получателки, не им дава възможност
по собствена воля да избират своя път на развитие,
служи като средство за натиск върху вътрешната и външ-
ната им политика. В договорите за „помощ“ често пъти
се предвижда в странитс-получателки да има голям1
брой икономически и финансови „съветници", които са
проводници на неоколонналистическата политика на
империализма. Преструвайки се, че са привърженици на.
икономическия разцвет на освободилите се страни, им-
лериалистите им налагат капиталистическия път на раз-
витие, който именно щс им позволи да задържат тези
страни под империалистическа робия.

Средство за заробване, нова форма на колониалната
по характера си експлоатация на слаборазвитите страни
са агресивните военно-политически блокове (СЕНТО,
СЕАТО и др.), в които империалистите въвлякоха реди-
ца страни от Азия и Африка.

В борбата против освободените народи империали-
стите не се спират и пред износ на контрареволюция,
пред пряка въоръжена памеса във вътрешните работи
на освободилите се страни. Със силата на оръжието
англо-френско-израелските империалисти се опитаха
през 1956 г. да поставят на колене народа на Египет
(сега Обединената арабска република), през 1961 г. им-
периалистите на САЩ извършиха агресия против Куба, а
сега водят престъпна война против виетнамския народ.
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В системата от мероприятия на неоколониалистите 
немаловажно място заема идеологическата агресия про-
тив силите на прогреса, социализма и мира. В служба 
на настойчивите опити на империалистите да запазят 
и да засилят експлоатацията на развиващите се стра-
ни е поставена и реакционната буржоазна идеология.

Идеолозите на буржоазията вземат всички мерки, за 
да .спънат развитието на духовното самосъзнание на на-
родите, да попречат за проникване на прогресивните 
идеи в съзнанието им и с това да разоръжат идейно 
националноосвободителното движение. Те се опитват 
да реабилитират колониализма, да представят в розова 
светлина позорната история на колониалния грабеж и 
колониалното насилие, да разкрасят, да замаскират екс- 
плоататорската същност на своите отношения със сла-
боразвитите страни и по такъв начин да попречат на 
народите от тези страни да се избавят завинаги от коло-
ниалното робство. Отново и отново те твърдят, че на-
родите на Азия, Африка и Латинска Америка не са 
способни да решават самостоятелно собствената си 
съдба, че мисията на империализма е цивилизаторска, 
че е нужно икономическо и политическо единство на 
бившите колонии с техните предишни империалистически 
господари.

За да разединят народите, да отслабят единството 
на фронта на демокрацията и прогреса и по такъв начин 
да запазят своето господство, империалистите използу-
ват едно такова изпитано оръжие на реакцията като 
национализма. Като не търпят никакви прояви на бур-
жоазния национализъм, марксизмът-ленинизмът и науч-
ният социализъм същевременно изискват да се разли-
чава национализмът на господствуващите нации (вели- 
кодържавният шовинизъм и расизмът) от национализ-
ма на потиснатите нации. Идеологията на великодър- 
жавния шовинизъм и расизма, оправдаваща господство-
то на една нация над друга, безусловно е реакционна 
и изцяло се отхвърля от научния социализъм. А нацио-
нализмът на потиснатите нации съдържа тенденция към 
борба за независимост, тенденция против империализ-
ма, която е прогресивна и затова пролетариатът я под-
държа. „Във всеки буржоазен национализъм ira една 
потисната нация — пише В. И. Лепни — има общоде- 
мократическо съдържание против потисничеството и 
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именно това съдържание ние безусловно поддържаме.*1 
Такъв е например национализмът на редица съвремен-
ни африкански и азиатски страни, прогресивната тен-
денция на който се проявява в борбата против империя- 
лизма и колониализма, против феодалната реакция н 
изостаналостта, в процеса на която борба се пробужда 
съзнанието на народа и преди всичко на милионните 
селски маси.

Същевременно в национализма постоянно се крие 
опасност от израждане на неговото демократическо съ-
държание и превръщането му във великодържавен шо-
винизъм и расизъм. Ето защо, поддържайки освободи-
телните тенденции в национализма на потиснатите 
народи, комунистите същевременно са последователни 
привърженици на пролетарския интернационализъм, кой-
то утвърждава международната солидарност, дружбата 
между трудещите се от всички раси и националности. 
Като показват решаващата роля на класовата борба 
във всяко обществено движение, без да се изключва 
и националното, като призовават към единство на тру-
дещите се от всички страни, марксистите-ленинистн 
преодоляват идеологията на буржоазния национализъм 
и утвърждават в съзнанието на народните маси проле-
тарския интернационализъм.

2. Характер и движещи сили на национално- 
освободителната революция

Националноосвободителната революция е зисш етап 
на националноосвободителната борба.

Централен^въпр о с  на всяка, включително и на нацио-
налноосвободителната, революция е въпросът за дър-
жавната длягт Пррминяпянртп на държавната власт 
от чуждестранните монополи или от техните протежета 
в_ръцете на патриотичните, националните сили на потис-
натия побрано народ е основен признак на национално- 
освободителната револ юция.

Както и всяка друга, националноосвободителната ре-
волюция възниква и се развива върху определена соцал- 
на и икономическа основа,тя решава специфични задачи,

1 В. И. Ленин. Съч., т. 20, стр. 425.
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присъщи й са определели движещи сили, т. е. ония класи, 
социални слоеве,

Характер 
на национално- 
освободителната 

революция

които вземат активно участие в нея. 
В икономиката и политическия жи-
вот на колониалните страни изцяло 
господствуваше чуждестранният им-
периализъм, който задушаваше вся-
ка проява на политическа самостоя-

телност и икономическа независимост. Господствуващи-
те тук чуждестранни монополи спъваха всякак разви-
тието на икономиката и, като й придаваха рлностряи- 
чиа, уродлив характер, превръщаха тези страпи в свой 
аграрно-суровинен придатък.

Колониалните и зависимите страни изпълняват ро-
лята на най-близък стратегически резерв на империа-
лизма, а нерядко и на бастион против растящите сили 
на световния социализъм, ролята на военен плацдарм в 
неговите агресивни стремежи. Те бяха неизчерпаем, из-
точник на евтин -еурппиии и безплатна работна сила, 
обширен и^извънредно изгоден пазар _за _пласмент.

Империалистическит~мпнопплц бпхгГптипи^тедпля« 
[ULjj в политическия живот на колониалните и зависи-
мите" страни, flö собствен произвол те назначаваха в 
уволняваха управниците^ диктуваха законите, .жестоко 
потушаваха всички .опнти на потиснатите народи за съ-
протива. Тук не можеше и дума да става закаквитои да 
било дори най-елементарни демократически права. Жес-
токо, с нищо неприкривано насилие, безграничен произ 
вол,^гълна липса на елементарни дрмпурятицни свободи. 
погазване на ЧбйёШкото'достойнство и националното са-
мосъзнание — такава е картината на политическия и 
идейния живот в колониалните и зависимите страни.

Империализмът действува в колониалните и зависи-
мите страни не само като непосредствен потисник на 
народите в тези страни, като душител на всякакви 
прояви на самостоятелност в техния икономически и 
политически живот, но и като главна опора на вътреш-
ните реакционни сили и преди всичко на носителите 
на феодалните и дофеодалните отношения -- едрите 
земевладелци и племенните вождове.

Ето защо империализмът, чуждестранните, монополи 
са главният враг на потиснатите народи; ето зашо на- 
ционалноосвободителните революции имат ярко изра-
зен антиимпериалистически характер.....................
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Ликвидирпнр на пплитпирскптп и иконпмиир^атл 
господства ка-иуждестоанния империализъм. извпюпяяа 
на политическа независимост и икономическа самостоя-
телност и създаване по такъв начин на суверенна на-
ционална държава — такава е главната задача на на-
ционал ноосвободителните реяплшиии

"“Унищожаването на гнета на монополите е невъзмож-
но обаче, без да се ликвидират остатъците от феода-
лизма и племенните, дофеодални отношения, носителите 
на които бяха главната социална опора на империализ-
ма в самите колониални и зависими страни. Ето защо 
нацшжддноосвободителните революции имат и анти-
феодален характер. Ликвидирането на остатъците от 
добиржоазни отношения, които спъват развитието на 
икономиката и на политическия живот, е още една важ- 
наГзадача на лационалноосвободителните революции.

Решаването на толкова големите и сложни задачи е 
немислимо, без да се привлекат широките народни ма-
си, които са истински творци на историческия процес. 
Ето защо изкореняването на остатъците от колониалното 
господство във вътрешнополитическия живот и демокра-
тизацията наОбщест^ния дк:ц0ог~сатретата важна за-
дача на ^националноосвободителната револкмГия, коятл 
слелоият^дцд- придобива демократйири уяряктрр

И така, националноосвободителната революция е ан-
тиимпериалистическа, антифеодална и демократическа 
по своя характер. Тя, както писа В. И. Ленин, решава 
„задачи демократически, задачи за смъкване на чуждо- 
националния гнет“х

Общодемократическият, антиимпериалистически и ан-
тифеодален ^характер на националноосвободителната 
революция е обусловен не само от задачите, които тя 
си поставя, но и отония социални сили, които са приз-
вани да осъществят тези задачи, т. eLот движещите сили 
на революцията. Нека разгледаме тези движещи сили.

Преди да говорим за движещите
Движеши сили сили на националноосвободителната
на национално-

освободителната 
революция

революция, трябва да отбележим, 
че колониалните и зависимите стра-
ни бяха на различни равнища на

икономическо и политическо развитие. Едни от тях мо-
жем да причислим към разряда на аграрноиндустриал-

1 В. И. Ленин. Съч., т. 23, стр. 54.

131



ните; други бяха изостанали аграрни страни, без що- 
годе развита промишленост, трети (и те са мнозинство-
то) ~ крайно изостанали аграрни страни, в които се 
бяха запазили силни остатъци от феодални и дофеодал- 
ни (патриархални) отношения. Съответно твърде .раз-
нообразен е и социалният съгтяв ня мягелението на тези 
страни.

При все това във всички тия страни, наистина в 
различно количество и състояние, има работническа 
класа и селяни, наиионалня буржоазия и дребна град-
ска буржоазия, национална интелигенция (гражданска 
и военна, студенти), феодали и проимпериалистическа 
(компрадорска) буржоазия. Всички тези класи н об- 
шествени сили, с изключение на проимпериалистическа- 
та буржоазия и феодалната върхушка, изпитват гнета 
на чуждестранните монополи и затова в една или друга 
степен вземат участие в националноосвободителната ре-
волюция. Разбира се, всяка от класите и обществените 
П>упи се очличава с различно разбиране на задачите 
цр революцията и преследва в нея освен~ОбЩ0н а ци он а л- 
ните и свои собствени социални целЗГ

Една от основните движещи сили на революцията 
е работническата класа, чиято численост постоянно ра-
сте. При това трябва да се има предвид, че числеността 
на работническата класа, нейната организационна спло-
теност и равнището на нейното съзнание в различните 
страни не са еднакви. Поради това не са еднакви и ро-
лята и значението й в националноосвободителните ре-
волюции. едни страни пролетариатът не само се е 
формирал като класа, не само се е сплотил организа-
ционно и идейно, но и, ръководен от марксистките пар-
тии, завоюва ръководна роля п иянипнялноосвободител- 
ната революция и осигури прерастването й в социали-
стическа революция (социалистическите СТрДНа в"А.зия). 
fe други страни пролетариатът е много важна движе-
ща сила на революцията, която обединява всички про- 
гресивни слоеве;на нацията и преди всичко селяните., 
К трети страни Пролетариатът, макар и да се~е форми- 
рал, не е получил шие ръководна роля в^обществото, 
не е обединил около себе си прогресивните сили на на-
цията. Има най-после и още една група страни (главно 
африкански), в които пролетариатът едва сетя яяпдиня 
да се консолидира като класа, да се организира. Пора-
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ди своята малочисленэст, организационна и идейна 
слабост той засега не може да окаже решавашо въз-
действие върху хода и резултатите на националноосво 
бодителнатя бпрАя

Но нъв_всиики без изключение зависими страни про-
летариатът поради своето обективно положение в об- 
шестватоё^наи-революционната обществена сила. най- 
эаинтересована да бъде доведена докрай национално- 
освободителната революция. Това се разбира от само 
себе си: избавянето от гнета на чуждестранните моно-
поли, демократизацията на целия обществен и държа-
вен живот създава благоприятни възможности да ce 
води борба за осъществяване на историческата цел на 
пролетариата — социализма.

В хода на националноосвободителната борба работ-
ническата класа укрепва своите редове, организира се, 
придобива политически опит. Расте нейното класово 
съзнание, формира се и укрепва нейният съюз с непро- 
летарските слоеве на трудещите се. Организират се и 
крепнат нейните организации — професионални, мла-
дежки и др. Националноосвободителните революции 
служат на пролетариата като добра, .школа за бъдешите 
соцйални битки за социализъм.

Най-масовата, а в редица страни и основна движеща 
силя ня -ыяпипнялноосвобтитрпиите революции са се-
ляните.

Селяните в колониалните и зависимите страни се на-
мират в крайно тежко, просто в безизходно положение. 
Лишени от земя, ^селяните бяха принудени при зароб-
ващи условия да наемат земя от притежаващите несмет-
ни поземлени богатства Феодали, като им плащаха за 
аренда от 40 до 80 процента от реколтата.

Освен това селяните се намираха под ярема на чуж-
дестранните монополи, които владееха огромни площи 
земя и в тесен съюз с местните феодали грабеха и ра-
зораваха селяните, като трупаха от експлоатирането им 
огромни печалби. Обеднявайки и разорявайки се. 
селяните cè лишаваха от своите нищожни парчета земя 
и постоянно попълваха и без това огромната армия от 
селски паупери.

Аграрният проблем в колониалните и зависимите 
страни е най-острият социален проблем. Селяните тук 
са кръвно заинтересовани да бъде ликвидиран^ собстшГ 
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ността на монополите, на местните феодали и племен-
ната аристокрация върху земята, да получат възмож-
ност да се трудят на тази земя и да се ползуват от
резултатите на своя труд. Естествено, че селяните прел-
£тяиляиат антиимпериалистическа, и ?цтифеод? .™я
заинтересована да бъде унищожено политическото и
икономическото господство на чуждестранния капитал,
а така също и господството на феодално-зс-мевладелска-
та клася и пле^м^ят^^и^^пкряйия, па бъдат извър-
шени дълбоки аграрни преобразования.

Положението на буржоазията в тези страни е твър-
де противоречиво.

Известно е, че за развитието на националната ико-
номика тук по най-различен начин пречеха както чуж-
дестранните монополи, така и местните феодали. Ето
защо оная част от буржоазията, която е заинтересована
от икономическото развитие на страната^участвува ак-
тивно в националноосвободителната революция, особе-
но в борбата за политическа независимост, пллучн
то национална буржоазия, за разлика от проимпериа-
листическата, антинационалната (понякога я наричат
компрадорска) буржоазия, която е тясно свързана с
чуждестранните монополи и предава общонационални-
те интереси.

Борейки се в националноосвободителната революция
аа своите собствени класови интереси и преди всичко
sa развитие на национална капиталистическа икономи-
ка, за свое политическо господство в обществото, нацио-
налната буржоазия—изразява—същевременно и някои
общонационални интереси, тъй като тя може да постиг-
не своите класови цели само при условие, че се осво-
боди от господството на чуждестранния империализъм
н местния феодализъм. Антиимпериалистическите, анти-

  феодалните стррмржн чя ц*чнонялн?тя буржоазия во-
  дят до с ъвпяпям р ня интересите й с интррргите на ця-
  лата нация, на широките народни маси.

1Гри това трябва да се има предвид противоречи-
востта, двойствеността на националната буржоазия. За-
интересована от борбата с чуждестранния империали-
зъм и вътрешните сили, поддържащи империализма, и
преди всичко феодалната и родовата аристокрация, на-
ционалната буржоазия върви заедно с народа, с тру-
дещите се маси, опира се на тях, използува ревоЛюцион-



ната им енергия за постигане на собствените си цели. 
Същевременно тя се бои от революционната работниче-
ска клася ii селяните. защото вижда в тях заплаха за 
своите експлоататорски интереси, и затова сс стреми 
да _рграничи революцията в тесните рамки на "своите 
интереси, да спъне нейното развитие и да го насочи до-
капиталистически път.

Твърде многочислени и влиятелни в колониалните 
и зависимите страни, особено в африканските страни, са 
така наречените междинни (дребнобуржоазни) слое* 
ве^зг- домашни производители, занаятчии, дребни тър-
говци и др.

Поради изостаналостта на икономическото развитие 
междинните слоеве заемат доста чувствително място в 
икономиката, тъй като те произвеждат в своите малки 
предприятия значително количество нужни на населе-
нието предмети. Предимно в техни ръце са съсредото-
чени битовото обслужване, търговията на дребно и т. и. 
Според ролята им в икономиката се чувствува и ролята 
им в политическия живот. Ето защо съдбата на нацио-
налноосвободителната революция до известна степен за-
виси и от позициите на междинните слоеве, от това на 
страната на кои сили, прогресивните или реакционните, 
ще застанат те.

По своята социална същност тези слоеве са твърда 
противоречиви. От една страна, те притежават собстве-
ност, макар обикновено твърде незначителна, и това до 
известна степен ги сближава с буржоазията. От друга 
страна, те са принудени да се трудят, със собствен труд 
да си изкарват средства за живот, което ги прави твър-
де бл^З]О1 до работниците, а още повече до селяните. 
При това, както и другите трудещи се, междинните слое-
ве са безпощадно експлоатирани както от чуждестран-
ните империалисти, така и от местните богаташи. Естест-
вено е, че абсолютното мнозинство от представителите 
на тези междинни слоеве е настроено радикално и взема 
участие в националноосвободителната революция, то е 
заинтересовано от пълната победа на революцията.

Значителна, а понякога и ръководна роля в нацио-
налноосвободителната революция играе наиионалнпда- 
люкратическата интелигениия — дейците на науката ■ 
културата, част от чиновничеството, прогресивното офи-
церство» студенти, служещи и др. Особено голяма • 
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нейната роля в ония страни, където работническата 
класа не се е оформила като самостоятелна сила, а на-
ционалната бур; оазия или е слаба, или води проимпе- 
риалистическа политика, както става в повечето африкан-
ски страни. В тези условия представителите на инте-
лигенцията нерядко застават начело на революцията и 
държавата, например в ОАР, Мали, Гвинея и някои 
други страни.

Такива са в общи черти движещите сили на нацио-
налноосвободителната революция. Съотношението и ро-
лята на тези сили в революцията не са еднакви в раз-
лични ? страни псради различията в тяхната история 
н равнището на социално-икономическото им развитие. 
С развитието на революцията това съотношение се 
изменяше и във всяка отделна страна. Ето защо към 
анализа на движещите сили на революцията в една или 
друга страна трябва да подхождаме конкретно-истори-
чески, с оглед на вътрешните и международните условия.

3. Извоюването на икономическа самостоятелност — 
важна задача на революцията

Извоюването на политическа независимост, освобож-
даването от политическото господство на империализма 
е съдържанието на първия, началния етап на национал-
ноосвободителната революция. На този етап, който в 
редица развиващи се сграни е успешно завършен, дър-
жавната власт премина от ръцете на чуждестранната 
империалистическа буржоазия и местната феодална или 
родово-племенна върхушка ръцете на патриотичните 
сили на капията. Постигането на политическа независи-
мост и образуването на суверенни национални държа-
ви в Азия, Африка и Латинска Америка е много важен 
политически резултат от разпадането на колониалната 
система на империализма.

Извоюването на политическа независимост обаче не 
е единствената задача на националноосвободителната 
революция. Важно е да се затвърдят постигнатите за-
воевания, да се ликвидира завинаги зависимостта от 
чуждестранните монополи, което е немислимо без ико-
номическа самостоятелност. Идеолозите на империализ-
ма, писа В. И. Ленин, обикновено „разсъждават за на- 
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ционалното освобождение..., оставяйки в сянка иконо 
мическото освобождение. А всъщност това последните 
е именно главното“1.

Нов етап * 
в развитието 

на революцията

към собствената си 
ма, те пресичаха и

Империалистите не пожалиха силя, 
за да увековечат господството си 
в колониалните и зависимите стра-
ни, за да ги привържат завинаги 
икономическа и политическа систе- 
най-малките опити на потиснатите 

народи да развият националната си икономика и особе-
но промишлеността.

Империализмът върна далеч назад десетки страни 
в Африка, Азия и Латинска Америка, чиято икономика 
с редки изключения и досега още е на твърде ниско 
равнище на развитие. В тези страни, където живеят над 
две трети от населението на несоциалистическия свят, 
се произвеждат едва около 20 процента от продукцията 
на обработващата промишленост, около 3 процента от 
машините и съоръженията и 5 процента от метала на 
капиталистическия свят, при това значителна част от 
промишлените предприятия на развиващите се страни 
принадлежат на чуждестранния империализъм.

Напълно естествено е, че само като освободят своята 
икономика от пресата на чуждестранните монополи, на-
родите на развиващите се страни могат да използуват 
в свой интерес огромните природни ресурси, могат да 
се трудяг за себе си. а не за печалбите на чуждестран-
ните империалисти. И затова има само един път — пъ-
тя на развитие на собствена национална икономика. Ако 
останат икономически зависими от империализма, наро-
дите на освободилите се страни не могат да вървят по 
пътя на социално-икономическия прогрес. Нещо пове-
че, икономическата зависимост е постоянна и сериозна 
заплаха и за тяхната политическа самостоятелност.

Постигането на икономическа самостоятелност е съ-
държанието на новияt втория етап в развитието на 
националноосвооодителчата революция. _

Едно от най-радикалните средства за освобождение 
от икономическа зависимост е национализаиията. т^е, 
преминаването на промишлените предприятия, транс-
порта, съобщенията, банките, търговските и комунал- 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 18, стр. 402.
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ните предприятия, училищата и учебните заведения в
собственост на държавата. -Резултат от национализа-
цията е създаването на държавен сектор в икономи-
ката.

ОАР, Алжир, Бирма, Мали, Гвинея и други освобо-
дили се държави постигнаха чувствителни успехи в
национализацията, при това тук беше национализирана
преди всичко собствеността на чуждестранните монопо-
ли, както и собствеността на проимпериалистическата
част от местната буржоазия. Национализацията, създа-
ването на държавен сектор в икономиката даде възмож-
ност на освободилите се страни да решават самостоя-
телно някои въпроси на икономическия живот, да влияят
върху него, да пристъпят към организиране на плани-
рана икономика. По такъв начин беше нанесен серио-
зен удар на колониалната експлоатация, а възможно-
стите на чуждестранния капитал да оказва решаващо
въздействие върху икономическото им развитие бяха в
значителна степен подкопани.

Тъй като условията често пъти не позволяват на
една или друга развиваща се държава веднага да на-
ционализира напълно или поне значителна част от соб-
ствеността на чуждестранните монополи, то наред с
национализацията държавата упражнява за известно
време определен контрол върху тяхната дейност, огра-
ничава възможностите за експлоатация на населението
и на природните богатства на страната. Нерядко се съз-
дават смесени предприятия, собственици на които са
едновременно и държавата, и частният капитал, вклю-
чително и чуждестранният.

Социалната природа на държавния сектор в раз-
личните страни не е еднаква и зависи от това, какво с
съотношението на класовите сили в една или друга
страна, какви обществени сили са на власт. Държавният
сектор може да бъде основа за развитието на национал-
ната икономика, важен фактор за ликвидиране на ней-
ната зависимост от чуждестранните монополи само то-
гава, когато са на власт патриотичните, демократичните
сили, когато национализацията се извършва в интерес
на нацията, в интерес на народните маси.

   Извоюването на икономическа самостоятелност е
възможно само чрез създаване на високоразвита нацио-
нална икономика, чрез индустриализация.
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Индустриализацията осигурява преустройство на
всички отрасли от икономиката на слаборазвитите сбра-
ни, включително и на селското стопанство; върху съвре*
иеина техническа база осигурява висока производител-
ност на труда. Тя е основа за укрепване на отбраната
на страната, база за прогреса на науката, техниката и
културата. Само чрез индустриализацията може да се
преодолее досегашната изостаналост на освободилите
се страни, да се избавят те от незавидната роля на аг-
рарно-суровинни придатъци на империалистическите
страни и да получат истинска самостоятелност. Инду-
стриализацията е необходимо условие, за да се повиши
благосъстоянието на народа.

Редица освободили се страни правят първите си
крачки по пътя на индустриализацията. Използувайки
вътрешните ресурси и помощта на други» особено на
социалистическите страни, те създават енергетична ба-
за, съвременни отрасли на промишлеността, развиват
преди всичко ония отрасли, които имат особено голямо
значение за страната и съдействуват за постигането
на икономическа самостоятелност.

Важна съставна част от програмата за постигане на
икономическа самостоятелност на освободилите се стра-
ни е да rg реши в полза на наоода агрпрннпт яъпра^
да се* извършат дълбоки аграрни преобразования. Из-
вестно е, че в повечето освободили се страни най-доб-
рите плодородни земи принадлежаха, а нерядко и сега
принадлежат, на чуждестранните монополи, на мест-
ните феодали и родовата аристокрация. Господството на
монополите, наличието на феодални и дофеодални отно-
шения сериозно спъват развитието на икономиката, тъй
като поради едностранчивостта и монокултурността си
селското стопанство не може да осигури суровини на
промишлеността и продоволствие на населението.

Във връзка с това същността на аграрния въпрос в
освободилите се страни се състои в това, да се ликви*
дират феодалните и дофеодалните отношения в земеде-
лието, да се ликвидира дофеодалната, феодалната и
чуждестранната собственост върху земята, да се даде
на селяните възможност да обработват тази земя и да  
им се оказва помощ при обработването й.

Както показва натрупаният вече опит,, конкретните
пътища на аграрните преобразования могат да бъдат

Î39



различни. В редица освсГодили се страни (Бирма, Обе*
динената арабска република и др.) се извършват дъл-
боки аграрни реформи, които имат за цел да ограничат
рязко размерите на земевладението и да предадат зе-
мите, конфискувани от едрите земевладелци и чужде-
странните империалисту в ръцете на селяните. Най-ра-
дикална форма на аграрни преобразования е коопери-
рането на селското стопанство, което започва да се из-
вършва в някои освободили се страни.

Трябва да отбележим, че аграрният проблем в ре-
дица освободили се страни оше далеч не е решен и за-
това неговото решение си остава една от важните за-
дачи на националноосвободителната революция.

Икономическото развитие е немислимо без широка
демократизация на обществения и държавния живот,
без привличане на широките народни маси към участие
в строителството, без повишаване на образованието и
културата им.

Решаването на най-важните социално-икономически
 задачи на националноосвободителната революция ста-
ва в остра борба между социалните сили. Докато из-
воюването на политическа независимост, която е съдър-

  жанието на първия етап на революцията, се извършваше
с усилията на всички патриотични сили на нацията в
борба против'чуждест ранния империализъм, задачата
за извоюване на икономическа независимост, която е
съдържание на втория етап на революцията, се решава
не само в борба с империализма, но и а борба между
различните класи и социални слоеве в самата страна.
В същността си тази борба е борба за пътищата и ме-

  тодите на икономическото освобождение, за пътищата
и методите на по-нататъшното развитие на обществото.

А какви са тези пътища? Какви перспективи откри-
ват те пред освободилите се народи?

4. Двата възможни пътя за развитие —
капиталистически и некапиталистически

Да се избере пътят на развитие на освободилите се
народи, е важен и основен въпрос, решението на който
е свързано със сблъскване, с борба на обществените
сили, защото различните класи и партии предлагат раз-
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лично решение на този въпрос. Реакционните сили, вклю-
чително и преди всичко едрата буржоазия и земевла-
делците. се стремят да насочат развитието на нацията
по капиталистически път, да запазят привилегиите си»
частната собственост и експлоатацията. При това реак-
цията се опира на икономическата, финансовата и воен-
ната подкрепа на империализма.

Прогресивните сили на обществото, и прели всичко
работническата класа и трудовите селяни, се стремят
да предпазят народите от машинациите на империализ-
ма. да насочат страната по пътя на истинската незави-
симост, по пътя на процъфтяването и прогреса.

От собствен опит народите на освободилите се стра-
ни все повече се убеждават, че само по пътя на нека-
питалистического развитие е възможно национално въз-
раждане и обществен прогрес.

Народите на освободилите се
Народнге отхвърлят страни мразят капитализма. Твър-

де пресни са в паметта им ужасите
на колониализма, твърде скъпо заплатиха те за своята
свобода. Опитът на историята показа, че капитализмът,
империализмът са кървави войни и колониално разбой-
ничество, експлоатация и безработица, глад и мизерия.
Капитализмът е враг на демокрацията и прогреса. Ето
защо народите така решително отхвърлят капитализма
в каквито и привлекателни одежди да го обличат него-
вите идеологически защитници, с каквито и ласкави епи-
тети („народен капитализъм“, „общество на всеобщото
благосъстояние“ и др.) да го награждават. Непопуляр-
ността на капитализма е толкова очевидна, че не могат
да не я признаят дори самите официални империалисти-
чески кръгове. Както съобщи американският вестник
„Ню Йорк таймс“, в обзорния доклад, съставен от ин-
формационната агенция на САЩ. със Съжаление се
констатира, че „колкото повече пашата пропаганда
рекламира достойнствата на капитализма и напада со-
циализма, толкова по-малко се харесваме на света“.
В този доклад, в който се анализират изводите на съ-
трудници на агенцията, направили анкета на общест-
веното мнение в двете полукълба, се казва: „Капита-
лизмът е зло. Съединените щати са главната капитали-
стическа страна. Следователно Съединените щати също
са зло." „Дори за милионите немарксисти, продължава  
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вестникът, капитализмът е ругателна дума... за тях 
тази дума означава незначителна грижа за бедните, не-
справедливо разпределение на богатствата и прекомерно 
влияние на богатите.“

Че народите не приемат капиталистическия път нн 
развитие, показва и дълбоката криза, обхванала редица 
освободили се страни, вървящи по пътя на капитали-
зма, г. е. по същия път, който отговаря на интереси-
те на империалистите и на техните привърженици и 
не оставя на народа нищо освен мизерия и експлоа-
тация.

Да вземем за пример Мароко, където в резултат на 
капиталистическата политика на правителството се раз-
рази сега дълбока криза, която обхвана икономиката, 
финансите, социално-политическия живот. Тази криза 
рязко влоши и без това плачевното положение на на-
родните маси. Достатъчно е да се каже, че от 1958 до 
1963 г. животът поскъпна с 40 процента, докато работ-
ната заплата фактически е замразена. Катастрофално 
порасна безработицата. В тази страна с 13 милиона на-
селение всеки пети мъж и всяка втора жена са напълно 
безработни. Не по-добре стоят работите и в редица 
други освободили се страни, тръгнали по капиталисти-
ческия път.

Естествено, че народите са против капитализма, про-
тив капиталистическия път. Но има и друг, некапита-
листически път на развитие. Нека видим какво пред-
ставлява този път, какви предимства дава на освободи-
лите се народи.

Възможността за преминаване на 
Историческият опит изостаналите по-рано страни към 

от развитието социализма, прескачайки капитали- 
ски път етическия стадии изобщо или ста-

дия на промишлено развития капи-
тализъм, бе обоснована от В. И. Ленин, при това той 
свърза тази възможност с възникването и развитието 
на социализма в други, по-развити страни, пролетариа-
тът на които е призван да оказва всестранна помощ на 
народите, изостанали в своето икономическо и политиче-
ско развитие. »... Изостаналите страни — пише В. И. 
Ленин — могат с помощта на пролетариата на напред-
налите страни да преминат към съветски строй и през 
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определени степени на развитие •— към комунизъм, ка-
то избягнат капиталистическия стадий на развитие.“1

Тази Ленинова теза е прилагане на марксистката 
теория за социалистическата революция към специфич-
ните условия на страните, които не са достигнали капи-
талистическо равнище на развитие, израз на особеното, 
специфичното в условията и формите па преминавана 
на тези страни към социализъм.

Сега Лениновите постановки, че е възможно некапи- 
талистическо развитие на изостаналите страни, са осъ-
ществени практически. От 65 милиона неруско населе-
ние в Русия през 1917 г., 25 милиона, живеещи в коло-
ниалните покрайнини на Средна Азия, се намираха на 
докапиталистически стадий на развитие, запазвайки не 
само феодалния и полуфеодалння начин на производ-
ство, но и родовия бит. Измина само половин век и 
тези покрайнини с помощта на народите-братя, и пре-
ди всичко па руския народ, се превърнаха в цветущи 
социалистически републики с високоразвита индустрия» 
селско стопанство и култура. В тези републики са съз-
дадени нови съвременни отрасли на промишлеността — 
металургичен, автомобилен, електротехнически и др. Из-
мени се и селското стопанство: то стана колективно и 
високомеханизирано. Преодоляна е културната изоста-
налост, израснаха квалифицирани национални кадри. 
По равнище на културно развитие съветските републи-
ки оставиха зад себе си не само източните капитали-
стически страни, но и някои развити западни капитали-
стически страни.

Пътя от феодална изостаналост към социализъм из* 
мина полуколониалнага в миналото Монголия, която с 
помощта на Съветския съюз и другите социалистиче-
ски страни си поставя за задача в най-близко бъдеще 
да се превърне вече в развита индустриално-аграрна 
държава.

Опитът на съветските републики от Средна Азия>и 
опитът на Монголия нагледно показва какво може да 
постигне с помощта на народите братя един изостанал 
в миналото народ, освободен от ярема на колониализ-
ма и експлоатацията. Този опит сега учи освободилите 
се народи на Азия, Африка и Латинска Америка кцк,

1 В. И. Ленин. Съч., т. 31, стр. 238.
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пъ- 
на-

по какъв път могат да се избягнат чудовищните мъки 
на капиталистическото развитие. Този опит учи, че 
тят към истинска независимост и прогрес на тези 
роди е некапиталистическият път.

Какво представлява некапиталистическият път? 
Некапиталистическият път е
към социализма за страни, недо- 
стигнали капиталистическия ста-
дий на развитие, път към социа- 

капитализма изобщо или стадия на

Същногт 
на некапиталистнче- 

ческия път

път

лизма, прескачащ 
развития капитализъм при условие, че има диктатура на 
пролетариата или че социализмът е* победил в други 
страни.

Известно е, че преходът към социализма се извърш-
ва в резултат на социалистическа революция, за която 
са необходими определени материални и класови пред-
поставки (съответно равнище на икономическо разви-
тие, наличие на развита политически активна работни-
ческа класа, ръководена от марксистка партия и др.). 
Тези предпоставки обикновено съзряват през капитали-
стическия стадий на развитие и затова в развитите ка-
питалистически страни е възможно непосредствено пре-
минаване към социалистическа революция.

Друго е положението в добуржоазните страни, как-
вито са повечето млади суверенни държави. Тук не са 
съзрели още предпоставките за решаване задачите на 
социалистическата революция и затова за преминаване 
към социализма е необходим определен период на под- 
Тотовка, в процеса на който именно се създават мате-
риални и класов~и^уеловия за ирехшГкъм социализма. 
Тбзи период, в прсйеса на който се пристъпва към—ре-
шителни социалистически преобразования, е задължи-
телна черта на цекапиталистическото развитие.

Извършващите се в този начален период социално- 
икономически процеси (развитие на икономиката и 
обусловеното от това развитие прегрупиране на класо-
вите сили в полза на трудещите се маси, и прели всич-
ко на работническата класа) до известна степен са 
аналогични проиеси, характерни за капиталистическото 
развитие. Обаче в условията на некапиталистическия 
път на развитие тези процеси протичат много по-бързо, 
при това народните маси (и това е главното) са изба-
вени тук от значителна част от страданията, които те 
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изпитват в условията на капиталистическото развитие. 
Същевременно оше през този начален етап на некапи-
талистический път наред с преобразованията от.бур- 
жоазнодемократичен характер се извършват преобразо-
вания, които имат социалистическа същност (огранича-
ване на частния капитал и на експлоатацията, преда-
ване на част от средствата за производство под наро-
ден контрол и управление, планиране на икономиката 
и др./, макар те да нямат още решаващо значение и 
да не определят социално-икономическия облик на об-
ществото като цяло.

Ясно е, че съотношението на буржоазно-демократи-
ческите и социалистическите преобразования в начал-
ния етап на некапиталистический път, тяхната тежест 
и значение в развитието на обществото в различните 
страни не са еднакви, което зависи от равнището на 
тяхното икономическо и социално развитие и от съотно-
шението на класовите сили. Същевременни ипдниието 
на социалистически преобразования. каквато _и па е 
тяхната дълбочина и форма, р иАпбулпим признак на 
^капиталистическия път^ Липсата на преобразования 
от този вид показва, че обществото се развива по обик-
новения капиталистически път.

След началния етап, в който преобладават буржоаз-
но-демократическите преобразования»настъпва нов етап, 
етап на решителни социалистически преобразования във 
всички области на обществения живот, етап на непо-
средствено преминаване към социализма.

Социалистическите преобразования придобиват ре-
шаващо значение, некапиталистическият път се утвърж-
дава, обществото окончателно тръгва по пътя на социа-
листическото развитие. Национално-освободителната 
революция прераства в социалистическа революция.

Колко бързо ще настъпи този нов етап, зависи or 
това, колко активно народните маси ще участвуват в 
революцията, колко дълбоки са демократическите пре-
образования в обществения и държавния живот, колко 
бързо ще расте ролята на работническата класа и ще 
укрепва нейният съюз със селяните, колко бързо ръко-
водното ядро на революцията ще стане изразител на 
стремежите на трудещите се маси.

И така, соииално-икономическото съдържание на 
некапиталистичсски път като цяло е завършване на на- 
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ционалноосвободителната революция и създаване на 
материалните и класовите предпоставки за социализма, 
а след това и прерастване на националноосвободител-
ната революция в социалистическа.

Важно е да подчертаем, че некапиталистическият 
път е възможен само в съвременната епоха, епохата 
на прехода на човечеството от капитализма към социа-
лизма, когато съществува световна социалистическа си-
стема, на чиято безкористна и всестранна помощ се 
опират страните, тръгнали по некапиталистически път. 
„... Развитието на изостаналите страни — пише В. И. 
Ленин — може да излезе от сегашния си стадий, когато 
победоносният пролетариат на съветските републики 
протегне ръка на тези маси и ще може да им окаже 
подкрепа.“1

Освободилнте се 
народи избират 

социализма

Широките народни слоеве, труде-
щите се маси в освободилите се 
страни от собствен опит все пове-
че се убеждават, че капиталисти-

ческият път е път на страдания. Народните маси все 
по-ясно започват да осъзнават, че единственият път към 
свободата и щастието на народите е социализмът. Са-
мо социализмът може да ликвидира вековната изоста-
налост на освободилите се страни и да осигури бърз 
подем на тяхната икономика и култура, да задоволи 
материалните и духовните потребности на народа, за-
винаги да го избави от експлоатацията, мизерията и 
глада, от опасността от една нова световна война.

Ратуващата за капиталистически път на развитие 
буржоазия със задълбочаването на революцията се 
оказва все по-неспособна да оглави борбата против 
империализма, борбата за обществен прогрес, нещо по-
вече — в някои страни тя се оказа неспособна да оси-
гури политическа самостоятелност. А що се отнася до 
социално-икономическите преобразования, тук буржоа-
зията разкри своята несъстоятелност. Като експлоата- 
торска класа, тя се страхува да не изгуби собственост-
та и привилегиите си, страхува се от революционния 
народ. Тя е против национализацията, не предприема 
решителни крачки за решаване на аграрния въпрос, за 
скъсване с колониалната структура в икономиката и 

1 Ö. Я. Ленин. Съч., т. 31, стр. 237.
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обществения живот, за широка демократизация. По та-
къв начин политиката на буржоазията предизвиква раз-
очарование и недоверие сред народните маси, тласка ги 
към по-решителни акции не само против чуждестран-
ния империализъм, но и против собствената си бур-
жоазия.

Както е отбелязано в резолюцията на XXIII конгрес 
на КПСС, новият живот в страните» освободили се от 
колониално иго, се ражда в ожесточени схватки с ко-
варния империалистически враг, със силите на вътреш-
ната реакция, която, опирайки се на подкрепата на им-
периализма, се стреми да насочи младите държави по 
капиталистически път. Но народите все по-решително 
свързват перспективите за пълна победа на национал-
ноосвободителната революция, за ликвидиране на ве-
ковната изостаналост и подобряване на живота си с 
некапиталистический път на развитие.

Изразявайки волята на народните маси, тяхното ог-
ромно тежнение към социализма, техния стремеж към 
нов, щастлив живот, ръководителите на редица осво-
бодили се страни — Алжир, Бирма, Гвинея, Конго 
(Бразавил), Мали, ОАР — заявиха за стремежа на 
своите народи да вървят по некапиталистически път на 
развитие.-В тези страни се провеждат мероприятия от 
антикапиталистически, социалистически характер. Чрез 
национализацията се създава държавен сектор, в раз-
витието на икономиката се въвежда плановото начало. 
От икономиката се изтласква чуждестранният капитал; 
ограничава се експлоатацията, подкопават се икономи-
ческите позиции на местната буржоазия; експлоататор- 
ските класи се лишават от влияние върху политическия 
живот; върху основата на индустриализацията се съз-
дава национална икономика; провеждат се аграрни пре-
образования, и по-специално коопериране на селяните, 
води се самостоятелна, антиимпериалистическа външна 
политика, установяват се приятелски взаимоотношения 
и сътрудничество със социалистическите страни и т. и.

Сериозно внимание се отделя за повишаване на бла-
госъстоянието и културата на, народите, за развитие на 
просветата, образованието, здравеопазването, за подго-
товка на технически и научни кадри.

В процеса на създаването на национална икономи-
ка, особено на промишленост, се формират материал- 
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ките предпоставки на социализма — съвременната мате-
риално-техническа база. Но създаването на материал-
ните предпоставки означава едновременно съзряване и 
на социалните предпоставки на социализма: с разви-
тието на промишлеността възниква и се развива работ-
ническата класа, засилва се нейната роля в обществото, 
заражда се и укрепва нейният съюз с непролетарските 
слоеве и особено със селяните.

Нарастването на ролята на работническата класа не 
означава, че тя винаги и навсякъде, във всички етапи 
на движението по некапиталистически път е ръководна 
сила на обществото. Тъй като в повечето от развива-
щите се страни работническата класа е малобройна и 
слаба в организационно и идейно отношение и току-що 
излиза на арената на активната политическа дейност, 
движението по некапиталистически път, особено в на-
чалния му етап, може да бъде ръководено не от работ-
ническата класа, а от революционнодемократичните 
сили.

Изборът на пътя за развитие на освободилите се 
страни е свързан с остра идеологическа борба. Тази 
борба намира по-специално израз в това, че различни-
те класи си представят по различен начин социализма, 
пътищата и средствата за неговото постигане. Поня-
кога тези възгледи са твърде далеч от научния социа-
лизъм, а нерядко служат и за прикритие, за маскиров-
ка на стремежите на буржоазията да насочи развитие-
то на една или друга страна по капиталистически път. 
Това обаче не значи, че марксистите, комунистите из-
цяло отхвърлят немарксистките представи за социа-
лизма. В тези представи се съдържа прогресивен стре-
меж да се сложи край на капитализма и експлоатация-
та, да се създаде общество, основано върху колектив-
ната собственост. Комунистите безрезервно поддържат 
това прогресивно съдържание, тази антиимпериалисти-
ческа, антиколониалистичсска насоченост на различните 
социалистически теории. Същевременно те не се разтва-
рят в разните социални сили, които се обявяват за со-
циализъм, а се стремят да внесат във всяко социали-
стическо движение теорията и практиката на истински 
научния социализъм.

Трябва' да отбележим, че социалистическите въз-
гледи на ръководителите на редица развиващи се стра-
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ни в процеса на развитието на наиионалноосвоболител- 
ната революция претърпяха чувствителни изменения. 
Докато през началния етап те представляваха обикно-
вено чудновата смесица от елементи на научния социа-
лизъм с утопични и религиозни възгледи, сега ръково-
дителите на редица освободили се страни постепенно 
застават на позициите на научния, марксистко-ленин-
ския социализъм.

Еволюцията към марксизма-ленинизма, към науч-
ния социализъм е процес закономерен, естествен, про-
диктуван от целия ход на националноосвободителната 
революция, от обективните потребности на развиващи-
те се страни. Истинската народна революция, целта на 
която е да постигне независимост и процъфтяване на 
страната, свобода, благосъстояние и щастие на народа 
й, може да победи само върху основата на марксизма- 
ленинизма, на научния социализъм „Нашата револю-
ция — казва народният герой и ръководител на прави-
телството на Куба Фидел Кастро — направи марксиз-
ма-ленинизма свое знаме. Нас никой не ни караше, не 
ни ръководеха от друг континент. Самият живот ни по-
сочи пътя и ние тръгнахме по него без колебания и 
страх. Всяка истинска революция трябва непременно 
да върви към марксизма-ленинизма като единствена и 
истинна революционна правда, която отхвърля коло-
ниалното робство, империалистическото господство и 
експлоатацията на човек от човека."

Разбира се, би било сериозно опростяване да се 
твърди, че преминаването на революционната демокра-
ция, и по-специално на национално-демократическата 
интелигенция, на позициите на марксизма-ленинизма е 
задължително, неизбежно във всички страни и при 
всички условия. Ти е само възможно, но тази възмож-
ност ше се превърне в действителност тогава, когато 
съотношението на силите в самата страна се създават 
в полза на силите на прогреса, когато непрестанно ра-
сте ролята на работническата класа в революцията, 
когато революционната демокрация е последователен 
изразител на интересите на народните маси. Пък и сам 
по себе си този процес на преминаване е противоречив 
и сложен. Би било наивно да се мисли, че намира-
щата се на власт най-прогресивна част на революцион-
ната демокрация е овладяла марксизма-ленинизма из-

149



веднъж. Тя усвоява отначало само отделни страни на 
марксизма, при това процесът на усвояване е свързан с 
трудности, с известни отстъпления и колебания. Тези 
трудности и колебания могат да бъдат успешно прео-
долени само тогава, когато се задълбочава и разширява 
революционният процес, обективната логика на който
е поставила определена част от революционната демо-
крация на власт, когато в нейното съзнание намира 
правилно отражение това обективно развитие на рево-
люцията.

Условия, помагащи 
за преминаването 
на некапиталистн- 

чески път

Както се вижда, много освободили 
се народи отхвърлят капитализма 
и избират пекапиталистическия път 
на развитие. Характерно е, че дви-
жението по некапиталистическия 

път в съвременната епоха е подпомагано както от вът-
решни, така и от външни условия. Към първите от тях 
спадат:

обективните потребности на обществения прогрес 
на освободилите се стра«и, особено необходимостта да 
се създаде собствена национална икономика, основана 
върху постиженията на съвременната наука и техника; 

отслабването на позициите на империализма и вът-
решната реакция и укрепването на антиимпериалисти-
ческите, прогресивните социални сили, и преди всичко 
на работническата класа, засилването на влиянието на 
марксистките партии;

формирането и укрепването на съюза на работниче-
ската класа със селяните, повишаването на политиче-
ската активност, класовото и националното самосъзна-
ние на трудещите сеч разпространяването в тяхната сре-
да на социалистическите идеи;

развитието на демокрацията в обществения и дър-
жавния живот и по-специално на профсъюзното движе-
ние и другите демократични организации;

неспособността на буржоазията да оглави радикал-
ни социално-икономически преобразования, да осигури 
политическа и икономическа независимост;

възможността за преминаване на ръководителите на 
освободилите се страни на радикални позиции, за ево-
люирането им към научния социализъм.

Твърде благоприятни за движението на освободили- 
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те се страни по пътя към социализма са и външните 
условия. Към тях спадат:

рязкото отслабване на силите на международния 
империализъм и нарастването на силите на световния 
социализъм;

успехите на социалистическата система в икономи-
ческото развитие, в повишаването на благосъстоянието 
и културното равнище на народа;

богатият опит на социалистическото строителство и 
особено опитът на некапиталистическото развитие на 
изостаналите по-рано страни;

крепнещото единство на освободилите се страни със 
световната социалистическа система и с международ-
ното комунистическо и работническо движение, както 
и единството между самите развиващи се страни в об-
щата борба срещу империализма;

всестранната и безкористна помощ за потиснатите 
по-рано народи от страна на световния социализъм;

съвременната научно-техническа революция, спома-
гаща за ускоряване движението на освободилите се 
страни от изостаналост към прогрес.

Наличието на тези благоприятни условия съвсем не 
означава, че преминаването на некапиталистически път 
на развитие ще се извърши от само себе си, автома-
тично. Движението по некапиталистически път иска от 
патриотичните сили огромни усилия, героична борба и 
напрегнат труд.



ПЕТА ГЛАВА

СВЕТОВНИЯТ 
РЕВОЛЮЦИОНЕН ПРОЦЕС 
И МИРНОТО СЪВМЕСТНО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ

В предидущите глави показахме, че революционната 
борба за социализъм в съвременната епоха е неразрив-
но свързана и тясно се преплита с демократичните 
движения, с борбата на народите против империализ-
ма, за демокрация и социален прогрес, за освобожде-
ние от колониалното господство. Важно общодемокра- 
тическо движение на съвременността е борбата против 
опасността от нова световна воина» борбата за запаз* 
ване и укрепване на мира.

В стремежа си да унищожат социализма, да разгро-
мят световното работническо и комунистическо дви-
жение, да задушат националноосвободителната борба 
на потиснатите народи реакционните империалистиче-
ски кръгове се готьят да разпалят нова световна вой-
на. Ето защо борбата за мир, за мирно съвместно съ-
ществуване на държавите с различен социален строй 
в наше време е и сорба против империализма.

В тази глава4 ще говорим именно за мирното съв-
местно съществуване на държавите с различен социа-
лен строй и за борбата на народите за мир, за място-
то на тази борба в световния революционен процес.

За да разберем по-дооре този важен въпрос, трябва 
макар и накратко да се Спрем на марксистко-ленинско-
то учение за войните.

1. Марксизмът-ленинизмът за справедливите 
и несправедливите войни

Причини за войните Идеолозите на експлоататорските 
класи отдавна внушаваха на на-

родите мисълта, че причините за войната се коренят в 
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самата природа на хората, на които уж открай време 
бил присъщ стремежът към стълкновения, към въоръ-
жена борба помежду им. Като внушаваха на хората 
тази толкова абсурдна мисъл, експлоататорите се мъче-
ха и сега се мъчат да снемат от себе си отговорността 
за войната, за ония бедствия и ужаси, които хората 
изпитват, въвлечени в кървавата бездна на войната от 
безразсъдната политика на господствуващите класи.

Само марксизмът-лрниниамът разкри действителни-
те причини и същността на войните. Войната не р 
но, а историческо явление, тя е породена от съответни 
социално-икономически условия. В първобитния строй, 
когато не е имало нито класи, нито държави, когато 
производството се е намирало на такава ниска степен 
на развитие, че е била изключена възможността за 
частно присвояване, не е имало и войни. По-нататъш-
ното развитие на производството е довело до възник-
ването на частната собственост и класите. ^Именно в 
природата на класово-антагонистичното общество, я не-
говата иКОНОМиЧеСКа ОСНОва — частнптл глбгтдшлгт а 
присъщите му неразрешими противоречия се коренят 
причините за войните. „Войната — пише В. И. Ле-
нин — не противоречи на основите на частната собстве-
ност, а е пряко и неизбежно развитие на тези основи.<ч

Само класово-антагонистическите общества, само 
интересите на експлоататорските класи пораждат вой-
ните. Войните co продължение на политиката на гос-
подствуващите класи. Експлоататорите потискат звер-
ски трудещите се маси, като нерядко използуват за тази 
цел оръжието. В гонитбата за печалби те завоюват, 
грабят, поробват народите на други, особено на изоста-
налите страни, водят непрекъсната борба помежду си. 
Докато в обществото господствуват експлоататорите, 
докато те решават съдбините на световната политика, 
кървавите трагедии са неизбежен спътник на човече-
ството.

За това говорят фактите. Швейцарският учен Жан 
Жак Бабел е пресметнал, че за 5559 години човече-
ството е преживяло 14 513 войни, в които са загинали 
3640 милиона души — повече от броя на хората, които 
сега живеят на нашата планета.

1 В. И, Ленин. Съч., т. 21, стр. 344.
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Справедлнвн
il несправедливи

войни

Човечеството се е движило напред в своето разви-
тие, не са тъпкали на едно място и оръдията на вой-
ната, те са ставали все по-страшни и по-убийствени,
В резултат на това войните почнаха да струват на хо-
рата все по-скъпо и по-скъпо, почнаха да вземат все
повече и повече човешки жертви, все повече и повече
материални ценности. Известно е колко големи са чо-
вешките и материалните загуби, причинени само от
двете световни войни. Още по-ужасни ще бъдат после-
диците от една нова световна термоядрена война, ако
тя не бъде предотвратена.

Войните имат класов характер. А
класите в обществото не сГ еднак-
ви, нерядко те са и противополож-
ни. Ето защо и същността на вой-

ната не е еднаква. Не са еднакви целите на войните,
техните конкретни причини и мотиви.

Войните биват справедливи, -революционна и~_ не-
справедлив мвпевателни.

Към справедливите спадат войните на трудещите се,
вдигнали се на социалистическа революция против
експлоататорите, ако последните прибягват към оръ-^
жнето за борба с потиснатите; пцщцшшцщосвободител-
ните войни, които народите водят против колониалното
господство; войните с цел да се защити една или друга
лържям пт чУЯ^десПУанна агресия и тТ~гг~^ Възниква-
нето на социализма голямо значение придобиха спра-
ведливите войни в защита на социалистическите дър-
жави, на световната социалистическа система.

Справедливите войни имат прогресивен, революцио-
нен характер. Те спомагат за общественото развитие,
тъй като се водят за защита на завоеванията на социа-
лизма, против отживелите обществени строеве, против
експлоатацията и колониалния гнет, спомагат за утвър-
ждаването на новия, прогресивен обществен ред.

Нима не спомогнаха за
дата на съветския народ
война против германския
освободителните войни през
нено спомогнаха, тъй като
периализма, те са борба за обществен прогреса ая 
гппия-пияъм. Ето защо комунистите, най-последовател-

обществения прогрес побе-
във Великата отечествена
фашизъм или национално-
последните години? Несъм-
те са насочени против нм-
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ните борци за обществен прогрес, поддържаха и сега 
поддържат справедливите, революционните войни.

Към несправедливите войни се отнасят войните про- 
тип страните иа гпцияпичмя; войните на експлоатато- 
рите против трудещите се, пдотив_ революционните -и
демократичните движения; колониалните войни, които 
империалнстите водят с цел да заробят народите на 
страните, изостанали в икономическото си развитие; 
войните, които експлоататорите водят помежду си за 
икономическо и политическо влияние в снета.

Несправедливите ВОЙНИ ИМЯт реяинипнрн уярдктрр. 
Те са продължение на реакционната политика на екс- 
плоатЗторските класи и затова противоречат на пптррб- 
нбстите на развитието на обществото, спъват обще-
ствения прогрес. Те се водят от реакционните, слизащи 
от историческата сцена класи против новата, заражда-
ща се революционна класа. В тези войни се отстоява 
старото, отживялото, те имат за цел да запазят и за-
силят социалния и националния гнет. Реакционни, не-
справедливи бяха например войната на 14-тс империя-- 
диетически държави против младата съветска републи-
ка, многото колониални войни на империалнстите, които 
последните водят и до ден днешен.

Комунистите са непримирими противници на не-
справедливите, на завоевателните войни. Но те нераз-
ривно свързват борбата против завоевателните войни 
със социалната борба, с борбата против експлоатация-
та, за тържеството на социализма. Комунистите са дъл-
боко убедени, че само утвърждаването на социализма 
на земята завинаги ще избави човечеството от войните, 
от изтреблението на хората и гибелта на несметни цен-
ности, създадени с труда и разума на човека. Заедно 
с антагонизма на класите, писаха К. Маркс и Ф. Енгелс 
в „Манифест на Комунистическата партия“, ще изчез-
нат и враждебните отношения между нациите. Вместо 
старото, капиталистическото общество с неговото поли-
тическо безумие ще дойде ново общество, „чийто интер-
национален принцип ще бъдат мирът, за що то у всеки 
народ ще господствува един и същ принцип — трудът''.'

Политиката на мир, на мирно съвместно съществу-
ване стана държавна политика отначало на първата в

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 17, стр. 7. 
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света държава на трудещите ce — СССР, a след това,
с ocpajyнането на световната социалистическа систе-
ма — и на другите социалистически страни. Нека се
спрем малко по-подробно върху същността на полити-
ката на мирно съвместно съществуване на държавите
с различен социален строй.

2. Политиката на мирно съвместно съществуване

Ленинският принцип
на мирно съвместно

съществуване

Принципът на мирно съвместно съ-
ществуване на държави с различен
социален строй бе издигнат и все-

странно обоснован от В. И. Ленин. Още в първите ча-
сове на съветската власт, в речта си пред II конгрес на
Съветите, Ленин заяви: „Ние отхвърляме всички пунк-
тове за грабежи и насилия, но всички пунктове, в които
се съдържат добросъседски условия и икономически
споразумения, ние ще приемем радушно, ние не мо-
жем да ги отхвърлим.“1

В. И. Ленин беше дълбоко убеден, че социализмът
рано или късно ще победи в целия свят. Но тази по-
беда, писа той, не може да се постигне едновременно,
изведнъж във всички страни. В зависимост от равни-
щето на икономиката, от степента на остротата на кла-
совата борба, от съотношението на силите на буржоа-
зията и пролетариата и от други условия едни страни
ще стигнат до социализма по-рано от други. Изхож-
дайки от това, В. И. Ленин направи извода, че в тече-
ние на известен исторически период в света наред със
социалистическите държави ще има и капиталистиче-
ски. В. И. Ленин беше привърженик на мирното съв-
местно съществуване и комунистическата партия и съ-
ветското правителство се ръководят от този Ленинов
принцип в своята външна политика.
  Мирното съвместно съществуване на социалистиче-
 ките и капиталистическите държави е обективна необ-
ходимост на развитието на човечеството, В съвремен-
ните условия, когато съществуват чудовищни оръжия
за унищожаване и средства за тяхното пренасяне във
всяка точка на земното кълбо, когато една нова све-

1 в. И. Ленин. Съч., т. 26, стр. 248.
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говна война би причинила колосални жертви и разру-
шения, въпросът за войната и мира стана важен актуа-
лен въпрос. Да предотвратят термоядрената вой-
на, да не й позволят да избухне — такава е задачата
на всички миролюбиви сили.

Съвместното съществуване върху разумна основа,
мирното съвместно съществуване предполага: отказ от
войната като средство за решавай? мя гппрнитр млрл-
си между -държавите, разрешаване на тези—въпроси
чрез преговори; равноправие, взаимно разбиране и по 
верие между държавите, взаимно зачитане на интере 
сите^_ненамеса във вътрешните работи, признаване пра-
вото на всеки народ самостоятелно ля решава всички
въпроси на своята страна: строго_^важаване на суве-
ренитета и териториалната цялост на всички страни;
развитие на икономическото и културното сътрудниче-
ство върху основата на пълно равенство и взаимна из-
года.. Комунистическата Партия на Съветския съюз и
всички марксистки партии отделят много внимание и
сили за решаването на тези благородни задачи.

Политиката на мирно съвместно съществуване е ос-
нована върху трезв научен анализ на движещите сили
на развитието на съвременното общество. Общите све-
товни икономически отношения, казваше В. И. «Ленин,
са по-силни от желанието, волята и решенията на вся-
ко от враждебните правителства или класи. Именно
те ги заставят да трьгнат по пътя на мирните отно-
шения със социалистическите страни. Що се отнася до
народите, изграждащи социализма, за тях осигурява-
нето на-мира е жизнена необходимост. В социалистиче-
ското общество е ликвидирана икономическата основа
на войните — частната собственост, в него липсват об-
ществени сили, които да са заинтересовани от войни,
грабежи и поробване на други народи и държави. Со-
циализмът е творчество, изграждане на новото, а да
градиш, да твориш, без да се бориш за мир, без да се
бориш против разрушителните воини, е невъзможно.
Ето защо мирът и социализмът са неотделими. Борба-
та за мир е и борба за социализъм, а успехите на со-
циализма на свой ред укрепват делото на мира и мир-
ното съвместно съществуване на народите.

Социалистическото общество е най-хуманното обще-
ство, проникнато от грижа за трудовия човек. Да за-

157



доволява кол кото .може по-пълно материалните и кул-
турните потребности на трудещите се, да развива все-
странно техните духовни и физически сили — такава 
е благородната задача на социализма, която може да 
бъде успешно решена само в условия на мир. Всеки 
мирен ден за съветските хора е ден на градивен труд, 
на творчески търсения, на героични подвизи. Това са 
много тонове метал и топливо, жито и мляко, това са 
много метри тъкани и чифтове обувки, нови училища 
и болници. Всеки ден, прекаран в мир — това е атомен 
ледоразбивач, вбил се в неизследваните ледени просто-
ри, това е чудесен космически кораб, устремен във 
висините, в тайнствените простори иа вселената, това 
са хиляди нови граждани, хиляди щастливи новодомци.

Като водят последователно политика на мирно съв-
местно съществуване, марксистките партии изхождат от 
това, че на земята са се формирали и растат могъщи 
сили, способни успешно да се борят за мир.

Кои са тези сили?
Първо, това е световната социалистическа. система, 

постоянното нарастване на нейното икономическо и 
военно могъщество. Именно световната социалистиче-
ска система стана естествен притегателен център за 
всички миролюбиви сили на земята.

Второ, това са голямата група миролюбиви несоциа- 
листически страни, значителна част от които са държа-
ви, освободили се от колониалния гнет. Все по-голям 
брой страни се стремят да се предпазят от опасността, 
която участието във военни блокове крие, водят поли-
тика иа иеприсъединяване.

Трето, това е международната работническа класа, 
която се бори против империализма и неговата агре-
сивна политика, за социализъм и обществен прогрес.

Четвърто, това е масовото антивоенно движение 
на широките народни маси, които все по-активно вземат 
решаването на въпроса за войната и мира в свои ръце.

Именно наличието на тези могъщи миролюбиви сили 
даде възможност на КПСС и на марксистките партии в 
другите страни да стигнат до историческия извод, че 
сега вече човечеството може да предотврати една све-
товна война като средство за решаване на междуна-
родните спорове. „С обединените усилия на могъщия 
социалистически лагер, на миролюбивите несоциали- 
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етически държави, на международната работническа 
класа и на всички сили, отстояващи делото на мира — 
се казва в програмата на КПСС, — може да се пре-
дотврати световната война/'

Способността на миролюбивите сили да предотвра-
тят една нова световна война не означава, че сега е 
изключена всякаква възможност за възникване па вой-
ни. Тази възможност ще съществува, докато съще-
ствува капитализъм Само комунистическото общество 
ще утвърди вечен мир на земята. А в съвременните ус-
ловия упоритата, последователна борба на Съветския 
съюз, на другите страни от социалистическата система 
и на всички честни хора за мир и безопасност на наро-
дите се натъква на ожесточена съпротива от страна на 
агресивните сили, оглавявани от американската воен-
щина. Те по всякакъв начин изострят международната 
обстановка, отправят преки заплахи по адрес lu СССР 
и другите социалистически страни, засилват надпрева-
рата във въоръжаването, раздухват военна истерия, без 
да се спират и пред въоръжена агресия. Пред опас-
ността от нова световна война Съветският съюз е при-
нуден да взема необходимите мерки за укрепване на 
своята отбрана, за защита на съветския народ и на на-
родите от цялата социалистическа общност.

Принципът на мирно гъп мрг тно  съществуване не 
означава отказ__ог въоръжена борба в случай, когато 
империалистическите сили нарушават мира гъс силата 
на оръжието, когато се стремят да наложат господство-
то си на елин или__лруг народ. Този принцип е непри-
ложим към отношенията между потисници и потиснати, 
между колонизаторите и жертвите на колониалния гнет. 
Да отстоява своята независимост и свобода, да се бори 
против агресията или потисничеството на империали-
стите с оръжие в ръка е свещено право на всеки народ.

Мракобесната империалистическа реакция не се е 
отказала от своите безчовечни планове, а това значи, че 
мирното съвместно съществуване на държавите с раз-
личен социален строй може да бъде запазено и осигу-
рено само със самоотвержената борба на всички наро-
ди против агресивните стремежи на империалистите.

,В авангарда на борбата за мир стоят комунистиче-
ските и работническите партии» които неуморно раз-
обличават всички машинации й агресивни замисли на 

159



империалистите, повишават бдителността на народите.
твърдо и последователно провеждат ленинския курс на 
мирно съвместно съществуване на държавите с разли-
чен социален строй.

Класовата борба 
в условията на 

мирното съвместно 
съществуване *

Понякога тук и там се чуват гла-
сове, че мирното съвместно съще-
ствуване било примиряване на 
противоречията между социализма 
и капитализма, между труда и ка-

питала, било отказ от класовата борба и социалистиче-
ската революция.

А всъщност, борейки се за мир и дружба между на-
родите, комунистите все по-енергично разгръщат и ре-
волюционната, и националноосвободителната борба. Не 
бива да се противопоставя борбата за мир на револю-
ционната борба на трудещите се, на националноосвобо-
дителната борба. Всички форми на борба са взаимна 
свързани и единни.

Мирното съвместна съществуване съвсем не означа-
ва прнмиряванена противоречията между социализма 
^капитализма, отказ, от класова борба. Марксистите- 
ленинисти винаги са били и си остават последователни 
привърженици на класовата борба, иа борбата на про-
летариата и на всички трудещи се срещу буржоазията, 
считайки, че само борбата на класите и нейната най- 
висша форма — социалистическата революция — са 
именно средството за унищожаване на капитализма и 
утвърждаване на новото, социалистическото общество. 
Мирното съвместно съществуване на държавите с раз-
личен социален строй служи именно на делото на бор-
бата и победата на международната работническа кла-
са и на трудещите се над буржоазията, на делото на 
световната социалистическа революция, на историческия 
преход на човечеството от капитализма към социализ-
ма. „Съвместното съществуване на държавите с разли-
чен обществен строй — се казва в Заявлението на съ-
вещанието на представители на комунистическите и 
работническите партии (I960 г.) — е форма на класова 
борба между социализма и капитализма/1

Едно от най-важните противоречия на капитализма 
е противоречието между труда и капитала, което имен-
но се проявява в класовата борба, в борбата между 
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работническата класа и буржоазията. Тази борба из-
мина в своето развитие дълъг и сложен път. От раз-
покъсаните и неорганизирани акции на неголеми групи 
работници в зората на социалистическото движение 
борбата между работническата класа и буржоазията 
придоби днес широк международен, интернационален 
характер. Нещо повече, с образуването па световната 
социалистическа система тази борба се пренесе и в 
междудържавна плоскост и сега се води па равнището 
па обществените системи на капитализма и социализ-
ма, обхваща всички сфери на човешката дейност.

Както и всяка борба между труда и капитала, кла-
совата борба между социалистическата и капиталисти-
ческата обществена система в условията на мирното 
съвместно съществуване се води в икономическата, по-
литическата и идеологическата област.

Главна арена па борбата между двете системи е 
икономическата борба — мирното икономическо сърев-
нование между капитализма и социализма в междуна-
роден мащаб. Икономическото съревнование представ-
лява свеобразпа борба между социализма и капитали-
зма за темповете и мащабите на развитие на производ-
ството и културата. В процеса на тази борба народите 
от собствен опит се убеждават, че социализмът е спосо-
бен все по-пълно и по-пълно да задоволява материални-
те и културните нужди на трудещите се, и убедили се в 
силата на социализма, те стават активни борци за тър-
жеството па това ново общество.

Мирното съвместно съществуване предполага и по-
литическа борба между двете системи на международ-
ната арена, пълна подкрепа от страна на социалисти-
ческите държави на всички форми на борбата за со-
циално и национално освобождение, на борбата на 
народите за демокрация и социализъм. То помага на 
борбата на трудещите се в капиталистическите страни 
против експлоататорите. За това говори размахът на 
стачното движение в капиталистическите страни, раз-
растването на международното комунистическо и работ-* 
ническо движение.
г Мирното съвместно съществуване създава благо-
приятни възможности за разгръщане на национално- 
освободителната борба. В условия на мир от коло-
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борба в условията 
па мирното съвместно 

съществуване

нпалпа зависимост се освободиха десетки държави в 
Азия и Африка, победи народната революция в Куба. 
В условията на мирно съвместно съществуване освобо-
дилите се народи получиха реална възможност да 
осъществяват задачите на националното си възражда-
не, дз се развиват по некапиталистически, по социали-
стически път.

Както мирното съвместно съществуване създава 
благоприятни възможности за разгръщане на класовата 
борба в капиталистическите страни, за разгръщане на 
нанионалпоосвободителното движение на народите от 
колониалните и зависимите страни, така и успехите на 
класовата борба и на националноосвободителното дви-
жение помагат за укрепването на мирното съвместно 
съществуване.

Мирното съвместно съществуване 
не се простира върху идеологиче-
ската област, тъй като е невъзмож-
но да се примирят комунистическа-
та и буржоазната идеология. Ко-

мунистическата идеология е идеология на работниче-
ската класа, на трудещите се. Да обоснове, че е неиз-
бежна победата на социализма и комунизма, да посочи 
пътищата за достигане на тази победа, да разкрие същ-
ността на новото общество, да покаже неговото предим-
ство и неговите възможности — такава е целта на ко-
мунистическата идеология. Буржоазната идеология си 
поставя друга цел: да обоснове вечността и непоклати- 
мсстта на обществото на частната собственост и екс-
плоатацията — ча капиталистическото общество.

Идеологическата борба не е измислица на комуни-
стите, както твърдят идеолозите на буржоазната кла-
са, тя съществува много отдавна, от ония древни вре-
мена, когато са възникнали частната собственост и кла-
сите. Тя ше се води дотогава, докато съществуват кла-
си, интересите на конто са противоположни.

JXhcc  в ожесточената борба с капитализма побежда-
ва новото общество — социализмът. Отражение на бор-
бата между капитализма и социализма в съзнанието на 
хората е именно борбата между комунистическата и 
буржоазната идеология

Комунистите са дълбоко убедени в крайното въз-
тържествуващ» на свояja идеология. Нейната сила и 
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жизненост се демонстрират от самата действителност,
от целия ход на развитието на съвременното човечество.

Притегателната сила на комунистическите идеи, ог-
ромният интерес към тях в най-различни кътчета на
нашата обширна планета се обясняват с това, че те,
тези идеи, отговарят на потребностите на развитието на
човечеството, отговарят на най-насъщнитс интереси на
хората. Това са принудени да признаят сега и хора,
които не са марксисти. Марксистката идеология, пише
например известният френски философ и писател Жан-
Пол Сартър, е ,«единствената идеология, отговаряща на
нашето време и на съвременното развитие па история-
та“. Във връзка с това изглеждат съвършено несъстоя-
телни твърденията на идеолозите, на империализма, че
комунистическите идеи били насилствено внедрявани в
съзнанието на човека.

Нерядко в капиталистическия свят се чуват призиви
за примиряване на идеологиите, за прекратяване на
идеологическата борба. И наистина, разсъждават тези
идеологически миротворци, щом съществува принцип
за мирно съвместно съществуване между държавите с
различен социален строй, защо да не бъде приложен
той и в областта на идеологията? Идеологическата бор-
ба от тяхна гледна точка е несъвместима с принципа за
мирното съвместно съществуване и затова — долу бор-
бата между идеологиите!

Всъщност идеологическата борба ни най-малко пе
противоречи на принципа за мирното съвместно съще-
ствуване. Истински мирните, преизпълнени с дух на
взаимно уважение и дружба отношения на Съветския
съюз с Финландия, Афганистан, Индия и други капита-
листически страни убедително показват, че идеологиче-
ските разногласия не са пречка за мира, за мирното
съвместно съществуване.

Принципът за мирното съвместно съществуване е
дълбоко човечен, най-разумният принцип на отношения
между държави. В отстояването на този принцип, в по- 
стоянната борба с противниците на мира и мирното
съвместно съществуване, с проповедниците на „студе* 
ната война“ и международното напрежение комунистите
виждат една от важните задачи на борбата на идео- 
логическия,фронт. !

Що се отнася до опитите да се примири борбата
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между идеологиите, тези опити предварително са обре-
чени на несполука Няма и не може да има мир между 
коминитическите и буржоазните идеи, тъй като не MÖ- 
Su да има класов мир, мио межди класите, чиито инте-
реси отразяват тези udeu. Мирът в идеологията би озна-
чавал за комунистите отказ от основните принципи на 
марксизма-ленинизма, отказ от коренните интереси на 
работническата класа и на всички трудещи се, което 
е абсолютно немислимо, изключено. Трябва да пред-
полагаме, че и представителите на буржоазния свят, 
макар и да отронват по някоя дума за идеологически 
мир, на практика съвсем не са склонни да се откажат 
от своите идейни принципи. Не случайно те вземат всич-
ки мерки, за да попречат на разпространението на ко-
мунистическите идеи, да предпазят от тяхното въздей-
ствие широките народни маси. Ето защо призивите на 
политиците и идеолозите на империализма за идеологи-
чески мир не бива да се приемат сериозно. Това са по- 
скоро призиви за капитулация в полза на тяхната соб-
ствена идеоло!ия, с която естествено марксистите никак 
не могат да се съгласят.

Всякакви опити да се попречи на идеологическата 
борба, а още повече да се прекрати тя, са безсмислени 
още и за това, че идеите имат свои особености на въз-
действие върху хората, специфични закони на разпро-
странение. За идеите не съществуват държавни грани-
ци, те не се плашат нито от военни бази, нито от атом-
ни подводници. При наличието на съвременни средства 
за информация и връзка идеите могат да преодоляват 
огромни разстояния. Ако пък тези идеи са правдиви и 
отюварят на насъщните интереси на хората, те незримо 
засладяват умовете и сърцата им.

Разбира се, борбата между идеологиите трябва да 
се боди  с разумни методи. Тя няма нищо общо с „пси-
хологичната война’1, която има за цел да въздействува 
главно върху емоциите на човека, да възбуди у него 
долни чувства пя отчаяние и страх, на егоизъм, неверие 
и омраза. Главното в „психологичната война“ е мето-
дът да се плашат хората с мнима военна опасност от 
страна на социалистическите страни, да се разпалва 
военна психоза и атомна истерия. Друго нещо е идеоло-
гическата борба: неин основен метод е методът на раз-
ясняването, на убеждаването и въздействието върху 
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човешкия разум. Тя трябва да не изопачава фактите, 
политиката и целите на противната страна, да не си 
служи с клевети и взаимни оскърбления, да не разпал-
ва у човека нездрави стремежи, стргсти и емоции. 
Идеологическата борба е борба за умовете и сърцата 
на хората, борба без прилагане на сила, а още по-мал-
ко на оръжие. За нейното водене не са никак необхо-
дими нито надпревара във въоръжаването, нито изост-
рени отношения между държавите.

Идеологическата борба напълно се съгласува с 
принципите на мирното съвместно съществуване, тя не 
пречи на икономическото съревнование между социали-
стическите и капиталистическите страни, на научно- 
техническата размяна и културните връзки между тези 
страни. Комунистите твърдо стоят на позициите на 
марксизма-ленинизма, те са дълбоко убедени в предим-
ствата на социалистическия строй, на неговата неизбеж-
на победа. Те не скриват и своите недостатъци, добре 
ги осъзнават и неуморно работят за тяхното отстраня-
ване. Комунистите са за идеологическа борба и не се 
боят от нея, тъй като вярват в правотата па своето де-
ло, на своите идейни принципи.

Както казахме малко по-горе, мир- 
Проблемът за нито сънместно съществуване е спе- 

r г цифична форма на класовата бор-
ба между двете противоположни системи, но борба с 
мирни средства, без употреба на въоръжено насилие, 
без война.

Първата в света социалистическа държава още с 
първите крачки на своето съществуване настойчиво се 
бореше за общо и пълно разоръжаване. Заинтересова-
но от колкото се може по-всестранно задоволяване на 
потребностите на народа, социалистическото общество 
винаги е било противник на безполезното, непроизво-
дително прахосване на средства за въоръжаване, което 
лишава трудещите се от възможността да употребят за 
собствено благо всички произведени от тях материални 
ценности. „Разоръжаването — пише В. И. Ленин — е 
идеал на социализма. В социалистическото общество 
няма да има войни, следователно ще се осъществи раз-
оръжаването.“1

1 В. И. Ленин. Съч., т. 23, стр. 96.
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Особено настойчиво Съветският съюз се бори за 
общо и пълно разоръжаване през следвоенните години, 
когато възникна опасност от световна термоядрена вой-
на, заплашваща човечеството с неизброими страдания 
и бедствия. Именно Съветският съюз беше инициатор 
на редица важни мероприятия, имащи за кел разоръжа-
ването, смекчаването на международното напрежение.

Усилията на Съветския съюз за всеобщо и пълно 
разоръжаване срещат гореща подкрепа от страна на 
трудещите се, на миролюбивите народи в цял свят, на 
все по-широки слоеве от световната прогресивна общей 
ственост. Все повече и повече хора на земята започват 
да разбират безсмнелепостта и огромната опасност от 
надпреварата във въоръжаването, в която е въвлечено 
съвременното човечество.

За всеобщо и пълно разоръжаване заедно със Съ-
ветския съюз и другите социалистически страни се обя-
вяват и марксистите-ленинисти от другите страни. 
„Съвещанието счита — се казва в Заявлението па съ-
вещанието на представители на комунистическите и ра-
ботническите партии (1960 г.), — че осъществяването 
на предложената от Съветския съюз програма за общо 
и пълно разоръжаване би имало историческо значение 
за съдбата на човечеството. Да се осъществи тази про-
грама, значи да се ликвидира самата възможност за во-
дене на войни между страните.“

Прекратяване ira надпреварата във въоръжаването 
все по-настойчиво искат широките народни маси в цял 
свят, тъй като основната и тежест ляга върху гърба 
на трудещите се. Трудещите се разбират добре, че раз-
умното използуване иа средствата, които сега се израз-
ходват за въоръжаване, би могло значително да по-
добри тяхното материално положение. А се изразходват 
наистина огромни средства. Така например само за по-
ловината от нашия век (1900—1953 г.) за войни и за 
тяхната подготовка е изразходвана една астрономиче-
ска сума — над 4000 милиарда долара, което преви-
шава близо 12—13 пъти средногодишния национален 
доход на всички страни па земното кълбо през този 
период. С тези средства цялото човечество би могло да 
живее заможно повече от десет години.

За свят без войни и оръжие ратуват младите суве-
ренни държави, освободили се от игото на колониализ-
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ма и заинтересовани от развитието на своята икономика 
и култура. Пресметнато е, че една десета част от се-
гашните разходи за въоръжаване би била достатъчна, 
за да се издигнат всички слаборазвити райони в света 
до такова равнище; при което биха могли сами да си 
осигуряват всичко

Да защищаваме 
завоеванията 

па социализма

необходимо.
Борбата на социалистическите, на 
прогресивните сили за всеобщо и 
пълно разоръжаване не е капиту-
лация пред империализма. Защото 

едновременно разоръжаване както натук се касае за 
социалистическите» така и на капиталистическите дър-
жави. А докато империалнстите са против разоръжа-
ването» социалистическите страни постоянно се грижат 
за укрепването на своята отбрана, за снабдяване на 
своите въоръжени сили с първокласно оръжие, за да 
могат при необходимост да дадат решителен отпор на 
империалистическите агресори.

Армиите на капиталистическите страни защищават 
интересите на буржоазията» те са оръдие на агресив-
ните стремежи на реакционните империалистически си-
ли, оръдие за смазване на революционното движение 
на трудещите се. Противоположно на армиите на бур-
жоазните държави въоръжените сили на СССР са 
оръдие за зашита на социалистическите завоевания» 
оръдие на мира, при това те изпълняват тази своя 
благородна мисия в тясно единство с армиите на дру-
гите социалистически страни.

За да могат по-успешно да противостоят на импе-
риалистическата агресия, и по-специално на агресивния 
военен блок НАТО, армиите на европейските социали-
стически страни се обединиха чрез Варшавския договор. 
Като си оказват взаимна помощ в снабдяването със 
съвременна бойна техника и овладяват съвременните 
методи на въоръжена борЗз, те не само успешно про-
тивостоят на империалнсти ската агресия, но са и мощ-
на опора на народите от развиващите се страна в тях-
ната борба против износа на контрареволюния и коло- 
ниализъм. Те са мощен фактор, който възпира агресив-
ните стремежи на импер-в т петите. могъща опора на 
всички революционни и миролюбиви сили.

За да могат да изпълня! своите задачи, съветските 
въоръжени сили разполагат с всичко необходимо. .Те 



имат ракетно-ядрено оръжие, и то както със стратеги-
ческо, така и с тактическо предназначение, оръжие, кое** 
то може дп поразява най-различни сухоземни, въздуш-
ни и морски цели. Ракетите, носещи ядрено оръжие, 
станаха основа на огневата мош на Съветската армия 
и Съветския флот. С най-модерни самолети с огромна 
скорост и мощни огневи средства са въоръжени и въз-
душните сили. Морският флот е снабден с атомни под-
водници, въоръжени с ракети и торпеди, носещи ядрен 
заряд и способни, намирайки се под водата, да пора-
зяват цели, отдалечени на стотици и хиляди километри. 
Широко приложение във военната техника намират най- 
новите средства за автоматизация и механизация, кои-
то дават възможност ефикасно да се управляват вой-
ските по суша и във въздуха, по вода и под вода, да 
се реализира най-целесъсбразното им взаимодействие.

Тази могъща техника се намира в ръцете на воини, 
които познават дълбоко военното дело, които са висо-
кообразовани, културни и дълбоко предани на делото 
на народа и партията, воини, готови всяка минута само-
отвержено да защищават великите завоевания на со-
циализма.

Можем с пълно основание да смятаме» че завоева-
нията на социализма са в сигурни ръце, и ако империа- 
лнстнтс разпалят нова световна воина, тя ще завърши с 
гиселта на толкова омразния на народите обществен 
строй — капитализма.



ШЕСТА ГЛАВА

СОЦИАЛИЗМЪТ —
ПЪРВАТА ФАЗА
НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО
ОБЩЕСТВО

Зашо е необходим  
преходният

период

Кякто едно здание или някакво
друго съоръжение може да се из-
гради само от материали, с които

разполагат строителите, така и социализмът, тази нова
обществена сграда, се изгражда с материал, който хо-
рата получават от ка!у*тализма. Социализмът се строи!
върху основата на постиженията на производството и;
техниката, на постиженията на науката и културата на
капитализма, с хора, които в голямата си част са из-;
расли и са възпитани в условията на капитализма.
Същевременно социализмът е качествено ново о5щеу
ство.

Основаните на частната собственост и експлоатация-
та икономика, обществени отношения и духовна кул-
тура на капитализма служат на интересите на една ни-
щожна група хора — притежатели на средствата за
производство, докато-£0циализмът, които са гради вър-
ху основата на обществената со^ственсст и отношения-
та на дружба и взаимопомощ между хората. е обше-
ство на трудещите се и за трудещите се. капитализмът
е стихийни ря.явмия1цп._^Р ПЛ|ЦЙГТ1Ш| Й гппиялшмът Р
общество, съзнателно упрпядQttnun Естествено социа-
лизмът не може да се изгради без коренн1Гкаче(?твенн
преобразования на всички страни на обществения жи-
вот? Важно е да подчертаем при това, че извършването
на тези преобразования се натъква на ожесточена съ-
протива от страна на съборените експлоататорски кла-
си, и преди всичко на буржоазията

За да се преодолее съпротивата на експлоататорите
и да се извършат коренни социалистически преобразо-
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вания в икономиката, обществените отношения и духов-
ния живот, за да се поставят те в служба на трудовия
човек, за да се създаде общество, съзнателно управля-
вано от човека в интерес на трудещите ce, é необхо-
дим именно преходният период от капитализма към со-
циализма.

Преходният период от капитализма към социализма
е такъв период, когато буржоазията вече е съборена,
но капитализмът още не е ликвидиран окончателно и
загубилите властта си експлоататорски класи не пре-
кратяват борбата против победилата работническа кла-
са, когато се извършват дълбоки социалистически пре-
образования, но социализмът още не е изграден.

„Състоянието на преход... от старото към новото —
пише В. И. Ленин — е състояние на растеж на това
ново.“* 1 Преходният период е именно период на създа-
ване, на растеж на социалистическото общество, период
на борба между умиращия капитализъм и раждащия
се социализъм.

1. Общи закономерности и разнообразие във формите
на из1 раждането на социализма

Опитът от социалистическото строителство в СССР
и в другите страни позволява да се твърди, че основ-
ните пътища и средства за изграждането на новото
общество имат непреходно значение. Тези пътища и
средства закономерно се повтарят и ще се повтарят и
занапред при съответни условия в другите страни,
тръгнали по пътя на социалистическото строителство.
Те придобиват по такъв начин значението на общи за-
кономерности на прехода от капитализма към социа-
лизма.

Същевременно тези общи закономерности съвсем не
се проявяват еднакво В ряяпиимитр гтрями Йганя гтря-
йа, "изграждаща '"социализъм, цма свои, различни от
другите страни условия — равниЩе на развитие на ико-
номиката и културата, своя собствена история, природ-
ни условия и запаси от природни богатства, особено
съотношение на класовите сили, национални особености,

? В. И. Ленин. Съч., т. 27, стр. 198.
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особено психологическо устройство и традиции на своя
народ и т. н. Освен това не са еднакви международни-
те условия, при които различните страни изграждат сох
циализма. Олук всяка страна има своите
особености на^прехода от капитализма към социализма.
„Всички нации ще стигнат до социализма, това е не-
избежно — пише В. И. Ленин, — но всички нации ще
стигнат не съвсем еднакво, всяка ще внесе своеобразие
в една или друга форма на демокрацията, в една или
друга разновидност на диктатурата на пролетариата, в
едно или друго темпо на социалистическите преобразо-
вания на разните страни на обществения живот/4 Сле-
дователно особеностите на изграждането на социализма
в една или друга страна засягат не същността, а фор-
мите и начините, сроковете, темповете и интензивността
на_социалистическите пргпбрязопания Те НИ най-мял 
ко не отменят обшите закономерности.

А сега нека разгледаме малко по-подробно един-
ството на общите закономерности н на разнообразните
форми на изграждане на социализма в различните
страни.

Диктатурата
на гролетариата —
решаващо условие

Решаващо условие да изграждане-
IP на социалистическото общество
е диктатурата на пролетариата.
Наличието на държава на дикта-
турата ifa ирЗЛёТЯрнита с пай^важ-

за изграждането
на социализма

пата закономерност на изграждапстоППГ социализма.
Диктатурата на пролетариата възниква в резултат

на успешния социалисты»*™“ пр^прят върху основата
на коренното разрушаване на буржоазната държавна
машина. Тя представлява качествено нов тип дър2каза
iTKopëïiHo се различава от всички предишни държат и
по своята класова природа, и по формите на държавна
организация, и по ролята, която е призвана да изпълни.

Всички предишни типове държави бяха оръдие на
експлоататорските класи, оръдие за потискане на тру-
дещите се и си поставяха за цел да затвърдят експлоа-
таторския строй, да увековечат деленето на обществото
па потисници и потиснати. Диктатурата на пролетариата
е власт на работническата класа, която заедно с всички
трудещи се унищожава капитализма и създава ново

1 В. И. Ленин. Съч., т. 23, стр. 6G.
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общество — без враждебни класи и без екс-
плрихация^

А какви основни задачи изпълнява диктатурата на
пролетариата?

R прехолцдя период клаггтята борба ня га.прркря-
тява. Лишени от политическо господство, експлоататор-
скнте класи, и преди всичко буржоазията, не могат да
се примирят с поражението си, със загубването на
властта и привилегиите си и затова се съпротивяват
ожесточено на новата власт. Следователно диктатура-
та на пролетариата е необходима преди всичко.
сломи съппптиалта на съборените експлоататорски кла-
си, да предаде на народа средствата за производствата
отстои и затвърди революционните лпйпрлпния срещу
посегателствата на вътрешните и външните врагове.-

Такава е първата задана на диктатурата на проле-
тариата, свързана снасилие спрямо експлоататорите.

Но смазването на буржоазията не е самоцел за про-
летариата. Главната му задача се тъстои в изгрял та-
пето па сониадл^мя^ ц^-гоццалистичсското общество и
преди всичко на социалистическата..икономика. Труд-
ността в изпълнението на тази задача се състои в товат
че социалистическата революция започва при липса па
готови форми на социалистическа икономическа систе-
ма. Диктатурата на пролетариата е призвана именно
да управлява икономическия живот на обществото, да
създаде нов чип икономика — икономика на социализ-

 ма. основана върху обществената собственост, да съз-
даде нов тип обществени отношения, да възпита труде-
щите се в духа на социализма. И не само да лпстрпи
социалистическо обшегтвл и ля го управлява по пред-
варително начертан план, но и да защитава неговите
аяворвания от посегателствата ня реакционните елемен-
ти вътре в страната и особено на международния им-
периализъм.

Такава e^BTÇpaja.глобената, управленческата за-
дача на диктатурата” на пролетариата. ’

Освен тези, така да се каже, национални задачи
диктатурата на пролетариата изпълнява и една важна
_йнтерняцинма."ц-?- ^^ач_а: с всички средства, и преди
всичко с примера на успешното стопанско строителство,
тя помага на ррпо.я1лпппниатя_ бов5а на трудещите ср

от капиталистическите страни, . одадМа им политическа,
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материална и морална подкрепа. По такъв начин про-
летарската държава СПОМага яа разяитмотп нй  гяатпя - 
ния революционен прбнес/за унищожаването на капи-
тализма и утвърждава неточна социализма в цял свят.

Диктатурата на пролетариата е
висш тип denonpauuSL Тя р лрмпк пяпия  яа гигянтсиптп 
мнозинство от народа и изключва от демокрацията 
експлоататорите и потисниците. Качествено новият тип 
демокрация в условията на диктатурата на пролета-
риата произтича от самата природа на пролетарската 
държава, от целите и задачите, които тя си поставя. 
Пролетариатът може да сломи съпротивата на експлоа- 
таторските класи, да задържи властта, да изгради со-
циализма и да осигури по такъв начин щастлив жи-
вот на народа само върху основата на здрав съюз с 
всички трудещи се и демократични сили, с подкрепата 
на широките народни маси. Ето зашо съюзът на работу 
ническата класа с полцпролетарските слоеве от градсГи 
селото. и пррли гению със селяните, при ръководната 
роля на работническата класа е . основата, висшият 
принцип на диктатурата на пролетариата, най-пълният 
и всестранен израз на истинския демократизъм на про-
летарската държава.

Диктатурата на пролетариата представлява систе-
ма от държавни и недържавни (партивни и обществени} 
организации—R-прнтър^-нз тази система стои комуни; 
етическата партия, която ръководи изграждането на со-
циализма. Опирайки се върху знанието на законите на 
общественото развитие, партията чрез държавните и 
обществените организации ръководи през преходния пе-
риод бербата на народа срещу експлоататорските кла-
си, извършва социалистическите преобразования. Въз-
никналите още в хода на борбата против капитализма 
широки връзки на партията с народните маси прераст-
ват в единство между партията и народа. В единството 
на партията и народа е главната причина за успешното, 
изграждан? ил соииалистическото оошесмо.

Наличието на диктатура на пролетариата и ръко| 
водната роля на марксистката партия в държавата, как! 
то току-що видяхме, е най-важната закономерност на 
прехода от капитализма към социализма. Но в зависи-| 
мост от конкретно-историческите условия на развитие 
на една или друга страна формите на диктатура на про-
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летариата могат да бъдат различни. В съветската стра-
на диктатурата на пролетариата се осъществяваше във 
формата на Съвети на депутатите на трудещите се, в 
редица други социалистически страни — във формата 
на народна демокрация. За разлика от съветската дър-
жава, където се_ създаде еднопартийна '"система. в ус-
ловията на народната демокрация съществуват някол-
ко партии, които си сътрудничат с управляващата, ко-
мунистическата партия в изграждането на социализма. 
Еднопартийната система в републиката на Съветите 
се създаде в трудните условия на съществуването на 
диктатура на пролетариата в една страна, при нали-
чието на враждебно капиталистическо обкръжение, в 
условия, когато дребнобуржоазните партии (меншеви- 
ки, есери) отказаха да сътрудничат с комунистите в 
създаването на новото общество и открито преминаха 
на страната на контрареволюционните сили.

Различията мржлу Съирт итр  и народната демокрация 
не изменят гътпнпгтт? м3 политицескята власт, тъй ка-
то и в единия, и в другия случай властта принадлежи 
на работническата класа. Без съмнение в бъдеще ис-
торията може да даде и други политически форми на 
преходен период от капитализма към социализма. Раз-
лични (мирни илд^ме мнршьК могат да бъдат и пъти-
щата за"ут6ърждаване на диктатурата на пролетариа-
та. В_съветската страна например диктатурата на про-
летариата бе утвърден? с оръжие. Тук  имаше граждан" 
ска война. И това стана, защото съборената буржоазия 
не само сама излезе против новата власт с оръжие в 
ръка, но и апелира за въоръжена намеса от страна на 
чуждите империалисти. При тези условия на работни-
ческата класа и на трудещите се не оставаше нищо 
друго, освен да защитят своите завоевания с оръжие 
в ръка.

Друго е положението в европейските социалистичес-
ки страни. Основните сили на контрареволюцията (фа-
шистите и свързаните с тях елементи) тук бяха разгро-
мени още в хода на Втората световна война и затова 
съборената буржоазия нямаше достатъчно сили, за да 
окаже въоръжена съпротива на новата власт. Чужде-
странните империалисти също не рискуваха да разпа-
лят военна интервенция против освободилите се стра-
ни, тъй като тези страни се намираха под защитата на 
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могъщата Съветска армия. Ето защо създаването на1 
диктатурата на пролетариата в тези страни минаваше 
без гражданска война.

Своеобразна Форма на диктатура на пролетариата 
се смлял,р п Кубя. Там не е имало общи избори в обик-
новения смисъл на тази дума, няма изборни органи на 
властта като Съветите на депутатите на трудещите се 
или органите на народната демокрация. Социалистичес-
ките преобразования гр  навършват от революпипннлтл 
правителство Ад Куба,_ръклиллймл лт комунистическата 
партия. Подобна система на държавна власт възникна 
под влиянието на специфичните условия на развитие 
на кубинската революция, на необходимостта да се за-
щищава родината от агресията на американския импе-
риализъм.

Основните закони и политически документи на Ре-
публика Куба се приемат в резултат на всенародно об-
съждане, а нерядко и чрез народно гласуване на масо-
ви митинги. Президентът, министър-председателят и ми-
нистрите постоянно общуват с народа» всички повече 
или по-малко важни въпроси се обсъждат в печата, по 
'радиото и телевизията.

Примерът на Куба убедително показва, че в револю-
цията няма веднъж завинаги дадени схеми, че рево-
люцията е конкретно, живо, творческо дело.

Икономиката е основата па обще- 
Иконсмичссги ствеиия живот и затова икономи- 

преоопазиваниян 1 ческите преооразования, и преди
всичко преобразуването на частната собственост в об-
ществена, придобиват решаващо значение в преходния 
период. Най-важното средство за утвърждаване на об- 
niqcTRPHa™ сои.цппистическата национа-
лизация.

Социалистическата национализация е експроприира* 
не на основните средства за производство: заводи, же-
лезопътни линии, електрически централи, морски и же-
лезопътен транспорт, едри селскостопански и търгов-
ски предприятия и т. н. от буржоазията и предаването 
им в собственост на пролетарската държава. По този 
революционен начин се унищожава едрата капитали-
стически елбгтприлгт и пя нейно място се съзаядл пбшо- 
идципнялня сринал истическа собственост. рсобеио^ го-
лямо значение има напионялнллииятд _Hzi едрата про- 

✓ I 
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ми шлеи ост, банките, външната търговия, тъй като в 
Този случай държавата взема в свои ръце решаващите 
лостове, които й дават възможност в интерес на тру-
дещите се да въздействува върху икономическото раз-
витие на страната, да организира управлението на ико-
номиката и на другите социални процеси, да осъщест-
вява планомерно производство, контрол и разпределение. 

гйа2^ГодуктТГп^тпг7у^^
»АсТРЛ»ат^Т капитализма.

Н резултат lia национализацията в икономиката на 
страната възниква социалистически сектор. основан вър• 
>.у обществената"^"обЛвеност, сектор, за който са_ xa--t
рактеряи производствени отношения на дружба и вза- 
кмопомощ, както и обществени форми на разпределе-
ние според труда. В рамките на социалистическия сек-
тор се ликвидира експлоатацията, преодолява се вена 
споменатото от нас противоречие между оиществения 
караicrej) на производството и частната форма на при" 
сьоя~вапе, присъщи на капиталистическото общество, 
преодолява се^стихийносттл в развитието, която посте-
пенно отстъпва място на управлявш1отол...пдановото сто- 
nâïïcTBœ Пролетарската държава намира в национали-
зиралите предприятия здрава икономическа основа, коя-
то с напредването към социализма се разширява и 
крепне.

В зависимост от конкретните условия национализа-
цията може да се извърши пряко, непосредствено, а мо-
же и опосредствувано, чрез редица междинни, преход-
ни стъпала.

Едно от преходните стъдада към национализацията 
е .държавният капитализъм. Формите на държавния ка-
питализъм могат да бъдат различни. Това са и конце-
сии, и даване на предприятия под аренда на частни ка-
питалисти, и смесени предприятия, принадлежащи и на 
държавата, и на частник едновременно, и т. н. При то-
ва социално-икономическата им природа е една и съ-
ща: това са предприятия, функциониращи с привлича- 
дето _на—частен, капитал, но винаги намиращи сс поя 
контроддиаа^пролета реката държава, изпълняващи ней- 
Аи-т®-НС:Кания^и .използувани..от нея в последна сметка 
в интерес на изграждането на социализма.

Преходни форми дъм национализацията са сыпо и 
различните вилпве рд/Ктнически контрол, упражняван
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над капиталистическите предприятия от работещите в 
тях колективи на работници и служещи. Грудещите ce
упражняват контрол върху организацията и управление- 
ТЪ на прЬиапплгтяптсц иърху наемането и уволняванетоЪТвЪП

на работници и служещи, върху качество1й_на_пр.одук- 
цията и неиното- разпред^ление, върху системата.-на_зд^ 
плашянр на труда и т. н. В процеса на упражняването 
на работническия контрол трудещите се преминават до-
бра школа за управляване на производството и раз-
пределението. придобиват навици да финансират, да
контролират и т. н.

Различни форми на контрол върху капиталистичес-
ките предприятия прилагаха трудещите се в Русия. Тру-
дещите се в другите социалистически страни използу-
ваха опита на руските трудещи се. Те организираха 
работнически съвети, производствено-заводски комисии, 
фабрично-заводски комитети, които бяха важна стъпка 
по пътя към национализацията.

В пррхппнип цдрилд ГР няпионялианрл (напълно или 
отчасти) също и аелсятд-припяп -пржя 1ня  ня едрите земе-
владелци и на помешчиците. В Съветския съюз напри-
мер беше национализирана цялата земя, голяма част 
от която бе предадена на селяните за вечно и безплат-
но ползувапе. А друга част държавата използува за ор-
ганизиране на държавни селскостопански предприятия 
(совхози). В лругитр гтрями земята бе отчасти национа-
лизирана, а отчасти предадена в собственост на селя-
ните.
‘^“Пълната победа на социалистическата система и

създаването на икономиката на социализма непременно 
предполагат преобразуване на стопанството на дребните 
производители — селяните.

А по какъв начин се утвърждава социалистическата 
собственост в село, в селското стопанство?

На пръв поглед какво по-просто: решаваме и на-
ционализираме дребните стопанства, като ги направим 
достояние на цялата държава. А всъщност това не тряб-
ва да се прави в никакъв случай, защото дребният сто-
панин, селянинът, макар и да е собственик, не е екс- 
плоататор. Той е труженик, с труд и пот си изкарва на-
същния хляб и, естествено, неговата собственост не би-
ва да се експроприира, както собствеността на едрия 
капиталист и помешчика. При това трябва да се има
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предвид психологията на селянина, който се е сраснал
със собственото си парче земя.

В революцията участвуват активно селяни с малко
земя и съвсем без земя и ратаи с надежда да получат
земя и да станат по-заможни стопани. И побелилата
революция не мрже да измами надеждите им. В про-
цеса на революцията обикновено значителна част от
земята на предишните едри собственици (помешчици и
капиталисти) се дава в собственост или за ползуване
па ония, които я обработват, т. е. на ратаите, бедните
и средните селяни, в резултат на което става не уедря-
ване на стопанството, а обратното — още по-голямото
му раздробяване. Ето защо след революцията броят
на дребните производители в селското стопанство не
само не се намалява, а обратно — увеличава се.

  В тези условия единствено възможният път за со-
циалистическо преобразование на селото е коопериране-
то на селското стопанство. Дребните частни стопани в
село доброволно се обединяват в едри, колективни сто-

 панства, наречени кооперативи.
Най-важната лепбоиост на кооперативите е _ибоб_-

шествявригтп пя трудя пя основните средства за про-
изводство. В зависимост от степента на обобществяване
на труда и на оръдията кооперативите могат да имат
различни форми. Опитът от кооперативното селско сто-
панство в СССР и другите социалистически страни да-
де три основни форми на кооперативи:

1. Сдружение за съвместно обработване на .земята.
Това е низшата, ПЗНалната форма па кооперативи. Сред-
ств ата Зя ПРОИЗВОДСТВО и .ууятй  тук ир  гр  лбпбщестпя-
вЬт, обобществя в а се само трудът: селяните се обединя-
ват за задружно извършване на едни или други селско-
стопански работи.

2. Кооператив, в който са обобществени средствата
_за_производство и труд ът , докато земята още си остава
собственост ня cejisuiHTPL Съпг.рляпп"с това се разпре-
делят и доходите: по-голямата им част се разпределя
според труда, а по-малката — в зависимост от количе-
ството на земята, която членът на кооператива прите-
жава.

З^Селскостопапски артел. Тук се обобшестдявят
земята, и трудът, и средствата за производство. а раз-
пределениетосПоцед. 1и.охГЕ?единствената форма-яа 
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разпределение. Това вече е по-висока форма на коопе-
ративно стопанство, която в СССР е прието да се на-
рича колхоз. '

В'резултат на кооперирането в селското стопанство 
постепенно се ликвидира дребната частна собственост 
и се развива обществената, социалистическата собстве-
ност. По своята същност тази собственост е подобна на 
държавната социалистическа собственост, тъй като тя 
изключва експлоатацията и осигурява принципа на раз-
пределение според труда. Но кооперативната собстве-
ност принадлежи не на целия народ, както държавната, 
а_ на група хора — ня илеппиетр ня кооператива. Тя_е 
групова социалистическа собственост.

Обобществяването на труда и начсредствата за про-
изводство при кооперирането не означава, че се ликви-
дира личното стопанство. Собственост на члена на коо-
ператива си остават къщата, битовите предмети, про-
дуктивният добитък, някои оръдия на труда, които му 
дават възможност да водихлично стопанство в дадения 
му за обработване участък земя — било за лично пол- 
зуване, било като собственост.

Планът за коопериране на селското стопанство в 
СССРое предложен от'ТВ. И. Ленин. Основният прин-
цип на този план е принципът на доброволно влизане на 
селяните в кооперативите. В. И. Ленин и партията на 
комунистите, като се обявяваха против административ-
ното, принудителното образуване на кооперативи без 
желанието на селяните, неведнъж са подчертавали, че 
привличането на селяните в кооперативите трябва да 
става с методите ня убежлрнмртп ms l  «л» к ратното показ-
ване лвелимствата -па 1(оопсватидното,^тодан_ство_пред 

■пТ^2^пстпилиптп. яастнособстввническото стопанство.
Лениновият план за социалистическо коопериране 

предвижда постепенност на социалистическите преоб-
разования на село, преминаване от низшите форми на 
кооперативи към висшите, изисква да се държи сметка 
за конкретните условия (географски, „икономически, на-
ционални и т. н.), предполага последователно провеж-
дане на принципа на демокрацията в управлението на 
кооперативите, съчетаване на личните интереси с обще-
ствените интереси.

Особено внимание В. И. Ленин отделяше ца това, да 
се оказва помощ па кооперативите от страна на проле-
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тарската държава, да се укрепва и развива съюзът меж- 
ду_работническата клякса и. селяните. Като помага на 
кооперативите в~ техническото обзавеждане на стопан-
ството, в^използуванетхк нядостижениятанясрле^осто- 
пянскятя наука, в пргяниаирянртп на земеустройството, 
напояването и други мероприятия, като развива все-
странно държавната и кооперативната търговия меж-
ду града и селото, пролетарската държава помага за 
увеличаване на селскостопанското производство, за по-
добряване на благосъстоянието на селяните. Чувству-
вайки всекидневната помощ и подкрепа на намиращата 
сс на власт работническа класа, селяните се проникват 
с дълбоко уважение и доверие към нея, стават активни 
участници в изграждането на социализма.

Кооперирането се отразява твърде благоприятно вър-
ху развитието на селскостопанското производство. То 
укрепва стопанството, дава простор за прилагане на 
съвършена машинна техника и на постиженията на на- 

"уката, създава възможност за по-рационално използу-
ване на работната сила и на обединените средства за 
производство. Освен това поради утвърждаването на 
Социалистическата собственост и селското стопанство 
гтгуш управлявано, въвлича се в сферата на общодър-
жавното планиране и ръководство. Практически е не-
възможно съзнателно да се управляват стихийно разви-
ващите се дребни, еднолични стопанства и да се плани-
ра тяхната дейност. В резултат на кооперирането се 
увеличава производството на селскостопански продук-
ти. Така например, ако вземем общата продукция на 
селското стопанство в Русия през 1913 г. за 100, през 
1940 г. в СССР (със завършването иа колективизация-
та) тя възлизаше вече на 141 процента. При това бро-
ят на селскостопанското население във връзка с бур-
ното развитие на промишлеността значително беше на-
малял.

Освен кооперативите (колхози) в село се организи-
рат и едри държавни селскостопямгии предприятия — 
совхози, които са собственост на целия народ. 
^^Скооперирането на селските стопанства и органи-
зирането на совхози се прекратява социалната дифе-
ренциация (разслоение) иа селяните на бедняци, сред- 
няци и кулаци, изключва се възможността да същест-
вуват, а още повече да възникват в селото частнока- 
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питалистически елементи — кулаци, частни търговци.
По такъв начин и в селото» в селското стопанство се
утвърждава социализмът. Социалистическият начин на
производство престава да бъде само един сектор в ико-
номиката и се превръща всъщност в единствена, обхва-
щаща всички отрасли, социалистическа стопанска си-
стема, постига се пълна икономическа победа на со-
циализма.

Изключително важно, задължително условие и ос-
нова за изграждането на социализма, особено в стра-
ните със слаба или недостатъчно развита промишленост,
е социалистическата индустриализация- т. е пядлла-
него на съвоеменир^р^промишленост, основана кър-
Ху най-новите пргтишгрипя нп науката и теуиигпга

Индустриализацията развитието на тежката про-
ми [йленост е основа на основите на социалистическото
общество, което се създава и прехтьид пврилл пт ка-
питализма к£м социализма. „Единствената материална 
основа на социализма може да бъде едрата машинна 
промишленост, способна да реорганизира и земеделие- 
то“1 — пише В. И. Ленин.

Социалистическата индустриализация осигурява не-
прекъснат научно-технически прогрес в икономиката
постоянно повишаване на произво/ителнпгття' иа тру_-
да, повишаване на неговата техническа въор-кжеилгт,
подобряване на условията за трудова дейност. Тя оси-
гурява преустройване върху наи-съвършена техническа
база на всички отрасли на народното стоп а нство, п ро-
грес на науката, техниката и културата, постигане и
укрепване на икономическата и политическата незави-
симост на страната, укрепване на нейната отбранител-
на способност срещу реакционните империалистически
сили.

Индустриализацията има и огромно вътрршипппли-
тическозиачениеГ С развитието на едрата промишле-
Гшгт рягте рчМтинпдгипта класа. растат и нейната ра-
дя и значение в .обществения живот, нейното въздейст-
вие върху другите класи и обществени слоеве. А това
значи- че с индустриализацията _се разширява и укреп-
ва не само икономическата? но и политическата база на

1 В. И. Ленин. Съч., т. 32, стр. 481.
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рполетареката държава, заякчават се позициите на со- 
циалистическитЁ-ОбшестЕсни сили.

Важно е да отбележим, че социалистическата инду-
стриализация, нейните форму и методи се отличават 
коренно от капиталистическата индустриализация. Ка-
питалистическата индустриализация се осъществява 
чрез експлоатация на трудещите се, чрез ограбване на 
народите в другите, по-малко развити страни нли чрез 
получаване на военен данък от победените народи. А 
социали^тнчргкятя мнпугтриализация се илвършвя_ пре-. 
ди всичко чрез вътрешни натрупвания, получавани в 
резултат на повишаването на произволитрпяпгт^— 
труда, на плановото вплрие ня стопямгтиптд йи най- 
схрасн-икенемии, на рационалното използуване на мате-
риалите, на човешките и финансовите ресурси.

Принципно други са и^ целите на социалистическата 
индустриализация. Докато цел на капиталистическата 
индустриализация е капиталистите да получават кол- 
кото се може по-големи печалби, социалистическата ин-
дустриализация е. подчинена в последна сметка на ху- 
манната-цел да се служи. _на друдовшилоцск, jut - œ 
задоволяват неговите потребности,_гя jiejni-UcroiiOTQ все-
странно развитие.

Разбира сеЛиндустриализашупа не е лесна работа. 
Тя изисква от народа огромни трудови усилия, големи 
средства и често пъти е свързана с известни трудности 
и лишения. Особено тежко беще на съветските хора, 
които първи прокарваха за човечеството пътя към со-
циализма. Страната беше изостанала, разпушена от 
Първата световна и от гражданската войн.!. Наоколо 
имаше врагове, които с всички средства — от иконо-
мическа блокада до военна интервенция — се опитваха 
да попречат на социалистическото строителство. Съвет-
ска Русия беше лишена от възможността да получи 
заеми, защото империалпетнте са свикнали да дават 
пари само срещу загубване на политическата незави-
симост, с което естесчрено работниците и селяните не 
можеха да се съгласят. Не за това те бяха изгонили 
своите капиталисти, та да попаднат под робията на от-
въдморските капиталисти.

Изходът беше само един: да разчитаме на самите 
себе си, на волята» енергията и труда на революционния 
народ. На съветските хора беше трудно, налагаше се 
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понякога да се лишават от много неша, но те издържа-
ха, създадоха първокласна индустрия и продължават да 
я развиват и да я усъвършенствуват.

Индустриализацията измени неузнаваемо облика на 
съветската страна. Създадени са цели нови отрасли на 
промишлеността, гъста мрежа от големи заводи, фаб-
рики и електроцентрали покри страната. Общата про-
дукция на цялата промишленост се увеличи през 1940 г. 
в сравнение с 1913 г. 8,5 пъти, а иа едрата промишле-
ност — близо 12 пъти, производството на електроенер-' 
гия — 225 пъти. Страната, която внасяше машини от 
чужбина, в резултат на индустриализацията почна/ не 
само да произвежда, но и да изнася модерни машини 
и съоръжения. Успехите на индустриализацията дадо-
ха възможност да се създаде едро, колективно селско 
стопанство, да се осигури то със съвременна техника, 
да се повдигне народното благосъстояние, да се заздра-
ви отбраната на страната.

Сериозни успехи по пътя на индустриализацията по-
стигнаха и другите страни от социалистическата систе-
ма. В тези страни се развива промишленото производ-
ство, и то особено бързо се развиват отраслите, които 
са основата на народното стопанство и които осигуря-
ват техническия прогрес (електроенергетика, машино-
строене, химическо производство и др.).,Относителният 
дял на тези отрасли в продукцията на цялата промиш-
леност от 1951 до 1965 г. се е увеличил: в България — 
от 13,7 на 22,3 процента, в ГДР — от 38,3 на 51,2 
процента, в Монголия — от 4,6 на 11,7 процента, в 
Полша — от 14,4 на 35,9 процента, в Румъния — от 
18,6 на 40,8 процента, в Унгария — от 32,5 на 38,3 про-
цента, в Чехословакия — от 23,2 на 41,1 процента.

2<ато_ обши закономерности ня гтрлитРпгтвлТл на гп- 
циализма., национализацията и кооперирането. ня сел-
ското СТОПаНСТВО- КЯКТА и индустрияпи??пидтя^ СР ип. 
вършваха ПО различен начин w страиит^ тръгнали по 
пътя на социалистическото развитие.. В Съветската стра-
на национализацията беше проведена в много къси сро-
кове1 — всичко за няколко месеца (декември 1917 г. — 
юни 1918 г.). Преходните форми, по-специално държав-
ният капитализъм, тук не се разпространиха широко по-
ради това, че буржоазията не пожела да приеме тези 
форми и саботираше по всякакъв начин мероприятията 
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на съветската власт. В страните с народна демокрация 
национализацията се извърши в течение на няколко го-
дини. В тези страни бяха конфискувани преди всичко 
предприятията, принадлежащи на помагачите на фа-
шистките окупатори, а след това вече постепенно бяха 
национализирани и другите предприятия. Тук бяха ши-
роко разпространени различните форми на държавен 
капитализъм, особено смесените предприятия. В редица 
страни на предишните собственици беше изплатена ком-
пенсация за конфискуваните предприятия, докато в съ-
ветската страна компенсация не беше плащана.

Своеобразни са и формите на социалистическите 
преобразования на селското стопанство в различните 
страни. В Чехословакия например се създадоха четири 
форми на селскостопански кооперативи, които се разли-
чават по степен на обобществяаане на средствата за 
производство и на труда. В Куба, където е много раз-
пространено плантационного производство на тръсти-
ката и на други култури, са създадени едри държавни 
стопанства — народни имения, които днес дават повече 
от три четвърти от реколтата на захарна тръстика, ця-
лото производство на технически култури, половината 
от едрия рогат добитък.

Условията за строителство на социализма в СССР, 
особено фактът, че това строителство се извършваше в 
една страна, обкръжена от враждебни империалисти-
чески държави, изискваха от съветските хора да фор-
сират темповете на индустриализацията, да развиват 
всички основни отрасли на индустрията. Запито само 
като се преодолее изостаналостта, като се създаде съ-
временна промишленост и се укрепи върху тази основа 
отбраната на страната, можеше да се противостои на 
агресивните сили на империализма. Във връзка с това, 
както вече казахме, съветските хора трябваше да из-
питат сериозни трудности и лишения. А страните с на-
родна демокрация бяха в значителна степен избаве-
ни от тези трудности. Те нямаше защо да форсират 
темповете на индустриализацията, нямаше защо да 
развиват всички отрасли на промишлеността, тъй ка-
то имаха възможност да използуват предимствата на 
социалистическото разделение на труда, опита на 
СССР, да се опрат на неговата помощ и на своята вза-
имна помощ.
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Преустройство 
на националисте 

отношение

Една от важните задачи на пре- 
УЛПММО n^punn_fe социалистическото 
преустройство на националните от-

ношения. Особено голямо значение има решението на 
тази задача в една многонационална страна, там, къде- 
то наред с господствуващата нация имаше и подчинени, 
потиснати нации. Именно такова беше положението в 
стара Русия, която се населяваше от десетки големи и 
малки народи.

Капиталистическото общество, основано върху част-
ната собственост и експлоатацията, е същевременно и 
общество на националния гнет, на поробването на едни 
нации от други. Оттук и 
революция ^а унишпжм_ нр  гямп социалното, класовото 
потисничество, но и националното, което е неизменен 
спътник на социалното потисничество. Като слага зави-
наги край на експлоатацията и антагонизма между 
класите, социализмът слага край и на националното 
потисничество, на националната вражда и осигурява 
истински разцвет, взаимно доверие и сближение на 
народите.

„В същата степен — пишат К. Маркс и Ф. Енгелс 
в „Манифест на Комунистическата партия“, — в която 
ше бъде премахната експлоатацията на един индивид 
ст друг, ще бъде премахната и експлоатацията на една 
нация от друга.

Заедно с антагонизма на класите в самата напия 
ще изчезнат и враждебните отношения между на-
циите.“1

В. И. Ленин разработи конкретна програма за раз-
решаване на националния въпрос, прлрлма за раз-
цвета и сближението на нациите. Пълна демократиза-
ция на обществения живот, установяване на истинско 
равноправие на всички раси и нации, даване на нации-
те право на самоопределение, включително и образуване 
на самостоятелни държаеи, интернационално сплотява-
не на работническата класа от всички националности 
на страната — такива са основните принципи на тази 
програма. Проникната с уважение към големите и мал-
ките народи, с дълбока грижа за техните най-съкрове- 
ни нужди и въжделения, Лениновата национална нро- 

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 4, стр. 443.

185



грама спомагаше за сплотяване на работниците и се-
ляните от многото националности в Русия в един не-
рушим съюз начело с работническата класа, съюз, кой-
то стана един от важните фактори за победата на Ве-
ликата октомврийска социалистическа революция.

Приетата от съветското пра_вителство „Декларация
за правата на народите в Русия^Тб ноември 1917 г,)
провъзгласи ликвидирането на националното потисни-
чество, установяването на политическо и юридическо

 равноправие на многото нации и народности. Но рабо-
тата с ’освобожден иепГ на нациите не можеше да се
ограничи само с ликвидирането на националното потис-
ничество и с изравняването на нациите по политически
и юридически _црава. Главното беше да се преодолен
тяхната вековна ихпнпиицрска и килтиона изостана-

 лрст. ма^лрпрня от самодържавна Русия. Съветската со-
циалистическа държава разреши успешно и тази труд-
на задача. Тя не само даде на потиснатите по-рано
нации право на свободно развитие, но им помогна да
преодолеят изостаналостта си, да постигнат огромни
висоти в развитието на националната икономика и кул-
турата.

След възстановяването на разрушеното от империа-
листическата и гражданската война народно стопан-
ство комунистическата партия и съветското правител-
ство веднага поеха курс _на инлустриялиая1,ц<я на на-  
пионалните републики. Благодарение на постоянната
гриЖа Hä паргиЯ1а~и държавата, на безкористната по-
мощ на другите нации и преди всичко на руския на-
род в изостаналите по-рано републики се появиха нови
отрасли на промишлеността, осигурени са небивали ви-
соки темпове на тяхното развитие. Неузнаваемо се из-

 мени и селското стопанство на националните републи-
ки. То стана колективно и високо механизирано.

Върху основата на развитието на икономиката в съ-
ветските републики израснаха квалифицирани нацио-
нални кадри, многобройна интелигенция. Превъзмогна-
та е културната изостаналост. Народите на Съветския
съюз извършиха не само много дълбок преврат в ико-
номическия живот, но и велика културна революция.

Всички републики на Съветския съюз станаха ре-
публики на пълна грамотност, в тях бяха създадени
много училища, висши учебни заведения, научно-из-
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следователски и културни учреждения. В тях разцъфна 
нова култура, социалистическа по съдържание и на-
ционална по форма. По равнище на развитие на кул-
турата съветските национални републики оставиха на-
зад не само капиталистическите страни на Изтока, но 
и някои капиталистически страни на Запада.

Следователно, в процеса на изграждането на социа-
лизма бившите национални покрайнини на Русия от 
изостанали в икономическо и културно отношение аг-
рарно-суровинни придатъци на руския царизъм се пре-
върнаха в напреднали суверенни социалистически дър-
жави с високоразвита индустрия и продуктивно селско 
стопанство, със собствена работническа класа и много-
брония интелигенция. Изостаналите в миналото народи 
се превърняуя п кяцргт&рпп мпви. социалистически на-
ции, обединени от общността на икономическите, поли-
тическите и духовните интереси в единен Съюз на съ-
ветските социалистически републики. В идеологията на 
тези нации се утвърди здраво идеологията на пролетар-
ския интернационализъм.

Постиженията на Съветския съюз в решаването па 
националния въпрос са още по-значителни, защото мно-
го от народностите, населяващи Русия, тръгц яуя  пп 
туг  на социалистическото развитие, прескачайки стадия 
на капитализма. В течение на живота на едно поколе-
ние в условията на диктатурата на пролетариата те 
успяха да изминат пътя от феодалните и дори дофео- 
далпите отношения до социализма.

Успешното, в интерес на народите решение в СССР 
на националния въпрос,— един от най-сложните и ост-
ри въпроси в развитието на човечеството — е ярка 
проява на тържеството на идеите на научния социа-
лизъм, на идеите на пролетарския интернационализъм.

рпцтът от националното гтрпнтп и СССР убе-
дително показа, че само социалистическата революция 
създава условия за пълно ликвидиране ня няпипиятша 
£нст.^за доброволно обединявана пя свободните и Рав-
ноправни наропи в р/нтя  държава, политически раз-
цвет и сближаване на нациите. Този опит се използува 
и се обогатява днес от държавите на световната со-
циалистическа система за решаване на националния 
проблем както във всяка отделна страна, така и в рам-
ките на социалистическата общност на нациите като
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цяло. Успешно е решен националният въпрос в такива
национално нееднородни държави като Чехословакия и
Югославия, където върху основата на социализма про-
тича процес на развитие и сближение на нациите и
народностите, които ръка за ръка създават новото об*
шество. и усъвършенствуват своята икономика и кул-
тура. Този скъпоценен опит има също голямо значение
за народите на младите суверенни национални държа-
ви, освободили се от колониално иго, и за ония пароли,
които водят борба за своето освобождение от колониа-
лизма. За тях успехите на народите в Съветския съюз
са източник на вдъхновение и сила в тежката им борба
с империализма
циалистическите

Културната
революция

и колониализма. В настоящето на со-
нации те виждат своето бъдеще.

Културната революция. _която__ е
Тажна закономррнпгт ца прехода
от капитализма към социализма, не

е нищо друго освен създаване на нова, пролетарска по
класовата си същност, социалистическа култура
ppm uQ-гтлрптл буржоазната При това по-
бедилата работническа класа, създавайки нова култу-
ра, нд отхв ърл я изпяло буржоазната култура. а взема
кгицкм ияй^брц прин ц постижения._критически ги пре-
работва. поставя ги в служба на. целия народ. Само
като се усвои и критически преработи културното на-
следство на миналото, може да се създаде новата кул-
тура на социализма. Характерно е, не. работническата
класа не просто наследява културните постижения на

"миналото, а ги преработва, развива ги и ги издига на
ново СТЪПЯ по-- /

Усвояване, критическа преработка на културата на
миналото, използуване^опита и знанията на старата ин-
телигенция в интерес на новпто общество, превъзпита-
ваме на основната и маса в интерес на народа, от една
страна, а така също масова и всестранна просвета и
образование, създаване на народна интелигенция, въз-
питаване иа човека, превръщането му в активен строи-

 тел ня гпциялмяа м^ пт -друга" такива са конкретните
пътища за създаване на социалистическата култура,
такова е съдържанието на културната революция.

 Главната задача на културната революция е дл на-
rpnmi културна истииски народна. За това е нужно,
първо, да се превърнат вснчки_луховнн богатств»,-венч
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ки завоевания на науката и изкуството r  достояние Hg
целия народ. Ьторо, решително да еег издигне обрааа-
вателнотои културното равните на цялата маса на
трудещите се, да се открие широк простор за народните
таланти, за пълен разцвет на творческите сили на
народа.

Културната революция е необходима както в една
културно развита, така и в една изостанала в култур-
но отношение страна. Дори в най-развитата капитали-
стическа страна значителна част от населението — тру-
дещите се, обикновено са лишени от възможност да се
ползуват от постиженията на културата, тяхната участ
е да се трудят за интересите на господствуващата кла-
са. Като монополизира заниманието с духовна дейност,
г умствен труд, господствуващата класа често ограни-
чава културното развитие на трудещите се с оня ми-
нимум, който е необходим за изпълнението, на опреде-
лени производствени функции. Що се отнася до-изо-
станалите страни, необходимостта от културна револю-
ция за тях е още по-очевидна.

Н& бива ЛЭ .СИ прздштляяме КУЛТУРНатя рриплюпип
като някакъв внезапен, еднократен, бъозп протич аш  акт.
Това е постепенен процес, който изисква повече или
пс-малко продължителен период от време, къртовски
и настойчив труд, умела организация. Проблемите на
културното преустройство на обществото не могат да
бъдат рошени само с декрети, с едно лрзеване на перо-
то. Тук е много важно нгродните маси да осъзнаят не-
обходимостта от културно развитие» да се използува
напълно и в нужната насока тяхното естествено тежне-
ние към знания и култура. За създаването на новата
социалистическа култура е необходима солидна мате-
риална база^ Тази база Възниква Именно в процеса на
социалистичсското преустройствоГна икономиката, в про 
цеса на национализацията, индустриализацията и колек 
тивизацията.

Пролетарската държава национализира, превръща  
достояние на целия народ всички институции на кул 
турата, всички средства за духовно въздействие върху
хсрата: театри, музеи, кинотеатри, радио, печат и т. н.,
а също така строи нови културни институти. Тя взема
в свои ръце обучението и възпитанието на трудещите
се, коренно преобразува в интерес на народа общооб-
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разователното и специалното (средно и виеше) учили-
ща. По такъв начин за широките -слоеве трудещи се 
се откриват небивали възможности за овладяване на 
постиженията на човешката култура, за повишаване на 
общото и специалното им образование.

Теоретиците на II Интернационал, опортюнистите, 
на времето твърдяха, че без постигане на определено 
равнище на култура, без наличие на достатъчно инте-
лигенция и културни кадри работническата класа не 
трябва да взема властта. И то защото „некултурните“ 
народни маси не можели да управляват държавата и 
да осигурят изграждането на социалистическото обще-
ство.

Като разобличаваше опортюнистите, В. И. Ленин 
убедително доказа, че пролетариатът, ако са назрели 
необходимите предпоставки за това, трябва, без да се 
бави, да вземе властта, а после вече непрестанно да 
работи над издигането на културното равнище на тру-
дещите се, още повече че диктатурата на пролетариата 
създава най-благоприятни условия за това.

Именно така и постъпиха работниците и трудещите 
се маси в Русия и в редица други страни. Тс не сед-
наха да чакат културното равнище на народа да се 
издигне до едно на никого неизвестно равнище, необ-
ходимо от гледна точка на опортюнистите за вземането 
на властта. Още повече че те би трябвало да чакат 
безкрайно дълго, защото капиталистите правеха всичко 
възможно, за да държат народа в мрак и невежество: 
неграмотни, §атъпели хора се експлоатират по-лесно и 
безнаказано.

Работническата класа в съюз с трудещите се маси 
на Русия взе властта в една изостанала в културно от-
ношение страна, страна, където по-голямата част от на-
селението беше неграмотна, където просветата и об-
разованието се намираха в дълбок упадък. А като взе 
властта, тя направи всичко възможно, за да превъз-
могне културната изостаналост на страната, да издиг-
не културното равнище на народа. Към 1937 г., т. е. 
към момента, когато завършваше преходният период, в 
Съветския съюз неграмотността беше ликвидирана в 
основни линии. Страната се покри с гъста мрежа от 
училища, специални средни и висши учебни заведения, 
библиотеки, читални, музеи, театри, клубове и други 
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културни учреждения. Достатъчно е да кажем, че само 
броят на учащите се в общообразователните училища 
нарасна през този период близо 3,5 пъти. Пролетарска-
та държава направи особено много за просветата и 
образованието на народите от изостаналите национални 
покрайнини на Русия.

Сериозни успехи в осъществяването на културната ре-
волюция постигнаха и другите социалистически страни.

Така например, докато в стара Полша неграмотните 
бяха 23 процента, в Румъния — 43 процента, в Бъл-
гария — 27 процента и т. н., сега във всички социали-
стически страни неграмотността е почти ликвидирана и 
това беше направено в изключително кратки срокове — 
буквално за две-три години. Тук твърде много е напра-
вено за приобщаването на милионите трудещи се към 
постиженията на културата, създадена е общодостъпна 
система на общо и специално образование, формира се 
истински народна интелигенция. По брой на студентите 
във висшите учебни заведения много социалистически 
страни надминаха развитите капиталистически държа-
ви. Например, докато в ГФР па всеки 10 000 жители се 
падат средно 24 студента, във Франция — 34, то в 
Полша се падат 43 студента.

Сега все по-интензивно протича процесът на сбли-
жаване на социалистическите култури, ясно се проявява 
тенденцията към духовна консолидация нд^ народите от 
сдциалистпческатз общност върху основата на марк-
сизма-ленинизма. В света на творчеството и идеите со-
циалистическата система печели все нови победи над 
капиталистическата система.

И така общите закономерности на строителството 
на социализма се проявяват специфично в различните 
страни. Този извод е потвърден от практиката на из-
граждането на социализма в СССР и в другите социа-
листически страни. Социалистическите революции в ре-
дица страни на Европа, Азия и в Куба бяха специфич-
но повторение на ония основни закономерности, които 
за пръв път се проявиха в процеса на социалистическа-
та революция в Русия. Развитието и обогатяването lia 
тези общи закономерности, умелото им прилагане в 
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конкретните условия на изграждането на социализма 
в различните страни, непримиримата борба с догматиз-
ма и ревизионизма, с абсолютизирането както на общи-
те закономерности, така и на специфичните условия са 
необходими предпоставки за успеха на социалистиче-
ското строителство.

2. Преходният период от капитализма къ.. социализма 
и нскапиталистическият път на развитие

От преходния период от капитализма към социализ-
ма трябва да се различава некипи/алисгическият пъ1 
hü развитие, конто, както знаем, също представлява 
движение към социализма, но не непосредствено от ка-
питализма, а от докапиталистически (феодални и пат-
риархални) форми на обществено устройство.

Преходът от капитализма към социализма се из-
вършва при наличието и на материални (достатъчно 
развита икономика), и на социални ^наличие на работ-
ническа класа и на нейна марксистка партия; условия. 
А при движението към социализма от докапиталисти-
чески форми на обществото тези условия или изобщо 
не съществуват, или се намират ечва в стадий на въз-
никване. Затова естествено е, че общите закономерности 
н^изгоаждането на социализма, присъщ и на преходния 
период от капитализма към социализма. в техния чист, 
така^ да се кажег класически- нид тук не са_ напълно 
Приложими.

Яека се спрем на този въпрос малко по-подробно.
Тъй като в редица страни, тръгнали по некапита-

листически път на развитие, класовата диференциация 
е твърде слаба, а работническата класа още току-що 
се заражда..социалистически преобразования тук могат 
да се започнат и без диктатура на пролетариата, при 
наличие например на рсволюнионно-дрмпкрятични дър-
жавни форми. В този случай задачите по създаване на 
предпоставки за новото общество се осъществяват от 
революционно-демократичната държава, при което в ре-
шаването на тези задачи, особено на такива като за-
щита срещу износ на контрареволюция, създаване на 
икономика и култура и т. н., ц_помага диктатурата на 
пролетариата, победила в други страни^Опирайки се на 
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помощта и подкрепата на социалистическите страни, 
развиващата се страна може да пристъпи към създа-
ване на материалната и социалната база на социализма.

Стрпгп задължително и при нркапиталистическия ПЪТ 
е ликвидирането на частната собственост, заменянето й 
е обществена собственост. Но този процес също може 
да придобие специфични форми. Тъй като икономиката 
на развиващите се страни се намира често в зависи-
мост от чуждестранните монополи, тук няма възмож-
ност за бързото и, така да се каже, еднократно нацио-
нал изи р а не. Процесът на национализация приема посте-
пенен характер, при това за държавата нерядко е из-
годно откупи  национализираните обекти от буржоа-
зията, която се е държала лоялно спрямо новата власт. 
Разбира се» национализацията не гуОи при това своята 
антика питал истическа насоченост.

В страните, тръгнали по некапиталистический път, са 
твърде специфични и методите ни -мнлугтриализация. 
методите на кооперира лтпп?истнп На-
ред с издирването на собствени средства и помощта 
на социалистическите страни тук не е изключена въз-
можността да се привлече за постигане на икономиче-
ска независимост и чуждестранен капитал, както пра-
вят някои африкански страни.

Известно е, че в много от освободилите се страни 
все още има форми на общинно владение или остатъци 
от такива форми, запазили се от доколониалните вре-
мена, преди появяването на стоковото производство и 
утвърждаването на империалистическата експлоатация. 
Тези страни имат това общо със социализма, че сред-
ствата за производство са обща, а не частна собстве-
ност. Но с това се и свършва общото им със социализ-
ма и, както писа Ф. Енгелс, само това свойство не дава 
на тази старинна форма на производство способност да 
породи от себе си бъдещото социалистическо общество.1

Родовата община РаЗППЛагя raun ? ирр^йити, при, 
митивни средства за производство. В нея най-често с 
гилям труд се осъществява само просто възпроизвод-
ство, производителността на труда тук е много ниска, 
икономическата дейност и целият живот на общината 
имат затворен, застоял характер. Всичко това отличава

1 Виж К. Маркс и Ф. Знгелсь. Соч., т. 22, стр. 444.
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старинния общннен строй от социалистическото общест-
во, което предполага високо развити производителни си-
ли, неразривна взаимна връзка на производствените 
колективи върху основата на общонародната социали-
стическа собственост. Естествено, историята досега не е 
дала пример общинни форми, запазени от родовия строй, 
да породят социалистическо общество. Нешо повече, те 
никъде не са могли да устоят пред разлагащото влия-
ние на стоковото производство и световния пазар. В 
много общини се отдели слой на частни собственици, 
заграбили обществени владения и експлоатиращи съпле- 
мснниците си.

Но всичко това не значи, че старите народни форми 
на колективно владение и труд не могат да изиграят 
никаква роля в изграждането на новото общество в ре-
дица освободили се страни, и по-спсциално при коопе-
рирането на селското стопанство.

Народната власт може да вдъхне нов живот в сел-
ската община и да помогне на земеделците да я пре-
върнат в трудова кооперация. Опитът на Мали и на 
някои други африкански страни показва, че антиимпе-
риалистическите сили могат да пробудят кипяща ини-
циатива и ентусиазъм сред членовете^на общината и 
да ги насочат към изграждане на нов живот.

Що се отнася до другите закономерности на строи-
тел ството н а социализма ( п ла номерно развитие на н а - 
родното стопанство, насочено към изграждане на новото 
общество и повишаване на материалното благосъстоя-
ние на народа, осъществяване на културна революция, 
създаване на национална народна интелигенция, ликви-
диране на националното потисничество и установяване 
на равноправие и дружба между народите, солидарност 
с трудещите се от цял свят), те по принцип се проявяват 
еднакво както в обществото на преходния период от 
капитализма към социализма, така и в обществото, тръг-
нало по некапиталистическия път на развитие.

3. Социалистическото общество

Социализмът като общество на преходния период от 
капитализма към социализма представлява първата, 
низшата фаза на комунизма, която има свои специфич- 
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 ни особености. Обаче преди да говори» за социализ-
ма, трябва да получим поне една обща представа за
двете фази на новото общество, за тяхната прилика ■
разлика.

Социализмът и комунизмът са пър-
Социализмът Вата" и втората фаза на Новото, ко 

" двете "фазана"" мунистическото общество. Те се гра-
новото Общество Дят ВЪРХУ високоразвита материал*

но-техническа баЗа^ тяхната непо-
клатима икономическа основа е обществената собстве-
ност върху срйлгт^ата за производство и липсата на екс-
плоатация на човек от човека.

Тъй като и при социализма, и при комунизма липс-
ват частна собственост, експлоататорски класи, потис-
ничество на човек от човека, производствените отноше-
ния » туУ| Ц.Т1И ся птнпшмил шГЪратско сътрудниче-
ство и взаимопомощ.

И при социализма, и при комунизма действува зако-
нът за планомерното, пропорционална распитие на ня- 
РОДНОТО "стопанства Пелтя нр пбшргтпрната прОИЗВОД-*
ство — колкото може по-пълно задоволяване на мате-
риалните и духовните потребности на трудещите се —
и средствата за постигането на тази цел — постоянното
развитие и усъвършенствуване на производството върху
базата на една висока техника — за социализма и ко- 
мунизма са също еднакви.

И социализмът, и комунизмът се характеризират с
отношрц^д »а дружба и сътрудничество между _народи-
те, а запазването и стабилизирането ка мира са основа
на отношенията между народите на големи и малки
страни; при социализма и при комунизма всички чле-
нове на обществото имат еднакво право да се трудят
според способностите си; и там, и тук се утвърждава*
единство между личността и обществото, господствува’
една и съща — комунистическата идеология.

Като имаха предвид общността на коренните черти
на социализма и комунизма, класиците на марксизма-
леннизма ги разглеждаха именно само като различни
форми (степени- на развитие) на едно и също — кому-
нистическото общество. „Доколкото средствата за про-
изводство стават обща собственост пише В. И. Ленин
за социализма, — дотолкова думата „комунизъм“ е
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приложима тук, ако не забравяме, че това не е пълен 
комунизъм/4

Социализмът е непълен, неразвит комунизъм, защо-
то негШсрсдствоио ндрпетна ОТ капитализма, Изгражда 
се от материал, наследен от капитализма, и напълно 
естествено запазва следите, „рождените белези14 на това 
старо общество. Такива са например остатъците от 
старото разделение на труда, липсата на пълно иконо-
мическо равенство, отживелиците на миналото r  съзна-
нието и поведението На"~хората и т. н.

Комунизмът е ПО-Висок и съвършен стадий на кому-
нистическата формация. Изключително високо равнище 
на развитие дссгига при комунизма внсокомеханизира- 
ното и автоматизирано прпшиллгтпп/Равнишрто ня_прп~- 
мзвплителносття на труда и на производството Ще Съде 
дотолкова високо, че ше даде възможност да се преми-
не от социалистическия принцип на разпределение: „От 
всекиго спореТ~КьЗМ0ЖН0ГТЯте^ на всекиго сппр-у тру-
да" — към качествено новия, комунистически приншь*. 
-От всекиго според способностите, на всекиго, според 
потребностите^'. Значително те се ТТЗМбНи "и характеры 
на трудя. V всички членове на обществото ше се развие 
вътрешна потребност доброволно и според наклонности-
те си да се трудят за общественото благо.

С победата на комунизма ше станат сериозни каче-
ствени изменения не само в икономиката, но и в обще-
ствените отношения, в бита и съзнанието на хората. Ще 
изчезнат съществените различия между града и селото, 
а след това и различията между~хората йа умствения 
в физическия труд, всички граждани на страната ше се 
превърнат в труженици на комунистическото общество. 
При комунизма ще_изчезне държавата, социалистиче-
ският държавен ред ще се развие » комунистическо 
обществено самоуправление, ще бъдат напълно преодо-
лени остатъците от капитализма в съзнанието на хората, 
ще се измени техният начин на живот, техният бит.

„Комунизмът — се казва в програмата на КПСС — 
е безкласов обществен строй с единна общонародна 
собственост върху средствата за производство, с пълно 
социално равенство между всички членове на общество-
то, където заедно с всестранното развитие на хората ще

1 В. И, Ленин, Поли. собр. сочп т. 33, стр. 98. 
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.израснат върху основата на постоянно развиващата се 
наука и техника и производителните сили, където всички 
източници на общественото богатство ще потекат като 
пълноводен поток и ще се осъществи великият принцип 
„От всекиго според способностите» на всекиго според 
потребностите*. Комунизмът е високо организирано об* 
щество на свободни и съзнателни труженици, в което 
ще се утяърАи лЯщргтлр нп  спипупрпалриие трудът за 
благото на обществото ще стане за всички първа жизне-
на потоебнлгт осъзната необходимост, способностите на 
всекиго ще се прилагат с най-голяма полза за народа.

За да се извършат едни толкова дълбоки качествени 
преобразования, е необходимо време, а главното съот-
ветни материални, социални и духовни предпоставки: 
високоразвита материално-техническа база, съвършени 
обществен“ на__ свободни от експлоатация
хора, богата духовна култура, високо равнище на съз- 
гахелногт на народа. Тъй като всички тези предпостав-
ки се създават само при социализма, немислимо е да се 
мине без социалистическия стадий на развитие, да се 
извърши скок от капитализма направо във висшия ста-
дий на комунизма. „От капитализма — пише В. И. Ле-
нин — човечеството може да премине непосредствено 
само към социализма, т. е. към общо владеене на сред-
ствата за производство и разпределение на продуктите 
според работата на всеки/4

Така чр глцндлизмът като особен стадий на раз- 
ситЯе~на обществото е неизбежен. 1\вкто от зърното не 
може да израсне непосредствено клас, а само стъбло, 
така и от капитализма непосредствено израства само 
социализъм. Социализмът е нещо като стъбло, върху 
което израства чудесният клас на развитото комуни-
стическо общество.

А сега да преминем към разглеждане на особено-
стите на социалистическото общество. Ще започнем с 
неговата икономическа организация.

Икономика В основата на икономиката
на социализма ииялиама лти ынцестйРмтп

лигтииргкп гпАг-тлаипгт КОЯТО ОТ- 
грваря ня обшестдримя зардктец_яа произдппството. 
Обществената собственост в СССР и в повечето друга 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 24, стр. 70.
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социалистически страни съществува в две форми: общо-
народна и кооперативна. Първата се образува в резул-
тат на социалистическата национализация и принад-
лежи на целия народ, втората — в_резултЗт на коопе-
рд^анетй-на-щюизводството и принадлежи! ИЗ група, на
колектив от хора, образуващи един или друг коопера-
тив. ПД|ппн^рлпнята собственост заема ръководно поло*
wniiiin n nniiiiH пнгтич^ската икономика, тъй като, първо,
тя обхваща решаващите отрасли на икономиката (теж-
ка промишленост, енергетика, транспорт и т. н.) и, вто-
ро, превъзхожда кооперативната собственост по степен
па развитие, на обобществяване на средствата за про-
изводство.

  Съответно на двете форми на обществена собстве-
 ност има два типа социалистически стопанства: държав-
ни предприятия (заводи, фабрики, совхози и т. н.) и
кооперативни (колективни стопанства на селяните, за-

типа стопанства, както и стопанствата вътре r -kr  всеки
тип са икономически свързани помежду си чрр? скокове
Яаричните^ггношения, които Hö геибкбдимпстс^ присъ-
щи на сопиялмстическпто общество.

Обществената собственост при Социализма премахва
деленето на хората на господствуващи и подчинени, из-
ключва експлоатацията на човек от човека, утвърждава
производствените отношения на дружеско сътруднича
л тап-fi мпимопомощ межди триОешите се.

От господството на социалистическата собственост,
от факта, че средствата за производство, а следовател-
но и неговите продукти, всички материални и духовни
ценности принадлежат на народа, произтича и дълбоко
хуманистичната цел на социалистическото производств

fgufê материални и културни плтр^илгти на трудещите 
п^Тази цел е коренно противоположна на целта на ка-
питалистическото производство, предназначението на
което е да се извлича максимална печалба. Докато за
капиталиста е съвсем безразлично какво да произвеж-

да — атомна бомба или хранителни продукти, стига
само да е осигурена висока печалба, социалистическото
производство се осъществява не заради обогатяването
на група привилегировани, а за задоволяване на по-

требностите па хората.
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Съветската власт я СССР не съществува и половин
век, но колко много направи тя за народа,* за обикно-
вените хора на труда! Достатъчно е да кажем, че реал-
ните доходи на работниците през 1963 г. са нараснали
в сравнение с времето преди революцията 5,9 пъти, а
доходите на селяните — над 7 пъти. В страната ce
извършва огромно/Жилищно строителство. Само през 
1965 г. нови жилища получиха 10,5 милиона души.  

Наистина социалистическото производство още не 
може да осигури изобилие на средства за живот и на- 
пълно да задоволи потребностите на всички членове на 
обществото. Върху основата на социалистическата соб- 
ственост и на постигнатото равнище на развитие на
производството се създаде социалистическият принцип
lia раапрАПдпдикА- пПт ргй кмгл  сппрел гппгпйипгтитет НЯ

всекиго според трулаЛ „Който не работи (ако, разбира 
се, е способен да работи), не трябва да яде“ — такъв*
е непоклатимият закон на социализма.

Всички членове на обществото носят равно задъл-
жение да се трудят и да се ползуват от еднаквото пра-
во да получават от обществото в зависимост от коли-
чеството и качеството на изразходвания труд. Социа-
листическият принцип на разпределение премахва при-
същото на всички експлоататорски общества делене на
хората на малка група, свободна от задължението да
се труди, но ползуваща се от всички блага на живота,
и огромно мнозинство, обречено на изтощителен труд*
който нерядко не му осигурява дори едно сносно съще-
ствуване.

Принципът на разпределение според труда е есте-
ствен, необходим за социализма. Той .осигуршалщишм 
материална ЗаиНТереспппнагъ-ил раЛлтипич пт рппуунгя-
тите На неговия труд, кома--P- много  niwe» стимул Hjg
Социалистическото производство. При социализма, който
работи повече и по-добре, той получава и повече. Такъв
начин на заплащане на труда създава материална заин-
тересованост у работника да повишава квалификацията
си, активно да участвува в производството, да увеличава
количеството и да повишава качеството на изработва-
ната продукция.

Макар при социализма всички членове на обществото
да имат равно задължение да се трудят и равното пра-
во да получават в зависимост от вложения от тях труд.
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социалистическото общество не осигурява още пълно
икономически равенство на хората.

В условията на социализма всеки отделен произво-
дител получава от обществото толкова, колкото сам му
лава, с изключение на оная част, която отнва в обще-
ствения фонд. Тук вече няма класово неравенство, но

 се запазва още неравенството в частта на продуктите,
получавани от всеки отделен член на обществото при
разпределението. Лесно може да се види, че принципът
равно заплащане за равен труд при социализма е при-
лагане на еднакво мерило към разни хора. Тъй като
хората имат различна квалификация, нееднаква нала-
репост, различен състав на семейството, при заплаща-
нето според труда те фактически не получават равни
доходи. Това е неизбежно през първата фаза на новото

t-общество: през този етап обществото още не е достиг-
нало до пълно изобилие_на предмети за потребление,
оше не всички_не!ови членове^млх-^досхатъшАс^висока
с^Знашлиоет. При еоцнзлттЗмане трябва да се нзрас-
няпат Дбкодите на всички труженици, това би нарушило
принципа на социалистическото разпределение и би от-
слабило материалните стимули за труд.

Разбира се, би било погрешно да се мисли, че ико-
номическата организация на социалистическото обще-
ство е идеална, че нейното формиране и развитие про-
тичат гладко и безболезнено. В развитието на социали-
стическата икономика има немалко трудности и проти-
воречия, преди всичко от обективен характер. Не трябва
да се забравя, че изграждането на новото общество з
СССР (а също и в повечето други социалистически стра-
ни) започна в условия на ниско равнище на развитие
на производството, че народите на нашата страна из-
разходваха много усилия и време за въоръжена борба
с вътрешните и външните врагове, за възстановяване на
разрушеното от войните стопанство. Не може да не се
вземат предвид недостигът на материални и финансови
ресурси, на квалифицирани кадри, липсата на опит в
изграждането на новото общество. Имаше сериозни
грешки и пропуски от субективен характер, свързани
по-специално с култа на личността, който се отрази
отрицателно върху развитието на икономиката и на
всички обществени отношения.

Казват, че истината се постига в сравнението, и
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това общо взето е вярно. Но бедата е там, че понякога,
като сравняват успехите в икономиката на социализма
н капитализма, да речем на СССР и САЩ, вземат под
внимание само голите цифри. Естествено, върху основа-
та само на цифровите данни за това, че равнището на
развитие на производството, на производителността на
труда, на благосъстоянието на определена част от тру-
дещите се в САЩ е по-високо, отколкото в СССР, мо-
же да се стигне до изводи не в полза на социализма.
Но нима може да не се вземе под внимание например
фактът, че капитализмът в САЩ се развиваше без-
препятствено около две столетия, през които нито един
вражески войник не стъпи на северноамериканска земя
и нито едно съоръжение тук не беше разрушено от
вражеска бомба или снаряд? Нешо повече, американ-
ските капиталисти трупаха печалби от войната и кръв-
та на обикновените хора на тр^ла се превръщаше в
златни потоци, устремени към бездънните каси на гос 
подарите на капиталистическа Америка.

Ето защо, сравнявайки икономиката на социализма 
и капитализма, не трябва да се забравя с какво започ 
ваше социализмът, в какви условия се създаваше, о 
колко време съществува, какви са перспективите на не 
говото развитие. И ако всичко това се вземе предвид,
тогава сравнението ще бъде вече далеч не в полза на
капитализма.

Така например през 1913 г. Русия произвеждаше
едва 12,5 процента в сравнение с промишленото произ 
водство на САЩ. При това в резултат на Първата
СЕетозна война и на гражданската война руската про 
мишленост беше почти напълно разрушена. През 1965 г.
производството на съветската промишленост възлезе на
повече от 62 процента в сравнение със значително по-
расналото производство на САЩ. А знае се, че този
грандиозен успех е постигнат всичко на всичко за три-
десет и няколко години мирно строителство!

Нашата изостанала, предимно аграрна страна под
знамето на социализма стана втората индустриална
държава в света, страна с високо равнище на науката,
техниката и културата, страна с най-напредничави обще-
ствени отношения. Никак не е случайно, че първата в
света страна на социализма първа в света изстрел*
изкуствения спътник на Земята, първия в света косми-
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чески кораб, с човек на борда, първия в света изкуствен 
спътник на Луната. При това не трябва да се забравя, 
че съветската страна, като изгради социализма, е още 
в самото начало на комунистическото общество.

С изграждането на социализма кла* 
Класова структура С0ВИП1 състав на обществото пре- 

на социалистическото т-г
общество търпява сериозни изменения. Екс* 

плоататорските класи се ликвидй^ 
рат както в града, така и в селото. Ликвидира се про-
тивоположността между града и селото, тъй като, ед-
накво освободени от експлоатация, трудещите се от гра-
да и селото работят за себе си, за своето общество, 
имайки равно право да получават за своя труд в зави-
симост от неговото количество и качество. Превъзмогва 
се противоположността и между хората на умствения 
и физическия труд, тъй като интелигентите ръка за ръ-
ка с работниците н селяните, работят в интерес на об-
щото дело на социализма.

В Съветския съюз например експлоататорските кла-
си бяха напълно ликвидирани още към 1937 г., когато 
в страната социализмът вече беше изграден в основни 
линии. Тогава 36,2 процента от населението съставля-
ваха работниците и служещите, 57,9 процента — кол-
хозниците и кооперираните занаятчии, 5,9 процента — 
селяните частници и некооперираните занаятчии. Към 
1963 г. броят на последните беше всичко 0,1 процент. 
Следователно в Съветския съюз останаха две дружески 
класи: работническата класа и колхозните селяни, как-
то и трудовата интелигенция, които през годините на 
съветската власт коренно се измениха.

работническата клася вече не е предишният проле-
тариат, експлоатиран и безправен при капитализма. 
Заедно с целия народ тя для пр а средствата за произ-
водство и е истински стопанин н^ своята страня. Като 
си остава наи-организираната несъзнателна класа и би-
дейки по същината си носител на отношения rfa другар-
ско сътрудничество и взаимопомощ, работнии*ри?тд юр- 

З^ьиц^ществява при социализма ръководната ролями 
обществото.

Колективизацията на селското стопанство и култур-
ната революция измениха неузнаваемо и облика на съ-
ветските селяни. От разпокъсана, отрудена, експлоати-
рана от помешчиците и кулаците класа* селяните се 
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превърнаха в истински свободна класа, работеща в ед-
ро механизирано стопанства        

Съвместният труд за благото на родината разруши
вечната затвореност на селянина, спомогна той да пре-
одолее теснособственическата психология и да се из-
работи у него чувство за колективизъм, за дружба и
другарство. Расте културата на съветските селяни. Ши-
рокото използуване на първокласната техника обуслови
появяването в село на квалифицирани кадри от меха-
низатори, чийто труд почти по нищо не се различава
от труда на работниците.

Огромни изменения претърпя и интелигенпичта-^^-
ветскатя страня. Съветската интелигенция е истински
народна интелигенция, представителите на която в по-
голямата си част са излезли от работническата класа и
селяните Излязла от народа, тя му служи предано и
беззаветно. През годините на съветската власт редовете
на интелигенцията значително се увеличиха. Достатъч-
но е да кажем, че с умствен труд в СССР към начало-
то па 1966 г. са се занимавали над 25 милиона души —
над една пета част от работещото население. Милиони
учители, научни работници, лекари, инженери и техни-
ци, юристи, финансови и други специалисти се трудяг
сега за благото на съветския народ.

Социализмът унищожава завинаги класппитп те-
шения нп Мсполство и подчинение Тук няма привиле-
гировани класи или групи от хора. Всички членове на
обществото се намират в еднакво отношение към сред-
ствата за производство, което изключва възможността
за експлоатация, за присвояване на чужд труд. Тъй
като в социалистическото общество няма експлоататори
и експлоатирани, а има само трудещи се класи и обще-
ствени групи, в него няма и класова борба.

В социалистическото общество "се създава нерушимо
социално-политическо и идейно единство на народа. То-
ва единство се състои нГобщността на основните иконо-
мически и политически цели на работническата класа,
селяните и интелигенцията, в техния единодушен стре-
меж да се издигнат на още по-високо стъпало на об-
ществено развитие, да изградят комунистическо обще-
ство, което ще им донесе огромни материални и кул-
турни блага. Тази общност позволява на членовете на
соци.аллстнческото общество да действуват заедно, друж?
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по, с общи усилия да преодоляват най-сериозни труд-
ности, да решават задачи от огромна историческа важ-
ност. Мощта на десетки милиони хора, свързани от
общността на интересите, сплотени от единството на
действията, вдъхновявани от могъщите идеали на ко-
мунизма, представлява велика, могъща и несъкру-
шима сила.

От пролетарската демокрация на
преходния период от капитализма
към социализма израства социали-

  Политическа
организация

етическата демокрация — нов, по-висок тип народовла-
стие. Разширяването и развитието на демокрацията,
превръщането—на—.демокрацията за мнозинството в
демокрация касички. за целия народа главната отли- 
читддна cc'^uncT на—политическата организация на
^сшиализма^

Сопиядистицрското общество не само провъзгласява
правата на своите граждани, но и осигурява осъществя-
ването на тези правя. То. независимо от произхода, ро-
да На занятията, пола, националността, вероизповеда-
нието, дава на гражданите право на труд, на отдих, на
лечение, материално осигуряване на старост, осигу-
ряване в случай на болест или загубване на трудоспо-
собността, право на образование. Практическата въз<
мпжмост за всеки гражданин да се ползува от тези
права е гарантирана от закона, осигурява се с непре-
станнотоТарастване^ наикономическата мощ на социа-
^стическата~71ържава. На гражданите ’на социалисти-
ческото общество се дава свобода_и1а-хдйвотег-нечета* /
събранията и митингите, на улични шествия и демон-
страции, право да се обединяват в обществени органи-
зации, гарантира се неприкосновеността на личността
и жилището, тайната на кореспонденцията. Жената имц
равни права с мъжа във всички области на държавния,
стопанския, културния и обществено-политическия жи-
вот. Тя има равно с мъжа право на груд, на почивка,
па образование, равно с мъжа заплащане на труда.
Държавата осигурява охраната на интересите на май-
ката и детето, оказва материална помощ на многодет-
ните и самотните майки, дава на жената при бремен-
ност и след раждане продължителен платен отпуск.

истнческат
С разви
а и со
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Юраз в повишаванена_ролята на изборните представи»
телни~орГзни на народната власт н нарастването на ро-
лята на масовите обществени организации — профсъюз»
и и, младежки, кооперативни, културно-просветни и т м
Държавното управление постепенно започва да се пре-
връща ^обществено самоуправление:  

Важна проява на ^този Процес, конкретен израз на  
развитието на социалистическата демокрация е_ра.зщи-  
ряването и заздравяването на социалната^аза на дик-
татурата ня пролетариата? ПОСтепеННбтоИпревръшане на
държавата на пролетарската диктатура в общонародна
власт НЯ работниците, селяците н ните.пмгАицмятя

В преходния период от капитализма към социализ-
ма работническата клас« гпгпппствуваша. и ръко-
водна класа: в условията на социализма и изгражда-
нето на комунизма тя запазва своята ръководна роля
в обществото.

Защо, поради какви причини работническата класа
си остава ръководна сила на социалистическото обще-
ство?

Преди всичко, защото работническата класа се тру-
ди в промишлеността, която е основата на цялото на-
родно стопанство, защото нейният труд се базира на  
водещата, най-развитата форма нз пмгтмиес^а соб-
ственост — държавната, общонародната собственост.
Тя се слави с богати революционни традиции, закалена
е в ожесточените битки с капитала, тя е най-последо»
вателният носител на спниалиртическ_ата .мдеплпгия Ка-
то най-многочислена класа, тя е п^бр^ организирана и
дисциплинирана, т. е. представлява наи-прогре^цвндта
социална сила на съветското общество. Работническата
jüiâcï ще завърши своята роля на ръководител на об-
ществото само с изграждането на комунизма, с пълното
изчезване на класите.

Ръководната роля на работническата класа в социа-
листическото общество ни най-малко не намалява ро-
лята на другите обществени сили — селяните и интели-
генцията. Това се разбира от само себе си: работниче-
ската класа няма и не може да има свои егоисти*чи
цели и користни интереси. Като неразривна част ст
иарода. работническата класа изразява общонародните
интереси, осъществява общонародни цели.

Извоювала огромен авторитет и дълбокото уважение
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на целия народ в героичната борба против,експлоата- 
торите.в самоотвержения труд в името на тържеството 
на социализма, работническата класа и в процеса на 
изграждането на комунизма изпълнява благородната 
роля на най-последователен, най-организиран борец за 
общонародното дело.

Между диктатурата на пролетариата и общонарод-
ната държава няма резки граници, тъй като в своята 
същност те са" държава рт един, социалистически тип, 
'те са^форму степени un р^?алтнр нп социалистическата 
държава. С прерастването на държавата на диктату-
рата на пролетариата в общонародна държава социа-
листическата същност на държавата не се изменя, а 
само се развива и усъвършенстнува^във връзка с кому-
нистическото строителство. Запазва се и укрепва ней,- 
ната социална база — съюзът между работническата 
класа и селяните, запазва се и расте ролята~на работ- 
ническата класа, запазва се и се усъвършенствува, раз-
цъфтява пролетарската социалистическа демокрация. 

Общонародната държава е естественоисторическо про-
дължение, завършек на главното, което е присъщо на 
диктатурата на пролетариата още от първите стъпки 
на нейното възникване — широка демокрация за тру-
дещите се.

При социализма държавата управлява обществените 
процеси, икономическия, политическия и духовния жи-
вот на страната, при това управлява обществото с пос-
ледователно демократични методи. Разбира се, към на-
рушителите на социалистическата законност, към анти-
обществените елементи, каквито все още се срещат при 
социализма, тя прилага известни мерки на принуда и 
натиск. Но тези мерки не бива да се отъждествяват с 
присъщата на диктатурата на пролетариата функция 
на потискане на експлоататорите, тъй като те са насо-
чени не против враждебни класи, а против най-консер- 
вативните, заразени с отживелиците на миналото пред-
ставители на работническата класа, селяните и инте-
лигенцията. По своята същност тя изпълнява, развива 
и усъвършенствува основните функции на пролетарска-
та диктатура с изключение на функцията да потиска 
експлоататорските класи, която отмира във връзка с 
тяхното ликвидиране при победата на социализма.

- : i • ВъТРеШНОППлнтниРскитв фумкцим мя ДЪрЖяЯАТд KÄTQ 
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■ орган за управление се състоят в това, да организира 
създаването на материално-техническата база на кому* 
низма, преобразуването на социалистическите отмппт^ 
ния в комунистически, да упражнява контрол върху 
мярката ня труда и_ мярката ня потреблението, да оси-
гурява повишаването на благосъстоянието на народа, 
да охранява правата и свободите на съветските граж-
дани, социалистическия правов ред и социалистическа-
та собственост, да възпитава народните маси в дух на 
съзнателна дисциплина и комунистическо отношение 
към труда.

В областта на външната политика държавата се грн- 
жи за укрепване на еДиНСТйотд и сплотеността, за раз-
витието на братско™ сътрудничество със социалисти-
ческите страни Тя изпълнява свято своя интернацио-
нален дълг пред международната работническа класа, 
пред всички народи в света: съдействува всестранно за 
революционната борба на пролетариата в развитите
капиталистически страни, оказва всестранна помощ на 
народите в развиващите се страни, освободили се от 
колониализма, а също и на народите, борещи се за 
своето национално освобождение. Много внимание—н 
CJIJIH пържяйдтя ЛТПРПО 9П 9™г[ыу1ПП1Г0 ГТПППТЛ Bronis.

тмя мир и за поддържане ня нормални птношения с 
всички страни. Същевременно, имайки предвид опас- 
■цостта от нападение от страна на империалистическите 
сили, тя се грижи да укрепи отбранителната способност 
на страната и на цялата социалистическа система.

Трябва да отбележим, че развитието на социалисти-
ческата демокрация в СССР не беше лишено от сериоз-
ни трудности и противоречия. Това беше свързано по- 
специално с култа към личността на И. В. Сталин, ко-
гато демокрацията се ограничаваше, а социалистиче-
ската законност се нарушаваше.

Противниците на научния социализъм от лагера на 
буржоазните идеолози и политици се опитват да дока-
жат, че култът към личността по необходимост произ-
тичал от самата същност на социалистическото обще-
ство, което обаче не отговаря на действителността. Раз-
бира се, това съвсем не значи, че култът към личността 

!няма своите причини. Работата е там, че централиза-
цията на икономиката, на целия социален живот свръх 
допуснатите предели създава възможност за съсредо-
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точаване на властта, а при определени условия и за
злоупотреба с властта, от която злоупотреба до култа
към личността има само една крачка. Обаче тези усло-
вия не произтичат от същината на социализма; те са
свързани с особеностите на развитието на една или
друга страна, с личните качества на ръководителя.
Именно личните качества на Сталин (груиост, липса на
1ърпимост към хората, капризност и дрл които предиз-
викваха у В. И. Ленин опасение, че Сталин, като съ-
средоточи в ръцете си огромна власт, не inè може пра-
вилно да се възползува от нея, бяха именно едно от
условията за възникването на култа към личност! а. Не
случайно през последните години от своя живот В. И.
Ленин много мислеше и работеше над това, как да се
съчетае централизмът с демокрацията, как да не се
допусне съсредоточаване на властта в ръцете на едно
лице, а оше повече злоупотреба с властта. Именно през
тези годили той разработва всестранно въпросите за де-
мократическия централизъм, за колективността в ръко-
водството, за организирането на народен контрол и т. н.

Към условията за възникването на култа към лич-
ността спадат също и особените трудности по изграж-
дането на новото общество в СССР, свързани с нали-
чието на враждебно-капиталистическо обкръжение, с
необходимостта да се води война с германофашистките
завоеватели и т. н.

Както се вижда, култът към личността не произтича
по необходимост от природата на социализма. Той с
несъвместим с марксизма-ленинизма, с теорията на на-
учния комунизъм, с обективните закономерности на раз-
витие на социалистическото общество, за което е ха-
рактерно народовластието, постоянното разгръщане на
социалистическата демокрация. Ето защо КПСС на своя
XX конгрес осъди култа на личността, взе мерки за
изкореняването на неговите последици, като разчисти
по такъв начин почвата за по-нататъшна демократи-
зация на социалистическото общество.

Развитието на политическата орга-
*П на "йаоод1НГа₽А низация в условията на комунисти-

р ческото строителство е неразривно
свързано с дейността на Комунистическата партия на
Съветския съюз —/ръководната и направляваща сила
на съветското общество  
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КПСС, се казва в нейния устав, е боеви, изпитан 
авангард на съветския народ, обединяващ на добровол-
ни начала прогресивната, най-съзнателната част на ра-
ботническата класа, колхозните селяни и интелигенция-
та. Основана от В. И. Ленин, комунистическата партия 
през шестдесет и няколко годишното си съи.ествуване 
измина славен героичен път на борба и побёди. Тя до-
веде работническата класа и трудещите се селяни в 
нашата страна до тържеството на Великата октомврий-
ска социалистическа революция и до утвърждаването 
на пролетарската диктатура, осигури пълна и окончу 
телна победа на социализма. Под изпитаното ръковол 
ство на партията се създаде и укрепна социално-поли 
тическото и идейното единство на съветското общество. 
В резултат на това пораснаха авторитетът на партията 
и безграничното доверие на съветския народ към нея.

В редиците на партията днес се наброяват около 
12,5 милиона комунисти, най-прогресивни, съзнателни 
представители на работническата класа и на всички 
трудещи се. По-голямата част от членовете на партията 
са работници и колхозници, при това в социалния състав 
на партията ^работнииогуата кл?^? заема и занапред е 
призвана да заема ръководно положение. Партията 
представлява интернационална политическа организа-
ция, изрзяваща великата дружба и братството между 
народите на СССР. В нейните редове има представи-
тели буквално на всички народи, населяващи нашата 
съветска родина.

Цялата политика на партията и цялата й дейност 
както в самата страна, така и извън нейните граници 
са подчинени на интересите на народа, на неговите най- 
съкровени мисли и. въжделения. „Партията — се казва 
в програмата на КПСС — съществува за народа, в слу-
женето на народа тя вижда смисъла на своята дейност“

Ето защо идеите и делата на партията станаха идеи 
и дела на съветския народ, ето защо тези идеи и дела 
са еднакво близки и понятни и на работниците, и на 
колхозниците, и на интелигенцията, на хора от различ-
ни възрасти, професии и националности. Партията е 
умът, честта, съвестта на нашата епоха, на съветския 
народ, който извършва велики социални преобразова-
ния.

Ръководейки обществото, великия градивен труд на 
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народа, .партията зорко гледа в бъдещето, посочва на 
народа пътищата за движение напред, пробужда в на-
родните маси творческа инициатива. В единството на 
партията и на народа, в ръководството на ленинската 
партия, в нейната организираща и направляваща дей-
ност е непоколебимата сила на социалистическия строй.

В резултат на културната револю- 
нХа°ВсоциалК|«ма₽а ция» осъшествявана върху основата 

на социалистическото преустрой- 
jCTBo на икономиката и социално-политическите отноше-
ния, възниква качествено нова, социалистическа. кул- 
тура. Тя е сбор от постиженията .и я гппмялистическото 
общество в областта на науката, изкуството и литера-
турата на Просветата и образованието, на нравстве-
ността ш^н^За тези елементи на културата, за тяхното 
място в развиващото се социалистическо общество, за 
ролята им във формирането на всестранно развит човек 
ние ще разкажем по-нататък. Тук ще отбележим само, 
че социализмът слага край на деленето на културата 
на култура на господствуващите и култура на потисна-
тите класи, което деление е присъщо на класово-анта-
гонистичното и особено на капиталистическото обще-
ство. Той създава единна ^общонародна култура, която 
е достояние на всички трудещи се: работници, селяни 
и интелигенти. Социалистическа, интернационална по 
съдържание, поставяща си за цел укрепването и раз-
витието на социализма, на дружбата и сътрудничество-
то между трудещите се от различните националности, 
тази култура е национална по форма (по език и други 
начини на изразяване на съдържанието), което я прави 
особено близка и понятна на всеки, голям и малък, 
народ, улеснява достъпа му до постиженията на духов-
ния живот на другите народи, спомага за обогатяването 
на националните култури, за развитието на общата за 
всички народи интернационална култура. Идейна осно-
ва на културата на социализма е марксизмът-лениниз-
мът — единствено научният мироглед, който помага за 
разцвета на културата, поставя я в служба на велико-
то дело на социализма.

Идеолозите на капитализма много говорят за кул-
турата, за цивилизоваността на близкото на сърцето 

'Им общество, за предимствата на капиталистическата 
култура над социалистическата. При това те обикнове- 
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-но се позовават на културата йа битовото обслужване, 
на знаменития, „сървиз“, *чието състояние в развитите 
капиталистически страни все още не е достигнато от 
социалистическите страни.

Без съмнение културата на битовото обслужвайе 
не е маловажен показател за културата на обществото 
и той в никакъв случай не трябва да се пренебрегва, 
както за съжаление нерядко ставаше у нас. Но главен 
показател за равнището на културното развитие на об-
ществото не е „сървизът“, а това, до каква степен са 
овладени силите на природата и обществото, до каква 
степен културата служи на човека, доколко достъпна с 
тя за широките народни маси, до каква степен са обра-
зовани трудещите се. Именно в това, в най-главното,
социалистическата култура превъзхожда културата на 
буржоазното общество.

При капитализма постиженията на културата са до-
стояние на една малка част привилегировани. При со-
циализма — на всички хора на труда. За всеки член 
на социалистическото общество са открити широки въз-
можности за получаване на образование, за творческа 
дейност в областта на производството, науката, изку-
ството и нравственото усъвършенствуване. А за човека 
в капиталистическото общество тези възможности са 
ограничени, тъй като монополът върху творческата дей-
ност принадлежи тук на господствуващите класи. Со-
циалистическата култура по самата си същност, по 
вътрешната си природа е дълбоко хуманистична, тя се 
създава за човека на труда, тя е важно средство за 
неговото интелектуално усъвършенствуване и служи на 
високите, истински човешки идеали.

При капитализма става раздвоява- 
и°личността не на личността — личност на ек- 

сплоататора и личност на трудещия 
се. Трудещата се личност е-лишена от възможността 
да се ползува от всички блага на живота, от всички 
постижения на материалната и духовната култура, тя 
има ограничени възможности за развитие и усъвършен-
ствуване. Същевременно в труда на тази личност, на 
нейната борба против експлоатацията се формират ис-
пански човешките качества: колективизъм, организира-
ност и дисциплинираност, мъжество н твърдост, ' пре- 
зрёйие към веичко, което прийизява; което потискй чо- 
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века. С други думи, при капитализма се създават пред-
поставките за формирането на новата, социалистическа 
личност, формират се също и някои нейни черти и 
особености.

При капитализма се изостря до крайна степен про-
тиворечието между личност и общество, възникнало с 
разделянето на обществото на класи — противоречие, 
което се преодолява само в резултат на социалистиче-
ската революция, на победата на социализма. Социа-
лизмът създава предпоставки за всестранно развитие 
на човека, за изразяване на многообразните му жизнени 
прояви.

Като ликвидира частната собственост и експлоата-
цията, като осигури равни политически и юридически 
права и задължения за всички граждани, социализмът 
създава политически условия за развитието на човека. 
Различията в пол и възраст, в произход и вид на заня-
тията, в националност и вероизповедание тук не са 
пречка за активна, творческа дейност на всеки трудещ 
се в най-разнообразните сфери на обществения живот. 
Като освободи труда на човека и го превърна от труд 
sa експлоататора в труд за себе си, за своето общество, 
социализмът направи труда — неговото количество н 
качество — единствен критерий за обществената цен-
ност на човека, опрзделител на неговото място в со-
циалната система. Освободеният труд, стимулиран ма-
териално и морално, стана основа за развитието на 
човека, единствената признавана от обществото сфера 
за проявяване на неговите способности. Социализмът 
създаде качествено ново производство, целта на което 
е трудещият се, неговите потребности и интереси. По 
такъв начин се създават материалните предпоставки 
за развитието на човека. Увереността, че човек винаги 
ше намери приложение на своите способности, че обще-
ството, общественото производство, използувайки него-
вите способности, същевременно се грижи за задово-
ляване на потребностите му, като поставя степента на 
тяхното задоволяване в зависимост от количеството и 
качеството на труда, стимулира хората на труда да 
усъвършенствуват своите професионални навици, своето 
общообразователно и културно равнище. Като създаде 
нова духовна култура и я постави наред с материал-
ната култура в служба на трудещите се, социализмът 
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осигурява най-благоприятни условия за интелектуално-
то развитие на човека и за неговото нравствено усъ- 
вършенствуване.

В резултат на това върху основата на дълбоките 
преобразования в икономиката, социалните отношения 
и духовния живот социализмът не само запазва, раз-
вива, издига на нова качествена висота ония истински 
чоеешки черти, които се зараждат у трудещата се лич-
ност при капитализма, но и създава нови черти, които 
не са присъщи на личността в старото общество. С дру-
ги думи, в резултат на тържеството на социализма се 
създава нова социалистическа личност.

Формирането на новия човек — истинския творец 
на историята, пълновластния стопанин на обществото, 
единствения собственик и създател на материалните и 
духовните ценности, съзнателния носител и творец на 
новите, истински човешки обществени отношения — е 
велико завоевание на социализма, равно на което исто-
рията на човечеството още не познава.

Социалистическата личност се проявява преди всич-
ко като труженик на социалистическото производство, 
сгновано върху съвместното обществено владеене на 
средствата за производство. Тя се отличава с трудовата 
си активност, със стремежа си да запази и умножи 
общественото богатство, с новата си трудова дисципли-
на, с новите си трудови отношения — отношения на 
дружба и сътрудничество със събратята по труд. За 
нея са характерни и такива високи духовни качества 
като беззаветна преданост на комунистическите идеали, 
чувство на интернационализъм, висока съзнателност и 
отговорност пред обществото, обществена активност; 
принципите на комунистическата нравственост здраво 
влизат в нейния живот, труд и бит. Социалистическата 
личност се отличава с богат духовен живот, с високо 
културно равнище, с разностранност на духовните ин-
тереси, с дълбок интерес към научното и художестве-
ното творчество, със стремеж към всестранно развитие 
и усъвършенствуване.

Разбира се, би било погрешно да се мисли, че всич-
ки членове на социалистическото общество притежават 
всички изброени черти на личността. Ние все още сре-
щаме тук стремеж у отделни хора да се отклонят от 
общественополезния труд, факти на обществена пасив- 
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ноет и интелектуална инертност. Същевременно изброе-
ните черти са типични- черти на личността при социа-
лизма. Първо, защото социализмът създава реална въз-
можност за формирането на тези черти у всеки човек; 
второ, защото тези черти са присъщи на значително-
то мнозинство от членовете на социалистическото об-
щество.

С победата на социализма и възникването на со-
циалистическата личност коренно се изменя и съотно-
шението между общество и личност. Вместо противопо-
ложността между личност и общество в условията на 
класово-антагонистичните формации възниква прогре-
сиращо единство между личност и общество. Това един-
ство има здрава обективна основа — обществената соб-
ственост, което осигурява съчетаването на обществените 
и личните интереси. Стремежът на личността към по-
добряване на собственото й положение в условия.
когато липсва експлоатация и трудът е задължителен 
за всички, се осъществява в труда за благото на ця-
лото общество.

Много неща могат да характеризират отношението 
на личността към обществото и към обществените ин-
тереси. Но може би най-ясно това отношение се проя-
вява в мотивите на трудовата активност, в отношението 
към труда. Ленинградските социолози решиха да изяс-
нят какво е разбирането на младите работници за об-
ществената значимост на труда и предложиха на всеки 
от тях да отговори кое от следните съждения за цен-
ността на труда изразява личното мнение на всеки 
от тях.

Отговорили положително;
1. Добра е оная работа, където принасяш

по-голяма полза, където си необходим. 617 души (23,2%)
2. Не бива да се забравя как се запла-

ша дадена работа, но основното е ней* 
ният смисъл, нейната обществена полез-
ност. 830 души (31,1%)

3. Заплащането е главното, но трябва да
мислим н за смисъла на работата. 819 души (30,7%)

4. Добра е всяка работа, стига да се за-
плаща добре. 399 души (15,0%)

Както се вижда, 85 процента от анкетираните тъй 
или иначе свързват своя труд с неговата обществена 
полезност. Нима това не е показател за единството на 

'обществото и личността при социализма, нима не е.до-
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: казателство, че успехът на личността е и успех nà об-
ществото» което няма други цели, освен -да служи на 
интересите на личността, да задоволява нейните разно-
странни потребности, да развива нейните многообразни 
способности. При това трябва да се има предвид, че в 
основата на единството между личността и обществото 
лежат обществените интереси, а оттук произтича необ-
ходимостта личните интереси да се подчиняват на ин-
тересите на обществото.

Прогресиращото единство на личност и общество* е 
обективна тенденция, закономерност на развитието на 
социализма, обаче тази тенденция не се проявява пра-
волинейно, непротиворечиво. Единството между лич-
ността и обществото съвсем не изключва и противоре-
чия между тях, които се изразяват в това, че общество-
то, като не е в състояние напълно да задоволи потреб-
ностите на личността, ограничава 01части развитието 
на потребностите, поставя степента на тяхното задово-
ляване в зависимост от количеството и качеството на 
труда, че обществото още не осигурява пълно иконо-
мическо равенство между хората, не създава още равни 
условия за развитие, за проявяване на творческата ак-
тивност на всички хсра без изключение. Освен това 
личността не винаги осъзнава необходимостта да съо-
бразява личните си интереси с обществените, а поня-
кога предявява към обществото прекадено егоистични 
искания, в резултат на което възникват противоречия 
между обществото, т. е. по-голямата част от неговите 
членове и известна част изостанали членове на общест-
вото. С успехите на комунистическото строителство те-
зи противоречия се преодоляват н единството между 
личност и общество се развива в посока на постигане 
на хармонични отношения между тях. В процеса на 
движението към тази хармония се изменят и общест-
вото, и личността, при това основа за развитие на 
личността е развитието, преобразуването на обществото.

4, От социализма към комунизма.
Особености на формирането на комунизма

От социализма обществото се развива към комуниз-
ма.' Формирането на комунизма има някои основни рсо- 
бейости. Да ги разгледаме накратко.
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Първата основна осо Дрыпгт  на формирането на ко-
мунизма е това, че за разлика ог социализма, който
възниква върху основата на капитализма и съдържа
остатъци от него, комунизмът възниква върху собстве-
на основа^— върх\ основата на утвърдилия се и раз-
виващ се социализъм. В резултат ка това принципно
се различават пътища!а и средствага за утвърждава-
нето на социализма и на комунизма. Социализмът се
утвърждава в резултат на социалистическа ? а револю-
ция. на коренного преустройство на икономическите,
политическите и духовните устои па капитализма. За
утвърждаването на комунизма, не е нужна революция 
Комунизмът се развива непосредствено от социализма
чрез развитие и усъвършенствуване нз икономиката 
обществените птапшения и духовната му култура.

Материално-техническата база на комунизма израст 
ва, върху основата на социалистическото производство 
чрез неговото планомерно развитие и усъвършенству 
ване. Единната комунистическа собственост е резулта 
от развитието и Писчененниш слиначё~на~"дврге фор]и 
на социалистическа собственост'— държавната и коопе 
ративната. К£Ь1унистиче9кото самоуправление се създа 
да_от социалистическата общонародна държава и т. н 

Тъй като между социализма и комунизма същест 
вуват сериозни качествени различии, естествено е. че  
процеса на формирането на комунизма известни черти
на социалистическото общество ше изчезнат, отстъпвай 
ки място на нови, комунистически черти. Но самото от 
рицание на социалистическото от комунистическото мо 
же да става само чрез укрепване и всестранно използу 
ване на принципите на социализма, чрез използуване
на всички присъши на тези принципи възможности. Та 
ка например към комунистическия принцип за разпре 
деление според способностите може да се премине са 
мо чрез всестранно развитие и използуване на социа 
листическия принцип за разпределение според труда 
само тогава, когато този принцип изчерпи всички свои
възможности и стане не само ненужен, но и невъз 
можен.

Още в социалистическото общество има много осе-
заеми н видими черти на комунизма. Все повече се раз-
виват комунистическите форми на труд и организация
на производството, обществените форми на задоволя-
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ване на материалните и духовните потребности на тру*
дещите се и 1. н. С движението към комунизма тези
черти на новото растат и се разширяват, изтласквайки
всичко, което пречи на прогресивното развитие на об-
ществото.

Втората основна ослб*цпСт формира»*™ „а ко-
мунизма е това, че преходът към вгората фаза на но-
вптообшество се извършва постепенно. стъпка по стъп-

стъпало пл гт-кпялп Социализмът прераства в ко-
мунизъм не изведнъж, не изцяло, а на части: постепен-
но отмирал елементите на социализма и идват да ги
сменят също така постепенно елементите на комуни-
стическото общество. Не изведнъж, а постепенно се из-  
вършва преходът към комунистическия принцип на раз-  
пределение според потребностите, към общественото
самоуправление, към безкласовото общество и т. н.

Постепенното преминаване към комунизма е несъв-
местимо с необоснованата прибързаност. с преждевре-
менното въвеждане на комунистически принципи. Нови-
те форми на икономически живот, на обществено уст-
ройство и бит се утвърждават тук планомерно, последо-
вателно с назряванего на необходимите материални и
духовни предпоставки.

Постеленният характер' на прехода към__кошчш.зма 
е заупнпм^р*» м * лбугппвр.» ni гдмптя прлрОДЯ Н3 CO-
лиалистическия—строи, При социализма..няма класови
сили, които да_ действуват против движението на_._об-
» |ргтиптп към кп му ri и ? м а. Съзнателната, планомерна
дейност на партията и държавата осигурява обикнове-
но своевременно проявяване и разрешаване на проти-
воречията, възникващи в процеса на това движение.
По такъв начин се изключват социалните сътресения,
внезапните преврати в живота н<; обществото и разви-
тието приема характер на постепенност, без прекъсва-
ния и спадания, така характерни за капитализма.

Постепенността ни най-малко не означава бавност  
в развитието. Напротив, преходът към комунизма пред-  
ставлява процес на изключително бързо икономическо  
и културно развитие, което е свързано с успехите на
комунистическото строителство, с участието на все по-  
вече и повече трудещи се в него.

Изграждането на комунистическо-™ пбш*гтип изиск-
ва ал бъдат решеми три-_псипвни запяии-_ първо, съз-
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даване на материално-техническа база на комунизма; 
второ, формиране на комунистически обществени отно-
шения; трето, възпитаване ня нлв — високрсъз- 
нателен строител и гражданин на комунистическото об-
щество? Тези три задачи са тясно свързани помежду си. 
Те изразяват различни, страни на единния процес на 
преобразуване на социалистическото общество в ко-
мунистическо.

Преди да говорим за тези задачи, за пътищата за 
решаването на тези задачи, трябва да разгледаме на-
учните принципи на управление на комунистическото 
строителство, управление на обществените процеси.



СЕДМА ГЛАВА  

НАУЧНО УПРАВЛЕНИЕ
НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО
СТРОИТЕЛСТВО

Всяко класово-антагонистично, досоциалистическо
общество се е зараждало стихийно, т. е. независимо от
волята и съзнанието на хората, в недрата на предше-
ствуващото го старо общество. Капитализмът например
възникна през времето на феодализма, отначало като
проста капиталистическа кооперация и мануфактура, а
после и като едро машинно производство. Поради това
задачата на буржоазната революция беше да приведе
политическата власт в съответствие с новата капита-
листическа икономика, т. е. да предаде властта от ръ-
цете на феодалите в ръцете на буржоазията. Стихийно-
то възникване на новото общество в рамките на старото
беше възможно, защото всички антагонистични общест-
ва имаха за основа частната собственост върху средст-
вата за производство, експлоатацията на човек от чо-
века. С развитието на историята се меняха формите на
частната собственост и експлоатацията, но сами по себе
си те си оставаха неприкосновени.

Социализмът решително скъса с частната собстве-
ност и експлоатацията. Той утвърждава обществената
собственост и върху нейната основа — отношенията на
братско сътрудничество и взаимна помощ между хора-
та. А обществената собственост не може сама по себе
си да израсте от частната собственост, както и социа-
листическото общество като цяло — от капитализма.
Социализмът и комунизмът се създават в резултат на
съзнателна, целеустремена дейност на народните маси,
ръководени от марксистката партия и социалистическа-
та държава, в резултат на съзнателно управляване на
обществените процеси. В тази глава ще говорим именно
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за социализма като за съзнателно управлявано общест-
во, за принципите на научното управляване на общест-
вените процеси при социализма.

1. Социализмът — съзнателно управлявано общество

Социалистическото общество, както видяхме, пред-
ставлява сложен социален организъм, подвижна, дина-
мична система, която съдържа множество разнообраз-
ни елементи. Тук спада и икономиката с различните 
отрасли (промишленост, селско стопанство, транспорт, 
съобщения и т. н.) и с маса отделни предприятия (за-
води и фабрики, колхози и совзохи и т. н.). Тук спадат 
и хората, обединени в класи и социални групи, в тру-
дови и други колективи. Тук спадат и маса разнообраз-
ни отношения на хората — икономически, класови, ети-
чески и др. Тук спада и духовният живот на общест-
вото в неговите многочислени прояви. Всички тези еле-
менти са най-тясно свързани, влизат във взаимодейст-
вие помежду си, при това в своето единство и взаимна 
връзка те образуват социалистическото общество като 
цяло, като обект на управлението. На свой ред и всеки 
отделен съставен елемент на обществото също е ця-
лостно управлявана система. Всяко отделно предприя-
тие. учреждение, институт, училище и т. н. е определено 
единство от различни цехове, бригади, отдели, курсо-
ве. класове и редица други подразделения, в които са 
обединени колективи от хора.

Следователно управлението на обществото е упра-
вление на хора, неща, отношения и духовен живот, при 
това главното в управлението е управлението на хора-
та. И това е естествено: със своя труд хората създават 
предмети, вещи, използуват ги r  труда и живота си; 
хората влизат в различни отношения помежду си; хо-
рата имат съзнание, идеи, създават наред с материал-
ните и духовни ценности. Естествено, че от правилното, 
научно организирано управление н* хората в значител-
на степен зависи и управлението на нещата, отноше-
нията и идеите. Развитието на обществото се образува 
всъщност от действията на милиони и милиони хора; 
оттук и извънредно голямата сложност и отговорност 
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иа управлението на обществените работи, а чрез тях — 
и на обществените пренеси като цяло.

При това трябва да подчертаем, че управлението на 
хората в социалистическото общество не е функцията 
на „надзор*4 от страна на експлоататорите върху труде-
щите се, както при капитализма. Управлението при со-
циализма е преди всичко организиране на икономиче-
ския живот на хората, на тяхната обществена дейност, 
на възпитанието им в духа на комунистическите идеа-
ли. Естествено е, че при социализма се запазва управ- 
ленческият труд като специфична разновидност на тру-
да, но го изпълнява*** самите граждани както чрез из-
брани от тях представители на властта, така и непо-
средствено чрез системата на обществените организа-
ции. Управлението в социалистическото общество има 
истински демократичен характер, тъй като трудещите 
се маси, които са единствен собственик на средствата 
за производство, суверенен носител на политическата 
власг, играят решаваща роля в ръководството на ико-
номиката и наВсичч? социални процеси.

А защп в условията на социализма става възмож-
но да се управляват толкова огромен брой хора, тол-
кова разностранни обществени процеси, да се управля-
ва цялото общество? Преди всичко, защото икономиче-
ската основа на социализма е обществената собстве-
ност, която обединява и сплотява хората, изключва от 
живота на обществото анархията и конкуренцията, без-
граничната стихия на пазара. Действуващият върху ос-
новата на обществената собственост закон за планомер-
ното, пропорционално развитие създава възможност за 
планомерно централизирано управление на икономика-
та и на всички обществени процеси, позволява да се 
свързват различните звена на социалната система и да 
се насочва движението им към единна, предварително 
набелязана цел.

Нерядко, когато става дума за научното управление, 
се има предвид управлението на икономическия живот 
на обществото. Разбира се, производството, икономика-
та играе определяща роля в общественото развитие. Но 
природата на социалистическото общество е такава, че 
тя позволява съзнателно, върху научна основа да се 
управлява не само икономиката, но и всички други об-
ласти на обществения живот в тяхната взаимна връзка.
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Не е трудно да се убедим в това, като се обърнем 
към историята на нашата страна и ка нашата партия, 
към възловите моменти от съзнателно насочваното от 
партията развитие на съветското общество. Така на-
пример Лениновият план ГОЕЛРО беше не само и не 
просто икономически план, а програма за дълбоки ка-
чествени преобразования на цялото общество, на цялата 
система от обществени отношения. Сам по себе си план 
за създаване на материално-техническа база на социа-
лизма върху основата на електрификацията, планът 
ГОЕЛРО имаше за цел да укрепи ръководната роля на 
работническата класа в обществото, да укрепи съюза 
между работниците и селяните, да развива пролетар-
ската демокрация. „Електрификацията като база за де-
мокрация“ — бе записал В. И. Ленин в плана за до-
клада пред VIII Общоруски конгрес на Съветите. На-
ричайки плана ГОЕЛРО втора програма на партията, 
В. И. Ленин подчертаваше мисълта, че партията е приз-
вана да ръководи, да управлява цялото многообразие 
на обществените процеси. За органическото единство 
между управлението на икономиката и управлението 
на социалния живот на обществото говори и Ленинова-
та формула: „Комунизмът е съветска власт плюс елек-
трификация на цялата страна“.

Дълбоки преобразования на обществените отноше-
ния целеше и новата икономическа политика, и полити-
ката за индустриализация на страната, и политиката за 
колективизация на селското стопанство. Прогнозирането 
и управляването на процеса на създаване на икономи-
ката и формиране на комунистическите обществени от-
ношения, на възпитаване на новия човек в тяхното не-
разривно единство са същност на поограмата на пар-
тията, приета от XXII конгрес на КПСС.

И така научното управление на социалистическото 
общество, на неговото планомерно, пропорционално раз-
витие обхваща цялата съвкупност от обществени про-
цеси. Във връзка с това законът за планомерното про-
порционално развитие е не само икономически, но и 
социологически закон, действуваш във всички области 
на обществения живот при социализма.

Социалистическото общество се развива върху ос-
новата на обективните закони, които могат да бъдат 
опознати и използувани от хората в техен Интерес. По-

до



знанието и използуването на законите е толкова по-не- 
рбходимо, защото сами по себе си, автоматически те 
не осигуряват развитие на обществото в нужната за чо-
века насока. Да вземем например току-що споменатия 
закон за планомерното, пропорционално развитие на 
социалистическото общество. Сам по себе си този закон 
не осигурява премахване на елементите на стихийност 
в развитието, строга съгласуваност на различните звена 
на социалната система, планомерност и пропорционал-
ност. Той създава само възможност за това, но за да 
може тази възможност да се превърне в действителност, 
необходимо е да познаваме до съвършенство този за-
кон и умело да го използуваме. А това вече е работа 
на субективните фактори — на целеустремената, съз-
нателна дейност на хората, ръководени от партията и 
държавата. Развитието на социалистическото общество 
представлява следователно сложно преплитане, взаимо-
действие на обективните закономерности и субективните 
фактори, при това ролята на субективните фактори ра-
сте успоредно с движението на обществото напред бла-
годарение на все по-задълбоченото познание на общест-
вените закони.

В условията на социализма субективните фактори 
играят несравнено по-голяма роля, отколкото в други-
те общества. Социалистическото общество може да се 
придвижва успешно напред само тогава, когаго хората 
са овладели обективните закони и умело се ползуват 
от тях. като регулират съзнателно обществените про-
цеси. Нещо повече, трудещите се са заинтересовани да 
опознават и използуват тези закони, защото те напълно 
отговарят на техните най-насъщни интереси.

Главната задача на научното управление на общест-
вените процеси е именно да се постигне съответствие 
между субективната дейност на хората и изискванията 
на обективните закони. Да управляваме научно общест-
вото значи, като се опираме на опознатите обективни 
закономерности, да разкриваме - прогресивните тен-
денции в развитието на обществото или на отделните 
му звена, да насочваме и регулираме движението на 
обществото съобразно тези тенденции, да разкриваме 
пречките по пътя за достигане на една или друга цел, 
да отстраняваме своевременно тези пречки. Да упра-
вляваме обществото научно значи да провеждаме пра-



вилна, реалистична политика, като държим строга смет-
ка за обективните възможности, зг съотношението на 
социалните сили, политика, неразривно свързана с ико-
номиката и икономическото строителство.

Практическото управление на обществените процеси 
по необходимост предполага теоретическо разработване 
на въпросите за управлението, което е една от важни-
те задачи на теорията на научния комунизъм.

Разбира се, проблемите на научното управление на 
обществото не могат да бъдат решени само от предста-
вителите на научния комунизъм, тяхното решение изиск-
ва колективните усилия на философи и социолози, ико-
номисти и статистици, кибернетици и математици, юри-
сти и психолози, инженери, администратори, усилията 
на широките маси Само със съвместните усилия на 
най-различни специалисти може да се разработва си-
стемата на общите принципи за научното управление 
на обществото, може успешно да се прилагат тези прин-
ципи в управлението на конкретните области на общест-
вения живот, да се създават отговарящи на изисква-
нията на съвременността конкретни форми, начини и 
средства за управление. Сигурна основа за решаването 
на тези проблеми е теорията на марксизма-ленинизма, 
ленинските принципи за управление на обществените 
процеси, за управление на изграждането на комунизма. 
Нека разгледаме тези процеси.

2. В. И. Ленин за принципите на научното управление 
на изграждането на комунизма

Обективност Обществените процеси протичат
и конкретност върху основата на обективните за-

кони, характеризиращи най-същественото в живота и 
развитието на обществото. Осъществявайки практиче-
ски ръководството на първата в света социалистическа 
държава и на социалистическото строителство, В. И. 
Ленин изхождаше от това, че управлението е немислимо 
без познаване и умело използуване на обективните за-
кономерности. Строгото следване на изискванията на 
обективните закономерности, съобразяване с реалните 
възможности, с действителното състояние на общество-
то са най-важният принцип на научното управление — 
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аоиниипът за обективност. Този принцип е несъвместим 
със субективизма, със самотека и стихийности в ко-
мунистическото строителство.

Като подчертаваше, че можем да управляваме само 
върху основата на обективните закони. В. И. Ленин 
същевременно изискваше да не се ограничаваме с об-
щото формулиране ча законите, да не се занимаваме 
със съчинителство на абстрактни схеми, годни за всички 
случаи в живота. Той призоваваше да изучаваме кон-
кретното съдържание на процесите, както и на зако-
ните, които ги изразяват, да виждаме как законът дей-
ствува, как се проявява в конкретните обстоятелства, 
и да правим правилни изводи за практиката.

Никой закон, никоя, дори най-ясната и привлекател-
на формула не съдържа „указания*4 за проявяването на 
собствената същност в конкретните жизнени обстоятел-
ства. Всяка формула може да ги почерпи само от жи-
вота, само животът я вкарва от царството па формулите 
в царството на действителността, облича я с плът и 
кръв, конкретизира я и с това я видоизменя.1

Тези Ленинови положения е особено важно да се 
имат предвид сега, когато общественият живот се ус-
ложни неизмеримо много, когато закономерността като 
господствуваща тенденция си пробива път през маса 
конкретни, нерядко противоречиви явления, които мо-
дифицират действието на закона и които трябва не-
пременно да се имат предвид в практиката па неговото 
използуване. Например действието на закона за плано-
мерното развитие на социалистическото общество про-
тича в сложните условия на стоково-паричните отноше-
ния и без да се съобразяваме с тях, научно ръковод-
ство на стопанството, на обществото е немислимо. Изу-
чаването на съотношението между закона за планомер-
ното развитие и законите на стоково-паричните отноше-
ния, на пътищата и средствата за включване на тези 
последните в рамките на плана и по такъв начин за 
контролирането им от страна на управляващите органи 
е задача, която са призвани да решат нашите икономи-
сти, социолози и организатори.

Оттук произтича един важен принцип на управление-
то — принципът за конкретност. .Именно „конкретният

1 Виж В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 134.
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анализ на конкретната ситуация" дава възможност да 
избягваме субективизма, празното фантазьорство и про-
извола в управлението. Да управляваш конкретно, зна-
чи да управляваш върху основата на достоверна и на-
учно обоснована информация за вътрешното състояние 
на обекта, както и за външните условия, в които функ-
ционира той. Само разполагайки с достоверна инфор-
мация, или с други думи, с познаване на реалните, кон-
кретните процеси на живота, можем своевременно да 
забележим грешките и пречките по пътя към целта, да 
ги преодолеем, да коригираме управлението, като го 
приведем в съответствие с обективните изменения.

Важна роля в системата за получаване от органите 
на управлението достоверна информация, в изследва-
нето на каналите за нейното постъпване и методите за 
научна обработка са призвани да играят статистиката 
и конкретните социални изследвания.

Разбира се, при управлението на обществото могат 
да се използуват и единичните факти, но в случай че 
тези факти са типични и изразяват същността на об-
ществените процеси. Обикновено обаче управлението се 
осъществява, като се обобщи огромната маса от факти 
и цифри; и тук без статистиката, без конкретните со-
циални изследвания не може да се мине. В. И. Ленин 
изискваше от статистиците не обикновена регистрация 
на фактите, безсистемен сбор на различни сведения, а 
дълбок, научен анализ, сравнявания, практически изво-
ди и предложения. „Статистиците — пише В. И. Ле-
нин — трябва да бъдат наши практически помощни-
ци, г не схоластици.“1

Значението на конкретните социални изследвания в 
управлението на обществото е това, че те помагат да 
се разкрият обществените процеси в цялата им слож-
ност, многообразие и конкретност, дават на управлява-
щите органи достоверна информация, като им позволя-
ват да оценяват ефективността на една или друга си-
стема на управление, а при необходимост изработват 
правилен път за нейното изменение в съответствие с но-
вите факти и явления и очерталите се тенденции. Тези 
изследвания, както и статистиката, дадат материал за 
обобщения, за изучаване на нови ге закономерности, 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 52, стр. 215.
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които на свой ред могат да бъдат използувани за усъ- 
вършенствуване на системата за управление.

Особено внимание В. И. Ленин отделяше на общу-
ването с най-достоверните и непосредствени източници 
на информация — с живите хора, с широките трудещи 
се маси. Добре е известно с какво внимание той се от-
насяше към множеството пратеници на работници, се-
ляни и войници, които идваха при него от всички краи-
ща на страната, как често И с желание посещаваше той 
предприятия и учреждения, за да може сам да види, да 
чуе. да стигне до същността на работата. Постоянното 
общуване с народа, опирането на ндродните маси е за-
дължително условие за конкретното, правилно и ефи-
касно научно управление на обществените процеси. 
„...Ние можем да управляваме само тогава — пише 
В. И. Ленин, — когато правилно изразяваме онова, кое-
то народът съзнава.“1

Трябва да подчертаем, че организирането на служба 
за информация е един от сложните проблеми. Реша-
ването на тази задача е особено важна в наше време, 
когато поради изключителната сложност и многообра-
зие на обществения живот, поради грандиозността на раз-
маха на градивната дейност обемът на най-различната 
информация порасна до гигантски размери. Огромното 
количество информация може да бъде обработено само 
при условие, че се използуват най-новите постижения 
на науката и техниката, особено съвременните иконо- 
мнко-математически методи и електронно-изчислителни 
машини.

С решаването на проблема за създаване на единна 
стройна система за информация неразривно е свързана 
задачата за подготвяне на специалисти, които да вла-
деят икономико-математическите методи, начините за 
използуване на съвременните електронно-изчислителни 
машини в управлението.

Процесът на управлението задъл- 
Ефективност, жител по предполага поставянето на 
оитималност гопределена цел, както и издирване-

то на материални, човешки и финансови ресурси, необ-
ходими за нейното осъществяване. Решаването на тези 
изходни задачи е важна, но не единствена страна на 

1 Ö. И. Ленин. Съч., т. 33, cip. 301.
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управлението. Добре е известно, че може да разполагаш
с маса материали и хора, с голям запас от време, но
да не достигнеш поставената цел в срок или изобщо
да провалиш работата. Много важна задача на упра-
влението е да се осигури най-ефективно, рационално из-
ползуване на материалите, на човешките и финансови-
те ресурси. Да се осигури постигането на поставената
цел във възможно най-кратък срок и с най-малкц разхо-
ди на материални средства и човешка енергия е още
един принцип на управлението — принципът за ефек-
тивност, за оптималност. Управлението, писа В. И. Ле-
нин. трябва да се постига с „най-голяма икономия на
силите и най-плодотворно изполчуване на народния
труд**.1 Той призоваваше да се ръководи стопанството
икономично, да се води акуратна и добросъвестна смет-
ка на парите, да се пази народният имот, да се пази
всеки килограм жито, въглища, желязо, да се организи-
ра най-строг отчети контрол. Тези Ленинови изисквания
са особено актуални и в наши дни. Сега се извършва
грандиозна градивна работа, страната разполага с ог-
ромни богатства и затова всеки процент икономисани
средства е колосален източник за допълнителна продук-
ция и с това за увеличаване на могъществото на роди-
ната. за повишаване на народното благосъстояние.

Необходимо условие за решаването на задачите за
ефективно ръководене на обществото е неговата образ-
цова, научно обоснована организация, т. е. да се създа-
дат най-рационални и целесъобразни взаимни връзки
между различните звена на социалната система (меж-
ду териториално-административните единици, области  
на обществения живот, отрасли на стопанството, отдел-
ни предприятия н т. н.). Основна задача на социали-
стическата революция, писа В. И. Ленин, „е положи-
телната или градивната работ? по уреждането на из-
вънредно сложната и тънка мрежа на новите органи-
зационни отношения, които обхвашат планомерното
производство и разпределение на продуктите...“2

Много важна задача на управлението на обществото
е да се създават най-благоприятни условия за трудо-
вата дейност на хората. Трудът е основата на живота

1 В. И Ленин. Съч., т. 28. стр. 3^2.
2 В. И. Ленин, Съч., т. 27, стр. 231.

228



и на развитието на човека и обществото, източникът на 
материалните и духовните богатства и затова успехите 
на комунистическото строителство зависят преди всичко 
от организацията на труда, от неговата ефективност и 
производителност. В. И. Ленин разглеждаше научната 
организация на труда като необходимо условие за ефек-
тивното решаване на задачите за изграждане на новото 
общество. Той разработваше специална програма за на* 
учната организация на труда, „организация на труда по 
социалистически (земеделски + промишленост)“.1

В. И. Ленин съветваше да се използува опитът от 
организацията на труда при капитализма, той проявя-
ваше например интерес към системата на Тейлър, пре-
поръчваше да се вземат под внимание нейните положи-
телни и отрицателни страни. Него го интересуваха про-
блемите за взаимодействието между човека и машина-
та в процеса на трудовата дейност, мястото и ролята 
на човека в производствения процес или, както писа 
той, физиологическият приход и разход в човешката ма-
шина. В. И. Ленин считаше за необходимо не само ръ-
ководителите, но и трудещите се маси да овладеят на-
учната организация на труда, предлагаше да се про-
веде конкурс за учебници „по организация на труда 
изобщо и специално на управленческия труд“.

Както никой друг В. И. Ленин ценеше писоко фак-
тора време, умееше да пести времето на работниците. 
Той беше принципиален противник на многото заседа-
ния, особено на външно бляскавите, парадните, когато 
се викат неоправдано много хора, а още повече лица, 
които нямат пряко отношение към обсъждания въпрос. 
В. И. Ленин не допускаше хората да пилеят без полза 
времето си по съвещания, на приеми, в безцелно ше-
тай е и писане на ненужни книжа Да се държи смегка 
за фактора време при решаването на големи и малки 
задачи е необходимо условие за ефикасно управление. 
При това в основата на определянето на сроковете за 
решаване на един или друг проблем трябва да лежи 
трезвото пресмятане на наличните сили.2

Планиране на народното стопанство като цяло и на 
неговите отделни отрасли, текущо и перспективно пла- 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 35, стр. 414.
а Виж В. И. Ленин, Съч., т. 33, стр. 4, 5.
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ниране, най-строго свързване на различните планове,
рационално разпределяне на производителните сили по
територия и тяхното постоянно усъвършенствувапе, на-
учно-технически прогрес, създаване и подобряване на
организационните връзки, истинска отчетност и контрол,
общи принципи на заплащане на труда и на неговото 
стимулиране, стопанска сметка, печалба, парична си-
стема — такъв е далеч непълният списък на йроблеми-
те, които В. И. Ленин разработваше теоретически и ре-
шаваше практически с цел да се осигури ефективно (опти-
мално) управление на социалистическото строителство.

Задачата за управлението е преди
Да се имат предвид всичко задача за управлението на

ИНТп^бС|осе хората, задача за научното органи-
И нахоратаТИТС зиране на труда на хората. Но хо-

рата са живи, мислещи, дейни съ-
щества. Те имат определени интереси, стремежи, по-
требности, както от материален, така и от духовен ха-
рактер. Те действуват, работят, участвуват в общест-
вено-политическия и духовния живот на обществото под
въздействието на определени стимули и фактори, кои-
то, ако не се имат предвид, не може правилно да се
управляват хорага, да се организират за решаване на
една или друга задача. Измежду факторите, които сти-
мулират постъпките и действията на хората, тяхната
творческа активност, много важно място заемат потреб-
ностите. „Никой не може да прави нещо — пише К.
Маркс, — без същевременно да го прави заради някоя
от своите потребности и заради органа на тази по-
требност.“1

Количеството и качеството на труда — това е мяра-
та за задоволяване на потребностите в условията на
социализма. Ето защо при организирането на научното
управление на хората много важно е да съобразяваме
величината на задоволяването на потребностите на все-
ки трудещ се със степента на неговата трудова актив-
ност, с количеството и качеството на изразходвания от
него труд, с величината на неговия принос в общест-
веното благо. Щом си работил добре, със сърце, твор-
чески, ще получиш по-много, ще задоволиш потребно-
стите си повече от оня, който се е трудил по-лошо. На-

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 3, стр. 240.
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несъл ли си вреди на държавата — отговаряй матери-
ално, ограничавай задоволяването на своите потребно-
сти. В това именно е същността на личната материал*
на заинтересованост на труженика, диктувана от изиск 
ванията на закона за разпределение според труда при
социализма.

Но човекът в социалистическото общество не се тру-
ди сам; а непременно в колектив (в предприятие, кол-
хоз, совхоз и т. н.) и затова величината на неговия тру-
дов принос, а съответно и величината на задоволяване-
то на неговите потребности в значителна степен зависи
от трудовия принос на целия производствен колектив.
Следователно личната материална заинтересованост е
неразривно свързана с колективната материална заин-
тересованост. На свой ред отделното предприятие е са-
мо звено в икономическата система иа страната и бла-
госъстоянието нз колектива на това предприятие, как-
то и иа всеки работещ в него, зависи от успехите на ця-
лото народно стопанство.

Без да омаловажава ни най-малко ролята иа морал-
ните стимули за труд, призовавайки разумно да се съ-
четават материалните и моралните стимули, В. И. Ле-
нин придаваше особено голямо значение на материал-
ните стимули при изграждането иа комунизма. Преми-
наването към комунизма, писа В. И. Ленин, може да се
осигури „не върху ентусиазма непосредствено, а с по-
мощта па ентусиазма, роден от великата революция,
върху основата на личния интерес, на личната заинте-
ресованост, на стопанската сметка,..1“ Следователно
икономическото стимулиране, т. е. съобразяването с ин-
тересите и потребностите на хората, основано върху из-
искванията иа обективните закони, е важен принцип на
научното управляване на производстве го и на цялото
общество. Научното управляване на обществото пред-
полага не само образцово, основано върху точни изчис-
ления планиране, но и съвършено икономическо стиму-
лиране, постигане на хармонично единство между ико-
номическите интереси на цялото общество, на всяко
отделно предприятие и на всеки отделен работник. Съ^
вършеното икономичесгл стимулиране, което има пред-
вид икономическите интереси на хората, което спомага

1 В. И. Ленин. Съч., т. 33, стр. 39—40.
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за зее по-пълно задоволяване на техните потребности,
и то не само материални, но в духовни, кара отделните
работници и цели колективи да повишават производи-
телността на труда и най-целесъобразно да го органи-
зират, да изразходват рационално материалните и фи-
нансовите ресурси, да усъвършенствуват квалификация-
та си. да издигат културното си равнище. По такъв на-
чин се развива и усъвършенствува производството, ра-
сте националният доход, увеличава се оная негова част,
която отива за народно потребление. А с развитието на
производството се развиват и усъвършенствуват всички
други страни на обществения живот.

Основното звено Управлението непременно предпо-
лага решаване на множество вза-

имносвързани задачи. Тези задачи не са еднакви по
своето значение, по мястото си в общата верига на съ-
битията, по начините и времето за тяхното изпълнение.
В. И. Ленин считаше за необходимо да се открие в тази
верига от събития главното звено, главната задача, ре-
шаването на която дава ключа към решаване на всички
други гроблеми. „Не е достатъчно — пише В. И. Ле-
нин — да бъдеш революционер и привърженик на со-
циализма или комунизма изобщо. Трябва да умееш въз
всеги отделен момент да намериш онази особена брън-
ка* от веригата, за която трябва с всички сили да се
заловиш, за да задържиш цялата верига и да подгот-
виш сигурно премии »зането към следващата брънка,
при което редът на брънките, тяхната форма, тяхното
сцепление, тяхната разлика едга от друга в историче-
ската верига на събитията не са тъй прости и не са тъй
глупави, както в една обикновена, направена от ковач
верига.“1 В. И. Ленин притежаваше особено умение да
определя основното звено и да съсредоточава върху него
усилията на партията и народа. Развитие на търговията,
индустриализация, колективизация — такива са основни-
те,звена на Лениновия план за изграждане ,на социализ-
ма през различните етапи на неговото осъществяване.

Единството и целостността на со-
Де^и?Л!!и^ият циалистическото общество, възмож-

 ността и необходимостта от съзна-
телно, целенасочено управление на социалистическото

1 ß И. Ленин. Съч., т. 27, cip. 266.
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стопанство, на цялото общество не само не отричат, а' 
предполагат образцово, организирано на научна осно-
ва управление на отделните звена на обществената си-
стема, на общественото производство — на отделните ра-
йони, предприятия и т. н.

Тук — във фабриките и заводите, в колхозите и сов- 
хозите — се създават,необходимите средства за живот, 
непосредствено се изпълняват плановете на нашето 
строителство, проявява се трудова инициатива, творче-
ско вдъхновение и безценен практически опит на ми-
лионите трудещи* се маси.

Как да се съчетае управлението на цялото общество 
с управлението на отделните му звена? Какъв е основ-
ният принцип на управление, който най-пълно да отго-
варя на характера на социалистического общество? То-
зи научен принцип на управление е примнипът на демо-
кратическия централизъм, конто в трудовете на В. И. 
Ленин беше всестранно разработен и научно обоснован. 
„Нито железниците, нито транспортът, нито крупните 
машини и предприятия въобще — пише В. И. Ленин — 
не могат да функционират правилно, ако няма един-
ство на волята, което да свързва всички трудещи се в 
един стопански орган, работещ с точността на часов-
ников механизъм м|

Демократическият централизъм като основен прин-
цип на управление на комунистическото строителство 
произтича от самата същност, от обективната природа 
на социализма. Господството на обществената собстве-
ност обуславя единството и цялостността, централизира- 
ността и плановостта, иг една страна, и широката ини-
циатива, относителната самостоятелност на отделните 
звена на социалистическата система, творческата ак-
тивност на милионите трудещи се — от друга.

Принципът на демократическия централизъм съот- 
ветствува на самата природа на социализма, писа 
В. И. Ленин, той осигурява абсолютна стройност и 
единение“ във функционирането на различните обла-
сти на обществени? живот, различните райони и места 
на страната, но същевременно „предполага за пръв път 
създадената от историята възможност за пълно и без-
препятствено развитие не само на местните особености, 

1 В. И; Ленин. Съч., т. 27, стр. 201—202.

233



flo и на местния почИн, местната йнйциатйва, разно-
образието на пътищата, начините й средствата за дви-
жение към общага цел.”1

Този принцип няма нищо общо както с шаблониза- 
цията, с установяването на еднообразие, така и с анар-
хията, с пренебрежението на централизма. Единството 
в основното, в същественото, мислеше В. И. Ленин, 
трябва да не нарушава, а обратното, да осигурява мно-
гообразие в ‘подробностите, в местните особености, в 
похватите и подходите към работата, в конкретните на-
чини да се решават общите задачи. Същевременно от-
носителната самостоятелност на местното и отделното, 
разнообразието на похватите и начините за решаване на 
задачите не трябва, както писа В. И. Ленин, да пре-
минават в „оригиналничене“, да излизат извън рамки-
те на общите цели и интереси на комунистическото 
строителство. В противен случай са неизбежни наруше-
нията на взаимната връзка, диспропорциите в развитие-
то, подхлъзването към анархическите позиции на сепа-
ратизма и местничеството.

В. И. Ленин настойчиво се бореше против всички и 
всякакви прояви на анархизма и анархо-синдикализма, 
чиито представители разглеждаха социалистическото 
общество като конгломерат от автономни производстве-
ни комуни. Под лъжливия флаг 'за „защита“ на само-
стоятелността и свободата, те се обявяваха против цен-
трализираното управление и плановото вадене на народ-
ното стопанство, ратуваха за пълна автономия на мест-
ните държавни и стопански органи, за независимостта 
им от центъра и по такъв начин се стремяха да от-
хвърлят обществото далеч назад — към цеховия строй, 
към феодалната разпокъса ноет и затвореност. В. И. 
Ленин се бореше и против „левите комунисти“, като 
подчертаваше при това, че работниците, трудещите се 
са призвани да управляват обществото във всичките му 
звена, да контролират работата на тези звена, а не да 
се затварят в тесните рамки на своята професия, на 
своя „собствен“ стопански отрасъл, в своя отделен за-
вод или фабрика.

Същевременно В. И. Ленин не търпеше пренебрег-
ването на „периферията“, игнорирането на местния опит 

1 В. И, Ленин. Съч., т. 27, стр. 196.
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и на творческата инициатива на трудещите се. Обявя- 
вайки се пробив обилието от „общи разсъждения“ и 
против „политическата пукотевица“, той призоваваше 
към по-голяма конкретност в изучаването и разпро-
страняването на челния местен опит, на неговите по-
дробности, към задълбочаване в истинския живот — и 
околийски, и общински, и селски. Колкото повече се за-
дълбочаваме в живата практика, отвличайки внимание-
то си от бюрократичните указания, толкова по-успешно 
ще тръгне работата на нашето строителство. Трябва 
„да се научи масата да управлява не книжно, не от 
лекции, не от митинги, да се научи от опит...“* 1

Като разработваше и внедряваше в практиката 
принципа на демократическия централизъм, В. И. Ле-
нин придаваше голямо значение на съчетаването в рам-
ките на този принцип на колегиалността и единонача-
лието в управлението на комунистическото строител-
ство. Изтъквайки значението на колективността, на ко-
легиалността в управлението, В. И Ленин изискваше 
същевременно лична отговорност на ръководителя за 
възложената му работа. „Обсъждане — задружно, а от-
говорност — еднолична.“2

3. В. И. Ленин за субекта на управлението 
на социалистическото общество

Управлението на обществените процеси предполага 
наличие не само на обект (общество или отделни него-
ви звена), но и на субект на управлението — специа-
лен орган, център, който обединява всички звена на 
управляваната система, съгласува техните функции,ко-
ригира ги в зависимост от измененията на външната 
и вътрешната обстановка. В мащаба на цялото социа-
листическо общество такъв субект на управлението, та-
къв обединяващ център е социалистическата държава, 
която влиза във взаимодействие със сложната система 
на масовите обществени организации и недържавни ин-
ституции.

Начело на тази съвкупност от държавни органи и 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 2в, стр. 445.
1 В. И. Ленин. Съч., т. 33, стр. 52.
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недържавни организации В. И. Ленин поставяше марк-
систката партия — боевия авангаро на трудещите се, 
без която е немислимо научно ръководство на комуни-
стическото строителство. „За да управляваш — пише 
В. И. Ленин. — трябва да имаш армия от закалени ре-
волюционери-комунисти — такава има, тя се нарича 
партия.*4 Използувайки знанието на обективните за-
кони, обобщавайки опита на народните маси и опирай-
ки се на него, партията ръководи икономическия, поли-
тическия и духовния жиЪот на обществото. Тя изработ-
ва единна линия във .всички области на живота на стра-
ната и провежда организаторска и идеологическа ра-
бота за практическото реализиране на тази линия. Пар-
тията осъществява ръководната си роля чрез система-
та на държавните органи и многото обществени орга-
низации: профсъюзи, кооперативи, младежки, творче-
ски, спортни организации. Измежду обществените ор-
ганизации В. И. Ленин придаваше особено значение на 
професионалните съюзи, на които гледаше като на шко-
ла за стопанска дейност, школа за управление, школа 
за комунизъм.

Партията обединява усилията на тези организации, 
насочва ги към единна цел, при това без да подменя 
държавните и други органи, а каго развива всестран-
но тяхната инициатива, като постига възможно по-го- 
лям демократизъм в работата им. Чрез системата на 
държавните и обществените организации партията е 
свързана с милионните трудещи се маси, учи. възпи-
тава масите и се учи от масите. Заедно с народа, с об-
щонародната държава партията решава твърде слож-
ните задачи за управление на комунистическото строи-
телство.

Важно място в управлението на обществените про-
цеси заема държавният апарат със своите различни ор-
гани и институции (стопански, планови, културно-про-
светни и др.). На организирането и усъвършенствува- 
нето на този апарат, изтъкваше В. И. Ленин, трябва да 
се отделя постоянно внимание. Известно е колко висо-
ки изисквания предявяваше той към работниците от 
апарата на управлението. Най-важните от тях са: пре-
даност към делото на комунизма, висока отговорност 

1 В. И. Ленин, Съч., т. 32, стр. 47.
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пред народа, принципност, познаване на работата. „За 
да управляваш — пише В. И. Ленин, — трябва да по-
знаваш работата.. / Не трябва да се управлява „без 
компетентност...» без да се познава науката за управ-
лението*4.* 1 В. И. Ленин изискваше да се знае теорията 
иа марксизма и специална подготовка в един или друг 
отрасъл, да се познава производството на неговото съ-
временно равните, искаше умение в работата. Той смя-
таше практйчностга, деловитостта, организираността за 
главно нещо в работата на апарата за управление.

В дейността на апарата за управление, подчертава-
ше В. И. Ленин, е важна определена система. Това озна-
чава преди всичко, че тази работа трябва да предста-
влява не сбор от случайни, несвързани мероприятия, а 
дълбоко обмислена съвкупност от строго подредени, 
свързани едно с друго мероприятия, разработени върху 
основата на най-строго съобразяване с конкретните 
условия, със своеобразието на обстановката и задачи-
те, стоящи както пред цялото общество, така и пред 
отделните му звена. Това предполага също строга спе-
циализация на функциите на всеки от органите за управ-
ление, съгласуваност, липса на дублиране, както и не-
нужни междинни звена. Липсата „на съгласувана ра-
бота на различните ведомства — пише В. И. Ленин — 
е една от големите злини, които пречат на стопанско-
то строителство“.2

Предмет на специална разработка за В. И. Ленин 
беше въпросът за съотношението на административната 
и научната страна в работата на апарата и на сътруд-
ниците на управлението. Научната страна в работата 
на органите на управлението и на ръководителите озна-
чава овладяване на най-новите постижения на науката 
и техниката в ръководената област, способност да се 
поставят и решават върху научна основа конкретните 
въпроси на управлението, докато административната ра-
бота предполага умение да се ръководят хората, да се 
привличат и организират за постигането на поставена-
та цел.

В. И. Ленин призоваваше да не се преувеличава зна« 
чението на административната страна, да не се под-

1 В. И. Ленин. Съч., т. 36, стр. 533.
1 В, Я, Ленин, Съч., т. 32, стр. 403.
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Меня с нея научната страна. Във всеки орган за управ-
ление е необходимо да се съчетават двете страни. Ръ-
ководителят на дадено учреждение същевременно тряб-
ва да притежава във висша степен способността да пе-
чели хората и да разполага в достатъчна степен с науч-
ни й технически знания, за да може да организира ра-
ботата и да проверява дейността на подчинените си.
В. И. Ленин смяташе научната страна на управлението
за основна, тъй като без науката работата не може да
бъде правилно организирана. Същевременно много важ-
но е ръководителят да умее да организира работата.

В. И. Ленин не можеше да понася „комунистиче-
ското“ високомерие на днлетантите и бюрократите, изи-
скваше „да се научим да ценим науката“, „да се нау-
'чим да работим системно“, използувайки опита, прак-
тиката. „Лекомислено*да поправяш работата на стоти-
ци най-добри специалисти, да се измъкваш с вулгарно
звучащи шегички, да се перчиш с правото си „да не
утвърдиш“ — нима това не е позорно?... По-малко по-
хвати на Тит Титича („аз мога да утвърдя, мога и да
не утвърдя“) ..

Голямо значение имат Лениновите изисквания за
подбора на управленческите кадри. Не солидната въз-
раст, не миналите заслуги, не високите звания и връзки
Б. И. Ленин смяташе за критерий за издигане на уп-
равленческа, ръководна длъжност, а „предаността към
социализма“, съчетавана с „трезв ум“, „с практическа
съобразителност“. със солидни научни и технически по-
знания, с организаторски талант, със скромност и уме-
ние „без шум“ да се организира дружна работа на го-
леми колективи от хора в рамките на съветската орга-
низация. Именно такива и само такива хора В. И. Ле-
нин смяташе за целесъобразно да се издигат „на отго-
ворни постове като ръководители на народния труд, ка-
то ръководители на управлението“1 2. Той изискваше не-
пременно „снемане на комунистите, които не се учат да
управляват сериозно“3.

Областта на управлението е област на субективната
дейност на хората, която не винаги може да види вед-

1 В. И Ленин, Съч., т 32, стр. 135, 138.
2 В. И. Ленин. Съч., т. 27, с|Р- 254.
1 В. И. Ленин. Съч., г. 35, стр. 525.

  



нага постоянните изменения на обективната действий 
тел ноет, измененията в обекта на управлението и на ок* 
ръжаващата го среда. Задачата на органите за управ-
ление е в това, колкото може по*скоро да забелязват 
грешките и да гн поправят, да привеждат управлението 
в съответствие с изискванията на обективното развитие. 
При това В. И. Ленин предупреждаваше да не се допу-
скат привързаност, припряност, субективизъм в реша* 
ването на въпросите на управлението. Най-внимателно 
и най-подробно изучаване на практическия опит, настой-
чива, бавна, грижлива и при това делова проверка на 
онова, което е направено, още по-внимателно и делово 
поправяне на грешките, „придвижване напред само след 
напълно доказана полза от дадения начин, от дадената 
система на управление, от дадената пропорция, от да-
дения подбор на лицата и т. н.м| — такива са Ленинови-
те изисквания за използуване на конкретните форми, 
похвати и начини на управление.

За да вървим напред, важно е да не започваме всич-
ко от начало, да не се преустройваме по всякакъв по-
вод и без повод, а да умеем с най-голяма полза да при-
лагаме онова, което вече е създадено, постоянно да усъ- 
вършенствуваме системата на управление и да отхвър-
ляме едни или други нейни звена тогава, когато те са 
изчерпали възможностите си. В. И. Ленин виждаше ус-
пеха на работата преди всичко в хората, в проверката 
на изпълнението.

Подбор на кадрите и проверка на изпълнението, ко- 
лективност в ръководството, съчетана с персонална от-
говорност, широк демократизъм и гласност, всестранно 
разгръщане на критиката и самокритиката, изборност и 
сменяемост на работещите в изборните органи са необ-
ходими условия за правилната дейност на апарата за 
управление.

4. Усъвършенствуването на системата за управление 
на обществото — важно условие за успеха 

на комунистическото строителство

В съветската страна е натрупан богат опит от пла-
номерното преустройство на обществото, от научното

1 В. И. Ленин. Съч., т. 32, стр. 79.
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управление на обществените процеси. В хода на строи*
телството на социализма и комунизма, ç изменението
на класовата структура на обществото, с увеличаването
на мащабите на народното стопанство и на културното
строителство съдържанието и организационните форми 
на управлението не останаха нриз мрнн и | а плгт ламн п
усъвършенствуваха.

Ръководейки се от марксистко-ленинската наука за
обществото, от ленинските принципи на управление, съ-
ветският народ начело с партията на комунистите по-
стигна забележителни победи в най-различни области
на социалния живот. В съветската страна за пръв път
в света беше изваден социализъм — високо организи-
рано общество със-сьвр^менна икономика, с развити об-
ществени отношения, с богат духовен жйвот.

Решаването на задачите за изграждане на новото
общество не мина без трудности, недостатъци и грешки
в ръководството, по-спеииално грешки и извращения от
суоективен характер. Комунистическата партия разкри-
ваше и поправяше грешките, преодоляваше недостатъ-
ците и трудностите и по такъв начин привеждаше упра-
влението на обществените процеси в съответствие с изи-
скванията на живота, на обективния ход на историче-
ските събития.

В. И. ^Пеннц разглеждаше научното управление на
обществените процеси като една от основните задачи на
комунистическото строителство. Той не само разработ-
ваше принципите на научно управление, но и настойчи-
во въдрждаше тези принципи в живота, във всекиднев-
ната практика. В. И. Ленин беше убеден, че социализ-
мът ще може да победи капитализма и с методите на
управление, като превърне управлението в достояние
на народа и го постави в центъра на вниманието на
партията и държавата.

В съвременния период на комунистическо строи-
телство — във връзка с разрастването на социалисти-
ческата икономика, с усъвършенствуването на общест-
вените отношения, с развитието на духовния живот, с
грандиозността на нашите дела и планове — задачите
за управлението се усложниха неимоверно много. Сега,
както никога е необходим строг и всестранен анализ
на тенденциите на развитие на обществото, на сложно-
то преплитане и взаимодействие на разните страни на
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обществения живот» строго съобразяване с изисквания-
та на обективните закономерности, на спецификата на
проявяването им в конкретните условия, в конкретните
участъци на нашето строителство. Ето защо комунисти-
ческата партия придава огромно значение на въпросите
на научното управление на обществото и им отделя
много внимание и сили.

Партията е решила категорично да развива и усъ-  
дършенствува ленинските принципи на управление Па
обществото, като държи  сметка за изискванията на съ-
дременростта. В стремежа да се води цялата огромна
работа по управлението на обществените процеси на
научна, реалистична основа е дълбокият смисъл на по-
следните решения на партията по икономическите, по-
литическите и вътрешнопартийните въпроси, характерна
черта на стила, който се утвърди здраво в партийната
и държавната работа.

В това отношенид принпипияпнп шяцрн кр  имат ре-
шенията пя Октомврийския <1964 г.) и на следващите
пленуми на ПК на-КПСС. Разработените от тези пле-
нуми мероприятия за усъвършенствуване ръководството
на_ политическия, икономическия И КУЛТУРНИЯ Жийпт  _ма
страната, както бе отбелязано на XX1II конгрес на пар-
тията. показват, че е настъпил нов етап в развитието
на нашето социалистическо общество. В тези решения
намериха своето по-нататъшно развитие ленинските
принпипиза управление на обществените процеси. Та-1   
ка например бяха развити принципите за обективност и
конкретност^ тън като мероприятията по управлението
на промишлеността и селското стопанство не само се
базират върху изискванията на обективните закони, но
се и съобразяват с твърде сложните обстоятелства, в
които тези закони действуват, със специфичните прояви
на законите в конкретните условия, в конкретните об-
ласти на икономиката. В тези мероприятия особено
внимание е отделено на съобразяването и използуване-
то на обществените закономерности в развитието на со-
циализма, по-гпециално на законите и категориите,
свързани с парично-стоковите отношения, които са обек-
тивно необходима принадлежност на социалистическото
общество. Подчертавайки управляемостта на стоково-
паричните отношения при социализма, партията иска
да се използуват свързаните с тях могъщи икономиче-
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ски лостове (печалба, кредит, работна заплата и др.) 
за осигуряване на оптимално управление както на от-
делните предприятия, така и на цялата икономика. ОрЛ— 
това наред с усъвършенствуването на планирането се_- 

jHoaHn внимание се_отделя на икономическото стимули- 
ране. на съпбряадпянето ç иитрррсмте ия хората, на хар-
моничното съчетаване на интересите ня п Гйцрг твлтп  на 
Колективите в предприятията и на всеки отделен човек. 
С помощта на системата на икономическите стимули се 
създава пряка заинтересованост у всеки работник, у 
всеки колектив от въвеждането на нова техника, от по-
вишаването на производителността на труда, от подо-
бряването на качеството на продукцията, от увеличава-
нето на ефективността на производството.

В тези мероприятия бе развит по-нататък и принци-
път на демократическия иентрализъм — май-няжният 
принцип в управлението на социалистическите пбп^т, 
jicC Отрасловата, строго централизираната система на 
управление на промишлеността върху основата на един-
ния държавен план се съчетава тук с разширяването на 
оперативно-стопанската самостоятелност на предприя-
тията, с широката републиканска и местна инициатива, 
с разширяването на демократическата основа на управ-
лението, със създаването на благоприятни условия за 
широко участие на масите в управлението, за тяхното 
въздействие върху протичащите в обществото процеси.

XXIII конгрес на КПСС охарактеризира подобрява-
нето на управлението на икономиката~и на целия обще- 
ствен живот върху основата на постоянното усъвършен- 
ТтвуБДН^ На^планиранетпг иипнпмнчдгуптл стимулиране,. 
На производството, повишаването на материалната за-
интересованост на трудещите се от резултатите на тех-' 
Яия~Труд^ правилнптп съир.тавямр ня центрапнямранптп 
ттланово^ръ^водство с рдавитиехо-ш-схопанската ини-
циатива и самостоятелността на промишлените пред-
приятия като една от главните задачи на развитието на 
народното стопанство през годините 1966—1970. Кон-
гресът подчерта, че съвременните условия задължават 
управленческите кадри да овладяват методите на ико-
номическото ръководство, да водят борба против фор-
малното администриране, да използват най-новите дан-
ни на науката за управление, да прилагат съвременната 
изчислителна техника, да се стремят към намаляване 
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                          Особено внимание конгресът
обърна върху необходимостта да се повишава ефектив-
ността, оптималността на производството върху основа-
та на техническия прогрес, да се усъвършенствуват ор-
ганизацията на труда и производството, да се подобря-
ва използуването на производствените фондове и на ка-
питалните вложения, да се подобрява качеството на
продукцията, да се води най-строг режим на икономии.

Ленинският, делови, научно обоснован стил на уп-
равление на комунистическото, строителство навлиза
все по-широко в живота, въвежда се във всички негови
области, като се осигурява постигане на нови успехи
и премахване на грешките и недостатъците. Усъвършен-
ствувайки формите и методите на управление на всички
области на комунистическото строителство, партията
неотклонно, крачка по крачка ги изчиства от елементи-
те на волунтаризма и субективизма, води борба против
фантазьорството, саморекламата и политическата шу-
мотевица. Тя поставя формите и методите на управление
върху здрава, строго научна основа, привежда ги в съ-
ответствие с изискванията на обективните закони на со-
циализма.

Партията активизира ролята на Съветите и на об-
ществените организации и .управлением на.жКоншПшесГ
Тото, политическото и културното строителство, взема.
Мерки за усъвършенствуване на органите на управле-
нието и за последователно провеждане на демократичен
LKHje нлчдля а ряТТптата имг за по-нататъшнп разпития
на нарппнптп нипппптнпл Плгпрпп иятр пмптп спазване
на ленинските принципи на управление на обществото,
постоянното усъвършенствуване и развитие на тези
принципи, разработването на нови форми и методи на
управление, отговарящи на съвременното състояние на
обществото, на постиженията на сегашната наука и
техника са залог за успешното изграждане на кому-
низма.

А сега — за конкретните задачи на строителството
на комунизма и пътища га за тяхното решаване.



ОСМА ГЛАВА

СЪЗДАВАНЕТО НА
МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА
БАЗА — ГЛАВНОТО
В ИЗГРАЖДАНЕТО
НА КОМУНИЗМА

Материално-техническата база е съвкупност от оръ- 
|дията и средствата на груда, с които човек произвежда 
необходимите нему средства за живот. Тя е важен по-
казател за равнището на развитието на обществото.

Прогресът на обществото е преди всичко прогрес на 
неговата материално-техническа база. Ето защо естест-
вено изложението на задачите за строителството на 
най-прогресивното общество на земята — на комуни-
стическото общество, трябва да започне с характери-
стика на неговата материално-техническа база, с пъти-
щата и средствата за нейното изграждане. Именно така 
ще постъпим и ние.

L За какво е нужна материално-техническата 
база на комунизма

Материално-техническата база на първата фаза на 
новото общество, социализма, представлява съвремен-
но машинно производство. При все това състоянието и 
равнището на развитие наи^циалистщшщсото производ-
ство _още_не са достатъчни, за да могат изобилно j.<Lce 
задоволяват постоянно растящите материални ~й духов-
ни потребности на трудещите се. А без товя не "може да 
Има развит комунизъм, защото негов основен принцип 
е принципът: „От всекиго според способностите, на все- 
киго според потребностите**. Чашата на комунизма е 
чаша на изобилието, тя винаги трябва да бъде пълна 
до горе, тъй като само в такъв случай всеки ще може да 
черпи от нея според потребностите си.
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Няма нищо по-прекрасно, по-благородно, по-привле-
кателно от принципите на комунизма. Но за да станат
тези принципи реалност, трябва да се създаде чашата
на изобилието и да се напълни до горе. А за това има
само един път: да се постигне гигантско развитие на
производителните сили, или с други думи, да се изгра-
ди материално-техническата база на комунизма. А ко-
гато бъде създадена материално-техническата база на
комунизма и бъде постигнато изобилие, когато всеки  
член на обществото се научи да се труди с всичките си
способности, тогава не ще бъде особено трудно да се
премине към комунистическия принцип на разпределе-
ние според потребностите.

И така, материално-техническата база на комуниз-
ма е необходима преди всичко за da се осигури изоби-
лие на материални ло ^гакъв на-
чин да ср  Г-КЯЛЯ/1ЯТ утопия за осъществяването на ко-
мунистическиялринпип на разпределение, за постнгане-
то на пълно икономическо равенство между хората, кое-
го, както е известно, при социализма още не същест-
вува. Само върху тази основа може да се осигури най-
висока производителност на труда, да се сложи край на
остатъците от старото разделение на труда, да се пре-
образи самият труд, като се превърне от задължение в
най-първа жизнена^потребност, ^-източник пп радост
вдъхновение и творчество.

Само върху основата на материално-техническат  
база на комунизма е възможно да се преобразуват со-  
цийлистическите обществени отношения в комунистиче-  
ски, да се ликвидират съществените различия межд  
работническата класа и селяните, между града и село- 
то, между хората на умствения и физическия труд. /

Само като се създаде материално-техническата база
на комунизма, може да се възпита нпп нмм с бпгдт
интелект, с високи морални принципи и съвършена фи 
зика. То се разбира от само себе си, защото, за да мо-
же да получи всестранно развитие, човек трябва да бъ-
де прекрасно осигурен материално, да задоволява на-
пълно духовните си интереси, да има много свободно
време, за да участвува активно в управлението на об-
ществото, да се усъвършенствува и физически, и ду-
ховно. А свободно време трудовият човек може да има
толкова повече, колкою по-висока е производителност-
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та на труда му, т. е. колкото повече продукти може да 
произвежда във възможно по-малък отрязък работно 
време. А това може да стане само при наличието и уме-
лото използуване на най-съвършени, основани на най- 
новите постижения на науката и техниката оръдия и 
средства на труда. Създаването мя материално-техниче-
ската база на комунизма е следователно икономическа 
предпоставка, условие за постигане на самоцелта на 
(Дшргт прнптп  развитие — формирането на всестранно 
развит човек.

Комунизмът е строго и организирано управлява-
но общество, на него е присъщо необикновено под-
вижно, рационално организирано производство, способ-
но ефективно да се преустроява с цел най-бързо да за-
доволява постоянно развиващите се обществени и лич-
ни потребности. Но да се управлява точно обществото 
и производството може пак върху основата на най-съ- 
вършена техника, на най-съвременни средства за управ-
ление, за информация и връзка и преди всичко на ки- 
бернетическите механизми.

Вече не става дума, че създаването на материално- 
техническата база ще даде възможност да спечелим 
икономическото съревнование с капитализма, да заси-
лим въздействието на новото общество върху междуна-
родните работи, да укрепим отбраната на страната и с 
това да осигурим мирния труд на съветските хора, да 
ги защитим сигурно от агресивните посегателства на 
империалистическите сили.

Създаването на материално-техническата база на ко-
мунизма е следователно основен проблем, който тру-. 
дещите се са призвани да решат в процеса на кому-
нистическото строителство.

2. Особености на материално-техническата база 
на комунизма и пътища за нейното 

създаване

Когато говорим за особеностите на материално-тех-
ническата база на комунизма, трябва да отбележим, че 
нейното създаване не се свежда само до количествено 
нарастване на производствените мощности, до простото 
им увеличаване. То предполага преди всичко дълбоки 
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качествени изменения в самия характер на процеса на
производството. Пълня електрификация на страната и
усъвършенствуване върху тази основа на техниката,
технологията и организацията на общественото произ-
водство във всички отрасли на народното стопанство;
комплексна механизация на производствените процеси.
все по-пълна автоматизация; широко прилагане на хи-
мията в ппрпдпптп ггпп<1Нгтялг иг^гтряммп развитие на
новите1 ^птнлшллрски ефекти мн отрасли на прОИЗВОД-
ствотоГполучаване на нови вилпие енергия и материа 
ли; всестранно и рационално ц^шлауване на природни 
Tet материалните и трудовите ресурси: органииеско съе  
диняване и« науката с производството-и бързи темпове
ja научнп-трхничесхия прогрес: високо културно-техни 
ческо равнище на трудещите се; значително превъзход-  
ство над най-развитите капиталистически страни в про 
изводителността на труда — такива са качествените
особености на материално-техническата база на кому-
низма.

Автоматизацията е наистина зна-
иА^ешТиТа&ци^ мение на нашето време. Без нея

съвременното производство не мо 
же да направи нито крачка напред. Излита ли в без-
крайните небесни простори космически кораб, бразди
ли студените води на Арктика атомен ледоразбивач,
слизат ли от конвейера най-различни машини, привеж-
дат ли се в чудовищна скорост ядрените частици в ус-
корителите — навсякъде се чувствува умната ръка на
автомата. Автоматите са редом с нас и във всекиднев-
ния живот. Когато разговаряме по телефона или из-
пиваме чаша газирана вода, ние често се ползваме от
техните услуги.

Без автоматизацията не може и дума да става за
техника на комунизма. За да получим представа за та-
зи техника, за промишлеността на бъдещето, нека над-
никнем в един цех на някой от големите заводи.

Пред нас е просторно, пълно с въздух и светлина
помещение, строги редици от деловито шумящи маши-
ни, множество най-различни съоръжения и приспособ-
ления. Цех като цех, но хората в него са съвеем мал-
ко — само няколко души. Един от тях спокойно се раз-
хожда край едно огромно приборно табло — пулта за
управление, с множество различни лостчета, копчета и
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сигнали. Човекът внимателно наблюдава приборите, на-
тиска копчетата, дръпва лостчетата.

Нима сам човек управлява толкова огромен цех?
Човекът наистина е ^ам, но той има маса помощни-
ци — машини и прибори, които виждат всичко, знаят
всичко и могат всичко. Машините подават полуфабри-
катите, сами ги обработват, предават ги като щафета
от един на друг в оная последователност, която е необ-
ходима за производството. Готовите детайли, като с ед-
но замахване на вълшебна пръчица, от най-различните
цехове на завода се насочват в цеха за монтиране, къ-
дето всеки от тях се оказва в нужното съседство с дру-
гия и заедно образуват готовото изделие.

Пред нас е завод-автомат, в който всички техноло-
гически и транспортни операции се извършват без не-
посредственото участие на човека. Човек само управля-
ва автоматите и приборите, съгласува ги, разработва
програмата и режима на технологическия процес.

И сега вече в нашата промишленост има немалко
автоматични линии и цехове, но те далеч още не са до-
статъчни и не характеризират облика на производство-
то като цяло. В условията на социализма далеч още не
всички трудови процеси са механизирани, да не говорим
вече за тяхната автоматизация. Това е особено харак-
терно за спомагателните и товарно-разтоварните опе-
рации. В комунистическото общество автоматиката, да
не говорим вече за механизацията, ще намери най-ши-
роко приложение. „Умните“ машини навсякъде ще уп-
равляват не само цеховете и заводите, но и огромните
електроцентрали и цели енергетични системи, петролни
кладенци, шахти, рудници, движението на самолетите,
корабите и влаковете.
  Комплексната механизация и автоматизацията на

 производството са най-важната насока на техническия
 nporpec, характерна черта на материално-техническата
оаза на комунизма. Те са ефикасно средство за повиша-
ване на производителността на трудаГ"за^увеян*гаване
ка-количеството, повишаване на качеството-и-поевтиня-
сане на продукцията, за освобождаване "на "трудещите
се от тежките физически усилия, за изменение на самия
характер на труда, за неговото

Ние се намираме сега още в
матизацията и ни предстои да

творческо обогатяване,
началния етап на авто-
направим още твърде

248



много. Пред нашата промишленост стон сериозната и 
голяма задача: да осигури на народното стопанство 
всички видове съвременни машини и механизми и осо-
бено средствата на автоматиката, телемеханиката и 
електрониката. Не случайно програмата на КПСС пред-
вижда особено бурно развитие на производството на 
разнообразни средства за автоматика и електроника.

Като развиваме автоматизираното производство, не 
трябва да забравяме, че автоматиката не е самоцел, а 
само средство за възхода на социалистическата иконо-
мика, че първото и необходимо условие за практическо 
използуване на автоматите е високата икономическа 
ефективност н бързото им самоизплащане. А нашите 
стопански ръководители понякога забравят за това. 
Плащайки данък на модата или от съображения за 
престиж, те въвеждат в предприятията най-сложни ав-
томатически линии с огромна стойност, а след това ста-
ва ясно, че са необходими десетки години, за да бъдат 
покрити тези разходи. Така най-великото завоевание на 
съвременната наука и техника се превръща тук и там 
в слабо резултатно изразходване на народните сред-
ства, което води до дискредитиране на самата тази пре-
красна идея. Грижливата подготовка на управлявания 
процеди грамотното технико-иксномическо обосновава-
не е необходимо условие за успеха на автоматизацията.

- Развитието на всеки отрасъл на на-
родното стопанство се опира върху 

енергетиката, тъй като производството винаги е свър-
зано с потребление на енергия. Не случайно често нари-
чат енергията „хляб“ на икономиката.

Най-важно, най-изгодно и най-пълно отговарящо па 
изискванията на съвременния научно-технически прогрес 
е използването на електрическата енергия и затова елек-
трификацията се разглежда в програмата на КПСС ка-
то гръбнак за изграждането на икономиката.

Електричеството е най-универсалният вид енергия, 
която все по-широко се разпространява; 1О_преойразял- 
Оа дълбркп всички- отрасли нл- проипппдетаотд^ bcjhi kh  
технологически-чтттоцеси. Върху използването на елек-
тричеството се базира използването и развитието на 
автоматиката и електрониката, на кибернетиката, хи-
мията, електрометалургията, електрообработката на ма-
териалите, електротермията и т. н.
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Необходима и много важна предпоставка за пови-
шаване производителността на труда и за неговото об-
лекчаване е постоянното нарастване на електровъоръ- 
жеността на труда. Не случайно в програмата на КПСС 
е предвидено рязко увеличаване на енерговъоръженост- 
та на труда, като производството на електроенергия из-
преварва другото производство. Производството на ог-
ромно количество енергия ше означава реализиране в 
СССР на Лениновата формула: „Комунизмът е съветска 
власт плюс електрификация на цялата страна/1

Електроенерге|ика1а е неразривно свързана с го-
ривната индустрия, тъй като основен източник за ней-
ното получаване е горенето на нефт, газ, въглища и дру-
ги видове горива. В СССР сега се изразходва годишно 
около един милиард тона „условно гориво“ (пресметна-
то в гориво с топлина на изгарянето 7000 калории на 
килограм). На горивото и електроенергията се пада ед-
на трета от всички капиталовложения за развитие на 
промишлеността и транспорта.

Електрическата енергия се изработва главно от го-
рива и от енергията на водата. Обаче запасите на гори-
во и водните ресурси, колкото и големи да са, не са без-: 
гранични. Изчислено е например, че след сто години 
някои запаси от обикновеното изкопаемо гориво ще бъ-
дат вече изчерпани. Ето защо естествено човечеството 
търси пътища за получаване и използуване на нови видо-
ве енергия.

Все по-интензивно се развива атомната енергетия. 
В СССР вече работят няколко големи атомни електро-
централи. Енергията на атома се използува за движение 
на кораби, за опресняване на водата, в редица техноло-
гически процеси, в медицината и т. н. Много успешно се 
работи за непосредственото преобразуване на атомната 
енергия в електрическа, за управляване на термоядре-
ните реакции, за използуване на слънчевата енергия.

Пресметнато е, че ако световната енергетика се раз-
вива с темповете, присъщи на енергетиката на СССР, 
след сто години вече производството на електроенергия 
ще нарасне в сравнение със сегашното равнище близо 
10 0ÜÜ пъти. А това значи, че човек не само ще повиши 
производителността на труда си много и много пъти, 
но и ще придобие нечувана власт над силите на приро-
дата. Той ще получи възможност да управлява клима- 
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та — да регулира температурата и валежите, да затоп-
ля почвата. А това значи, че земята ще се превърне в 
цветуща, плодоносна градина, реколтите вече не ще за-
висят от капризите на природата. Практически осъще-
ствимо ще стане усвояването на планетите от слънчевата 
система. По такъв начин преобразуващата дейност на 
човека ще излезе извън рамките на неговата люлка — 
планетата Земя.

Върху основата на пълната електрификация ще до-
стигнат невиждан подем тежката индустрия, металур-
гията, металообработването, горивната промишленост и 
др., които и в условията на комунизма ще си останат 
основа на основите на народното стопанство. На свой 
ред бурното развитие на тежката индустрия ще даде 
възможност да се издигнат на по-високо стъпало всички 
отрасли на народното стопанство: промишлеността, про-
извеждаща стоки за народно потребление (облекло, 
обувки, хранителни продукти, битови предмети и т. н.), 
селското стопанство, строителството, транспортът, съоб-
щенията, както и отраслите за битово обслужване на 
населението (търговия, обществено хранене, здравеопаз-
ване, жилищно и комунално стопанство и т. н.).

Химизация Важна особеност на материално- 
техническата база на комунизма е 

химизацията на производството. Съвременното произ-
водство с неговите невиждани скорости, огромни наля-
гания и свръхвисоки температури е немислимо без но-
вите синтетични материали, горива и суровини, които 
в естествен вид не съществуват в природата. Ето защо 
науката в тесен съюз с производството влязоха в истин-
ско съревнование „за качество“ със самата природа, 
при това победата все по-често е на страната на наука-
та. Става дума за пластмасите, за изкуствените каучу-
ци, влакна и други рожби на съвременната химия на 
полимерите, които по здравина, евтина цена и изящест-
во нерядко превъзхождат естествените природни мате-
риали.

Прилагането на химическите прлпуитм « на^сичте- 
тичнйте "материали _ _пред и зви кв а дъл боки__ качествени
преобразования в основните^01расЖ2иа_производство- 
тоГпреобразовашта.талГго дават възможност да се уве-
личи продукцията и да се повиши качеството й, да се 
осигурят натрупвания за развитието на производството 
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и за повишаване на материалното благосъстояние на 
народа. Химията разширява суровинната база, дава но-
ви материали за промишлеността и най-ефективни сред-
ства (например торовете) за подем на селското сто-
панство, за увеличаване на производството и повиша-
ване качеството на стоките за народно потребление.

Химизацията води до облекчаване на трудами по-
вишаване. на^роизво^ителносття^^иу; до икономия на 
трудовите разходи. Така например згГирБизно дството 
на един тон омаганен памук се изразходват 200 човеко-
дни; за един тон вълна — 350—400, а за един тон вис-
козно щапелно платно — само 50. В резултат на хими-
зацията се икономисва голямо количество хранителни 
продукти, използувани за технически цели. Успехите на 
химизацията осигуряват най-благоприятни условия за 
развитието на атомната енергетика, на реактивната тех-
ника, радиоелектрониката и други много важни отрасли 
на техниката.

Полимерите украсяват живота и бита на човека. 
Топло, евтино и изящно облекло, хигиенични и красиви 
покрити подове и стени в квартирата, мебел, която мо-
же да се мие, и нечупливи съдове — ето далеч непъл-
ния списък на изделията от пластмаси, които сега вече 
все повече се използуват в бита.

Не случайно в програмата на КПСС е предвидено 
небивало развитие на химическата промишленост, осо-
бено на производството на пластмаси.

Практиката покажа изключителната ефективност на 
капиталните вложения в химическото производство. Та-
ка например за шест години (1958—1964 г.) държава-
та вложи в този отрасъл 8,2 милиарда рубли, а получи 
за същото време 14 милиарда рубли печалба.

Същевременно не навсякъде още развитието на хи-
мическата индустрия върви благополучно. В редица 
райони бавно влизат в строя производствените мощно-
сти в химията, а в работещите предприятия се изпол-
зуват още далеч не всички възможности за увеличаване 
на химическата продукция и за усъвършенствуване на 
производството. Нуждае се от подобряване и работата 
по проектирането на химически предприятия, както и 
създаването на съвременни високопроизводителни съо-
ръжения и организирането на серийното им производ-
ство. Още се чувствува недостиг от квалифицирани ра-
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ботници, инженери и техници, във връзка с което под-
готовката на кадри за химическите предприятия става 
неотложна задача.

Ние разгледахме ролята на елек- 
Селскостопвнското Тричеството, химията, автоматиза-

цията при създаването на матери-
ално-техническата база на комунизма. Но само те ли 
характеризират материалната основа на комунизма?

Съвсем не. За промишлеността, особено за леката, 
са необходими суровини, а на хората са необходими 
хранителни продукти, които, както е известно, се създа-
ват по полята и фермите на селското стопанство. Рав-
нището на развитие на селското стопанство в значител-
на степен определя благосъстоянието на народа, на-
предването на страната към комунистическото изобилие 
и затова една от главните и неотложни, а същевремен-
но и най-трудни задачи на комунистическото строител-
ство е издигането на селскостопанското производство.

Селското стопанство в СССР постигна през годините 
на съветската власт чувствителни успехи. Значително е 
увеличено производството на зърнени храни и на други 
продукти. Същевременно равнището на развитие на сел-
скостопанското производство все още не позволява да 
се задоволяват достатъчно бързорастящите потребности 
на населението от продоволствие. И това е разбираемо: 
увеличава се населението, повишава се работната за-
плата на трудещите се, растат техните реални доходи. 
Занапред потребностите ще растат още по-бързо.

При това в развитието на селското стопанство през 
последните години се разкриха недостатъци и грешки, 
свързани със субективизма, с нарушаването на изиск-
ванията на обективните закони за развитие на иконо-
миката. Тези недостатъци и грешки, които се проявиха 
в планирането, финансирането и кредитирането, в поли-
тиката на цените, причиниха забавяне на /темповете в 
развитието на селскостопанското производство, което на 
свой ред предизвика известни диспропорции в разви-
тието на цялата икономика. Партията взема неотложни 
мерки за развитие на селското стопанство, за издигане 
на икономиката на колхозите и совхозите, за повиша-
ване рентабилността на селскостопанското производ-
ство.

Главният път за увеличаване производството на сел-
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скостопански продукти, както бе отбелязано на ХХГП 
конгрес на КПСС, е последователното удтензифициране 
на селското стопанство върху здравата база на механи-
зацията, електрификацията и химизацията Jia производ-
ството, както •<г-жиро1слта.-рАдш(тне ня" мелиорацията в 

йоните ^„неблагоприятни природни условия. Но интен-
зифицирането може да даде добри резултати само то-
гава, когато се извършва рационално, т. е. като се имат 
предвид всички природни и икономически условия, ре-
алните почвени, материални и трудови ресурси на едно 
или друго стопанство. Изборът на пътищата и средства-
та за интензифициране се нуждае от икономическо обо-
сноваване, от подкрепяне със съответни изчисления.

Такива са основните особености на матерцално-тех- 
ническата база на комунизма и пътищата за нейното 
изграждане, отбелязани в програмата на КПСС.

Важен етап в създаването на материално-техничес-
ката база на комунизма е петгодишният план за разви-
тие на народното стопанство на СССР за годините 
1966—1970. Този план има за цел да осигури значите-
лен напредък на нашето общество по пътя на комуни-
стическото строителство, по-нататъшно укрепване на 
икономическата и отбранителната мощ на страната. 
Главната икономическа задача на петилетката е, като 
се използуват всестранно постиженията на науката и 
техниката, като се развива индустрията на цялото об-
ществено производство, като се повишава ефективност-
та на производството и производителността на труда, да 
се осигури по-нататъшно значително развитие на про-
мишлеността, да се осигурят високи устойчиви темпове 
на развитие на селското стопанство, благодарение на 
което ще бъде постигнато съществено повишаване на 
жизненото равнище на народа, по-пълно задоволяване 
на материалните и културните потребности на всички 
съветски хора. Планът предвижда нарастване на обе-
ма на промишлената продукция приблизително 1,5 пъ-
ти, както и значително (средно с 25 процента) увели-
чаване на обема на селскостопанската продукция.

Характерно е, че върху основата на развитието на 
икономиката планът предвижда да бъдат решени и 
много важни социални задачи: да се ускори нараства-
нето на народното благосъстояние, което създава мате-
риалните предпоставки за всестранното развитие на чо- 
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века; да се постигне още по-голям напредък в преодо-
ляването на съществените различия между града и се-
лото, между jcopara на умствения и физическия труд; 
да се развива братският съюз между народите, населя-
ващи СССР; още повече да укрепва политическата ос-
нова и материалната база на съюза между работниче-
ската класа и селяните.

Върху основата на създадената в страната матери-
ално-техническа база на комунизма ще бъде постигнато 
нзобили? от материални и духовни блага за цялото на-
селение, което ще даде възможност да стигнем непо-
средствено до осъществяването на комунистическия 
принцип на разпределение според потребностите.

3. Превръщане на науката в непосредствена 
производителна сила

Най-новата научно- 
техническа революция 

и нейното значение

Сега се развива най-новата науч-
но-техническа революция, свърза-
на с огромните успехи на автома-

тиката, радиоелектрониката и телемеханиката, с изпол-
зуването на атомната енергия и усвояването на Космоса, 
със забележителните постижения на кибернетиката, хи-
мията и биологията.

Тази революция се извършва и в двете обществени 
системи — социалистическата и капиталистическата. 
Тъй като законите на общественото развитие, както и 
целта на общественото производство в тези системи са 
принципно различни, различни са и мотивите, които сти-
мулират научно-техническия прогрес, различни са и 
неговите обществено-икономически последици и пер-
спективи.

Капиталистът не може да не усъвършенствува про-
изводството върху основата на най-новите научно-тех-: 
нически постижения, тъй като в противен случай той ще 
бъде смазан, разорен в жестоката конкурентна борба. 
Следователно научно-техническият прогрес е обективна 
необходимост и при капитализма. Характерно е, че ка-
питалистите в най-развитите страни използуват умело 
постиженията на съвременната наука и техника за уве-
личаване производствените мощности, за повишаване 
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производителността на труда и подобряване качество-
то на продукцията и т. н.

Би било сериозна грешка да се подценяват постиже-
нията на науката и техниката в такива капиталистиче-
ски страни като САЩ, Англия, Япония, Франция, Ита-
лия, ГФР, а още повече да се пренебрегва техният опит 
в използуването на тези постижения, тъй като този опит 
може и трябва да бъде приложен и при социализма, 
разбира се, като се има предвид характерът на социа-
листическата икономика. Същевременно не може да не 
се виждат дълбоките противоречия на научно-техниче-
ския прогрес в условията на капитализма. Поради про-
греса на науката и техниката производството разкрива 
тук тенденция към безкрайно разширяване, докато по-
купателната способност на населението е ограничена, а 
пласментът на външните пазари е затруднен пак от кон-
курентната борба. Стесненият пазар ограничава разши-
ряването на производството, прилагането на автоматиза-
цията и на другите най-нови постижения на науката и 
техниката, още повече че, свързана с намаляването на 
потребността от жив труд, тя увеличава, армията на без-
работните и в още по-гол я ма степен намалява покупател-
ната способност. Сериозна спирачка в развитието на 
научно-техническата революция са и стихийността, анар-
хията и конкуренцията при капитализма, които пораждат 
комерческата тайна в науката и техниката и с това за-
трудняват научно-техническото сътрудничество. И всичко 
това става, защото целта на развитието на производство-
то, на науката и техниката при капитализма е печалбата, 
трупането на богатства. Оттук и влошаване на положе-
нието на големи групи трудещи се, безработица, из-
тласкване на човека от сферата на труда, а с това и 
сковаване на възможностите за развитие на човешките 
способности.

Капиталистът» писа Маркс, „експлоатира науката, 
присвоява я в производствения процес“. Ученият тук ня-
ма истинска свобода за творчество и често се намира под 
властта на кесията. Той нерядко купува възможността 
да създава, да изследва на скъпа цена — с цената на 
отказ от собствените си убеждения, от повелите на съ-
вестта и здравия разум. За да твори, ученият, като Гьо- 
тевия Фауст, трябва да продаде душата си на дявола 
и не само душата си, но и таланта си, и убеждението, 
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и съвестта си. Нима не продаде душата си на дявола — 
на ценния телец, на долара небезизвестният Е. Тейлър, 
добил печалната известност като „баща* на американ« 
ската атомна бомба. От мною години вече този гатям 
физик се е посветил на разработването на най-чудовииъ 
ното от средствата за масово унищожение на хора и не 
само се е посветил, но и жадува колкото може по-ско^ 
ро ца се приведе това средство в действие.

Много рецеп<и предлают теоретиците и практиците 
на капитализма, за да се преодолеят противоречията на 
научно-техническия прогре<. Някои от тях ратуват дори 
за заорана на науката и техниката, призовават да се 
върнем към стадното състояние на човечеството. „За 
да се постигне пълна заетост — заяви например един 
американски индустриалец, — трябва да се постави из-
вън закона колелото. Ако хората пренасят всичко на 
гръб, ще има работа за всички.“ Колелото обаче не мо-
же да се забрани, както не може да се спре движение-
то на колелиго на историята.

Това започват да разбират и най-далновидните умо-
ве в капиталистическия свят, които считат, че изходът 
е в коренното преустройство на самата капиталистиче-
ска система. „Не може да се отмине фактът — пише ан-
глийският учен С. Лили, — че капитализмът, макар и 
да е действувал добре на времето си, не е подходяща ико-
номическа структура за изгодно използване на модер-
ната техника на днешния ден... Както и да извъртаме 
раоотите, ние нямаме в края на краищата друг път на-
пред, освен да изменим целия икономически строй и да 
из1 радим социалистическа система.4'

Съвсем друга е целта, други са перспективите на 
развитието на производството, на научно-техническата 
революция в условията на социализма. Социализмът ут-
върждава планомерна организация на обществено-про- 
изведителния процес за осигуряване на благосъстояние-
то и за всестранно развитие на всички членове на об-
ществото и затова само социализмът и комунизмът да-
ват простор за развитие на новата научно-техническа 
революция, само социализмът и комунизмът използуват 
постиженията на науката и производството не във вре-
да на хората, както е при капитализма, а в полза на 
човека. Прилагането на най-новите постижения на на-
учно-техническата революция дава възможност при со-
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циализма успешно да се извършва научно-техническият
прогрес,, да се повишава производителността на труда,
да се създават благоприятни условия за творчество, за
всестранно развитие на работника.

Разбира се, това съвсем не значи, че автоматизация-
та при социализма не поставя някакви сериозни социал-
ни проблеми. Един от тях е своевременната преподго-
товка и правилното използуване на хората, които се ос-
вобождават в резултат на техническия прогрес. Защото
само вследствие на автоматизацията в СССР се осво-
бождават средно годишно 80—100 хиляди души, обаче
далеч не всички те се »рудоустрояват организирано. Ако
вземем предвид, че се намираме едва в началния етап
на автоматизацията (работниците, свързани с автома-
тическою производство, са около 1 процент от промиш-
лените работници), не е трудно да се разбере, че този
въпрос иска ефикасно и всестранно решение.

В процеса на изграждането на комунизма науката
все по-тясно се сближава с производството, което на
свой ред все по-широко и по-широко използува пости-
женията на науката. Науката все по-пълнл се поевръ*
uiae непосредствена производителна сила, а производ-
ството постепенно става технологическо въплъщение на 
науката.

От успехите на науката в немалка степен зависят
темповете на нашето движение напред, тъй като тя по-
мага на нашето общество не само да решава задачите
на днешния ден, но и да надниква в утрешния ден. Тя
помага широко и ефикасно да се поставят в служба на
човека естествените богатства, да се опознават и из-
ползуват и законите на природата, и законите на об-
щественото развитие. Науката все по-тясно се свързва
с производството, с градивния труд на народа, с прак-
тиката на комунистическото строителство. Сбъдват се
пророческите думи на К. Маркс, който писа, че в ново-
то общество с развитието на едрата промишленост съз-
даването на действително богатство, както предметно,
така и духовно, ще зависи „от общото състояние на
науката и от степента на развитие на технологията или
от приложението на тази наука в производството“. Как-
то никога науката става тук овеществена сила на зна-
нието.

Да разгледаме по-подробно взаимодействието между
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науката и производството, ролята на науката в създа-
ването на икономическите предпоставки на комунизма.
_ Превръщането на науката в непо-
Бъдещето на средствена производителна сила

на производството съвсем не означава, че науката
става някакъв трети относително

самостоятелен елемент на производителните сили наред
със средствата за производство и хората, произвеж-
дащи материални блага. Науката придобива роля на  
производителна сила чрез оръдията за производство, e  
които тя намира свое материално въплъщение, и чрез
хората, които са овладели науката и използуват пости*  
женията й в производството.

Все по-голяц(гто -превръщан» ыл науката в непосред-
ствена производителна силя е обусловено прели всичко
дт_ развитието на съвременната упдта  е
немислимо без науката Сега цели отрасли на производи
ството и техниката ^химията на полимерите, ядрената
енергия, електрониката и др.) представляват техноло-
гическо приложение на науката. Освен това това пре-
връщане е обусловено и от развитието на самата наука.
До съвсем неотдавна, допреди век, век и половина,
изглеждаше, че можеше да се прави наука в тишината
на лабораториите, от отделни учени, като се използуват
прибори, създадени от самите тези учени от стъкло, те-
некия, дърво. Сега работата е съвсем друга.

Съвременната наука е немислима без органическа
вр'ЬЗ^? -с "роц^полството, което и доставя най-сложни
съоръжения и прибори, осигурява й кадри от инженери,
техници и работници, необходими за изработване и екс-
плоатация на научните съоръжения, предоставя на
науката широка експериментална база. Невъзможно е
например да се познаят тайните на атомното ядро без
свръхмощни ускорители и други най-сложни уреди и
машини, които са създадени от съвременната промишле-
ност. Един от най-големите в света ускорители на ядре-
ни частици — синхрофазотронът, с мощност от 10 ми-
лиарда електронволта. построен през 1957 г. в г. Дуб-
на — има магнит с диаметър около 60 метра и те-
жи 36000 тона. За да може да се приведе в действие
този ускорител, е необходима енергия, равна по голе-
мина почти на една четвърт от мощта на Днепърската
ВЕЦ. В изработването на ускорителя еа участвували
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стотици най-различни предприятия й научни учрежде-
ния в стрината, хиляди учени, инженери и работници. 
Не можем да си представим науката в наши дни иез 
електронни микроскопи, без космически ракети, радио- 
телескопи и множество други прости и сложни оръдия 
на познанието. Ьсичкч тези оръдия са продукт не само 
на науката, но и на производствената дейност на хо-
рата.

Тезата за превръщането на науката в непосредстве-
на производителна сила се отнася преди всичко за при-
родните и техническите науки — механика, физика, хи-
мия, биология и 1. н. Именно постиженията на тези нау-
ки намират приложение в средствата за производило 
и в производствения опит на хората. Същевременно про-
цесът на изграждането на комунизма предполага по-
стоянно усъвършенствуване на управлението на общест-
вените процеси и преди всичко на материалното произ-
водство, което е немислимо, без да се развиват прин-
ципите на научно управление, а те са вече предмет на 
обществените науки. Все по-голямо значение в органи-
зацията и управлението на производството придобива 
икономическата наука, която решава задачите за усъ- 
вършенствуване на методите на планиранею и ръково-
денето на стопанството. Ьуквално пред очите ни се 
ражда една нова наука — икономическата кибернетика, 
която, строго казано, вече не е чисто природна наука. 
Използувайки математическите методи и съвременните 
електронно-изчиицителни машини, тази наука пропра-
вя пътя за най-доброто използуване на материалните, 
човешките и финансовите ресурси, за териториалното 
разпределение на различните производства, за матери-
ално-техническото снабдяване, за изчисленията на раз-
ходите и техните резултати в народното стопанство. 
Както се вижда, и обществените науки играят все по- 
голяма роля в решаването на непосредствено производ-
ствените задачи.

Под революционизиращото въздействие на науката 
възникват не само нови, но и коренно се преобразуват 
„старите“ традиционни отрасли на производството. Да 
вземем например металургията. Докато по-рано под ме-
талургия се разбираше само процесът на извличане на 
металите от рудите, сега това е и една много сложна 
наука за метала, без която съвременната металургична 
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промишленост е немислима. Както и преди, основната 
маса от използуваните в производството метали са же-
лязото, стоманата, чугунът, цветните метали. Обаче сега 
властно навлязоха в производството „новите“ метали — 
уран и торий, берилий и цезий. И макар тяхната част 
в общия обем на потребяваните метали да не е голяма, 
да е само капка в океана, все пак без тях е невъзможна 
нито атомната енергия, нито радиоелектрониката, нито 
ракетната техника. Характерно е, че тези метали дават 
ефект само в свръхчисто състояние, почти при пълна 
липса на примеси. Получаването на тези метали вече не 
е ооикновена металургия, тоьа е металургия, неотдели-
ма от науката.

Когато говорим за връзката на науката с производ-
ството, не тряова да разбираме тази връзка прекадено 
утилитарно, да искаме от учените незабавен производ-
ствен ефект. Науката трябва да вижда не само днеш-
ния ден, но и утрешния ден, да създава „запаси“ за бъ-
дещето, да решава най-важните теоретически проблеми, 
проправящи нови пътища в науката и техниката. И не 
е оеда, че някои от тези проблеми не ще донесат чувст-
вителни изгоди твърде скоро, както би ни се искало, но 
тези изгоди ще дойдат, ако става дума за действително 
нови и важни пътища на науката, дащото именно така 
се случи например с атомната енергия, която човек се 
научи на практика да прилага половин век, след като 
беше открита. Трябваше да минат десетки години, за да 
мо«ат великите идеи на К. Е. Циолковски за ракетопла- 
ването, обмисляни от него в малката и тиха Калуга, да 
се реализират в изкуствени спътници на Земята и във 
величави космически кораби.

науката е бъдеще па производството! 
Съветската наука постоянно расте 
и се развива. Разширява се тема-
тиката на научните изследвания на 
природните и обществените науки, 
укрепва материално-техническата

база на науката. От 1958 до 1964 г. броят на научните 
институти порасна 1.5 пъти, на проблемните и отрасло-
вите лаборатории във висшите учебни заведения — над 
2 пъти. Броят на научните работници за това време по-
расна повече от два пъти и сега те са огромна армия —,, 
над 666,2 хиляди души.

Бъдещето на

Ссичкн резерви 
на науката — 

в служба на 
производството
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  Възникват все нови и нови големи центрове нанау-
ката. Така например насъщните потребности от изуча-
ване на природните богатства на Сибир и от развитие
на неговите производителни сили извикаха на живот
Сибирското отделение на Академията на науките, което
представлява мощна система от научни институти,, ус-
пешно работещи в редица най-важни насоки на наука-
та. Създадени са академии на науките във всяка от съ-
юзните републики.

Същевременно би било погрешно да мислим, че всич-
ки резерви на науката, които могат да бъдат поставени
в служба на производството, са изчерпани. В развитие-
то и организацията на науката има още чувствителни
слабости. О1 време на време все още се създават малки
научни учреждения, които не разполагат нито с квали-
фицирали научни кадри, нито със съответна материал-
но-техническа база и затова не могат да правят научци
изследвания на съвременно равнище.

В организацията на научната работа все още се
наблюдава разпокъсаност и примитивизъм, слабо се
развиват взаимните връзки и координацията на науч-
ните изследвания между различните учреждения, по-
специално между републиканските академии на науки-
те. Нерядко силите на учените са разпръснати, а е целе-
съобразно да се съсредоточат върху решаването на най-
важните теоретически и практически проблеми. Голям
брой учени с висока квалификация са съсредоточени
във висшите учебни заведения, но не всички се изпол-
зуват както трябва, защото лабораториите на висшите
учебни заведения често не разполагат със съвременни
съоръжения.

Постиженията на нашите учени са безспорни, но да-
леч не винаги успехите на науката и техниката намират
достатъчно своевременно и широко приложение в про-
изводството. Много често още новите материали, тех-
нологическите процеси, най-новите машини и стругове,
създавани в лабораториите и в опитните предприятия, с
години чакат практическото си използуване. Стана ня-«
как тъй, че отдавна влезе в употреба терминът „вне-
дряване“ на научните постижения в производството»
кой!о неволно извиква представа за науката като.за
нещо странично, нещо, което иска насилствено налага-
не. Не „да се внедрява“ в производството, а да се съз?
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дават такива условия и стимули, че самите производи
ственици да са заинтересовани от науката, което из«
глежда е възможно тогава, когато тяхната дейност поч-
не да се оценява не само по „обем“ и по „тегло“, но и
по качество, по степен на новост, по това, дали изделия-
та съответствуват на най-добрите световни образци и
още повече дали ги превъзхождат.  

Основа на нашата наука, нейна гордост и сила са
забележителните кадри от учени, които обогатиха на-
учното знание с много ценни постижения и които отда-
ват на любимата си рабста всички свои способности,
знания и опит. Но в науката понякога проникват хора,
които са твърде далеч от нейните истински интереси и
които използват високото звание учени за користна
цели. Не е тайна, че за някои дейци от науката дисерта-
цията е тяхното първо и последно изследване. Да се за-
твори достъпът до науката за хора, неспособни за твор-
чески търсения, да се повиши взискателността и отговор-
ността на научните работници за възложената им
работа — такава е задачата, чието решаване ще доприне-
се за по-нататъшния научно-технически прогрес.

Същественото повишаване на ефективността на науч-
ните изследвания и ускореното внедряване на техните
резултати в производството, както отбеляза XXIII кон-
грес на КПСС, са една от важните задачи на петгодиш-
ния план за развитие на народното стопанство в СССР.
За тази цел се предвижда да се съсредоточат научните
сили и материалните ресурси върху решаването на ос-
новните проблеми на науката и техниката, които ще да-
дат максимален икономически ефект, да се укрепи
опитно-производствената база на научно-изследовател-
ските, проектантско-конструкторските организации н
предприятия, да се обзаведат с най-новите научни и ла-
бораторни съоръжения.

4. Човекът и техниката
/

Основа на живота и на развитието на човешкото об-
щество е материалната, производствената дейност, тру-
дът. Производствената, трудовата дейност на човека е
немислима без техниката, т. е. без ония изкуствено съз-
дадени средства, с помощта на които той преобразува
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силите на природата, покорява ги, кара ги да му слу-
жат. Човекът като жив и мислещ елемент на пко»иьо- 
дителните сили е неразривно свързан с техниката — 
вторият, „предметен* елемент на производителните си-
ли. Те зг.едно образуват системата „ч. зек-техника" или 
„човек-машина". Да разгледаме тази система, нейната 
еволюция в процеса на развитието на производството 
и на обществото.

Между човека и машината има осо- 
Развитне бен вид взаимодействие, ксето ви-

„чозек-ма*шинам наги приема конкретно-псториче-
ски характер и е всъщност проява 

на исторически определена ор1анизацня на труда, за-
висеща на свой ред от госпидствуващнте в оище^твото 
производствени отношения. Човек не е абстрактно съ-
щество. а винаги обществен човек, вплетен в сложната 
мрежа на социалните отношения, които в края на краи-
щата определят характера на неговите взаимодействия 
с машината. Ролята на човека в това взаимодействие 
не се свежда само до чисто физическо манипулиране 
с лостовете на машината. Това манипулиране по необ-
ходимост придобива социална окраска.

От чисто техническа страна машините, прилагани в 
капиталистическото и социалистическото производство, 
всъщност не се различават, но в различните общества 
те имат различна социална натовареност. И това е та-
ка, защото в условията на капитализма машините се 
намират в частна собственост, а при социализма те са 
обществена собственост. При капитализма на преден 
план в системата „човек-машина" стои машината, а 
човекът нерядко се превръща в неин придатък. Глав-
ната цел на капиталиста с да запази и да увеличи тем-
повете на производството, да победи в конкурентната 
борба, да си осигури най-висока печалба. За постига-
нето на тази цел капиталистът усъвършенствува техни-
ката и машините, без ни най-малко да се грижи за чове-
ка. Какво става с човека, как се отразява развитието 
на техниката върху неговото физическо и психическо 
състояние — от това капиталистът слабо се интересува.

В социалистическото общество главното в системата 
„човек-машина" е човекът. Той не е просто технически 
управител на машината, но и заедно с другите труде-
щи се е неин притежател, неин собственик. Оттук н гри- 
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жата за техническия прогрес. Стремежът да се повиши 
производителността на <руда тук се съчетава с грижата 
за човека, за неговото интелектуално и физическо усъ* 
вършенствуване. При социализма ясно проличава тен-
денцията да се конструира машината така, че да не по-
тиска човека, а,да отговаря на неговите психически и 
физически възможности, да осигурява условия за нор-
мален труд и периодически отдих през време на рабо-
тата, което се постига чрез най-целесъобразен ритъм в 
работата на машините, чрез рационално разположение 
на механизмите и приборите, осигуряващи най-голяма 
пестеливост на трудовите движения.

С развитието на производството системите „човек- 
машина*4 също се развиват и това развитие върви към 
все по-голямо „освобождаване*4 на системите от физи-
ческата ограниченост на работника. Човекът, по-точно 
казано, неговите физически възможности са ограничени 
н затова общата тенденция за развитието на техника-
та, на техническия прогрес е тенденция към преодоля-
ване на тази физическа ограниченост на човека чрез 
постепенното прехвърляне на изпълняваните от него 
функции върху механизмите. В резултат на това в про-
цеса на развитието на техниката се изменя и ролята 
на човека в производството. През доавтоматичния етап от 
развитието на техниката човек играе главно ролята на 
физически субект, изпълняващ определени физически 
функции. На този етап още не е възможно да се заме-
нят тези функции с технически средства поради недо-
статъчното равнище на развитието на производството« 
Но с техническия прогрес, с превръщането на производ-
ствения процес в непрекъснат физическите функции на 
човека в системата постепенно отстъпват място на та-
кива негови социални функции като функцията на ре-
гулиране, контрол и управление.

Процесът на заменяне на физическите свойства на 
човека в системата „човек-машина44 със социалните 
свойства по своята същност е обусловен от автоматиза-
цията на производството, от създаването на системи за 
автоматично управление. Тук човек вече престава да 
бъде обикновен механичен компонент на системата, не-
посредствено изпълняващ ония производствени функ-
ции, които машината не може да изпълни. Той застава 
сякаш редом с процеса на производството, издига се

2®



над него, като го управлява и регулира протичането му.
„Работникът — пише К. Маркс, характеризирайки ав-
томатизираното производство — вече не е оня, който
е бил, когато е поставял видоизменения предмет на
природата между себе си и предмета на труда; сега
той поставя между себе си и неорганичната природа,
която овладява, естествения процес, който той преобра^
зува в промишлен. Той застава редом с процеса на про-
изводството, вместо да бъде негов главен агент“. Гла-

  вен елемент на системата (в смисъл на изпълнение на
чисто производствените функции) става машината, а
човекът, писа К. Маркс, „по отношение на самия про-
цес на производството е негов надзирател и регулатор*4.

Разбира се, тук става дума съвсем не за пълно, аб-
солютно освобождаване на човека от участие в произ-
водствения процес, а за постепенното му, извършващо
се с прогреса на техниката освобождаване от участие
в производството като физическо същество и с това за
освобождаването на техническия прогрес от задържаща-

  та го физическа ограниченост на човека. Това е осво-
  бождаване на човека от самия себе си, „самоосвобож-

даване“ и затова тук не може и дума да става за
принизяване на ролята на човека в развитието на про-
изводството, за пълното му заменяне от машините. Съз-
дадените от човека машини го освобождават от прека-
дено големите физически усилия, от уморителната и ед-
нообразна умствена работа, но никакви машини не мо-
гат да освободят човека от неговите обществени функ-
ции, от неговите задължения, постъпки и действия като
член на обществото. Именно като член на обществото,
като социално същество човек запазва своето участие

  н решаващата си роля в производството и в условията
на пълната автоматизация при комунизма, макар че то-
ва участие ще става опосредствувано, чрез сложна си-
стема от средства за сигнализация и управление.

Изучаването на принципите за проектиране и създа-
ване на цялостни системи от типа „човек-машина“ има
огромно теоретическо и особено практическо значение.

От една страна, освобождаването на техниката от
ограничаващото влияние на човека, свързано с негово-
то освобождаване като физическо същество от участие
в производствения процес, позволява да се конструират
принципиално нови,тирове машини и механизми, като се
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вземат под внимание само изискванията на обективния
ход на самия производствен процес, на присъщите не-
му закономерности.

От друга страна, тези машини и механизми имат за
цел да осигурят активното опосредствувано участие на
човека в този процес, да спомагат за развитието на чо-
вешките дарования, да въплъщават неговия социален
опит и да създават възможности за всестранно използ- 
ване на този опит с цел да се постигне най-голям произ-
водствен ефект. Машините и механизмите трябва да
бъдат конструирани така, че в процеса на тяхната екс-
плоатация да се използуват способността на човека за
творчески труд, гъвкавостта на неговото мислене и не-
говите навици, способността му да се ориентира в различ-
ните, често пъти непредвидени условия, да предсказва на-
стъпването на едни или други малко вероятни събития,
т. е. да се използуват човешките качества, които по съ- 
щината си са социални.

Съчетаването на човешкия и машинния компонент 
в производството, установяването на най-ефективни, це-
лесъобразни отношения между човека и машината е
сложна и трудна задача, която може да бъде решена'са-
мо със съвместните усилия на инженери, психолози, ма*
тематици, философи и други специална и.

С развитието на автоматизацията човек става звено
на изключително сложни производствени системи. В те-
зи условия задачата сс състои не в това, човек да се
освободи напълно от участие в производствените про-
цеси и да Оъде изцяло заменен от машината, защото то-
ва е невъзможно, а в това,'да се открият най-целесъо<
бразните, отговарящи на интелектуалните и физически-
те възможности на човека, на неговия социологически
опит форми на взаимодействие с машината. Тъй като
в условията на автоматизираното производство човек
въздействува върху производствения процес опосредст-
вувано, чрез система от сигнализиращи и управляващи
механизми, особено голямо значение придобива изра-
ботването на най-рационални форми на взаимодейст-
вие на човека именно с тези механизми. Неоценима по-
мощ на конструкторите на машини е призвана да окаже
тук кибернетиката, която има предназначението не само
да създава оптимални системи от машини, но и да из-
работва начини за управление на сложните автоматични
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устройства, да конструира средства за управление, от- 
гиварищн на възможностите и способноС1Иге на човека.

Както току-що казахме, прогресът 
м^н^^овем«? на техниката се характеризира с 

11 прехвърлянето на все нови и нови
функции върху машинит?, с постепенното освооождаване 
на чове .а от непосредствено участие в производството. 
Характерно е, че сега с развитието на автоматиката и 
кииернетиката на машината се възлагат не само физи-
чески, но и умствени човешки функции. Вече са създа-
дени и успешно работят машини, които изпълняват от-
дели*. логически о .ерации. Машините извършват изчис-
лителна операции, управляват механизми, наи-сложнн 
технологически процеси, превеждат от един език на 
друг, играят шахмат и дама и дори пишат стихове и 
съчиняват музика. Разбира се, тези машинни преводи, 
стихове и музика са^твърде далеч от ония, които човекът 
създава, но в някои неща машината превъзхожда него-
вите мисловни способности. Машината несравнено (де-
сетки, стотици хиляди пъти) по-мързо от човека извър-
шва сложни изчисления, може да прави обобщения, като 
изследва статистически огромно количество варианти, 
които не може да обхване разумът дори и на най-съ- 
вършено интелектуален човек и т. н. Машината може 
да функционира там, където пребиваването нг човека 
е или опасно (например при изучаването на атомните 
и много химически процеси), или недостъпно (в усло-
вията на далечното космическо пространство!.

Нещо повече, вече са създадени самообучаващи се 
автомати, които извършват решения и действия без не-
посредствената помош на човека, сами формират целе-
съобразни отговори на външните въздействия. С други 
думи, техните действия са съответно свързани с въз-
приятията на външния свят. Направени са значителни 
стъпки в създаването на самовъзпроизвеждащи се ав-
томати, на автомати, способни да се саморемонтират, 
като сменят развалените детайли. При това трябва да от-
бележим ,че кибернетичната техника прави всъщност са-
мо първите си крачки и нейните възможности във възпро-
извеждането на функциите на човешкото мислене наис-
тина са грандиозни.

Успехите на кибернетиката в създаването на маши-
ни, извършващи логически операции, дадиха основание 

269



да бъдат характеризирани като^мислеши машини. Като 
приписаха на машините способността да мислят, отдел-
ни учени-кибернетици. социолози и особено писатели и 
журналисти заговориха вече, че може изкуствено да се 
създаде мислеща машина, която във всички отношения 
да надмине мислителниге способности на човека, да 
поеме всички негови функции и в края на краищата да 
замени и самия човек. Ерата на човека ще отстъпи 
място на ерата на роботите. До това твърдение стигна 
например английският социолог Питер Клинтер, който 
в книгата си „Ера на роботите“ твърди, че с усъвър- 
шенствуването на кибернетичните машини обществото 
на тези машини-роботи „без насилия и кръвопролития“ 
постепенно ще замени човечеството и завинаги ще зали-
чи хората от лицето на земята.

Нима наистина пред човечеството се открива толко-
ва моачна перспектива? Не, разбира се.

Преди всичко няма никакви основания да се припис-
ва специфично човешко свойство на мисленето на ки-
бернетичните машини. Машината мисли не по човешки/ 
а само имитира, моделира присъщи на човека отделни 
логически функции, и то само ония от тях, които се под-
дават на формално-логическа обработка. Фактът, че 
кръгът на тези функции, кръгът на мисловните опера* 
ции, които се поддават на формално логическа, матема-
тическа обрзботка. постоянно с? разширява, не изменя 
същността на работата. Мисленето е било и си остава 
субстрат на мозъка — на живия продукт на биоло-
гичната и социална еволюция, то е било и си остава 
социално по своята природа. А машината, дори и най- 
съвършената. е била и си остава мъртъв физико-хи-
мически продукт, сьздаден от човека и управляван от 
него.

Човекът може да мисли и мисли без машина, но ма-
шината без човека не може да изпълнява не само ло-
гически, но и чисти механически функции. Машината 
„мисли" по програма, поставена й от човека, изпълнява 
ония операции, които й са предписани от човека. Из-
ключение не правят и обучаващите се, самоусъвършен- 
ствуващите се автомати. Разликата е само в това, че 
поставената в тях програма има по-общ характер от 
програмата в обикновените автомати; тя съдържа само 
основните закони, по които се установяват връзките 
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между възбужденията отвън и ответните действия на 
автомата, давайки му известна свобода за тия действия.

Машината« макар в някои функции да превъзхожда 
човека, не може ни най-малко да се сравнява с него по 
отношение на качествения анализ, по способността ак-
тивно да преобразува действителността, да изгражда, 
да твори. Да не говорим пък, че на машината не е при-
съща оная изумителна по дълбочина и многообразие 
гама от чувства, мисли, преживявания, интереси, по-
требности — с една дума, от всички жизнени прояви» 
които са присъщи на човека. Човек е способен да се 
радва и да тъжи, да се наслаждава и да преживява, 
да обича и да мрази, да твори по законите на истинска* 
та красота, а машината е лишена от всичко това, тя е 
създадена от човека и сляпо изпълнява неговата воля. 
Както обикновените механизми крайно много са увели* 
чили мощта на човешките ръце и мускули, мислещите 
механизми разширяват възможностите и способностите 
на човешкия разум. Същевременно те никога не ще мо-
гат да заменят човека, неговия мозък, както например 
екскаваторът, имитиращ ръката на човека, не е заменил 
самата човешка ръка.

Това съвсем не значи, че съществуват някакви прин-
ципни ограничения за усъвършенствуването на „мисле-
щите“ машини, че е невъзможно да се създаде кибер-
нетичен модел (именно модел, имитация!) на човешки 
мозък. Да твърдим обратното, значи да застанем на по-
зициите на агностицизма, на неверието в силата на чо-
вешкия разум. Но електронният мозък, ако такъв бъде 
създаден, ще бъде създаден не за да замени човека, а 
за да освободи разума на човека от еднообразните, из-
морителни умствени операции.

Трябва да се има предвид още и това, че едно нещо е 
да може да се създаде електронен мозък по принцип, по 
възможност, а друго нещо е — в действителност. Меж-
ду принципната възможност да се моделира човешкият 
мозък и действителното му моделиране лежи една 
огромна, по-точно казано, безкрайна дистанция.

Един от основателите на кибернетиката, английският 
учен Р. Ъшби, в книгата си „Конструкция на мозъка“, 
като изтъква принципната възможност за моделират 
не на всякакви психически процеси, е пресметнал съще-
временно, че само .за моделирането дори на един прост 
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приспособителен акт на живия организъм на човека ще 
са нужни няколко милиарда години. И то само за един 
приспособителен акт! А какво да кажем тогава за вре* 
мето, нужно за моделиране на цялото многообразие от 
мисловни процеси и форми, присъщи на човешкия мо-
зък? Тези срокове са наистина необозрими. За същото 
говори и съветският учен, академик А. М. Колмогоров. 
Като посочва принципната възможност да се направи 
автомат, способен например да пише стихове на равни-
щето на големите поети, той подчертава, че да се по-

дстрой такъв автомат не е по-лесно, отколкото „да се 
моделира цялото развитие на културния живот на об-
ществото, в което поетите реално се развиват“. А това 
практически е невъзможно да се направи.

На тази страна на въпроса, на огромната дистанция 
между принципната възможност и действителността за 
създаване на модели на човешки мозък, не може да не 
се обръща внимание. Иначе „смелите“ хипотези на ки-
бернетиците ще се превърнат всъщност в най-банални 
утопии.

Не, човечеството не е заплашено от техниката, то 
няма да отстъпи на „умните“ и страшни машини място-
то си на земята. Човекът на труда е заплашен от нещо 
друго, от капиталистическия строй, който го подчинява 
на техниката, който насочва против него постиженията 
на научно-техническия прогрес.

Развитието на техниката при капитализма, както ве-
че казахме, е крайно противоречиво. От една страна, 
техниката облекчава труда на човека, повишава произ-
водителността на труда, дава на човека власт над сти-
хийните сили на природата. От друга страна, тя влоша-
ва положението на трудещия се, обрича го на безрабо-
тица, интензифицира до краен предел труда, изтоща-
вайки физическите и духовните сили на човека. Нещо 
повече, най-реакиионните представители на империализ-
ма отредиха на науката и техниката чудовищната роля 
яа средство за масово изтребление на хората и за не-
виждано разрушение на плодовете на техния многове-
ковен труд. Идеолозите на стария свят не могат да не 
виждат противоречията в развитието на техниката при 
капитализма, не могат да не виждат нейното гибелно* 
влияние върху трудещите се. Но едни от тях търсйт 
причината за тези противоречия не в капиталистическия 
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строй, а в самата техника, анатемосват техниката, виж-
дат в нея заплаха за човечеството. Други, обратното, 
виждат в техниката спасение от присъщите на капита-
лизма злини. Техниката щяла да разреши всички про-
тиворечия и затова долу класовата борба и революция-
та, долу борбата между идеологиите, долу обвиненията 
срещу капитализма в безчовечност и аморализъм.

Социализмът разполага с огромни възможности за 
използване на потенциите, съдържащи се в техниката. 
Техниката тук е приятел на човека. Освобождавайки 
човека от тежката физическа работа, а съвременната 
автоматика — и от изморителните, изтощаващи мозъка 
и неносещи творческа радост умствени усилия, тя дава 
възможност на човека да насочи способностите си в 
най-високите сфери на духовното творчество. „И кой 
знае — пише съветският учен В. Парин, — дали елек-
тронната техника и кибернетиката... няма да създадат 
от милионите освободени от такава работа хора десет-
ки. а може би и стотици нови поети, писатели, скулптори 
и други хора на труда. Да ги създадат не от електронни 
машини, полупроводници и модулей, а от плът и кръв в 
резултат на разтоварването им от оня труд, който може 
да бъде и трябва да бъде предаден на машините.“

Съвременната техника дава много 
на човека от социалистическото об-
щество, но тя и много изисква от 
него. Създавайки условия за хар-

на човека, автоматиката иска от него 

Изискванията 
на техниката 

към човека

монично развитие 
хармонично развитие, огромна ерудиция, разностранни 
знания, всекидневни творчески търсения. Следователно 
в условията на социализма научно-техническият про-
грес и npoipecbT на личността са неразривно свързани.

Самоцел на комунизма е новият човек. Важно е да 
отбележим, че тази цел не само съвпада с интересите 
на самата личност, но е и изискване за обективно раз-
витие на техниката. Високо развитото, образцово орга-
низирано, основано върху най-новите постижения на 
науката и техниката, автоматизирано производство при 
комунизма е несъвместимо с тясната специализация на 
работника, с приковаността му към една професия, с 
едностранчивото развитие, когато в угода на тесния 
професионална ьм се принасят в жертва всички други 
човешки способности. Това производство, писа Ф. Ен-



геле, предполага „хора с всестранно развити способнос-
ти, хора способни да се ориентират в цялата система
на Производството“.1

Само един всестранно образован човек може да за-
доволява напълно изискванията на съвременното, а още
повече на комунистическото производство.

Но кого да смятаме за образован човек в наше вре-
ме, как ще изглежда този човек в бъдеще?

Да бъдеш образован в наше време, това значи да
си овладял основите на науката, да познаваш нейните
най-важни постижения, да умееш да ги прилагаш в
производството, да познаваш техниката и технологията
на най-важните производства. „Такъв човек — пише
А. В. Луйачарски — чува целия концерт, който свирят
около него, за него всички звуци са достъпни, всички те
се сливат в една хармония, която наричаме култура.“
Идеалът за образован човек е идеалът за „всезнание“.
Именно високата образованост, „всезнанкето“ дава въз-
можност на човека да преодолее остатъците от старото
разделение на труда, едностранчивостта и ограниченост-
та, прави го способен да променя дейността си, без кое-
то комунистическото общество е немислимо. Същевре-
менно това не е дилетант, който се плъзга по повърх-
ността на знанията, който знае от всичко по малко в
нищо както трябва. Това е човек, майсторски овладял
своята основна професия, но способен да навлезе в
друг, близък до нея кръг от работи, в друг кръг на
знанията. Чувствувайки добре звучението на целия ор-
кестър, образованият човек-сам свири на някакъв ин-
струмент, и то свири добре, отдавайки на това свирене
душата и сърцето си. „Непременно е нужно — пише
А. В. Луначарски — в някоя област човек сам да твори,
да работи в нея задълбочено, с творческо напрежение
на индивидуалните си сили и с кръвта на сърцето .си,
със сока на своя мозък да създава действително важни
придобивки за човечеството. Ако това го няма в човека,
ако той е само дилетант, той не може да бъде признат

 За образован човек.“
И така, хармоничното съчетаване на всестранността

и специализацията е именно най-важната черта на

1 К. Маркс и Ф. Енгелс, Съч., т. 4, стр. 334.
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образоваността, черта на човек, отговарящ на изисква-
нията на съвременната техника.
t Формирането на образования човек, иа специалиста 

е задача не на далечното бъдеще, а непосредствена за-
дача на нашите дни. Сега, когато науката и техниката 
се развиват необикновено бурно, когато става дума не 
само за проникването на науката в тайните на атомно-
то ядро или в просторите на Вселената, но и в общест-
вения живот, в управлението на стопанството и на об-
ществото, овладяването на основите на науките, както 
природни, така и обществени, стана неотложна необхо-
димост.

Процесът на развитието на науката и техниката, на 
проникването на науката в производството и в живота 
протича неравномерно, на скокове. Онова, което вчера 
се поставяше на преден план, днес вече е изгубило пър-
востепенното си значение, а онова, което днес е начело, 
утре може да отстъпи място на нещо друго, нещо по- 
цажно. Всичко това предявява нови, по-високи изисква-
ния към подготовката на специалиста. Специалистът е 
длъжен да бъде мобилен, подвижен, той винаги трябва 
да бъде готов да решава нови, по-важни въпроси на 
науката, техниката и производството, а това е възмож-
но само ако има широка, ако щете, универсална подго-
товка. Универсална не в смисъл, че може да стане във 
всяко време всякакъв специалист, а в смисъл, че трябва 
да владее „уедрена“ специалност, която представлява 
не механичен сбор от стари или съществуващи специал-
ности, а тяхно органическо единство. Това единство се 
базира върху общността на теоретическата и специал-
ната подготовка. Разширяването на физико-математи- 
ческите и теоретическите знания, овладяването на бази-
ращите се върху общата теория на технологията проце-
си — ето пътя за подготовка на „уедрените“ специа-
листи, нуждата от които с развитието на научно-техни-
ческия прогрес става все по-голяма. Именно по този 
път се подготвят специалистите в най-добрите наши 
висши учебни заведения.

В условията на съвременното производство все по-
вече нараства ролята на природните и техническите 
науки в производството, а съответно и в подготовката 
на специалисти. Но упоението от успехите на природо-
знанието и техниката понякога довежда техниците и 
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природоизслелователите до ¥есен техницизъм, до едно’
такова според думите на акад. В. Шулейкин „физико-тех-
йяческо високомерие", до пренебрегване на общого, я
особено на обществоведското и хуманитарното образо-
вание. А това е много, много опасно.

Съвременната наука и техника възлагат на човека
  ого голяма отговорност и за да ги управлява или да
ги'постави в служба на трудещите се, човек трябва да
бъде подготвен не само технически, но и философски,
емоционално, нравствено. За това е нужно да си преди
всичко човек в най-високия смисъл на тази дума, човек
борец за новите, комунистически идеали, а човешкото
в ^човека се създава не само от техниката и природо-
знанието. Не можеш да бъдеш човек, още по-малко чо-
век* на бъдещето, ако пренебрегваш идеологията, нрав-
ствеността, литературата и изкуството, а именно към
това води тесният техницизъм, сляпата вяра, че приро-
дознанието и техниката могат всичко.

• Защото така сьвсем не е трудно да се отъждествим
с великолепните днешни машини, които не се интересу-
ват от дълбоките социални и психологически проблеми,
вълнуващи съвременното човечество. Така съвсем не е
трудно да си представим и света, както материален,
така и духовен, във вид на някаква бездушна динамич-
на система, цялата същност на която се изчерпва със
строгите колонки на цифрите и формулите.

'За да се подготви човек за работа в условията на
научно-техническата революция, трябва да се възпита
у него мироглед, висока нравственост, да се усъвършен-
ствуват психическите и физиологическите му качества,
да се озвучат най-тънките струни на душата му, да се
разбудят най-разнообразните му творчески потенции.
Обществените науки, хуманитарните науки, макар и да
нямат пряк производствен ефект, са предназначени да
служат на тази благородна цел. Те оказват непосрёд-
ствено въздействие върху формирането на новия човек,
на неговия духовен свят, на отношенията му към дру-
гите хора, към обществото, към трудещото се човече-
ство. Не трябва да забравяме освен това, че човекът
на труда по природа е творец, изследовател, интелек-
туалец, че той живее не само с хляб. Нестихващият
стремеж да опознае и да постави в служба на себе си
света в цялото му многообразие, така да се каже, не
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Техника, човек, 
природа

химически ресурси. Риба и китове, безброй мзт 
ракообразни и други безгръбначни животни, 
фуражни запаси — такива са хранителните 

на океана. Нефт, газ, желязо, манган, кобалт, 
мед, радиоактивни, разсеяни и редки елемен-

само в неговото битие, но и по дух, винаги е бил и зави* 
наги ще си остане високо и благородно призвание на 
човека.

«... Идеалът се състои... не в това — пише А. В. 
Луначарски — да обучиш набързо човека по една или 
друга специалност, а именно в това, да го направиш бо* 
рец за човечнос!, а човек може да стане такъв само то-
гава, когато знае какво представлява светът, как се е 
създал, как се е развил в настоящия момент от капи-
талистическия строи, какво отношение имат към това 
научните, художествените и техническите задачи, какво 
място заемам аз ... в този свят и какво трябва да правя. 
Дайте му умение да прави онова, което трябва да пра-
ви в епохата нз най-великата революция, каквато е 
виждал някога светът!“ Почти петдесет години измина-
ха от времето, когато са казани тези забележителни ду-
ми. Но колко удивително съвременни са тс!

Развитието на техниката на произ-
водството, на обществото като ця-
ло протича в условията на приро-

дата. Природата е първичният доставчик на всички не-
сметни богатства, които се създават от човешкия труд. 
Човекът на труда е постигнал много, много е взел от 
природата, още повече ще вземе от нея в бъдеще. Ре-
зервите на природата са наистина неизчерпаеми. Да 
вземем например световния океан, който е един огромен 
източник на допълнителни хранителни, топлинни, мине-
рални и 
люски, 
огромни 
ресурси 
никел и 
ти — такива са богатствата на морското дъно. Прак-
тически неизчерпаеми са химическите ресурси на мор-
ската вода, която съдържа различни видове соли, бром, 
редки и разсеяни елементи. Морските приливи са източ-
ник на евтина енергия и т. н. Да поставим в служба на 
себе си богатствата на океана, на дълбоките земни нед-
ра, енергията на слънцето и много други дарове на при-
родата — такава е задачата.

Природата е приятел на човека, но тя не търпи вар-
варско отношение към нея. Разумното, пестеливо 
използване на природните ресурси, внимателното, дори 



бих казал, приятелско отношение към нея е задължи-
телно условие за научно-техническия прогрес, за прогре-
са на цялото общество. А всъщност колко често, разви-
вайки техниката и производството, изграждайки нови 
заводи и фабрики, строейки пътища, мостове и жилищ-
ни сгради, ние забравяме тоя голям наш приятел, на-
шата природа, колко често забравяме, че. природата 
принадлежи не само на нас, които живеем сега, но и на 
бъдещите хора, на идните поколения. Нашата земна 
природа е дала на света нас, жителите на земята, тя 
е дала, дава и вечно ще ни дава всичко необходимо. 
Одухотворена от човешката мисъл, преобразувана от 
човешката ръка, природата — тези чудни гори и плани-
ни, тези безкрайни поля, прозрачни морета и езера, най- 
чисти ручеи и реки — е и хляб, и материал за инду-
стрията, тя е и несравнимо място за почивка след из-
тощителните човешки дела. Природата възвишава 
човека, буди мисълта му, гя е източник на творческо 
вдъхновение. За съжаление у някои наши хора се е за-
пазил чисто утилнтарният възглед за природата: гората 
за тях е суровина, топливо, къща и мебел, облекло и 
т. н„ ручеите, реките и езерата са източник за електро-
енергия, транспортни артерии, резервоар за снабдяване 
на предприятията с вода и... място, където се изливат 
водите от градските канали и отпадъците от производ-
ството. Но гората е и прохлада, и пеене на птици, и 
място, кълето обитават животните, езерата и реките са 
и сини простори, и риболов на разсъмване.

А понякога безразсъдно се изсича гората — най-важ-
ният доставчик на животворния кислород за хората и 
животните, просто варварски се изтребват дивите жи-
вотни и птици, замърсяват се водохранилищата, отравя 
се атмосферата, което нанася непоправими вреди на 
здравето на човека, намалява източниците на суровини 
и хранителни продукти. Нещо повече, огромно коли-
чество най-ценни материали: 500 хиляди тона нефт и 
нефтени продукти се хвърлят ежегодно в реки, езера 
и морета заедно с водите от каналите, над 5 милиарда 
кубически метра отпадъчен газ се изхвърля в атмосфе-
рата, а този газ е суровина за химическаГа промишле-
ност.

Гигантски се разширява промишленото строителство, 
рдстат градове, електроцентрали, строят се мощни язо-
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вирни стени и други съоръжения. Всичко, това изисква 
изключително грижлива и квалифицирана охрана и 
експлоатация на природните богатства.

Хората обичат природата, без която е немислим тех-
ният живот. Ето защо в страната се разгърна масово 
движение за опазване на природата. Приет е закон за 
охрана на природата, хиляди хора доброволно охраня-
ват горите и реките, езерата и морските брегове. Но то-
ва е само начало на една голяма и трудна работа. При« 
родата в новото общество трябва да бъде прекрасна, 
както е прекрасно и самото общество, самият човек в 
това общество. Ето защо понятни са гневът и възмуще-
нието на хората срещу постъпките на ония, които не 
пазят нашия велик приятел, които обезобразяват при-
родата, като действуват по стари варварски обичаи: 
„След нас, ако ще и потоп“. „Природата не може да се 
заключи с катинар. В нея имат достъп всички — пишат 
във в. „Известия“ група работници. — Но оня, който 
наврежда на нашите гори и реки и трови въздуха, кой-
то дишаме, трябва строго да се наказва.“ Много хубаво 
е казано. Човекът, природата, техниката могат и тряб-
ва да живеят в мир, но това зависи от човека и човек/ 
е призван да направи всичко, за да пази природата, да 
я направи още по-прекрасна, още по-човечна.

6. Комунизмът и трудът

Радост от труда. Какво по-прекрасно желание за чо-
века! Далеч не всякога обаче трудът е бил радост за 
човека. Нима е могъл да бъде радост той за роба или 
крепостния, които са били карани на работа от ужаса 
рред смъртта или от бича на надзирателя? Много ли 
радост има в труда на наемния работник, когото стра-
хът пред глада кара да превива гръб за капиталиста? 
Трудът по външна принуда, под палката, поради страх, 
а не по съвест не може да бъде привлекателен, не мо-
же да бъде източник на свобода и щастие.

Само социализмът е направил труда действително 
свободен. Като сложиха завинаги край на експлоата-
цията, трудещите се за пръв път получиха възможност 
да работят не за помешчика и за капиталиста, а за се-
бе си, за своя народ, за своето общество» В резултат на 

278



това се извършва велик прелом в отношението на хо-
рата към труда, трудът става дело на слава, дело на 
чест, доблест и героизъм.

• Героичният труд на работниците, селяните и интели-
генцията осигури грандиозни, успехи на социализма в 

'Нашата страна. Още повече ще нарасне значението на 
'трудовата дейност на хората в комунистическото обще-
ство. Не можем да си представим комунизма като об-
щество на безделието и леността. Разпределението спо-
ред потребностите съвсем не означава, че човек, без да 

^полага никакви усилия, ще получи всичко, каквото си 
поиска. Това е възможно само когато има изобилие от 
обществени богатства. Но добре известно е, че изоби-
лието не идва от само себе си, то се създава с упори-
тия и настойчив труд на народа.

Комунизмът и трудът са неотделими. И при кому-
низма трудът ще си остане източник на всички ценнос-
ти, баща на всички богатства на човечеството. Всеки 
трудоспособен ще се труди и ще осигурява непрекъс-

нато нарастване на материалните и духовните ценности. 
Комунизмът, както и социализмът, освобождава хората 
не от труда, а от експлоатацията на труда им. Ето за-
що в основния принцип на комунизма „От всекиго спо-
ред способностите, на всекиго според потребностите“ 
правото да се дават на човека всички жизнени блага 
и задължението той да се труди за обществото с всич-
ките си способности са неразривно свързани.

Същевременно и самият труд при комунизма, и не-
говите условия, и отношението на хората към него ще 
се изменят съществено. Това ще бъде вече 
чески труд.

Какво значи

Понятието 
комунистически 

труд

комунисти-

е всеобщ, 
експлоата-

комунистически труд?
Комунистическия труд 
доброволен, свободен от 
ция труд, основан на обществена 
собственост и на най-съвършена

техническа база; труд високопроизводителен, научно ор-
ганизиран; труд творчески, органическа съчетаващ в се-
бе си физическите и умствените усилия; труд без норма; 
безплатен труд, в който човек влага всичките си спо- 
собности; труд, който е първа жизнена потребност. Ко-
мунистическият труд, пише В. И. Ленин, „е безплатен 
труд в полза на обществото, труд, който се извършва не 
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за отбиване на определена повинност, не за придоби-
ване право върху известни продукти, не по предвари-
телно установени и узаконени норми, а доброволен труд, 
труд извън нормите, труд, който се извършва без смет-
ка за възнаграждения, без условие за възнаграждение, 
труд по навик да се трудиш за обща полза и при съзна-
телно (превърнало се в навик) отношение към необхо-
димостта от труд за обща полза, труд като потребност 
за здравия организъм“.1

Елементи на комунистическия труд се срещат и в 
условията на социализма. Още през първите години на 
съветската власт трудещите се в нашата страна органи-
зираха комунистически съботници, като извършваха в 
свободното си време безплатно обществено-полезна ра-
бота. В. И. Ленин оценяваше високо комунистическите 
съботници, разглеждайки ги като зародиш на новото, 
комунистическото отношение към труда. Съботниците 
положиха началото на социалистическото съревнование, 
което през различни етапи от развитието на общество-
то приемаше все нови и нови ферми. Сега в страната се 
разгърна широко движение на ударници и бригади 
за комунистически труд, в които милиони хора се учат 
да работят и да живеят по комунистически.

Наистина понякога в това благородно движение се 
среша формализъм, стремеж към едно колкото може 
по-широко обхващане на трудещите се, в резултат на 
което високото звание ударник на комунистическия 
труд получават и такива, които още далеч не го заслу-
жават. Но заради тези недостатъци не бива да не виж-
даме могъщия дух на социалистическото съревнование, 
стремежа да се направи за обществото колкото може 
повече и по-добро, който обхвана широки слоеве от съ-
ветските работници, селяни и интелигенция.

В социалистическото общество свещеното правило: 
който не работи, не трябва да яде — отдавна вече е 
станало закон в живота на повечето съветски граждани. 
Мнозина от тях и сега вече работят според способно-
стите си, не могат да си представят живота без люби-
мата си работа, без труд, който за тях е източник на 
наслада, на радост, който е станал за тях жизнена по-
требност. И все пак трудът прн социализма не е още 

1 И. Ления..Съч., т. 30, стр. 523.
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потребност за всички членове на обществото. Да не го-
ворим вече за това, че при социализма не са се свърши-
ли още готовановците, хората, които отбягват от обще-
ствено-полезен труд, които се стремят да живеят за 
сметка на обществото. Срешат се и хора, които недо-
бросъвестно изпълняват задълженията си. При кому-
низма завинаги ще бъде свършено е пренебрежителното 
отношение към труда.

Наличието на способности и призвания, искрената 
увлеченост, любовта към работата са задължително 
условие за успеха, условие за творческо, истински нова-
торско отношение към труда, така характерно за огро-
мен брой съветски граждани. Същевременно изборът 
на специалност и място на работа при социализма по-
някога се определят от други, по-специално от матери-
ални съображения. Стремежът да получиш повечко за 
своя труд, ако този оремеж не се превръща в гонене 
само на парата, е напълно естествен: защото принци-
път на личната материална заинтересованост е стимул 
за развитието на производството при социализма и при 
правилното му прилагане се съчетава с обществените 
интереси. И все пак, ако човек се ръководи само от же-
ланието да печели повече, ако не е увлечен от своя труд, 
кол кото и добросъвестно да се отнася към работата си, 
той не отдава на обществото всичките си способности. В 
някаква степен, макар понякога и незначителна, той си 
остава длъжник на обществото, дава на обществото по- 
малко, отколкото би могъл да даде, ако се занимаваше 
с работата, която му е по сърце.

При комунизма всеки ще работи с увлечение там, 
където най-пълно ще се проявяват неговите способно-
сти и следователно, където може да принесе най-голяма 
полза на обществото. Основано върху най-съвършено, 
автоматизирано производство, върху едно високо равни-
ще на съзнателността на трудещите се, комунистическо-
то общество създава не само равни за всички условия 
за развитие на способностите, но и най-благоприятни 
условия за най-пълно и целесъобразно прилагане на 
способностите на всеки труженик. Тук буквално всич-
ки хора и винаги ще се трудят според способностите си. 
При комунизма друго отношение към труда не може и Да 
има, защото трудът, като си остава най-важната спо-
собност на човека, ще се превърне за всекиго в първа 
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^жизнена потребност. „В комунистическото общество, ce 
казва в програмата на КПСС — човек не може да не 
се труди. Това няма да позволят нито съзнанието му* 
нито общественото мнение. Трудът според способности-
те ще стане навик, първа жизнена потребност за всич-
ки членове на обществото.“

Потребността от труд е трудовата 
Условията за дейност на човека, станала навик. 

превръщане на труда Възможността за превръщането 
в първа жизнена r г -

потребност на тРУДа в първа жизнена потреб-
ност се съдържа в самия труд. И 

наистина трудът винаги е бил и си остава основното 
естествено условие за съществуването на човека, най- 
важното средство за проявяване на неговата активност 
и жизнедейност. В труда се формират и се развиват 
способностите на човека, неговите чисто човешки ка-
чества. Тъй като всеки труд е игра на физически и ин-
телектуални сили, той винаги съдържа в себе си твор-
чески усилия. Трудът освен това е най-важният източ-
ник за задоволяване на разнообразните човешки 
потребности. Превръщането на труда в потребност има 
и определени физиологически предпоставки, защото чо-
век постоянно изпитва нужда да изразходва натрупана-
та в организма му енергия, а за тази цел трудът е най- 
важното средство.

Същевременно, за да може тази възможност да се 
превърне в действителност, е необходимо да се измени 
самият характер на труда, да се ликвидират остатъците 
от старото разделение на труда, да се превърне трудът 
в източник на радост и наслада. Необходимо е да сс 
премахнат всички отрицателни, не отговарящи на при-
родата, на същността на човека страни на труда и на-
пълно да се развият неговите светли, привлекателни 
страни.

Трябва да се ликвидира тежкият физически труд, 
мръсните, еднообразни операции, да се създадат усло-
вия, при които работниците ще могат да променят дей-
ността си, да се развие духовната, творческата страна 
на труда, неговата естетическа привлекателност.

Основа за решаването на тези задачи е създаването 
на материално-техническата база на комунизма и преди 
всичко пълната електрификация на производствените 
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процеси» тяхната.комплексна механизация и все по-лъл- 
НаТа автоматизация.

Бурният технически прогрес, свързан със създаването 
На материално-техническата база на комунизма, пови-
шава изискванията към културата на производството, 
към специалната подготовка и общото ооразование на 
трудещите се. С развитието и усъвършенствуването на 
техниката непрекъснато се повишава културно-техни-
ческото равнище на трудещите се, заличават се грани-
ците между работниците на умствения и физическия 
труд. Нараства значението на интелектуалната, духов-
ната страна на труда, творчеството и „живецът“ в ра-
ботата постепенно стават негова най-важна особеност. 
За това красноречиво говори огромният брой изобрета-
тели и рационализатори в нашата страна. Само през 
1965 г. са били внесени над 4 милиона и внедрени в на-
родното стопанство над 2 800 000 изобретения и рацио-
нализаторски предложения, имащи за цел техническото 
усъвършенствуване и подобряването на производството.

С успехите на техническия прогрес трудът губи своя-
та едностранчивост, своята предимно физическа или 
духовна насоченост, възниква качествено нов труд, в 
който органически се сливат физическите и умственлте 
усилия. Основните видове труд се превръщат в различ-
ни форми на творческата дейност.

С нарастването на техническата въоръженост на 
труда, с развитието на неговата интелектуална, твор-
ческа страна расте и естетическата привлекателност на 
труда. Стават все по хубави условията, в които работи 
човек, все по-изящни неща се създават от неговите ръ-
це и неговия разум, все по-широко се утвърждават кра-
сивите, хармоничните трудови отношения. Липсата на 
шум, обилието на светлина и зеленина, радващата око-
то окраска на оръдията на труда и на работните поме-
щения, идеалната чистота и редът ще превърнат пред-
приятията в „достойни за човека лаборатории“.1

Както се вижда, могъщата техника, основана върху 
най-новите постижения на науката, обширните и дълбо-
ки познания на хората ще изменят коренно характера 
н условията на труда при комунизма.

Няма ли обаче автоматизираното производство при 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 19, стр. 43.

283



комунизма да доведе дотам, че хората да няма какво 
да нравят освен да натискат копчетата на автоматите? 
Не, за подобни опасения няма никакви сериозни осно-
вания. Автоматите ще доведат до изчезване на тежкия, 
изтощителен труд, но те никога не ще премахнат необ-
ходимостта да се прилагат в труда определени физи-
чески и умствени усилия, те никога не ще превърнат 
труда в забава, в безгрижно натискане на копчета.

Отговаряйки на Ш. Фурие, който мислеше, че тру-
дът в условията на комунизма ще бъде забава, 
К. Маркс писа: „Истински свободният труд, например 
трудът на композитора, е именно дяволски сериозна 
работа, най-интензивно напрежение.1* Трудът при кому-
низма ще стане наслада, радост, защото присъщите не-
му патсс на творчеството и съзиданието, интерес към 
изследването и разнообразие правят да се чувствуват 
слабо напрежението и умората. Това обаче съвсем не 
значи, че в труда на бъдещето на хората не предстои 
да преодоляват сериозни препятствия и трудности. Ни-
ма не е нужно например огромно напрежение на духов-
ните и физическите сили за усвояването на космически-
те простори, към които човечеството вече пристъпи в 
наше време? Там, където има труд, там винаги има и ще 
има трудности, напрежение, активна дейност на човеш- 

човешките мускули.
Като премахна частната собстве-
ност и експлоатацията, социализ-
мът ликвидира основите на капита-
листическото разделение на труда,

пе-специално противоположността между града и село-
то, между хората на умствения и на физическия труд. 
Тук разделението на труда се изразява във форма на 
сътрудничество и взаимопомощ между свободни от екс-
плоатация труженици, придобива планомерен, органи-
зиран характер.

Същевременно при социализма още се запазват оста-
тъци от старото разделение на труда. Запазват се още 
съществените различия ме^кду промишления труд и сел-
скостопанския труд, между хората на умствения и хо-
рата на физическия труд, които различия постепенно се 
преодоляват в хода на комунистическото строителство.

Известно разделение на труда ще има и в условия-
та на комунистическото общество, Изобщо трябва да се 

кия разум и на

Комунистическото 
разделение 
на труда
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каже, чё тъй като същзствува материално производ-
ство, необходимо е и риздел^нье на труда. „От cj Mj  се-
бе си е очевидно - пише К. Маркс, -- че тази неоохо- 
димост от разделение на обществения труд в определе-
ни пропорции по никакъв начин не може да бъде уни-
щожена от определена форма на общественото произ-
водство, може да се измени само формата на нейното 
проявяване"

В условията на комунизма ше изчезне разделението 
на труда между работниците и селяните, тъй като сел-
скостопанският труд ще се превърне в разновидност на 
индустриалния труд, между хората на умствения и на 
физическия труд, тъй като ще изчезнат съществените 
различия между тях. Но разделението на труда между 
различните отрасли на производството, между отделни-
те предприятия, териториалното разделение на труда 
ще се запази

Изменението на характера на труда върху основата 
на техническия прогрес, всестранното политехническо 
образование и повишаването на общата култура, свър-
зани с увеличаването на свободното време, съществено 
ще изменят производствения облик на труженика. 1Це 
се ликвидира приковансстта на труженика към някаква 
тясна професия, създадени са условия за свободен из-
бор на специалността, за да могат трудещите се да про-
менят дейността си. „Частичният“ работник, изпълня-
ващ сега обикновено определена производствена функ-
ция, ще се превърне във всестранно развит индивид, в 
ръководител на най-сложни производствени процеса и 
в непосредствен творец на духовни ценности. „На" все-
киго — се казва в програмата на КПСС — се гаран-
тира равен и свободен избор на занятието и специал-
ността с оглед на интересите на обществото." Съще-
временно това не изключва разделението на труда меж-
ду професиите, известна специализация на членовете на 
обществото. Не можем да си представим, че тружени-
кът в комунистическото общество ще бъде някакъв уни-
версал, който може да се занимава с всякакъв вид про-
изводствена и духовна дейност: днес е лекар, утре — 
учитёл, след това — учен, инженер, художник и т. н. 
Комунистическото производство иска висока организи-
раност, точнсст и дисциплина и затова всеки в строго 
определено време ще изпълнява също така строго опре-
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делени функции; Но тясната, едностранчива cnentfàhn-
зация на хората, която ги приковава само към един
вид дейност, постепенно ще изчезнё.' Хората ще полу-
чат възможност свободно, в рамките на сродни профе-
сии, близки до основната им професия, да менят дей-
ността си, да я разнообразяват.

Както се вижда, при комунизма ще се запази из-
вестно разделение на труда и между отделните члено-
ве на обществото, но то напълно ше изгуби своята кла-
сова социална природа. То ще придобие чисто произ-
водствен, професионален характер и ше осигури въз-
можност на тружениците да променят дейността си в
сферата на материалното производство.

г В арсенала на средствата за борба
тнмулн за труд за КОмунистически труд, за най-ви-

сока, производителност на труда огромно значение има*
правилното съчетаване на материалните и моралните
атимули за труд.

Материалните стимули приемат формата на лична»
колективна (групова) и обществена заинтересованост
на трудещите се от получаване на материално възна-
граждение за собствения си труд. За разлика от колек-
тивната и обществената заинтересованост, които са
свързани с материалните интереси на трудовия колек-
тив (завод, колхоз и т. н.) или на обществото като
цяло, личната материална заинтересованост изразява
стремежа на всеки отделен труженик да получи за своя
труд определена част средства за живеене. И този стре-
меж е свързан с осъзнаването на факта, че частта, коя-
то труженикът получава за своя труд, зависи от коли-
чеството и качеството на труда, от неговата производи-
телност.

Необходимостта от материално стимулиране през це-
лия период на комунистическото строителство е обу-
словена от това, че обществото още не е достигнало
изобилие от предмети за потребление, че в него още се
запазват съществени различия между умствения и фи-
зическия труд, между квалифицирания и неквалифици-
рания труд. В тези условия отказването от материална
заинтересованост, преминаването към уравнително за-
плащане на труда би нанесло непоправима вреда.на
развитието на общественото производство, би породило
леност и готовански настроения.        
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Съществува мнение, че личната материална заиите-? 
ресованост противоречала на принципите на комуниз-
ма^, водела до „обуржоазяване“, до надпревара за лич-
на, изгода, до алчност и стремеж за трупане на богат* 
ства. Всъщност материалната заинтересованост е за-
дължително условие за успеха на комунистическото 
строителство. Материалният интерес и желанието кол- 
кото може по-пълно да задоволяват своите потребно-
сти стимулират трудещите се да усъвършенствуват про-
изводствените си навици, да повишават общата си кул-
тура, да се стремят да усъвършенствуват оръдията на 
труда и технологическите процеси, постоянно да се гри-
жат за повишаване на производителността на труда. 
Материалната заинтересованост открива широки про-
стори за честния труд, за трудовия героизъм, за раз-
витието на великата сила на трудовия пример, за кои-
то много е говорил В. И. Ленин.

Личната заинтересованост в условията на социална« 
ма обективно не противоречи на интересите на обще-
ството, тъй като трудът тук е основан върху обществе-
ната собственост, а продуктите на труда са предназна-
чени за осигуряване на благосъстоянието и свободното 
всестранно развитие на всички негови членове. Имен-
но благодарение на материалното възнаграждение тру-
дът на всеки труженик получава непосредствено обще-
ствено признание. Същевременно много важно е обек-
тивното съвпадение между личното и общественото да 
бъде осъзнато от всеки член на обществото, всеки тру-
дещ се ясно да разбира, че като работи за себе си, 
той работи и за своето общество, че благосъстоянието 
на обществото е и негово собствено благосъстояние.

Опитът показа, че забравянето на принципа на ма-
териалната заинтересованост води до трудности в раз-
витието на производството, до диспропорции, което на 
свой ред се отразява отрицателно върху благосъстоя-
нието на трудещите се. Подобни трудности дълго вре-
ме изпитваше например нашето селско стопанство. На-
рушения на този принцип се срещат и в промишленост-
та. Възстановяването и развитието на принципа на ма-
териалната заинтересованост откриват широки възмож-
ности за развитието на икономиката, за нарастването 
па благосъстоянието на трудещите се.

Материалният стимул е най-важният, но не един- 

287



ствея подбудителен мотив на трудовата активност.’Нри 
социализма трудещият се не е пролетарий и не е ра-
тай, а стопанин на своята страна, строител на новото 
общество. За него е важно не само материалното поощ-
рение на труда, но и моралното поощрение, моралното 
задоволство. Ето зашо с успехите на комунистическото 
строителство все по-голямо значение придобиват морал- 
ните стимули за труд — моралното признание на тру-
да, уважението на другарите, на колектива, на обще-
ството като пяло, задължението и отговорността пред 
народа, удовлетворението от резултатите на труда, чув-
ството на трудова юрдост и работническа чест, работ-
ническата съвест и производственото усърдие, радостта 
от творчеството, познавателният, изследователски инте-
рес и емоционалният подем, естетическата наслада как-
то от самия труд, така и от неговите резултати. „Кол- 
кото повече се приближаваме към комунизма — се каз-
ва в програмата на КПСС, — толкова повече ще на-
раства значението на моралните стимули за труд, на 
оошественото признание на постигнатите резултати, на 
чувството за отговорност от всекиго за общонародното 
дело.“

Ролята на моралните стимули пораства не за сметка 
на материалните, а наред с развитието и усъвършен- 
ствуването на последните. Главното в стимулирането 
на труда е органическото съчетаване на материалните 
и моралните стимули. Само в единството, във взаимо-
действието моралните и материалните стимули са, от 
една страна, източник за постоянно повишаване на тру-
довата активност на хората, за нарастване на произ-
водителността на труда и общественото богатство, а от 
друга страна, източник за увеличаване на народното 
благосъстояние, за всестранно развитие на труженика, за 
формиране на неговия висок морален и духовен облик.

Всестранно развитият човек е пре-
ди всичко културен, образован чо-
век, т. е. човек, който притежава 
огромно духовно богатство, голям 

интелект. Но „за да бъдем културни — пише В. И. 
Ленин, — нужно е известно развитие на материалните 
средства за производство ...

Творческиат труд — 
основа эа развитието 

ив личността

1 в. И, Ленин. Съч.» т. 33, стр. 475. .
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Материалното производство и трудът са основата 
на обществения живот, а способността да се произвеж-
дат средства за живот, способността за труд е главна-
та, решаваща способност на човека. Именно способност-
та за труд е основа за формирането и развитието на всич-
ки без изключение други човешки способности. То се раз-
бира от само себе си: трудът е създал самия човек. 
Благодарение на труда нашият далечен прадядо — дива-
кът, е придобил човешки облик. Трудът е дал на човека 
храна, облекло и покрив и не само го е защитил от сти-
хийните сили на природата, но му е дал и възможност да 
ги покори, да ги подчини на себе си. В труда човек неуз-
наваемо се е изменил и е изменил облика на нашата пла-
нета. В процеса на труда се е формирала човешката ръ-
ка — това забележително оръдие за съзидание и творче-
ство. Само благодарение на труда, пише Ф. Енгелс, „чо-
вешката ръка е придобила онова високо съвършенство, 
при което са могли да бъдат създадени като по вз^лшеб- 
cïbo  картините на Рафаел, статуите на Торвалдсен, музи-
ката на Паганини“1. В труда са възникнали и са се раз-
вивали и музикалното ухо на човека, и човешкото око, 
способно да възприел;а удивителната красота на при-
родата, тънкият човешки вкус и другите сетивни ор-
гани. В процеса на труда човек е придобил елин уди-
вителен дьр — способността да мисли и говори.

Трудът е велика придобивка на човека, необходимо 
условие за неговия живот и за всестранното му разви-
тие. Целта на живота на човека е радостта от съще-
ствуването, а тази радост се ражда само в труда н 
само в труда тя намира пълното си проявление и раз-
витие. Само в труда човек получава усещане за пъл-
нотата и многообразието на живота, получава достойн-
ството на човек и гражданки, чувствува рамото на свои-
те другари, усеша единството на своя народ, на своя-
та рэдина. В труда за благото на обществото е сми-
сълът на човешкия живот, в него е истинското човеш-
ко щ::стие.

„Обичайте труда — писа А. М. Горки. — Никаква 
сила не прави човека велик и мъдър, както го прави си-
лата на труда — на колективния, дружния и свободен 
труд...

1 К. Маркс и Ф. Енгелс, Съч., т. 20, стр. 473.
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- Именно в труда и само в труда човек е велик й кол- 
кото по-гореща е обичта му към труда, толкова по^ве- 
личествен е самият той, толкова по-продуктивна, по-кра- 
сива е неговата работа.**

Трудът е сложен комплекс от физически и умствени 
усилия, от дълбоки психически и естетически преживя-
вания и затова човек, който не се занимава с груд, губи 
най-добрите си човешки качества и фактически преста-
ва да бъде човек. Пренебрежението към труда и безде-
лието действуват разлагащо върху човека, водят до ос- 
къдяване на неговия ум, до отслабване на тялото му, 
до загубване на чувството за човешко достойнство и 
граждански дълг.

Трудът винаги е бил и си остава фактор за развитие-
то на човека. Но формиращото въздействие на труда 
върху качествата на човешката личност зависи от со-
циално-икономическите условия, от съществуващото в 
обществото разделение на труда, от неговата техниче-
ска въоръженост и организация. При капитализма на-
пример строгата прикованост на работника към една 
професия нерядко води до едностранчиво уродливо раз-
витие на трудещия се, който става неспособен за много-
странна дейност. Тук, писа Ф. Енгелс, „заедно с раз-
делението на труда се разделя и самият човек. За раз-
витието на един единствен вид дейност се принасят в 
жертва всички други физически и духовни потребно-
сти.“!

Социализмът освободи труда от експлоатацията, съз-
даде социални, технически и организационни предпо-
ставки за всестранно развитие на личността.

С нарастването на успехите в изграждането на ко-
мунизма, с формирането на комунистическия труд, с 
нарастването на техническата въоръженост, на култу-
рата на труда, с усъвършенствуването на системата на 
организацията на труда ролята на труда във форми-
рането на новия човек става все по-голяма. Формира-
нето на комунистическия труд е основата за формира-
нето на всестранно развита личност. Именно комуни-
стическият труд, труд високопроизводителен, творчески, 
спомага за всестранното развитие на личността, на 
всички присъщи на личността заложби и способности.

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 20, стр. 300«
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Защо е така?
Първо. Комунистическият труд е основан върху най« 

съвършена научно-техническа база, която изисква от 
човека творческо отношение към работата, разностран-
ни знания, високо културно-техническо равнище. Тъй 
като прогресът на техниката и науката в условията 
на комунизма няма граници, безгранични са и възмож-
ностите за развитие на интелектуалните качества на чо-
века, на неговата специална и общообрзсвателна под-
готовка.

Второ. Липсата на постоянна прикованост към една 
професия в условията на комунистическия труд създава 
за човека възможност да променя дейността си. да си 
избира занятия според своите интереси, което ще бъде 
немаловажен стимул за усъвършенствуване на личност-
та, за повишаване на нейните специални и общообразо-
вателни знания.

Трето. Високата организация на комунистическия 
труд, колективистичнияг във висша степен характер на 
трудовите отношения, хармоничното единство между 
интересите на личността и обществото ще станат важен 
фактор за формирането на високи нравствени качества 
у личността и преди всичко на колективизъм и другар-
ска взаимопомощ, на високо съзнание за обществен 
дълг и грижа за умножаване на общественото богат-
ство, на трудолюбие, правдивост и честност. Отноше-
нията на истинска дружба и другарство, безкористното 
взаимно внимание, размяната на производствен опит не 
могат при това да не спомогнат за обогатяването на 
духовния облик на членовете на комунистическия тру-
дов колектив.

Четвърто. Естетическата привлекателност на проце-
са, условията и резултатите на труда, присъщият на 
труда висок творчески, градивен дух спомагат да се фор-
мират у човека високи естетически чувства, мисли и 
постъпки.

Свободното време 
и развитието на 

личността

Комплексно механизираният и ав-
томатизираният труд при комуниз-
ма ще бъде труд с изключително 
висока производителност. Постига-

нето на висока, много по-висока, отколкою при капита-
лизма, производителност на труда е главното условие 
за победата на комунизма. И не само защото висока-
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та производителност на труда ще позволи в колкото 
може по-кратки срокове да се създаде и постоянно да се 
поддържа изобилие от материални блага и по такъ^ 
начин да се осигури задоволяването на потребностите 
на всички членове на обществото. Високопроизводител-
ният труд при комунизма ще даде на трудещите се мак-
симум свободно време, което им е толкова необходимо, 
за да развиват всичките си интелектуални и физически 
способности.

Многото свободно време ще бъде онова най-голямо 
богатство, за което не е смеел дори да мечтае човекът 
на труда в обществото на експлоататорите. „Тогава — 
пише К. Маркс — мерило за богатството ще бъде вече 
не работното време, а свободното време.”

Свободното време не бива да се бърка с неработно-
то време, т. е. с времето, когато човек пе работи непо-
средствено в производството. Част от извънработното 
време на човека тъй или иначе е свързана с неговата 
производствена дейност, например времето, което оти-
ва за превозване до мястото на работата и обратно, за 
смяната с другите работници и т. н. Друга част от него 
се изразходва в грижи за бита, за гледане на децата. 
Трета част — за задоволяване на естествените потреб-
ности на организма (хранене, сън, тоалет и т. н.). А 
оная част от времето, която остава, след като човек 
изпълни производствените и семейните си задължения 
и след като задоволи физиологическите си потребности, 
е именно чистото свободно време!

Когато говорим за значението на свободното време, 
трябва преди всичко да отбележим неговото въздейст^ 
вие върху производителността на труда, а съответно и 
върху формирането на качествата на човека — труже-
ник, производственик. Известно е, че колкото по-висока 
е производителността на труда, толкова повече е сво-
бодното време. На свой ред производителността на 
труда до известна степен зависи от величината на сво-
бодното време, тъй като част от него трудещият се из-
разходва за повишаване на своята производствена ква-
лификация, за духовна и физическа закалка, за пови-
шаване на общата си култура, което несъмнено допри-
нася за повишаването на производителността на труда, 
за засилването на неговата творческа, интелектуална 
страна.

292



Освен това свободното време дава възможност на ' 
трудещите се да се занимават с обществена дейност и 
по такъв начин да придобиват навици за управление 
на общественитё работи, навици, които са толкова необ-
ходими в комунистическото общество, да се занимават 
с научно, техническо и художествено творчество, с фи-
зическа култура и спорт, активно да почиват и т. и. 
и по такъв начин хармонично да се развиват, да усъ-
вършенствуват духовните и физическите си качества. 
Свободното време създава благоприятни условия, за да 
могат хората да променят дейността си не само в про-
изводството, но и извън него; то открива за всички 
без изключение хора вратите към науката, изкуството, 
спорта. „С намаляването на времето за материално про-
изводство — се казва в програмата на КПСС — се раз-
ширяват възможностите за развитие на способностите, 
дарованията, талантите в областта на производството, 
науката, техниката, литературата и изкуството. Свобод-
ното време на хората ще се посвещава псе повече на 
обществена дейност, на културно общуване, на умстве-
но и физическо развитие, научно-техническо и художест-
вено творчество. Физкултурата и спортът ще влязат 
здраво във всекидневния бит на хората.“

Комунистическата партия н социалистическата дър-
жава полагат постоянни грижи за увеличаване на сво-
бодното време на трудещите се както чрез намаляване 
на работния ден, така И чрез по-рационално използу-
ване на извънработното време. Но резервите за увели-
чаване на свободното време, а следователно и за раз-
витие на личността, у нас в много отношения още не 
се използуват. Намаляване на времето за пътуване до 
работното място и обратно чрез най-рационално, с оглед 
на мястото на работата, разпределение на жилищата 
и подобряване работата на транспорта; намаляване на 
слабопроизводителната и твърде тежка домашна рабо-
та чрез нейното механизиране и най-рационално орга-
низиране; за посещение на предприятията за битово об-
служване, търговия, обществено хранене чрез разширя-
ване на тяхната мрежа и подобряване на работата им; 
за грижите по децата чрез разширяване на мрежата от 
детски учреждения — такива са някои от начините за 
увеличаване на свободното време. Особено големи ре-
зерви за свободно време крие домашният труд, защото 
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sa домашната работа общо в страната се изразходват
годишно около 100^иилиарда човекочаса, което се рав-
нява на една година от живота на 12 милиона души.

Същевременно само по себе си работното време дава
само възможност за всестранно развитие на личността.
Главното е най-целесъобразно да се използва това
време. А фактически нерядко свободното време се пра-
хосва напразно, което естествено не само не допринася
за усъвършенствуването на човека, а нанася на това
важно дело непоправими вреди. И въпросът тук не е
толкова в това, че някъде е занемарена културно-масо-
вата и възпитателната работа и че към организирането
на свободното време на трудещите се се отнасят не-
хайно, колкото в липсата на стремеж у известна част
от хората да използуват рационално свободното си вре-
ме, да се самоусъвършенствуват, да развиват склонно-
стите и способностите си.

Оттук нерядко иде и пристрастието към алкохола,
продължителното играене на домино, на карти и други
.празни занимания. Времето е пари, казваха някога; В
наше време ние можем да кажем, че времето, особено
свободното време, е по-скъпо от пари, защото прахос-.
вайки безполезно свободното, си време, човек краде от
самия себе си, обеднява се и духовно, и физически.
  И така ефикасното използуване на свободното време
е важно условие за формирането на всестранно развита
личност.



ДЕВЕТА ГЛАВА

ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ — 
КЪМ КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ 
ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

Върху основата на създаването на материално-тех-
ническата база на комунизма социалистическите об-
ществени отношения прерастват постепенно в комуни-
стически. Процесът на формиране на комунистическите 
обществени отношения е многостранен процес, който 
обхваща най-различни страни от живота на обществото. 
Именно основните от тези страни — преминаването 
към комунистическия принцип на разпределение и по-
стигането по този начин на пълно икономическо равен-
ство, заличаването на социалните граници и постигането 
на пълно социално равенство, еволюцията на държавата 
към обществено самоуправление, както и въздействието 
на тези процеси върху човека, ще разгледаме в предла-, 
ганата глава.

1. Към комунистическо разпределение

Основен принцип на комунизма е принципът „От 
всекиго според способностите, на всекиго според потреб-
ностите“. Преминаването към този принцип предполага 
създаване на изобилие от материални блага, както и 
превръщане на труда в първа жизнена потребност за 
всички членове на обществото. Нека сега разгледаме 
малко по-подробно съдържанието на този принцип и 
конкретните пътища за неговото осъществяване. Преди 
всичко за самите способности.

о , Може ли човек да стане конструк- 
тор, без да има техническо въобра-

жение? Може ли да стане художник, без да притежава 
умението за дълбоко виждане на цветовете и светли-
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ната, може ли да стане музикант, без да има слух, !5 
т н. Не, разбира се. Техническото въображение е усло-
вие за успешно справяне с работата на конструктора, 
тънкото виждане на цветовете и светлината е дейност 
Hä. художника и т. н. Тези и други психически свойства 
на човека, които са условие за успешното изпълнение 
на една или друга работа, дейност, съставят именно чо-
вешките способности.

Откъде се вземат способностите на човека? Дали са 
му дадени от природата или се придобиват, формират в 
процеса на развитието на самия човек? От какво зависи 
формирането на способностите'1

Данните на науката и практиката показват, че вро-
дени човешки способности обикновено не съществуват. 
Природата е надарила човека само с така наречените 
валожби, т. е. с определени анатомо-физиологически осо-
бености на организма и преди всичко на сетивните орга-
ни и мозъка. Тези заложби имат немаловажно значение 
за формирането на способностите, но сами по себе си 
те не образуват, не формират още самите способности. 
,. . . . У човека — пише видният съветски психолог А. Н. 
Леонтиев — биологическите наследствени свойства не 
определят неговите психически способности... Мозъкът 
съдържа в себе си не едни или други специфично чо-
вешки способности, а само способността за формиране 
на тези способности" Истински човешкото се дава на 
човека от обкръжаващия го свят на предметите и явле-
нията, създадени от многото поколения хора в труда 
и борбата им.

Някои могат да ни възразят, тъй като в живота има 
немалко факти, когато големите способности на велики 
учени, писатели, художници, народни творци са се проя-
вявали в ранно детство. Моцарт например започва да 
съчинява музика от петгодишна възраст, на осем години 
създава вече симфония, а на единадесет — опера. Рем- 
бранд на двайсет и две годишна възраст е имал свои 
ученици и т. н. Но не бива да забравяме, че за толкова 
ранното проявяване на техните способности са помог-
нали определени условия и че своите най-добри произ-
ведения те са създали чак в зряла възраст, преминавай-
ки голямата и сурова школа на учението, труда и жи-
вота. Моцарт създава знаменития си „Реквием** през 
последната година на живота си, а „Завръщането на 
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блудния син“, което е венец в творчеството на Рембранд, 
художникът е създал, когато вече е бил на шестдесет 
н тригодини.

Следователно главното не е в природните данни (в 
една или друга степен такива данни имат всички хора), 
а в това, тези данни да бъдат навреме забелязани, въз-
питани и развити. Друго средство за формиране и раз-
витие на способностите освен труда няма и не може 
да има., „Без явно упорито трудолюбие няма нито та-
ланти, нито гении“ — пише Д. И. Менделеев. Всеки 
човек е надарен от природата с някакви заложби, но 
дали те ще станат условие, основа за развитие на спо-
собностите, ще се пробуди ли у човека чудодейната сила 
на строителя и твореца, зависи в последна сметка от 
условията, които обкръжават човека, от формите и ме-
тодите на неговото възпитание. Всеки е способен да се 
труди, да гради, да твори — затова е и човек. Нужно е 
само да бъде научен, да му се даде работа по сърце, да 
се пробуди у него интерес към работата, да се увлече.

Голямо значение за развитието нз способностите 
имат трудът, дейността, упражненията именно в оная 
област, към която човек има наклонност и интерес. Са-
мо така човек може да развие способностите си, да 
стане майстор в работата си. Без да си седнал при 
кормилото на трактора, не можеш да станеш способен 
тракторист, без да си вземал цигулка в ръка, не можеш 
да станеш цигулар и т. н. Още веднъж подчертаваме, 
че само напрегнатият труд, учението, неразривно свър-
зано с трудовата дейност, съставят основата за форми-
ране и развитие па най-разнообразните човешки спо-
собности.

л Способностите на човека, насокатаОт всекиго според .rnnrnfiwnrTMTP и формите на тяхното развитие се 
определят в последна сметка от со-

циалните условия — от характера на обществения строй, 
от равнището на развитие на производството, науката, 
техниката и културата. С развитието, с усъвършенству- 
ването на производството и техниката нарастват изиск-
ванията към човека, разширяват се възможността и 
необходимостта от възникване и развитие на все нови 
и нови човешки способности. Особено благоприятни ус-
ловия за развитие на способностите създава социали-
стическият строй. Разобличавайки клеветата на против-



ниците на социализма, които се опитваха да твърдят, 
че социализмът принизява човека, ограничава проявя-
ването на способностите му, обезличава го, В. И. Ле-
нин показа, че социализмът дава възможност »... да 
бъде въвлечено действително болшинството от труде-
щите се на арената на такава работа, където ще могат 
да се проявят, да разгърнат своите способности, да 
проявят таланти, които в народа представляват нена- 
ченат извор и които капитализмът е мачкал, потискал 
и душил с хиляди и милиони“1.

Социалистическият строй пробуди за съзнателно 
историческо творчество много и много милиони хора, 
които изумяват света с великите си постижения в най- 
различни области на икономическия, политическия и 
духовния живот. Не е ли това нагледно свидетелство, 
че социализмът създава най-благоприятни условия за 
развитието на човешките способности и таланти?

Като създаде условия за развитието на способности-
те на трудещите се, социализмът същевременно иска 
от човека да постави тези способности в служба на 
обществото и в зависимост от това именно, до каква 
степен човек спазва тези изисквания, каква е величи-
ната на неговия трудов принос, той задоволява своите 
потребности. В това именно се състои същността на со-
циалистическия принцип „От всекиго според способно-
стите, на всекиго според труда“.

Изискването „Ог всекиго според способностите“ ще 
си остане и при комунизма. Но то ще претърпи сериоз-
ни изменения, ще стане значително по-богато и по-раз- 
ностранно. И при комунизма главното, основното в то-
ва изискване си остава трудът, но това ще бъде труд 
не по задължение, не само средство за живот, а труд 
в пълния размер на човешките способности, труд каго 
навик, като жизнена потребност. Човекът при комуниз-
ма ще се труди вдъхновено, творчески там, където ще 
може по-пълно да прояви своите способности, където 
е най-нужен на обществото, където може да му прине-
се най-голяма полза.

В процеса на изграждането на комунизма самите 
способности се изменят, стават все по-разнообразни и 
съвършени.

1 В. И. Ленин. Съч., т. 26, стр. 403.
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  Социализмът още не може да осигури равни аа
всички условия за развитие, възпитание и приложение
на способностите; при наличието на политическо равен-
ство тук още няма икономическо и социално равенство.
Естествено е, че материално добре осигуреният човек
има по-големи възможности за своето, особено култур-
но, развитие, в сравнение с по-малко осигурения. Чо-
век, който живее в града, също има предимства за свое-
то развитие в сравнение с жителите на селото, което
е обусловено от различието в характера на труда и
културно-битовите условия на града и селото. Значител-
но по-малки възможности за формиране и развитие на
способностите в сравнение с мъжете имат жените, кои-
то губят маса време в грижи за бита и възпитанието
на децата. Далеч не всички членове на социалистиче-
ското общество имат възможност да работят и в обн
ластта на научното и художественото творчество.

И така при социализма поради недостатъчната ико-
номическа и социална зрелост на обществото, поради
липсата на пълно икономическо и социално равенство.,
още няма равни вьзможности и условия за всички да
развиват всестранно способностите си и с най-голяма
полза да ги прилагат в интерес на обществото. Само
комунистическото общество създава не само равни за
всички условия за формиране на способностите, но и
условия за тяхното най-целесъобразно прилагане и из-
ползуване както в областта на производството, такй
и извън него — в различните области на творческата
дейност.

„От всекиго според способностите“ при комунизма —
това не е само доброволен, безплатен труд за обще-
ството в пълния размер на способностите на човека, но
и активно участие в обществения живот, в управление-
то на обществото. Макар социализмът и да пробуди за
активно участие в обществените работи огромна маса
трудещи се, тук далеч още не всеки член на общество-
то взема активно участие в управлението на обществе-
ните работи. Едни нямат време за това, други не са
придобили още необходимите навици, трети са недо-
статъчно съзнателни и живеят съгласно еснафския
принцип: „Дано минат и без нас“. При комунизма все-
ки ще взема участие в управлението на страната. Ина-
че не може и да бъде, защото със стигането до кому-



низма, както ще видим по-долу, държавата ще отмре 
и вместо нея ще се утвърди общественото самоуправ-
ление.

И най-после „от всекиго според способностите“ при 
комунизма означава също образцово, станало навик 
спазване на правилата на комунистическото общежи-
тие.

Следователно високопроизводителен труд като пър-
ва потребност на живота, упорито учение, постоянно 
повишаване на специалната, общообразователната и 
културната подготовка, участие на всеки в управление-
то на обществените работи, доброволно спазване нор-
мите на комунистическата нравственост — такова е при 
комунизма съдържанието на изискването „от всекиго 
според способностите“. Главното в това изискване е 
трудът. Именно трудът е оня могъщ вълшебник, който, 
създал комунистическия рог на изобилието, постоянно 
ще го държи пълен догоре и ще даде възможност на 
всички членове на обществото да черпят от него мате-
риални и духовни блага според потребностите си. Не 
господарски живот с неговата леност и празно пилее-
не на времето, а трудов, културен и интересен живот 
ще има при комунизма

о - Потребността в най-общ смисъл наЗа потребностите думата е нужда. необходил,ост от 

нещо, която иска задоволяване. Потребности изпитва 
човекът, личността (лични потребности), колективът — 
производствен, семейство и г н. (колективни потреб-
ности) и обществото като цяло (обществени, историче-
ски потребности).

Личните потребности, за които именно ще говорим 
сега, на свой ред се подразделят на материални (хра-
на, облекло, жилище) и духовни (образование, зрели-
ща. художествено творчество и т. н.). Човек изпитва 
освен това потребности от сън, почивка, развлечения, 
движение, упражняване на своите органи, общуване с 
други хора и т. н. Характерно е. че задоволяването на 
материалните потребности е необходима предпоставка 
за задоволяването на духовните потребности.

Потребностите зависят от цялата съвкупност на об-
ществените условия за развитие на дадено конкретно- 
историческо общество — от равнището на развитие на 
производителните сили и на господствуващиге произ-
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водствени отношения, от състоянието па науката, тех-
никата и културата, от отношенията в семейството, ко-
лектива и т. н. Освен обективните условия потребно-
стите на всеки конкретен човек до известна степен за-
висят и от неговите субективни качества — от ония 
анатомо-физиологически заложби, особености на психи-
ката, които той е наследил от своите предци, зависят 
от способностите, възрастта, от равнището на физиче-
ското и интелектуалното му развитие. Решаващ, после-
ден фактор, който определя потребностите, е материал-
ното производство. „Следователно — пише К. Маркс — 
производството произвежда потреблението: 1) като му 
създава материала; 2) като определя начина на по-
треблението; 3) като произвежда у потребителя потреб-
ност, предмет на която е създаденият от него продукт.“1 
Разбира се, тук става дума преди всичко за материал-
ните потребности, които се определят от производство-
то повече или по-малко непосредствено. Що се отнася 
до духовните потребности, те се определят от произ-
водството не пряко, а опосредствувано, чрез сложната 
система от обществени, и главно производствени, отно-
шения. 1

Определяйки се ог производството, потребностите 
па свой ред активно въздействуваг върху неговото раз-
витие, върху течението на обществения процес като 
цяло. И това е понятно: по своята същност производ-
ството е нужно не само по себе си, не заради самото 
производство, а за задоволяване на потребностите. В то-
зи смисъл „без потребности — пише К. Маркс — няма 
производство“.

Потребностите са важен фактор не само за разви-
тието на производството, но и за формирането и раз-
витието на обществените отношения за формирането 
и развитието на самия човек. Потребностите свързват 
хората, спомагат за тяхното общуване, за обединява-
нето им в колективи, в общество, тъй като всеки човек, 
за да задоволи собствените си потребности, има нужда 
от други хора, произвеждащи или владеещи средства-
та за тяхното задоволяване. С нарастването и развитие-
то на производството и потребностите човек се развива 
физически, развиват се неговите сетива, усъвършен- 

1 /С Маркс и Ф. Енгелс, Съч., т. 12, стр. 716.
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ствува се разумът му. Животът и развитието на човека 
са немислими без задоволяване на потребностите, и то 
колкото по-широки и по-разностранни са тези потреб-
ности, кол кото в по-юляма степен се задоволяват те, 
толкова по-съвършен е самият човек, толкова по-съвър- 
шено е обществото, към което принадлежи той.

Потребностите на хората са неразривно свързани с 
техните способности. Защото, за да бъдат задоволени 
потребностите, трябва да бъдат създадени съответните 
материални и духовни ценности, а за това човек тряб-
ва да прояви, да реализира своите способности, и преди 
всичко способностите си за труд и творчество. Неслу-
чайно основният принцип на комунизма разглежда 
реализирането на способностите като задължителна 
предпоставка за задоволяването на потребностите.

Потребностите не стоят на едно място, те се разви-
ват заедно с прогреса на човечеството, с развитието на 
материалното производство, с усъвършенствуването на 
обществените, и преди всичко на производствените, от-
ношения. Твърде малко е било необходимо например на 
първобитния човек — груба храна, зверска кожа вме-
сто дреха, покрив над главата, горящо огнище, докато 
Потребностите на съвременните хора са изключително 
големи и многообразни. В развитието на обществото — 
пише В. И. Ленин, действува законът „за увеличаване 
на потребностите“1. Революцията в обществените отно-
шения означава същевременно и дълбоки изменения в 
потребностите, в степента и начина на тяхното задово-
ляване, в характера и структурата им.

Социализмът, като премахна частната собственост и 
експлбатацията, ликвидира всякаква възможност за за-
доволяване на потребностите на едни, на богаташите, 
за сметка на труда на други. Той утвърждава възмож-
ността всеки член на обществото да задоволява потреб-
ностите си в зависимост от количеството и качеството 
на изразходвания от него труд. Но социализмът още не 
създава изобилие от материални и духовни ценности и 
затова не може напълно да задоволи потребностите на 
всеки член на обществото. Разпределението според по-
требностите ше се утвърди едва в развитото комунисти-
ческо общество.

1 в. И. Ленин. Съч., т. 1, стр. 102.



И* <*еш*го според Противниците на научния комунизъм
потребностите в стремежа си да опорочат принци*

па „От всекиго според способности-
те, на всеки според потребностите“ твърдят, че този
принцип е несъвместим с всестранното и хармонично
развитие на човека, с пълното задоволяване на негови-
те материални и духовни потребности. Те упорито пов-
тарят баснята за някакъв си аскетичен “Социализъм,
където се нивелирала човешката личност и главното
ставало не човекът, а производството, техниката, маши-
ните. Нещо повече, те твърдят, че растящото благосъс-
тояние на народа води до разцвет на индивидуализма и
е несъвместимо с принципа на комунизма. В действи-
телност обаче нарастването на благосъстоянието на хо-
рата ни най-малко не противоречи на задачите за из-
граждане на комунистическото общество, а още по-мал-
ко на интересите на личността. Напротив, разпределе-
нието според потребностите, писа Ф. Енгелс, „позволява
на всички членове на обществото колкото е възможно
по-Бсестранно да развиват, да поддържат и прилагат
своите способности“.1 Комунистическото общество ще
бъде достатъчно богато, за да може не само да дава на
човека в изобилие храна, облекло, жилище, но и да му
осигури пълнокръвен, истински човешки живот. Човек
завинаги ще се избави от мисълта за припечелване, за
лична материална изгода, което ще доведе до оздравя-
ване на психиката му, ще му даде възможност да се
посвети на възвишени интереси — на интересите на об-
ществото и на цялото трудово човечество. Що се отна-
ся до грубия, уравнителен комунизъм, основан върху
нивелирането на потребностите, върху представата „за
някакъв минимум“, той, писа К. Маркс, не означава
нищо друго освен отричане на човешката личност. Този
комунизъм изхожда от „абстрактното отричане на це-
лия културен и цивилизован свят, от възвръщането към
неестествената простота на бедния и нямащ потребности
човек2 и затова той не може да бъде приет от работни-
ческата класа.

Комунизмът е несъвместим с аскетизма, с нивелира-
ми__________

1 К. Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 20, стр. 204.
1 Виж К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранных пронзведеннй, стр» 

186—587. ‘       
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пето па потребностите и жизнените интереси на хората. 
Той утвърждава не равенство на потребностите, а ра-
венство на възможностите и на условията за тяхното 
задоволяване. Това означава, че всички членове на об-
ществото според своите вкусове, физиологически и пси-
хически особености, ще задоволяват напълно растящите 
си материални нужди, които не могат да бъдат еднак-
ви, защото вкусовете и особеностите на хората са раз-
лични.

Всички членове на обществото ше получат равна въз-
можност за учение, за овладяване на науката и култу-
рата, за творческа дейност, т. е. за задоволяване и на 
своите духовни потребности. Тъй като хората нямат ед-
накви способности, интереси и стремежи, техните ду-
ховни потребности не ще станат еднакви; защото всяка 
способност се развива и се проявява в особени, специ-
фични потребности. Ако добавим, че това ще бъдат хо-
ра от различни професии, от различна възраст и пол, 
че ще живеят в различни климатични условия, ше ста-
не съвсем очевидно, че техните потребности никак не 
могат да бъдат еднакви.

Комунистическото равенство, принципът за разпре-
деление спорел потребностите действува следователно 
не като равенство на безлични, абсолютно прилични 
един на друг хора, а като равенство на живи, дейни и 
различни хора. Всеки от тях е ярко изразена индиви-
дуалност със свои способности и равнище на знания, с 
потребности и интереси, с вкусове и увлечения.

Всички хора ше се трудят вдъхновено, творчески, ще 
живеят богат, пълнокръвен и щастлив живот. Това ра-
венство се постига не изведнъж, а постепенно, ^стъпка 
по стъпка, успоредно със създаването и развитието на 
материално-техническата база на комунизма, с фор-
мирането на комунистическите обществени отношения, 
с възпитанието на новия човек.

Несъвместим с дребнобуржоазните представи за ко-
мунизъм, с грубата уравнителност, научният комунизъм 
същевременно отхвърля и другата крайност —представа-
та за бъдешото общество като за общество на безде-
лието и празния живот, като за вълшебно килимче, кое-
то под действието само на някаква магическа дума ще 
може да даде на човека всичко, какаото той пожелае.

Принципът на комунизма „На всекиго според по-
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требностите“ съвсем не означава, че човек, без да пола* 
га някакви усилия, ще получи всичко, каквото пожелае.

В труда си «Държавата и революцията“ В. И. Ле-
нин осмиваше представата за комунизма като за обще-
ство, в което всеки ще получава „без всякакъв контрол 
над труда на отделния гражданин, колкото си иска най- 
фини шоколадени бонбони, автомобили, пиана и др. т.*1. 
В. И. Ленин изтъкваше, че комунистическото общество 
освен висока производителност на труда предполага н 
нов човек, който по нищо не прилича на еснафина, „спо-
собен току-тъй, „за нищо“ — един вид като семинари- 
стите — стипендианти у Помяловски, — да поврежда 
складовете на общественото богатство и да иска невъз-
можното."2 3 В. И. Ленин считаше за необходимо в про-
цеса на изграждането на комунизма да се възпитават 
погребностите на хората, да се стопанисва разумно; да 
се пази народното имущество, напълно да се използува 
в полза на хората. „Дотогава, докато настъпи „висша-
та" фаза на комунизма — пише В. II. Ленин, — социа-
листите щс искат най-строг контрол от страна на обще-
ството и от страна на държавата върху размера на тру-
да и размера на потреблението ..

Празният живот и разточителството са характерни 
черти на експлоататорските класи, конто трупат несмет-
ни богатства от труда на милионите обикновени хора. 
Извратените потребности и вкусове са несъвместими с 
истинските интереси на трудещите се, които прекрасно 
знаят цената на труда, на добитите с труд средства за. 
живот и умеят да ценят и пазят благата на живота, да 
ги разходват разумно и с най-голяма полза. Разумната 
пестеливост, умението разумно да се потребяват обще-
ствените богатства ще бъдат напълно присъщи и на 
членовете на комунистическото общество. Човекът на 
бъдещето ще е човек, на когото са свойствени пестели-
востта, но не и скъперничеството, добротата и щедрост-
та, но не и разточителността, разумната умереност, но 
ъе и ограничеността.

Естествено, в процеса на изграждането на комуниз-
ма потребностите на хората ще се изменят съществено. 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 25, стр. 498.
3 Пак там.
3 В. И. Ленин. Съч., т. 25, стр. 499.
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ще станат значително по-широки и по-разяостранни, Ако 
внимателно проследим развитието на потребностите на 
съветските хора през последните две-три десетилетия, 
ше видим, как те са се изменили, пораснали, разшири-
ли. Разбира се, би било наивно да гадаем какво именно, 
в какви размери и кога ще е нужно на човека на бъде-
щето за задоволяване на неговите материални и ду-
ховни нужди.

По-определено може да се говори за задоволяване 
на материалните нужди, особено на потребността от 
хранителни продукти, които имат известни граници. Ма-
кар общите норми за хранене в бъдеще да не претър-
пят някакви чувствителни изменения, може да се каже, 
че качеството и асортиментът на потребяваните продук-
ти не ше останат в предишния си вид.

В комунистическото общество всеки човек не само 
ще се храни добре, но и ще се облича красиво, с вкус, 
при това единствено мерилсг за оценка на облеклото ще 
бъде то да е удобно, практично и изящно. Страната ще 
ликвидира с недостига на жилища. Във все по-голяма 
степен ще почнат да се задоволяват потребностите от 
мебели, от предмети за битово обслужване и за култура.

При всичкото им многообразие и широта потребно-
стите на човека в комунистическото общество ще бъдат 
свободни от излишества, прищевки и капризи. „Нужди-
те на хората — се казва в програмата на КПСС — 
при всичкото им огромно разнообразие ще изразяват* 
здравите, разумните потребности на всестранно разви-
тия човек.4*

Разумни са ония потребности, които се съобразяват 
с достигнатото равнище на развитие на производството 
и задоволяването на които спомага за развитието на 
личността, за усъвършенствуването на нейните физи-
чески и духовни качества. Тук спадат потребностите от 
храна, облекло и обувки, от предмети на културата и 
бита, от образование и медицинско обслужване и т. н.

От гледна точка на противниците на комунизма няма 
сигурен критерий за разграничаване на разумните от 
неразумните потребности на хората. Разсъжденията за 
разумни потребности били безсмислени и това била 
една от причините за невъзможността да се въведе прин-
ципът на разпределение според потребностите. За това 
пише например буржоазният социолог П. Уайлс в ста-
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тията си „Икономиката на-изобилието и пълният ко-
мунизъм“. Човек от гледна точка на Уайлс по природа 
притежава неограничени „способности по отношение на 
потребностите“. Отначало той ще пожелае да има меж- 
дуконтинентална ракета в собствената си градина, пос-
ле ще се появи потребността да тръгне на пътешествие 
до Луната, а след това и до слънчевата система и най- 
после, като се установи на Луната, ще поиска да има 
там държавна опера. Но от това следва, заключава 
Уайлс, че „независимо от съществуващите отношения на 
собственост и на системата за стопански контрол дейст-
вителното задоволяване на разумните потребителски 
претенции завинаги ще си остане утопия“.

Разбира се, потребностите на човека постоянно се 
развиват и усъвършенствуват, обаче не бива да забра-
вяме, че непрекъснато се развиват и усъвършенствуват 
и средствата за тяхното задоволяване. Комунистическо-
то общество, писа Енгелс, „ще поражда нови потребно-
сти и едновременно ше създава средства за тяхното за-
доволяване“.1 При това комунизмът предполага не само 
задоволяване на потребностите на всеки човек, но и ка-
чествено нов потребител, който ще бъде същевременно 
създател на материални и духовни ценности — потре-
бител, който ще се е научил да съобразява потребности-
те си с наличното обществено богатство, с възможности-
те на обществото, с достигнатото равнище на неговото 
материално и духовно развитие. Този нов потребител 
се формира в условията на социализма и комунистичес-
кото строителство, в условия, когато се осъществява 
принципът на разпределение според труда и се контро-
лира размерът на труда и размерът на потреблението. 
При това присъщите му разумни и Здрави потребности 
не възникват от само себе си, а се възпитават, внедря-
ват се в живота, в бита и съзнанието от целия строй 
на социалистическата действителност, формират се в 
процеса на труда и учението, в семейството и колектива.

През цялото време на изграждане- 
Пътят то н комунизма основна форма на 

рлиенстви разпределение на материалните и 
духовни блага ще бъде социалисти-

ческият принцип на разпределение според труда. Запла-

> X. Маркс к Ф. Енгелс. Съч., т. 4, стр. 333. 

20* ЗОТ



щането според труда, се казва в програмата на КПСС, 
гше си остане основен източник за задоволяване на ма-
териалните и културните потребности на трудещите се“. 
О1тук следва, че основният път за осигуряване на ви-
соко материално благосъстояние на народа и за пости-
гане на икономическо равенство е повишаването на ин-
дивидуалното заплащане според количеството и каче-
ството на труда, съчетано с намаляването на цените на 
дребно и О1меняван?то на данъците на населението.

До 1955 г. материалното благосъстояние се повиша-
ваше главно чрез намаляване на цените на дребно, до-
като работната заплата растеше незначително. Това 
не допринасяше за преодоляване на икономическото не-
равенство, тъй като от намаляването на цените печелеха 
преди всичко високо платените категории трудещи се, 
защото техните възможности да задоволяват нуждите 
си ставаха по-големи от възможностите на нископла-
тените трудещи се.

През последните години партията и правителството 
взеха редица мерки за повишаване на работната запла-
та на нископлатените работници и служители, за да се 
намали разликата в заплащането на труда на високо- 
и нископлатените работници. Само за петте години 
(1956—1961) за тези цели са изразходвани около 4 ми-
лиарда рубли. През 1964—1965 години бе увеличена 
работната заплата на работниците по просветата, здра-
веопазването, търговията и други области на битовото 
обслужване, в резултат на което добавка към работна-
та заплата получиха 20 милиона работници и служи-
тели. Паричните доходи на трудещите се само през 1965 
година нараснаха с повече от 10 процента.

Наред с повишаването на работната заплата са от-
менени или намалени данъците върху доходите на нис-
коплатените работници, в резултат на което трудещите 
се получиха добавка към работната си заплата на сума 
76Э милиона рубли годишно. Върху базата на нараства-
нето на производителността на труда и на снижаването 
на себестойността на продукцията се намаляват цените 
на стоките за народно потребление, което също доприна-
ся да се повишава благосъстоянието на трудещите се.

В неразривна връзка с разпределението спорзд тру-
да потребностите на хората все повече се задоволяват 
от обществените фондове за потребление. Тези фондове 
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са предназначени да задоволяват потребностите на тру-
дещите се безплатно» независимо от количеството и ка-
чеството на труда. Разпределението от обществени-
те фондове води непосредствено към комунистическо 
разпределение, към постигане на икономическо равен-
ство.

От обществените фондове, които са нова, родена от 
социализма форма за задоволяване нуждите на труде-
щите се, се покриват разходите за издръжка на дет-
ските градини и ясли, на ^училищата интернати, на са-
наториумите, почивните домове, за обучение, медицин-
ско и културно обслужване, за изплащане на пенсии, 
стипендии, помощи, за заплащане на жилища и кому-
нални услуги и т. н. Характерно е, че обемът на обще-
ствените фондове постоянно расте наред с нарастването 
ha индивидуалното заплащане. Дока го през 1940 г. от 
обществените фондове са били изплачели на население-
то 4,2 милиарда рубли, през 1965 г. те са са увеличили 
на 41,5 милиарда, което възлиза на около 400 рубли 
годишно за един работещ. Държавата изразходва ог-
ромни средства за жилищно строителство, за поддържа-
не и ремонт на жилищата. През последните десет годи-
ни почти половината от населението на страната получи 
нови жилища или подобри жилищните си условия.

Нарастването на обществените фондове спомага за 
сближаване на равнището на доходите на трудещите 
се» за постигане на икономическо равенство, тъй като 
многочленните семейства и нископлатените работници 
получават от обществените фондове значително по-го- 
деми доходи, отколкото високоплатените.

Задоволяването на потребностите чрез обществените 
фондове отговаря на колектнвистичната природа на на-
шия строй, позволява да се организират рационално та-
кива важни области на живота на хората като образо-
ванието, медицинското обслужване, социалното осигуря-
ване и др., съдействува за освобождаването на жената 
от изтощителните битови грижи, възпитава у хората 
високи нравствени качества, постепенно^ освобождава 
хората и от излишни грижи, свързани с притежаването 
на лична собственост, от приковаността към вещите, 
особено за продължително ползуване. В условията на 
комунизма едва ли на някого, ще хрумне мисълта да 
има например собствена вила или лека кола» тъй като 
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потребностите от извънградска почивка,* от Транспортни
средства ще се задоволяват от обществото.

Разширяването на обществените фондове ни най-
малко не противоречи на интересите на личността и не
означава никакво намаляване на потреблението. На-
против, потребностите на човека се задоволяват все по-
пълно, а тъй като грижите за задоволяването на потреб-
ностите все повече се прехвърлят върху обществото,
трудещият се ще получи допълнително време за попъл-
ване на своите знания, за развлечение и почивка.

Въпросите за усъвършенствуване на социалистичес-
кия принцип на разпределение според труда, за повиша-
ване на реалните доходи на трудещите се заеха важно
място в решенията на Мартенския и Септемврийския
(1965 г.) пленуми и особено на XXIII конгрес на пар-
тията. В директивите на конгреса по петгодишния план
за развитие на народното стопанство на СССР през
1966—1970 г. е предвидено повишаване на реалните
доходи на глава от населението приблизително 1,3 пъти,
което ще бъде постигнато с повишаване на работната
заплата на работниците и служещите, с увеличаване на
паричните и материалните доходи на колхозниците, с
намаляване на йените в държавната и кооперативната
търговия, както и на-колхозните пазари, с разширяване
на потреблението от обществените фондове. Планът
предвижда да се повиши през петилетката работната
заплата на работниците и служещите средно с не по-
малко от 20 процента, а паричните и материалните до-
ходи на колхозниците от общественото стопанство —
средно с 35—40 процента. По такъв начин ще бъде оси-
гурено сближаването между равнището на заплащане
на труда на колхозниците и равнището на заплащане на
труда на работниците и служещите. Колкото до парич-
ните помощи, давани на населението от обществените
фондове за потребление, за петте години те ще се уве-
личат с не по-малко от 40 процента.

И така усъвършенствуването на социалистическия
принцип на разпределение според труда в съчетание с
непрестанното нарастване на обществените фондове, по-
степенното сближаване на равнището на доходите на
различните категории трудещи се — ето конкретния
път за прерастване на социалистическия принцип на
разпределение в комунистически, за постигане на ико« 
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комическо равенство и по такъв начин за създаване на 
еднакви икономически условия за развитие на всички 
членове на обществото. Това равенство ще настъпи тол-
кова по-скоро, колкото по-бързо се развиват произво-
дителните сили и се повишава производителността на 
труда, колкото по-широко се разгръща трудовата актив-
ност на съветския народ.

2. Към социално равенство

Комунизмът е общество без класи, общество на со-
циалното равенство. Това равенство се постига посте-
пенно, чрез заличаване на съществените различия меж-
ду работническата класа и селяните, както и между тях 
и интелигенцията.

Да се обърнем първо към процеса на заличаване на 
класовите различия. Тъй като основен признак на класа-
та е отношението към собствеността, необходимо условие 
за заличаване на различията между работническата класа 
и селяните е заличаването на различията между дър-
жавната собственост, с която е свързана работническа-
та класа, и кооперативно-колхозната собственост, с коя-
то са свързани селяните, тяхното сливане в единиц об-
щонародна собственост.

Възможността за сближаване, а 
обтнТрТна след 7003 и 33 сливане на Държав- 
собственост ната и кооперативно-колхозната соб-

ственост в единна общонародна 
собственост се съдържа в самите тях, в тяхната социа-
листическа обществена същност. Тъй като държавната 
собственост стои по-високо от кооперативно-колхозната 
по степен на обобществяване, тъй като тя създава по- 
благоприятни възможности за общодържавно планира-
не, задачата е да се доведе постепенно равнището на 
обобществяване на кооперативно-колхозната собстве-
ност до равнището на държавната. Само по този път е 
възможно сближаването на двете форми на собственост, 
тяхното превръщане в единна общонародна собственост;

Сближаването на двете форми на социалистическата 
собственост се извършва и сега вече, което намира из-
раз преди всичко в постоянното нарастване на недели-
мите фондове на колхозите. Така например, докато през 
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1958 г. неделимите фондове на колхозите се оценяваха 
на 24,2 милиарда рубли, през 1965 г. те вече са 35 ми-
лиарда. Неделимите фондове са основата, средствата 
ла колхозното производство — машини и съоръжения, 
производствени помещения, работен и продуктивен до-
битък и т. н. По своята същност неделимите фондове 
са най-близо до държавната собственост, още повече 
че основната им част — тракторите и селскостопанските 
машини — се създава не само с труда на колхозници-
те, но и на работниците. С нарастването на неделимите 
фондове все по-голямо място в тях заемат тракторите и 
селскостопанските машини.

Повишаването на степента на обобществяване на коо-
перативно-колхозната собственост намери израз и в уед-
ряването на колхозите, което става както чрез увелича-
ване на стопанството на колхозите, така и чрез обеди-
няването на малките колхози в големи. Така например, 
докато през 1940 г в страната имаше 235,5 хиляди сел-
скостопански кооператива, през 1964 г. те са само 37,6 
хиляди. Естествено, неделимите фондове на едрите сто-
панства значително превишават фондовете на по-мал-
ките стопанства^ Нарастването на неделимите фондове 
е резултат от увеличаването на паричните доходи на 
колхозите, от които се отчисляват, както и от засиле-
ната помощ за колхозите от страна на социалистическа-
та държава.

Разширяват се междуколхозните връзки, развиват се 
формите на сътрудничество между колхозите. Съвмест-
ното строителство и експлоатация на електрически цен-
трали, напоителни канали, пътища, предприятия за об-
работка, съхраняване и транспортиране на селскосто-
пански продукти, за производство на строителни мате-
риали — такива са някои от формите на това сътруд-
ничество. В края на 1963 г. имаше 569 обединения за 
строително-монтажни работи, 501 обединения за произ-
водство на строителни материали и стотини други меж- 
дуколхозни обединения. Развитието на междуколхозни-
те връзки също показва, че се развива кооперативно- 
колхозната собственост, че се повишава степента на 
нейното обобществяване и с това се сближава с общо-
народната.

За сближаване на формите на собственост говорят 
и постоянно развиващите се връзки между колхозите и 
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държавата. Формите на тези връзки са твърде много-
образни: присъединяване на колхозите към държавните
електрически мрежи, съвместно, кооперирано строител-
ство на предприятия, пътиша, иригационни съоръжения«
създаване на залесителни пояси и т. н. Разширяването
на междуколхозните връзки, както и на връзките на
колхозите с държавата е обективен процес, диктуван
от изискванията на развитието на селскостопанското
производство, от възникването пред него на такива го-
леми и сложни задачи, които не могат да се решат с
усилията на отделните колхози.

Сближаването на двете форми на собственост съв-  
сем не означава, че кооперативно-колхозната собстве-
ност е изживяла времето си и подлежи на незабавно
съкращаване. Не, тя крие големи възможности за раз-
витието на селскостопанското Производство и затова  
партията и правителството вземат мерки, за да може 
тези възможности да се използуват най-ефикасно.

В процеса на изграждането на комунизма се разви-
ла по-нататък държавната собственост, което намира
израз в увеличаването на основните производствени
фондове на народното стопанство, в по-нататъшното
концентриране на производството, в неговата специа-
лизация, в развитието на разделението на труда и т. н.

Върху основата на сближаването между държавна-
та и кооперативно-колхозната собственост, на залича-
ването на различията между тях става заличаване на
съществените различия между работническата класа и
селяните и по други признаци — по ролята в общест-
вената организация на труда, а също и по начините за
получаване и по размерите на оная част от обществе-
ното богатство, с която те разполагат. И наистина с
развитието на социалистическото общество селскосто-
панският труд  постепенно се превръща в разновидност
нД^ндустриалния труд, à това значи, че изчезват съ-
|црстврнитр ряяличия в характера на производствените
функции н_ характера на труда на работника и колхоз-
ника. Съответно се изменя и духовният облик на кол-
хозника, расте неговата обществено-политическа актив-
ност и организираност. Усъвършенствуват се и формите
на разпределение в колхозите, въвежда се гарантирано
парично заплащане на труда на колхозниците, както в
държавните предприятия. Наред със заплащането спо-
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ред трудоденя и с паричните заплащания в колхозите 
все повече се налагат обществените форми на задово* 
ляване на потребностите: възпитаване на децата в дет-
ски ясли и градини, учене на децата в училища, здраве-
опазване, културно обслужване, като значителна част 
от разходите за това поема държавата. В колхозите е 
въведено пенсионирането.

Когато говорим за премахването на съществените 
различия между работническата класа и селяните, тряб-
ва да имаме предвид, че и работническата класа, и се-
ляните не са еднородни по своята вътрешна структура. 
Сред работниците, както и сред колхозниците, има и 
квалифицирани и неквалифицирани, съзнателни и не-
достатъчно съзнателни, високообразовани, културни н 
по-малко образовани, недостатъчно културни хора. 
Твърде различни са по равнища на обобществяване, 
по техническа въоръженост, по резултатност на произ-
водството и самите колхози: има челни, икономически 
силни, а има и изоставащи, слаби колхози, както има 
челни и изоставащи предприятия. Следователно преодо-
ляването на съществените различия между работничес-
ката класа и селяните е неразривно свързано с преодо-
ляването на различията в самите тях, с постигане па 
вътрешнокласова еднородност, а също и с изравняване-
то на равнищата на развитие, на степента на резултат-
ност на работата на различните държавни и коопера-
тивни предприятия, с преодоляване на изоставането на 
някои от тях, с превръщането на всички предприятия и 
напреднали икономически производства. В основата на 
преодоляването на класовите и вътрешнокласовите раз-
личия е развитието на производството, на обществената 
собственост, прогресът на науката и техниката.

Итака един,от главните пътиша_за преодоляване на 
съществените различия между работническата, класа и 
селяните е пътят на сближаване и по-нататъшно слива- 

~нё на съществуващите сега държавна и кооперативи 
кплхмня гпбгтдрнпгтт r  единна Общонародна гпбстве- 
HOÏJL-

При това не бива да мислим, че сливането на двете 
форми на собственост е'проста и бърза работа, изисква-
ща само административна намеса: издадено е постанов-
ление за преобразуване на колхозите в^совхози — и кол-
хозникът като с едно замахване на вълшебна пръчица 

äir



te е превърнал в* работник. Както бе отбелязано* на 
XX11I конгрес на партията, на някои места са постъ-
пили именно така: неоправдано са превърнали колхози- 
те в совхози, като са забравили, първо, че колхозно- 
кооперативната собственост още далеч не е изчерпала 
споите възможности и напълно отговаря на съвремен-
ните потребности на развитие на селското стопанство и, 
второ, че за превръщането на колхозната собственост в 
общонародна трябва фактически да нарасне обобщесг- 
аяването на производството, да се усъвършенствува ма-
териално-техническата база на колхозите, да се повиши 
производителността на труда и да се подобри неговата 
организация, широко да се приложи науката в селското 
стопанство и т. н. А за това е необходимо време, големи 
средства и напрегнат, самоотвержен труд на хората. В 
процеса на развитието на колхозното производство се 
създават именно тези предпоставки.

Нещо повече, превърнат в работник на совхоза, до- 
рчерашният колхозник няма да стане изведнъж, из един 
път истински работник. Той дълго време още ще си ос-
тане колхозник по психическо устройство, по начин на 
мислене, по организираност, култура, бит и т. н., кои-
то са се формирали в процеса на неговия дълъг труд и 
живот в условията на селото, на груповата собственост, 
на личното помощно стопанство. За да се преустроят 
психиката на селянина, неговият начин на живот, би-
тът му, пак е нужно време, нужни са сериозни усилия 
н възпитание.

И най-после заличаването на класовите различия не 
ще означава още заличаване на всички социални раз-
личия, постигане на пълно социално равенство. Защото 
н в условията на държавната и кооперативно-колхоз-
ната собственост живеят и се трудят интелигенти, хора 
на умствения труд, които по своето положение се раз-
личават съществено от хората на физическия труд. Ето 
ващо В. И. Ленин свързваше ликвидирането на класо- 
пнте различия не само с ликвидирането нА различията 
между формите на собственост, а и с ликвидирането на 
различията между града и селото и различията между 
кората на физическия и хората на умствения труд.1

1 Виж В. И. Ленин. Съч., т. 29, стр. 388.
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Пътища
за преодоляване
на съществените

  различия
между града

н селото

Социализмът ликвидира вековната
противоположност между града и
селото, ликвидира експлоатацията
на трудещите се маси в селото от
капитала на града. Той сложи край
на изостаналостта на селото, на

безизходната нужда на селяните, на тяхното безправие,
което сковаваше прогресивното развитие на цялото об-
щество и особено на личността на селянина.

Социализмът утвърди в селотЬ обществената соб-
ственост, преобразува дребното и разпокъсано стопан-
ство в едро и колективно, даде на селото, модерна сел-
скостопанска техника. Като ликвидира експлоататорски-
те класи, социализмът измени социалната структура на
селото: всички селяни станаха труженици на социали-
стическото производство. Градът от противник и екс-
плоататср на селото се превърна в негов верен прия-
тел и съюзник, укрепна съюзът между работниците и
селяните — основа на основите на социалистическия
строй, работническата класа стана признат ръководи-
тел на селяните, организатор на техния нов живот в
новото, социалистическо общество.

Ликвидирането на противоположността между гра-
нда и селото е закономерност на социализма, потвърде-
на от опита от развитието на Съветския съюз и други-
те страни от световната социалистическа система.

Но преодоляването на противоположностите между
града и селото не означава ликвидиране на съществе-
ните различия между тях. Тези - различия. xcl  проявяват
ватова, че в храда. в промишлеността има държави а
собственост, докато в селото наред е ^ържапнатА, (сов-
хози и някои други предприятия) съществували коопе-
ративногколхозна собственост. Градът се отличава от
селото, изпреварва го и по равнище на развитие на про-
изводителните сили, по техническа въоръженост, по спе-
цифика и разделение на труда, подшжише ня мятррмял-
но-благосъстояние и култура. по организация на бита,
по наситеност със средства за транспорт, съобщения
и т. н.

Естествено е, че съществените различия се отразяват
върху развитието на личността, поставят жителя на се-
лото в неравни условия с жителя на града по отношение
на повишаване на квалификацията, повишаване на кул-
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турното равнище, на интелектуалното и физическото
усъвършенствуване, още повече че в града са съсредо-
точени основните постижения на материалната и ду-
ховната култура на обществото. Ето защо обективният
пронес на заличаване съществените различия между
града и селото не е самоцел, а средство за постигане иа
по-високата цел — създаване на равни социални усло-
вия за развитие на личността, за превръщането й във
всестранно развит член на новото общество.

В процеса на комунистическото строителство разли-
чията между града и селото постепенно се заличават,
което намира израз в изменението на характера на сел-
скостопанския труд; в усъвършенствуването на общест-
вените^и особено "на производствените отношения, в по-
степенното им прерастване в комунистически отношения;
в .развитието на културата на селото и преобразуването
на неговия бит. Основа на всиЧки тези процеси е раз-
витието на производителните сили върху базата на най-
новите постижения на науката и техниката, повишаване-
ТО нУпрОИЯПЛдит^пилТття ЦД \

Постепенното осъществяване на пълна електрифика*
пия и химизация, широкото внедряване на комплексна^
та механизация и автоматизация на производството]
най-новите постижения на науката н техниката ще до]
ведат до постепенно преобразуване на селскостопанския
хруд в разновидност на индустриалния труд. Нещо по>
вече, увеличаването на техническата въоръженост по
необходимост предизвиква повишаване на културно-тех-
ническото равнище, на социалната подготовка на се-
лянина, което в края на краищата ше му даде възмож-
ност да застане заедно с работника от града в една ре-
дица на тружениците на комунистическото производство.  

Вече се преодолява старото разделение на труда в
село. Докато по-рано селянинът беше универсал, а не-
говият труд имаше сезонен характер, ч:ега в село се по-
явиха професии, които всъщност са работнически про-
фесии. Най-важна фигуря _а селото стана механизато-
рът, управляващ сложни машини и механизми. През
1’9бЗг7в колхозите и совхозите"”работеха почти двой-
но повече механизатори, отколкото през 1940 г. Сред
механизаторите широко е разпространено владеенето
на няколко професии, което им дава възможност да
променят дейността си.
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Все по-голяма роля в организирането на развитието 
иа селскостопанското производство придобиват специа^ 
листите с висока квалификация. Така Например през 
19Й4 г. в селото работеха 583 хиляди агрономи, зоотех-
ници, инженери и други специалисти, при това две тре-
ти от председателите на колхозите и почти всички 
директори на совхозите имат виеше и средно образо-
вание.

Въпреки чувствителните успехи в развитието на сел-
ското стопанство се наблюдават сериозни трудности. Ко-
гато разглеждаме тези трудности, не бива да забравя-
ме, че в наследство от царска Русия съветската страна 
получи крайно изостанало, дребно производство, основни 
оръдия на което бяха ралото и мотиката, дървеният плуг 
и дървената брана. Огромни вреди нанесоха на селското 
стопанство немско-фашистките окупатори, които разори-
ха и разграбиха 98 хиляди колхоза, 1876 совхоза и 
2890 машинно-тракторни станции, изклаха и изпратиха 
в Германия десетки милиони глави добитък. Освен те-
зи (обективни) причини върху състоянието на селското 
стопанство се отразиха отрицателно субективизмът, 
грешките в планирането, финансирането и кредитиране-
то, в политиката на цените.

За преодоляване на трудностите, за осигуряване на 
подем в икономиката на колхозите и совхозите предстои 
да се направи още много: защото техническата въоръ- 
женост на селото все оше си остава недостатъчна. Чув-
ствува се недостиг от трактори, комбайни и други слож-
ни селскостопански машини, а също и от култиватори, 
брани и сеялки, което води до протакане на полските 
работи, до намаляване на добивите. Слаба е ремонтна-
та база. Има недостиг на висококвалифицирани спе-
циалисти. Ето защо сред мерките за по-нататъшно по-
вишаване на селскостопанското производство, приети 
на Мартенския (1965 г.) пленум на ЦК на КПСС и на 
XXIII конгрес на партията, най-важно място се отреж-
да на укрепването на материално-техническата база на 
колхозите и совхозите. Достатъчно е да кажем., че за 
годините 1966—1970 предстои да се доставят на сел-
ското стопанство 1 790 000 трактора и 1 100 000 камиона. 
Тези цифри са наистина грандиозни, ако се имд пред-
вид, че в края на 1964 г. в селското стопанство имаше 
1565.000 трактора и 956000 автомобила. Широко при-
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ложение в селското стпанство ще намерят постижения-
та на науката и челната практика.

Върху основата ня рязвитиетл на производителните
(>или непрестанни ряяиипат проидйппгтнрнитр ПТНПШе-
>иия в СРЛПТП —ллямшяяя ср  ряпнишето на обпбтестия- 
ване иа кпппрратипнп-кп-П¥ланята_ глбстирнпгтг тя се сбли 
жава с държавната собственост^—усъвършенствуват 
се икономическите връзки както в самото селско сто- 
панство/Така и на селското стопанство с промишленост  
та, развиват се формите на разпределение в колхозите.

За премахването на различията между града и се-
лото, а с това и между работническата класа и селяни-
те допринася и миграцията на населението от града в
селото и обратно. Особено голям е притокът на хора от
селото в града, в промишлеността, което е свързано, пре-
ди всичко с нарастването на производителността ня тру-
да в селското стопанство« През годините на съветската
власт относителният дял на селскостопанските работни-
ци (изчислено средно за година) е намалял повече от:
два пъти, а общата продукция в селското стопанство з
нараснала 2,3 пъти.

Движението на селските жители към града е естест-
вено, то и занапред ще продължава, но този процес не
може да се обясни само с нарастването на техническата
въоръженост и производителността на труда. Немалко
селяни, особено младежта, отиват в града, защото в се-
лото далеч не винаги още са създадени условия за твор-
чески труд, за получаване на образование, за култур-
но развитие, за почивка.

Ето защо преодоляването на изоставането на селото  
от града в културно равнище, в устройство на бита е. 
важен социален проблем, без решаването на който е не-
мислимо постигане на социално равенство.  

Социализмът измени културата на селото, неговия
бит, откри за селянина пътя към образованието, към
постиженията на духовната култура. Чувствително се
повиши общообразователното и техническото равнище
на селските жители. Значително се увеличиха разхо-
дите на колхозниците за купуване на книги, списания,
вестници, разни стоки за културни нужди. Порасна мре-
жата от общообразователни училища, клубове и масо-
ви библиотеки. Така например докато през 1913 г. в
селото е имало всичко 0,1 хиляди клубни учреждения,
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през 1962 г. те бяха 112,3 хиляди, кина — през
1914 г. — 0,1 хиляди, през 1965 г. — 122,3 хиляди. Ши-
роко се развиват в селото художествената самодейност
и спортното движение.

Постепенно се преустройва селският бит. Сега в село
вече не са рядкост къщите от градски тип — с водопро-

 од, канализация и други битови удобства, благоустро-
ените пътища и улици. Разширява се търговската мре-
жа, мрежата за общестбёнб' хранене, де 1СИИте учрежде 
ния, културните Спиртните съоръжения. Но

-предстои още огромна работа по повишаване културата
на селото, и особено по организацията на бита, за да се
създадат условия за формиране на висококултурен, съз-
нателен и всестранно развит труженик на селското сто-
панство.

Важна крачка в по-нататъшното придвижване напред
по пътя на преодоляването на съществените различия
между града и селото, по пътя на последователното по-
вишаване на материалното и културното жизнено равни-
ще на селското население и сближаването му с жизне-
ното равнище на градското население ше бъде петгодиш-
ният план за развитие на народното стопанство на СССР
за 1966—1970 г. Увеличаването на основните производ-
ствени фондове в селското стопанство приблизително
два пъти и тяхното съществено обновяване ще прибли-
жат производствено-техническото равнище на селското
стопанство до промишлеността. Предвижда се голямо
жилищно и културно-битово строителство в селию
Значително ще се увеличат паричните и натуралните
доходи на колхозниците от общественото стопанство.

Решението на XXIII конгрес говори за творчески
подход на партията към най-важните социални пробле-
ми на развитието на нашето общество, по-специално на
въпросите за взаимоотношението между града и селото,
между работническата класа и селяните. Сега става
дума не само за укрепването и развитието па икономи-
ческата и политическата основа на съюза между раоот-
ническата класа и селяните, но и за разгръщането на
тяхното културно сътрудничество, за оказване всестран-
на помощ на селото в културното развитие, за широко
внедряване на градската култура в живота и оита на
селото.

Когато говорим за заличаването на съществените
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различия между града и селото, трябва да имаме пред-
вид. че населението и в града, и в селото не е едно-
родно. В селото, както е известно, има хора, свързани 
с държавната собственост (работниците в совхозите и 
другите държавни предприятия и учреждения), и хора, 
свързани с кооперативно-колхозната собственост (кол-
хозниците). На свой ред във всяка от тези групи има 
хора, заети предимно с умствен труд и предимно с фи-
зически труд. Сред едните и другите пък има квалифи-
цирани специалисти и хора, недостатъчно квалифицира-
ни (обикновени колхозници и работници в совхозите, 
дребни служители, деловодители и т. н ). Оттук и раз-
личията между жителите на селото в материалната 
осигуреност, в културното развитие, в организацията на 
бита, които не бива да се забравят при решаването на 
въпроса за преодоляването на съществените различия 
между града и селото. При това този въпрос се пре-
плита тясно с въпроса за премахването на съществе-
ните различия между хората на умствения и на физи-
ческия труд, каквито. както е известно, съществуват
както в града, така

Преодоляване 
на съществените 
различия между 

хората на умствения 
и на физическия 

ТРУД

и в селото.
Социализмът ликвидира противопо-
ложността между хората на умстве-
ния и физическия труд, която съ-
ществуваше при капитализма, къде-
то госполствуващите класи, моно- 
подозирали управлението на произ-

водството и обществото и заниманието с умствен труд, 
поставиха интелекта в служба на своите користни ин-
тереси, да изстискват потта от хората на физическия 
труд. Хората на умствения труд — научна и техни-
ческа интелигенция, администратори, представители на 
изкуството и литературата — тук в по-голямата си част 
се оказаха в една редица с експлоататорите, в един ла-
гер с капиталистите, противостоящ на лагера на хората 
на физическия труд — работници и селяни.

Заедно с ликвидирането на експлоататорските кла-
си, на капиталистите и помешчиците техният мон.опол 
върху заниманието с интелектуален труд беше ликвиди-
ран и широките народни маси получиха достъп до об-
разованието, науката и културата. Израсна огромна 
армия от интелигенти, които излязоха от народа и слу-
жат на народа в различни области на обществения жи-
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вот: в производството« управлението на обществото»
просветата, здравеопазването, науката, изкуството, ли-
тературата.

На 15 ноември 1965 г. в народното стопанство на
страната са били заети 4 милиона 891 хиляди души с
виеше образование и 7 милиона и 175 хиляди със сред-
но специално образование срещу 136 и 54 хиляди (съот-
ветно) през 1913 г.

Върху основата на техническия прогрес в промиш-
леността и селското стопанство физическият труд все
повече се насиша с елементи на умствена работа, на
творчество. Ето защо значителен брой работници и се-
ляни не са вече хора на чисто физическия труд; те са
хора, заети предимно с физически труд, още повече че
към началото на 1966 г. виеше и средно образование
(пълно и непълно) имаха над 54,2 процента от цялото
работещо население.

Между работниците на умствения и физическия труд
няма противоположност, няма абсолютни граници, при
все това те съществено се различават по равнище на
културно-техническа подготовка. Тези .различия не са
случайни, а произтичат от достигнатото равнище на раз^

 витие на производителите сили, от равнището-ЛаЗте^
ническахд яъпръженост на народното' стопанство^ Съ-
стоянието на народното стопанство сега е такова, че има
нужда както от квалифициран, така и от неквалифици-
ран труд, както от интелектуален, творчески труд, така
и от изпълнителен, физически труд, с други думи, както
от труда на работниците и селяните, така и от труда на
интелигентите. Това е свързано с нееднаквото равнище
на механизация на различните видове работа, да не го-
ворим вече за тяхната автоматизация, която сега още е
в началния етап на своето развитие. Естествено, физи-
ческият труд не изисква толкова високо образование,
както умственият труд.

Ясно е, че самият характер на умствения труд съз-
дава за интелигента благоприятни условия за развитие,
за формиране и по-пълно проявяване на неговите спо-
собности, отколкото характерът на физическия труд, с
който са заети работниците и селяните. Ето защо прео-
доляването на съществените различия между хбрата на
умствения и хората на физическия труд е необходимо
условие за постигане на социално равенство и по такъв
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начин на равни условия за всестранно развитие на все*
ки член на обществото.

За да се реши тази задача, необходимо е всички тру*
дещи се да станат културни и образовани, т. е. необходи-
мо е да се издигне културно-техническото равнище на 
работниците и селяните до равнището на интелигентите 
При това културно-техническото равнище на интелиген^
тнте няма да остане неизменно, тъй като развитието на
техниката, науката и културата иска от тях постоянно
да усъвършенствуват и да попълват знанията и опита
си, да повишават общата си култура.

Основа за премахването на съществените различия
между, хпрата на умствения иГ~хората на физическия
труд е непрекъснатият научно-технически прогрес, кои-
то, както вече знаем чэмсня- лпрактдр? «я труда, прави
Пг~иИтелектуаленГ творчески. При това се изменя не
само физическият, но и умственият труд, тъй като мо- 
нотонните, уморителните операции (изчисления, събират
не, информация и т. н ) постепенно се поемат от „мис/
летите“ машини.

•• Това обаче съвсем не значи, че научно-техническият
прогрес автоматично ще доведе до повишаване на кул-
турно-техническото равнище на работниците и селяните.
За това е необходима голяма работа по разширяване
на мрежата на общообразователните училища, мрежата
на средните и висшите специални учебни заведения, по
усъвършенствуване на системата на професионално-
техническото образование и производственото обучение,
по повишаване на идеологическата, мирогледната подго-
товка на трудещите се, за да може тяхното майсторство
в производствената дейност да се съчетава с повиша-
ването на общообразователното равнище, с подготовка-
та в областта на обществените и естествените науки и

,с получаването на инженерно-технически, агрономиче-
ски, медицински и други специални знания. Огромна ро-
ля в повишаването на културно-техническото равнище
на работниците и селяните играе интелигенцията, коя-
то е призвана да предаде своите знания и своя опит на
работниците и селяните, да ги подготви за трудната и
сложна работа в механизираното и автоматизираното
производство на бъдещето.

С успехите на научно-техническия прогрес социали 
стическият труд постепенно ще отстъпи място на кому-
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нистическия труд. Този труд не ше бъде тясноспеииалн- 
экран умствен, не те бъде и чисто физически труд, а 
труд качествено нов, труд, в който органически те се 
слеят к умствените, и физическите усилия. Така инте-
лигенцията като специален социален слой ше изчезне, 
всички членове на обществото ше станат интелигентни 
труженици на комунистическото производство.

В резултат па заличаването па социалните разли-
чия и утвърждаването на социално равенство се създа-
ва действително равенство на условията за развитие 
па всички членове на обществото, за най-пълно форми-
ране и проявяване на цялото многообразие от жизнени 
прояви на личността. „На мястото на старото буржоаз-
но общество с неговите класи и класови противополож-
ности идва една асоциация, в която свободното разви-
тие на всекиго е условие за свободното развитие на
всички.“1

Развитието на нациите в съветската
Развитие 

на и сближение страна протича не чрез засилване нейните г г 1на националните прегради, на на-
циопалната ограниченост и егоизъм, както става в 
условията на капитализма, а чрез непрекъснато сбли-
жаване на нациите, чрез развитие на тяхната взаимо-
помощ и дружба. Всестранно развитие на всяка нация, 
по-нататъшен възход на нейната икономика и култура, 
усъвършенствуване на присъщите й обществени отно-
шения, от една страна, и все по-тясно сближаване меж-
ду социалистическите нации върху принципите на про-
летарския интернационализъм и съветския патриотизъм, 
от друга — такива са двете взаимно свързани прогре-
сивни тенденции на националния въпрос, действуващи в 
условията на социализма и изграждането на комунизма.

В резултат на действието на тези тенденции в съ-
ветската страна се образува нова, невиждана по-рано 
в историята на човечеството общност от хора — съвет-
ският народ. Образуващите тази интернационална общ-
ност социалистически нации не страдат от социални и 
национални антагонизми, от взаимна вражда и недо-
верие. Те имат единна икономическа основа — социали-
стическата собственост, единен марксистко-ленински 
мироглед. Споена от икономическото, социално-полити-

1 К, Маркс и Ф. Енгелс. Съч., т. 4, стр. 446,
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ческото и идейното единство, сплотена около комуни-
стическата партия и социалистическата държава, тази 
велика общност на нациите сега като единно семейство 
е устремена към единната цел — комунизма. Държавна 
форма на интернационалната общност на социалисти-
ческите нации е Съюзът на съветските социалистически 
републики.

Образуването на нова интернационална общност съв-
сем не означава нивелиране на нациите, игнориране на 
националните общности, на националните езици и кул-
тури. Като се запазват и развиват, националните общ-
ности представляват неотделими части на съветския 
народ, като нова общност на хора, побрала в себе си 
онова общо, устойчиво, главно, което съществува в ико-
номическия. политическия и духовния живот на всяка от 
социалистическите нации. Осигуряване на пълно рав-
ноправие на нациите, съчетаване па интересите на Съюза 
на съветските социалистически републики с интересите 
на всяка от националните републики е важна черта на 
националната политика на КПСС и съветската държа-
ва. „Партията — се казва в нейната програма — и 
занапред ще води политика, осигуряваща фактическо 
равенство за всички нации и народности, като се държи 
пълна сметка за техните интереси и се отделя специално 
внимание на онези райони на страната, които се нуж-
даят от по-бързо развитие."

Върху основата на цялостното господство па со-
циалистическите производствени отношения в съвет-
ската страна се формираха още невиждани в света от-
ношения между народите — отношения на братска 
дружба и взаимопомощ. Зародила се още в съвместната 
борба срещу царизма, издържала суровите изпитания 
на времето и напълно формирала се и развила се в 
резултат на победата на социализма, дружбата на на-
родите в СССР се превърна в могъща движеща сила 
па социалистическото общество, стана един от важните 
източници на могъщество и сила.

Изграждането на комунистическото общество озна-
чава нов етап в развитието на националните отношения 
в СССР, който се характеризира с по-нататъшно разви-
тие и сближаване на нациите, с постигане на хармонич-
ното им единство. Към още по-тясно обединяване на 
съветските народи водят изграждането на материално- 
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техническата база на комунизма, развитието и усъвър
шенствуването на социалистическите обществени отно-
шения, възходът на социалистическата култура.

Създаването на материално-техническата база на ко-
мунизма спомага за по-нататъшното всестранно разви-
тие на икономиката на съюзните републики, за постоян-
ното усъвършенствуване на разделението на труда меж-
ду тях, за развитието на съществуващите и за форми-
рането на нови икономически връзки. Формиращото се
сега комунистическо стопанство иска най-тясна взаимна
връзка между съветските републики — иска взаимно
да обменят резултатите на трудовата си активност. С
движението към комунизма нараства приносът на всяка
от нациите в общото дело за развитието на производи-
телните сили на страната, в осъществяването на науч-
но-техническия прогрес, в повишаването на народното

  благосъстояние, става по-нататъшно икономическо сбли-
  жаване между социалистическите нации. За сближава-
  нето на съветските народи спомагат строителството на

все нови промишлени центрове, откриването и разра-
  ботването на природните богатства, разработването на
целинните земи и далечните райони, развитието на всич-

 ки видове транспорт и връзка. Всичко това допринася
за разширяване на общуването между нациите във всич-

  ки области на обществения живот, за обмяна на произ-
  водствен опит, на постиженията в материалната и ду-
  ховната култура.

Сближаването на нациите в условията на изгражда-
нето на комунизма намира израз и в това, че губят
миналото си значение границите между съюзните репуб-
лики в пределите на СССР. Границите между социали-
стическите републики са граници не на национална за-
твореност, на икономическо съперничество, на полити-
чески разпри, както е при капитализма, а граници, от-
крити за междунационално общуване, за икономическо
сътрудничество, за политическо единство и духовна бли-
зост. То се разбира от само себе си: всички нации в
съветската страна имат равни права, животът им се
гради върху единна социалистическа основа, еднакво се
задоволяват техните материални и духовни нужди. Всич-
ки те са обединени от общи жизнени интереси в едно
семейство и задружно, рамо до рамо, вървят към един-
ната цел.
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Всяка съветска република по национален състав на 
населението става все повече и повече многонационална« 
което също говори убедително за непрестанното сбли-
жаване на народите на СССР. Във всяка от републи-
ките рамо до рамо, като родни братя, живеят и се тру-
дят граждани от най-различни националности. Много-
национални по състав на работещите са и социалисти-
ческите предприятия.

Върху основата на успехите на комунистическото 
строителство, на заличаването на класовите различия и 
развитието на комунистическите обществени отношения 
се засилва социалната еднородност на нациите: работ-
ници, колхозници, интелигенти — такъв е класовият 
състав на нациите при социализма, при това с движе-
нието към комунизма във всички без изключение ре-
публики се заличават социалните различия между тях, 
формира се нов тип труженик на комунистическото про-
изводство, нова, всестранно развита личност.

Развиват се общите черти на културата, морала и 
бита на социалистическите нации, което осигурява по-
нататъшно укрепване на взаимното доверие и дружбата 
между тях. Още по-здраво става духовното единство на 
нациите. Разцъфтява всестранно социалистическата кул-
тура на народите на СССР, взаимно се обогатяват и 
сближават националните култури. Развива се обща за 
всички напии интернационална култура, събираща в 
себе си най-добрите, непреходни постижения на култу-
рата на човечеството. Съкровищницата на културата на 
всяка нация се обогатява с творения, получаващи все-
общ, интернационален характер, което означава начало 
на формирането на бъдещата единна общочовешка кул-
тура на комунистическото общество.

Сближаването на нациите има голямо значение за 
постигането на самоцелта на комунистическото обще-
ство — формирането на -новия човек, тъй като изравня-
ването на равнищата на развитие на икономиката и 
културата на различните републики, което е резултат 
от сближаването, създава равни условия за развитие 
и прилагане на способностите на всеки човек, незави-
симо от това, в коя република живее и работи. Русин 
и украинец, грузинец и казах — с една дума, предста-
вителят на всеки народ получава все по-широки въз-
можности да усвоява постиженията на материалната и 
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духовната култура на другите напия и по такъв начин 
да обогатява своя производствен опит, да повишава 
културното си равните.

В процеса на сближаването на нациите се преодо-
ляват остатъците от националната ограниченост и из-
ключителност. отживелите времето си национални оби-
чаи и нрави, които пречат много за формирането на 
новия човек. По-спепнално. окончателно се ликвидират 
все ouïe съществуващите в отделни национални реп\fi- 
лики остатъци от неравенството на жената, отживели-
ците от старите феодално-бейски отношения към нея в 
областта на семейството и бита.

Още по-тясно ще се сближат нациите с победата на 
комунизма в СССР. Ule нарасне тяхната икономическа 
и идейна общност. Небивал подем ще достигне тяхната 
икономика и култура, напълно ще се развият комуни-
стическите черти на техния духовен облик.

Процесът на сближаване на нациите ше завърши в 
края на краищата с тяхното сливане. Но сливането на на-
циите, преодоляването на националните различия е мно-
го по-продължителен процес, отколкото заличаването на 
различията между класите. С победата на комунизма кла-
совите различия ще изчезнат, но националните различия, 
особено в езика, ще се запазят оше значително време.

Сближаването на нациите в хода на комунистическо-
то строителство е обективен, закономерен пронес. По 
това съвсем не значи, че този процес протича от само 
себе си, стихийно, безпрепятствено. Развитието на ико-
номиката и културата на социалистическите нации, тях-
ното постепенно сближаване са резултат от съзнател-
ното и научно насочване на развитието на националните 
отношения, осъществявано от комунистическата партия 
и социалистическата държава. Насочвайки и организи-
райки икономическите, социално-политическите и кул-
турните връзки на различните нации, съчетавайки цен-
трализацията на живота на всички републики в рамките 
на Съюза на ССР, с развитието на националния дър-
жавен строй, с даването широки права на републиките, 
с разгръщането на местната инициатива, партията и 
държавата съдействуват за разцвета и всестранното 
сближаване на нациите. Същевременно партията води 
борба срещу всякакви прояви на местничество, с от-
живелиците на национализма и шовинизма.
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S. Към обществено самоуправление

Способността 
да управлява 

черта на новия 
човек

В хода на изграждането на комунизма дълбоки из-
менения ше претърпи и процесът на управлението на 
обществените работи. Държавното управление посте-
пенно ше прерасне в обществено самоуправление. Нека 
се спрем върху този въпрос малко по-подробно.

Изискването на комунизма „от все- 
_ киго според способностите“ означа-

ва не само труд напълно според 
способностите, но и активно, стана-
ло навик участие на всеки в уп-

равлението на обществените работи. Участието в уп-
равлението на обществото — тази важна проява на 
социалния живот на личността — при социализма още 
не е черта на всички членове на обществото. Но в 
комунистическото общество тази черта ше стане задъл-
жителна за всеки член на обществото, защото държав-
ното управление тук ще бъде сменено от общественото 
самоуправление. Следователно формирането на новия, 
всестранно развит човек непременно предполага и фор-
миране на способността да се управляват общественна 
работи. „Пред Социалистическата съветска република — 
пише В. И. Ленин — стои задача, която накратко може 
да бъде формулирана така... шест часа физическа ра-
бота за всеки възрастен гражданин всекидневно и чети-
ри часа работа по управляване на държавата.“1 Раз-
бира се, броят на часовете, споменат тук, е твърде 
относителен, но фактът, че наред с непосредствения 
производителен труд В. И. Ленин поставя и управление-
то на държавата, говори за огромното внимание, което 
той отделя на въпроса да се възпита у всеки човек 
обществен деец, гражданин, „управляващ“.

За да може да се възпита у всеки човек „управля-
ващ“, необходими са съответни условия. Главните от тях 
са създаване на материално-техническа база на кому-
низма, рязко повишаване на производителността на тру-
да. върху основата на което човек получава свободно 
време за занимания с извънпроизводствена, включително 
и управленческа, дейност. Освен това необходимо е зна-
чително да се издигне съзнанието на хората с цел в 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 36» стр. 141.
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своя всекидневен живот те да чувствуват потребност 
да управляват, да участвуват в обществените работи, 
à не да се затварят в тесните рамки на своите лични 
интереси, както нерядко се случва сега. И най-после 
грябва всеки човек да се научи да управлява обществе-
ните работи.

Но какво означава да се научи човек да управлява 
обществените работи? Това значи преди всичко да се 
издигне неговата обща култура, защото управлението е 
творчески, интелектуален труд, който иска да се познава 
сложният механизъм на социалните отношения какю 
на цялото общество, така и на отделните му звена, да 
се знаят закономерностите и тенденциите на обществе-
ното развитие, механизмът на действието на обектив-
ните закони, възможностите и границите на тяхното 
използуване. Управлението иска да се познава произ-
водството, техниката, науката, духовната култура, да 
се познават хората, колективите, тяхното взаимодей-
ствие едни с други в различните области на обществения 
живот. С една дума, за да можеш да управляваш, тряб-
ва да познаваш управлявания обект, а също и да си овла-
дял специалните навици, методи и средства за управля- 
ван&. Най-доброто средство да се научат да управляват 
е практическото участие на трудещите се маси в управ-
лението. Авангардът на потиснатите класи, писа В. И. 

• Ленин, „трябва да възпитава поголовно цялото трудещо 
се население за самостоятелно участие в управлението 
на държавата не теоретически, а практически*4.1

Трудещите се преминават практическа школа за уп-
равляване в процеса на изграждането на комунизма. 
От една страна, изграждането на комунизма е невъз-
можно, без да се привличат към управляване широките 
народни маси, а от друга страна, придобиването на 
навици за управляване спомага за успеха на комунисти-
ческото строителство.

Необходимо условие и израз на все по-широкото 
привличане на масите kji M управлението на обществото, 
на придобиване способността да управляват е развитие-
то на социалистическата демокрация. Именно в насока 
на по-нататъшно разгръщане на демокрацията, съчета-
вани с усъвършенствуваие на работата на всички звена 

1 Ü. И. Ленин. Съч., т. 27, стр. 139.
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Развитие 
на социалистическата 

демокрация

на държавния апарат, се развива социалистическата 
държава в периода на изграждането на комунизма. 
„Всестранно разгръщаме и усъвършенствуване на со-
циалистическата демокрация, активно участие на всички 
граждани в управлението на държавата, в ръководство-
то на стопанското и културното строителство, подобря-
ване на работата на държавния апарат и засилване на 
народния контрол върху неговата дейност — се казва 
в програмата на КПСС — такава е главната насока в 
развитието на социалистическите държавни форми през 
периода на изграждането на комунизма“

Изграждането на комунистическото 
общество се характеризира с по-
нататъшно развитие и разширяване 
на съветската демокрация. Развива 

се по-нататък принципът на демократическия централи-
зъм, който осигурява правилно съчетаване на централ-
ното ръководство с голямото развитие на народната 
инициатива по места, с разширяването на правата на 
съюзните републики, на местните органи на властта и 
на колективите на предприятията. На съюзните репуб-
лики са предадени законодателството в областта на 
правото, административно-териториалното устройство и 
редица други важни въпроси на икономическото, дър-
жавното и културното строителство. Правилникът за 
социалистическото държавно предприятие, приет през 
октомври 1965 г., предвижда значително разширяване 
на правата и стопанската самостоятелност на предприя-
тията при използуване на средствата, утвърждаване 
на щатовете, прилагане на формите на заплащане на 
труда, при планирането, пласмента, организацията на 
икономическите връзки с другите производствени и тър-
говски предприятия и т. н. Няма съмнение, че това ще 
допринесе за развитието на творческата инициатива на 
трудещите се, за придобиване от тях на навици в управ-
лението на производството.

Развитието на демокрацията ясно се проявява и в 
засилването на ролята на Съветите на депутатите на 
трудещите се в живота на обществото. Характерно е, че 
по самата си природа Съветите бяха и си остават не 
само държавни, но и обществени организации, при това 
с развитието на социализма обществената страна на 
Съветите става все по-преобладаваща. „Съчетавайки 
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чергите на държавна и обществена организация— ce 
казва в програмата на КПСС. — Съветите все повече 
пава г обществени организации с широко и непосред-
ствено участие на масите в тяхната дейност/ Именно 
Съветите преди всичко са ония органи, в които милио-
ни хора преминават школата за управляване на дър-
жавата.

Сега Съветите са една от най-представителните ор-
ганизации на трудещите се: в техния състав работят 
около два милиона депутати. При това депутатите а 
по-голямата си част не са професионални държавни 
дейци, а хора, които работят в заводите и фабриките, 
по полята и ферм-ите. в научните и културните учреж-
дения. Те изпълняват депутатските си задължения през 
свободното от работа време н без всякакво парично 
възнаграждение. Така например над 46 процента от 
състава на сегашния Върховен съвет на СССР са ра-
ботници и колхозници, които са непосредствено заети 
в областта на материалното производство, а техните де-
путатски задължения не са професия, а обществен дълг. 
Illo се отнася до депутатите в местните (областни, ра-
йонни, градски, селски) Съвети, в областта на материал-
ното производство са заети пад 70 процента от тях.

Гледайки на Съветите като на школа за обществено 
управление, комунистическата партия се стреми да при-
влече към работа в тях колкото може по-широк кръг 
трудещи се. За тази цел през 1959 г броят на депута-
тите в местните Съвети беше увеличен приблизително 
с 350 хиляди души. В резултат на това нов голям отряд 
от челни работници, колхозници и интелигенти получи 
възможност да участвува в работата на Съветите, да 
премине школата за обществено управление. Обновява-
нето на не по-малко от една трета от депутатите при 
всички избори осигурява приток на свежи сили в Съ-
ветите. все нови и нови хора измежду трудещите се при-
добиват навици да управляват. Така например през 
март 1965 г. се състояха избори за местни Съвети на 
депутатите на трудещите се, чийто състав бе обновен 
е 55,6 процента.

За по-успешното управление на всички области от 
живота на обществото Съветите привличат на работа 
голям брой активисти. При Съветите работят постоян-
ни комисии, в които освен депутатите участвуват около 
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2.5 милиона активисти. Например във Върховните съ-
вети на съюзните републики работят следните постоян-
ни комисии: мандатна, за законодателни предложения, 
по външните работи, по промишлеността и транспорт, 
по селското стопанство, по народното образование, здра-
веопазването и социалното осигуряване, по търговията 
и общественото хранене и др. Тези комисии изучават 
състоянието на работите в един или друг отрасъл на 
стопанството и културата, правят препоръки, по които 
периодично сесиите на Съветите вземат решения, вземат 
мерки да бъдат изпълнени тези решения.

Съществуват и други форми за участие на масите 
в управлението на държавата — извънщатни отдели на 
изпълнителнпте комитети на Съветите, които имат ед-
накви права с шатните отдели, народни обществени ин-
спекции. институт за извънщатни инструктори и т. и. 
Общо на обществени начала в работата на Съветиie 
участвуват над 23 милиона трудещи се — II пъти по-
вече от броя на депутатите в Съветите, така да се 
каже, на официалните представители на властта.

И така един от пътищата трудещите се да овладяват 
навиците за управляване на обществото е да се разви-
ват обществените начала в работата на Съветите, да се 
привличат за изпълнение на управленчески задължения 
широките маси на работниците, селяните и интелиген-
цията.

Всестранно се разширяват и формите на народен 
контрол над дейността на органите на управлението. За 
всестранния характер на този контрол говори фактът, 
че във всяко предприятие и учреждение от самите ра-
ботници и служещи са създадени групи или постове, 
конто изпълняват функции на контрол върху дейността 
на предприятието, върху качеството на продукцията, 
върху опазването на социалистическата собственост. Ма-
териали от работата на народните групи за съдействие 
на контрола редовно се печатат в пресата.

Друга важна форма за развитие на 
социалистическата демокрация, за 
привличане на масите в управле-
нието на обществото е повишава-

нето ролята на обществените организации, все по-ши-
рокото им участие в изпълнението на определени дър-
жавни функции«

Повишава се ролята 
иа обществените 

организации
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Най-масовата обществена организация в СССР са
професионалните съюзи, които наброяват в своите редо-
ве около 80 милиона души. Профсъюзите са школа за
възпитание на трудещите се, школа за управление, за
стопанска дейност.

Засилва се ролята на профсъюзите при решаване на
задачите за развитието на народното стопанство, за-
силва се активното им участие в разработването на
държавните планове и управлението на производството.
Те контролират спазването на правилата за охрана на
труда и трудовото законодателство, за изпълнение на
плановете за жилищно строителство, контролират раз-
пределението на жилищната площ, спазването на пра-
вилата за търговия и обществено хранене. Профсъю-
зите ръководят голям брой учреждения на културата,
санаториуми, курорти, почивни домове, места за почивка
на децата, спортни съоръжения и т. н.

Под ръководството на профсъюзите работи цяла
мрежа от обществени организации и обединения на тру-
дещите се, които помагат на държавата да управлява
икономическия, обществения и културния живот. Една
от тези организации, една от важните форми за участие
на масите в ръководството на производството са по-
стоянно действуващите в предприятията на промишле-

 ността, транспорта и строителството производствени
съвещания. В работата на производствените съвещания

  вземат широко участие работници и служещи, инже-
нерно-технически работници, представители на админи-
страцията, партийни и комсомолски организации, науч-
но-техническите дружества. През 1962 г. в СССР функ-
ционираха 1126 хиляди производствени съвещания, в
работата на които участвуваха много милиони трудещи
се. Производствените съвещания разработват и дават
квалифицирани препоръки по най-важните въпроси на
производствения живот: въвеждане на нова техника и
автоматизация на производството; подобряване каче-
ството и намаляване себестойността на продукцията;

  техническо нормиране; усъвършенствуване на вътрешно-
 аводското управление; капитално, жилищно и културно-
битово строителство; охрана на труда и техника на

  безопасността.
Под ръководството на профсъюзите се намират и

 такива организации като обществените конструкторски
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бюра, обществените групи за икономически анализ, об-
ществените бюра за техническо нормиране, съветите на 
новаторите н др., които играят немаловажна роля в 
организирането и управлението на производството. 
Обществените конструкторски бюра разработват рацио-
нализаторските и изобретателските предложения, по-
стъпващи както от техни сътрудници, така и от други 
работници в предприятията, изпълняват конструкторски 
и проектантски работи. Групите за икономически ана-
лиз, в състава на които влизат икономисти, счетоводите-
ли, инженери, плановици, работници и служещи, се за-
нимават с анализ на стопанската дейност на отделни 
цехове или на цели предприятия, разкриват възмож-
ностите за намаляване себестойността на продукцията, 
за повишаване рентабилността на производството, раз-
глеждат балансите, изучават финансовото състояние на 
предприятието, разкриват причините за непроизводител-
ните разходи и пътищата за тяхното отстраняване. Об-
ществените бюра за техническо нормиране разкриват 
остарелите производствени норми, работят за въвежда-
нето на технически обосновани норми, грижат се за 
правилно заплащане на работниците съобразно с коли-
чеството и качеството на труда. Съветите на новаторите, 
които се състоят от работници изобретатели и рацио-
нализатори, разглеждат предложенията по новата тех-
ника, по ефективните методи на труд и действуват за 
тяхното разпространение. Flpit съветите на новаторите 
има групи обществени инструктори, които непосредстве-
но на самите работни места демонстрират най-новите 
похвати и методи на работа.

Както се вижда, обществените организации и уч-
реждения в СССР са нещо като университет, в конти 
съветските граждани придобиват масово навици да уп-
равляват икономическия живот на съветското общество.

Към обществеността постепенно преминава непосред-
ственото изпълнение на социално-културните функции 
на държавните органи. Във възпитаването и образо-
ванието на младежта например голяма роля играе ком-
сомолът — самодейна организация, която наброява в 
своите редове около 23 милиона младежи и девойки. На 
обществеността вече е предадено ръководството на физ-
културата и спорта в СССР, лекционната работа, са-
наторно-курортното обслужване на трудещите се. Ши* 
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роке» се разпространиха народните университети на 
културата, които играят важна роля за културното въз-
питание и обслужване на населението, за повишаването 
на неговата производствена и обществена активност 
През 1961/62 учебна голина те бяха 6357 и имаха около 
милион и половина слушатели.

Съветската общественост взема активно участие и 
в охраната на обществения ред. В предприятията, по 
строежите, в учрежденията и колхозите са създадени 
доброволни народни дружини за охрана на обществения 
ред. Тези дружини работят успешно и задружно с дър-
жавните органи на милицията, съда и прокуратурата.

Изобщо трябва да се каже, че държавните органи 
постоянно поддържат инициативата на масите при съз-
даването на различните видове обществени обединения 
и организации, конто спомагат за успешното изпълне-
ние па държавните функции или поемат (напълно или 
частично) изпълнението на тези функции. Държавата 
вкарва дейността на тези самодейни организации н 
правни рамки, оказва им материално-техническа и орга-
низационна помощ. Така например само през последните 
години са създадени: Дружество па изобретателите в 
рационализаторите. Съюз на журналистите. Съюз на 
композиторите на РСФСР. Педагогическо дружество па 
РСФСР, дружества за културни връзки с десетки чужди 
страни, спомагащи за укрепването на мира, на иконо-
мическите и културните връзки с другите народи и т. и

Трябва да отбележим, че формите и темповете, в 
които се предават функциите от държавните органи в 
ръцете на обществени организации в различни звена 
на работата на държавния апарат, не са еднакви. Те 
зависят преди всичко от достигнатата степен на зре 
лост, от подготвеността на обществените организации и 
обединения за изпълняване на едни или други функции, 
от наличието на активисти, способни и желаещи да 
изпълняват тези функции. Предаването на една или 
друга функция в ръцете на обществеността е целесъоб-
разно само в случай, че трудещите се могат да я из-
пълняват в свободното си от работа време, без всякакво 
парично възнаграждение. Иначе това би (5ила обикно-
вена гпатена работа на щатни сътрудници на държав-
ните органи.

Засилването на ролята на обществеността в разви- 
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тиет-о на нашето общество е пронес закономерен, обек-
тивно необходим, развиваш се успоредно със съзря-
ването на съответните условия. Този процес не бива да 
се форсира, ла се ускорява. Както и във всяка друга 
работа, в развитието па демокрацията, в повишаването 
ролята на обществените организации привързаността, 
необоснованите забежки напред не могат да донесат 
нищо друго освен вреда. А в развитието на обществени-
те начала понякога не се спазва чувството за мярка. 
Личи, че се гони количество, ..обхващане“ на колкотп 
се може повече хора, при това далеч не винаги се има 
предвид пи сърце ли е. по силите на човека ли е една 
или друга обществена работа. Не е ли формализмът, 
не е ли гонитбата за ..обхващане“ причина, задето, да 
речем, у нас има много дружини за охрана на обще-
ствения ред. а редът тук и там все оше не е съвсем 
както' трябва. Нека дружините са по-малко, но да са 
истински дружини, такива, които биха накарали нару-
шителите на обществения ред да треперят. У нас има 
и такива дружини, и те не са малко, но трябва всички 
да станат такива.

Нека са по-малко по брой и обхват и другите об-
ществени организации, но и те да са каквито трябва, 
боеви, нека в тях работят хора, които могат да преце-
нят интересите и силите си. хора, които са нужни па 
тези организации. Така ше е по-полезно и за хората, и 
за самите организации, за пялото наше общество.

Известни корекции изисква и сегашната практика 
на разпределение на обществените поръчения. Често 
броят им е право пропорционален на заеманата длъж-
ност: колкото по-отговорна длъжност заема човек, тол-
кова повече поръчения има. Претоварени са големите 
специалисти, ръководителите и главните инженери в 
предприятията, научните работници и други хора с ви-
сока квалификация, управляващи голяма обществена 
работа.

Ясно е, че претовареността с обществени поръчения 
пречи на ръководителя да изпълнява непосредствените 
си задължения. Тя не принася полза и на самата обще-
ствена работа, тъй като претовареният човек започва 
да гледа на нея като на бреме, а оттук и формализмът. 
При това претовареността на едни води до недонато- 
вареност на други, което пречи да се привличат в уп-

22. Научен комунизъм 337



равлението на обществените работя колкото се може 
по-голям кръг хора.

Развитието на социалистическата демокрация съвсем 
не означава разгръщане на безпредметна говорилня н 
анархия, на непослушание и всеопрощаване. То е не-
разривно свързано с укрепването и развитието на социа-
листическата организация и дисциплина. Нещо повече, 
социалистическата организация и дисциплина сами по 
себе си са немислими без широка демокрация, тъй като 
само оная организация е ефективна, оная дисциплина е 
здрава, която не е наложена отгоре, а е изработена от 
опита от борбата и труда на масите, приета е от тях 
като собствена дисциплина, като собствена организация.

Освен това, като развиваме демокрацията и обще-
ствените начала, не бива да забравяме, че този процес е 
неразривно свързан с укрепването и развитието на со-
циалистическата държава, на социалистическата закон-
ност. Не трябва да допускаме под флага на демокрация 
да се нарушават съветските закони, а авторитетът на 
обществеността да се използува за прикриване на ан-
тиобществени деяния. Само като развиваме и укрепваме 
държавните форми на управление, като развиваме де-
мокрацията в рамките на тези форми и върху тяхна 
основа, можем да изработим формите и методите на 
общественото самоуправление. От кого другиго, ако не 
от нашата партия, от нашата държава, преминали ве-
лика школа на управление, събрали в себе си неоценимия 
опит от борбата и труда на масите, съветските хора, 
обществеността могат да се научат да управляват об-
ществените работи.

Широки мерки за по-нататъшното развитие на со-
циалистическата демокрация са предвидени в новата 
програма на КПСС. Усъвършенствуване на формите на 
народното представителство и на демократическите 
принципи на съветската избирателна система; разши-
ряване на практиката на всенародно обсъждане на 
най-важните въпроси на комунистическото строителство 
и проектозаконите; всестранно разширяване на формите 
на народен контрол върху дейността на органите на 
властта и управлението и повишаване на неговата ефек-
тивност; системно обновяване на състава на ръководни-
те органи и все по-последователно осъществяване на 
принципа на изборност и подотчетност на ръководите- 

338



Расте ролята
.. КПСС

лите и постепенното му разпростиране върху всичкн
ръководни работници в държавните органи, обществе-
ните организации и културните учреждения — такива
са най-важните мероприятия, чрез които партията се
стреми да привлече буквално всички съветски граждани
в управлението на обществените работи.

Строителството на комунистическо-
то общество се характеризира с по-
нататъшно нарастване на ролята и

значението на комунистическата партия като ръководна
и направляваща сила на съветското -
растването на ролята на партията, на
рейната организаторска и възпитателна
ходимостта от засилване на партийното
стопанското и културното строителство
закономерност, породена от обективните процеси на раз-
витието на съветското общество. Действието на тази за-
кономерност е обусловено от огромното разрастване на
мащабите и от сложността на задачите на комунисти-
ческото строителство, от небивалия подем на творческа-
та активност на масите и от въвличането на нови
милиони трудещи се в управлението на производството
и държавните работи, от по-нататъшното развитие на
социалистическата демокрация, от нарастването на ро-
лята на теорията на марксизма-ленинизма в живота и
развитието на обществото, от задачите по комунисти-
ческото възпитание на трудещите се.  

Партията ръководи научно обществото, като оценява
реалистично възможностите и резервите, като се съоб-
разява трезво с тенденциите и законите за развитието
на обществото, като изучава внимателно както собстве-
ния си опит, така и опита на страните окхоциалистиче-
ската общност.

Предмет на специална грижа на партията е неот-
клонно да претворява в живо дело ленинските норми и
принципи на партиен и държавен живот. Най-важният
от тези принципи, изпитано оръжие и велико достояние
на партията, е принципът на колективност в ръковод-
ството, чиято непоклатимост е потвърдена в нейната
програма и устав.

Само като се опираме на този принцип, можем пра-
вилно да насочваме и постоянно да развиваме растя-
щата творческа енергия и активност на партията и

общество. На- 
значението на
работа, необ-

ръководство на
са историческа
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народа, правилно да анализираме и трезво да оценява»
ме обективното положение и постигнатите успехи, свое-
временно да разкриваме и докрай да отстраняваме съ-
ществуващите недостатъци. Ето защо партията изисква
принципът на колективност в ръководството строго да
се спазва във всичките й организации: от първичната
до Централния комитет.

В резолюцията на XXIII конгрес е отбелязано, че
научният подход, колективността и деловитостта в ръ-
ководството на комунистическото строителство, във во-
денето на вътрешната и външната политика на съвет-
ската държава, които се утвърдиха в стила на работата
на Централния комитет, трябва и занапред да лежат
в основата на цялата му дейност.

 ' Основен закон в живота и работата на партията е
  неразривната връзка с широките народни маси. Пар-
тията не само учи и възпитава масите, но се и учи oi
масите, обобщава техния огромен практически опит.
Заедно с народа, заедно със социалистическата дър-
жава, в която народът широко е представен, партията
решава всички най-важни въпроси на комунистическото
строителство. Единството на партията и народа'е залог
ва успешното изграждане на комунизма.

Държавата е възникнала с възник-
°тмнране нането на класите*, с изчезването на

ва държавата жкласите държавата по необходимост
ще изчезне, ще отмре. Ше настъпи време, писа по този
повод Ф. Енгелс, когато обществото ще изпрати държа-
вата там, където й е истинското място — в музея на
древността, редом с чекръка и бронзовата брадва.

Понякога питат: а кога започва процесът на отми-
ране на държавата? Дали още през периода на дикта-
турата на пролетариата или с постепенното премина-
ване към комунизма?

Не ще и дума, диктатурата на пролетариата съдържа
определени предпоставки за отмирането на държавата.
Докато в класово-антагонистичните общества държа-
вата винаги е била и си остава само средство на по-
литиката, на политическото господство на малцинството
над мнозинството, с възникването на диктатурата на
пролетариата за пръв път в историята възниква държа-
ва. в която огромно значение придобива икономическото
развитие» икономическата политика» »Обикновено —
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пише В. И. Ленин — с думата „управление* * свързват 
именно и преди всичко дейност предимно или дори чисто 
политическа. А фактически самите основи, самата съш- 
ПОС1 на съветската власт, както и самата същност на 
прехода от капиталистическото общество към социали-
стическо, е в това, че политическите задачи заемат под-
чинено място по отношение на икономическите задачи.м|

Не случайно К. Маркс, Ф. Енгелс и В. И. Ленин ха-
рактеризираха социалистическата държава от самото 
начало на нейното развитие като „полудържава“, като 
преходна форма от държава в истинския смисъл на тази 
дума към „недържава".

Това, разбира се, съвсем не значи, че държавата на 
диктатурата на пролетариата е отмираща държава. 
Пред работническата класа, както знаем, със завоюва-
нето на политическото господство възниква извънредно 
важната и сложна задача — изграждането на социа-
листическото общество. Решаването на тази задача е 
немислимо без държавното, политическото потискане 
на съборените експлоататорски класи, без държавната 
организация и управление на икономическия, полити-
ческия и културния живот на обществото.

Още по-сложни н многообразни задачи застават прел 
народа през периода на изграждането на комунизма. 
Комунизмът, както вече казахме, е резултат от съзна-
телното творчество на народа, от неговия героичен труд 
и от самоотвержената му борба. Но творческите усилия 
на народа трябва да се обедният, да се организират и 
насочат към постигане на единната цел. Ръководената 
от комунистическата партия социалистическа държава 
е именно силата, която организира създаването на но-
вото общество. Оттук и необходимостта от съществу-
ване на социалистическа държава през целия период 
на изграждането на комунизма, необходимостта от по-
стоянното й развитие и усъвършенствуване. Държавата, 
писа В. И. Ленин, е необходима „чак до прерастването 
на победилия социализъм в пълен комунизъм*?

Но държавата от периода на строителството на ко-
мунизма в значително по-голяма степен е „полудържа- 
ва‘\ отколкото държавата на преходния период. Без да 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соя., т. 36, стр. 130.
* В. И. Ленин. Съч., т. 22, стр. 337.
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е вече средство за политическо потискане на експлоа-
таторите, тя представлява политическа организация. 
призвана да управлява икономическия и социалния жи-
вот и културата на обществото, което изгражда комуни-
зъм. Социалистическата държава прави важна крачка 
от държавното управление към общественото самоуп-
равление. Както е казано в програмата на КПСС, раз-
витието на социалистическата държавна система по-
степенно ще доведе до нейното преобразуване в обще-
ствено комунистическо самоуправление.

Пита се, а липсата на държава в развитото кому-
нистическо общество няма ли да доведе до липса на 
ред, до дезорганизация и анархия?

Не, комунистическото общество не ще бъде общество 
на анархията и дезорганизацията. Дисциплина и орга-
низация — такива са основите на новото общество. Но 
това не е дисциплина и организация по принуда, а 
дисциплина съзнателна, дисциплина, основана върху ви-
сокото достойнство на всеки човек, върху осъзнатото от 
него място и предназначение в обществото, върху на-
вика да се труди в полза на обществото, да спазва 
правилата на комунистическото общежитие.

Високоразвитото и сложно производство и обществе-
ният живот при комунизма са немислими без строг 
ред, без единство на воля, която да насочва усилията 
на милионите към единната цел. Трудно можем сега лз 
кажем как конкретно ще се осъществи управлението 
на обществото в бъдеще. Но ако вземем предвид, че 
това ще бъде ръководство на съзнателни и дисципли-
нирани хора, можем да предполагаме, че то ще на-
помня „мекото ръководство на един диригент*4.1

Функциите на управлението на обществото, подобни 
на функциите на ръководене на стопанския, социалния 
и културния живот на страната, които сега изпълнява 
държавата, се запазват и в условията на комунизма. 
Нещо повече, в процеса на развитието на обществото те 
непременно ще се развиват и усъвършенствуват. Но 
характерът и начините на изпълняване функциите на 
управление на обществото в условията на комунизма ще 
бъдат по-други, отколкото при социализма. Със зали-
чаването на класовите различия в процеса на движение-

1 В. И. Ленин. Съч., т. 27, стр. 260.
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то към комунизма органите на държавното управление 
постепенно изгубват своя политически, класов характер. 
А с изчезването на класите при комунизма те, като се 
обединят в края на краищата с обществото, като се 
слеят с обществените организации, ще се превърнат в 
органи на общественото самоуправление, чрез които 
именно всички членове на обществото ще управляват 
обществените процеси. Държавата ще отмре, ще изчез-
не специфичният апарат за управляване на хора, ще 
изчезне професията държавен служител и всеки член 
па обществото през определеното му време ще управля-
ва обществените работи.

Разбира се, отмирането на държавата не трябва да 
се разбира опростено като някакъв внезапен, еднокра-
тен акт. Отмирането на държавата е постепенен, про-
дължителен процес, който обхваща цяла историческа 
епоха. В продължение на определено време чертите на 
държавното управление и общественото самоуправление 
ше съществуват съвместно, ще се преплитат и едва 
когато обществото напълно съзрее за самоуправление, 
т. е. в условията на развития комунизъм, необходи-
мостта от държава ще отпадне. „Държавата — из-
тъква В. И. Ленин — ще може да отмре напълно тогава, 
когато обществото осъществи правилото: „всеки според 
способностите си, на всеки според нуждите“, т. е. когато 
хората дотолкова привикнат да спазват основните пра-
вила на общежитието и когато техният труд стане до-
толкова производителен, че те доброволно ще се трудят 
според своите способности"1

Изграждането на развито комунистическо общество 
е вътрешно условие за отмирането на държавата. Но 
за пълното отмиране на държавата са необходими и 
външни условия — победа и утвърждаване на социа-
лизма на международната арена. Когато говорим за 
отмиране на държавата, трябва непременно да имаме 
предвид международната обстановка. Ако в една или 
'друга страна или група страни победи комунизмът, но 
в света още останат въоръжени капиталистически хищ-
ници, в такъв случай в комунистическото общество не-
пременно ще се запази държавната функция на защита 
на страната. Тази функция ще отмре едва тогава, ко- 

1 В, И. Ленин. Съч., т. 25, стр. 498.
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гято от страна на реакционните империалистически сили 
изчезне напълно опасността от нападение, а това ше 
стане само с пълното ликвидиране на капитализма в 
света.

Следователно в хода на изграждането на комунизма 
се извършва постепенен процес на превръщане на дър-
жавното управление в обществено самоуправление, при 
което този процес е неразривно свързан с по-нататъш-
ното подобряване на работата на държавния апарат, с 
непрестанното разгръщане и усъвършенствуване на со-
циалистическата демокрация.



ДЕСЕТА ГЛАВА

ФОРМИРАНЕТО 
НА НОВИЯ ЧОВЕК

Новият човек, който е самоцел на комунистическото 
общество, е всестранно, хармонично развит човек. Гой 
преди всичко е високообразован труженик на комуни-
стическото производство, владеещ основите на науките, 
създател на материални ценности, творец на комуни-
стическото изобилие. Той е активен обществен деец, 
способен да управлява работите на обществото, човек, 
който владее научен мироглед, патриот и интернацио-
налист, познаващ основите на изкуствата и способен 
да създава не само материални, но и духовни ценност, 
човек с високи нравствени принципи и физическо съ-
вършенство.

С една дума, човекът на комунизма е удивително 
цялостен човек, конто притежава пялото многообразие 
от прояви на живота, неизчерпаеми творчески способ-
ности. а главното — човек, който умее да прилага тези 
способности в полза на обществото, а следователно и 
на себе си. Този човек ше е именно онова истинско бо-
гатство, па което ше отстъпи място предметното богат-
ство като основа и цел на капитализма. „Какво друго — 
пише К. Маркс — е богатството, ако не абсолютно 
изявяване па творческите дарования на човека, без как- 
вито и да било други предпоставки освен предшеству- 
ващото историческо развитие, т. е. развитието на всички 
човешки сили като такива.*4

Високите качества на новия човек не възникват от 
само себе си, както. да речем, гъбите след топъл дъжд. 
Те се възпитават. Именно за възпитанието на новия 
човек, на неговото комунистическо съзнание ще говорим 
в тази глава.
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1. Необходимостта от комунистическо 
възпитание

Противниците на научния комунизъм се стремят да 
докажат, че комунизмът и разцветът на личността се 
изключват взаимно, че само частната собственост и сво-
бодната инициатива са сигурна основа за развитието 
на човека. Практиката на капитализма показа обаче 
цялата несъстоятелност на подобни твърдения и за-
това някои от идеологическите му защитници удариха в 
другата крайност: те твърдят, че да се говори за някак-
во усъвършенствуване на човека в нашия технически век 
е изобщо безсмислено, че сега човек бавно, но неизбеж-
но умира, потиснат от могъществото на техниката.

„В наши дни... — пише например буржоазният со-
циолог Ерих Фром — не само „бог умря“, както твър-
деше през XIX век Ницше, но и човекът умря, жикй 
са само организацията и машините; а човек, вместо дн 
стане техен господар, се превърна в техен роб.“

„Човекът умря“ — колко странно звучи това в нашия 
XX век, век на най-великите научни открития, във века 
на най-дълбоките социални преобразования, откриващи 
пред човека невиждани перспективи за усъвършенству-
ване, за нечувана свобода. Капитализмът смаза човека 
на труда със социалната си несправедливост, превър-
на го фактически в роб на могъщите машини, изкара 
милиони трудещи се от обикновения коловоз на живота, 
от самия процес на производството.

Чрез експлоатация, насилие и грабеж капитализмът 
натрупа несметни богатства, но той не знае, не може да 
знае, какво да прави с човека. Отнемайки от човека 
чисто човешкото, тъпчейки съзнанието му с вярата и 
бога, с бомбата и секса, капитализмът се бои като от 
огън от социалното, социалистическото обновяване на 
човека и човечеството. Кризата на човека в капитали-
стическото общество е криза на самия капитализъм, но 
съвсем не е криза на човека като такъв, не криза нз 
човечеството. Само буржоазните фалшификатори на 
съвременните обществени събития мислят така. Чув-
ствувайки, че капитализмът неизбежно пада, те пеят 
заупокойка на човечеството, мъчат сс да внушат на тру-
дещите се, че мечтите за щастливо бъдете и борбата 
за него са напразни, защото и без туй човек щял да 

4 345



загине: ако не във всеизгарящия пожар на атомната 
война, то непременно под гнета на новата техника.

Каква е целта на толкова странната грижа на ду-
ховните пастири на капитализма за човека, каква е 
целта на съчиняваните от тях погребални маршове на 
човечеството?

Тази цел е ясна: да отровят съзнанието на трудовия 
човек, да разрушат в него чисто човешкото, социалното 
н преди всичко неговата устременост към бъдещето, да 
задушат неговата страст за борба, стремежа му към 
нов живот, да оклеветят човека на социализма и социа-
листическия, комунистическия строй, да докажат, че и 
този строй не можел да създаде човек, свободен от 
предразсъдъците на старото общество. Да, казват про-
тивниците на комунизма, комунизмът може да създаде мо-
гъща техника, може да създаде изобилие от материални 
блага, но не може да измени уж открайвремешната по-
рочна природа на човека, не можел да го избави от ин-
дивидуализма и користта, от суеверието и страха.

Що се отнася до нашата, социалистическата действи-
телност, духовните отци на капитализма не се интере-
суват от нея. А тази действителност все по-гръмко и 
по-ясно говори, че този нов човек расте, развива се, че 
със създаването на социалистическата икономика, с 
усъвършенствуването на социалните отношения човекът 
на социализма изостря своя интелект, усъвършенствува 
своя нравствен и физически облик и крачка по крачка 
се освобождава от духовното наследство на миналото. 
Много, твърде много е направил за трудовия човек 
социализмът, той му вдъхна неунищожима жажда за 
живот, вдъхна му увереност в бъдещето, властен стре-
меж да вложи и частица от своите усилия, от своя труд 
в неговото изграждане. Занапред обаче ни чака голяма 
работа — трудна, къртовска, продължителна. Тази ра-
бота е трудна, защото се предприема за пръв път в 
многовековната история на човечеството. Тази работа е 
сложна, защото е сложна самата човешка природа. Та-
зи работа е продължителна, защото едно голямо и сло-
жно дело не може да се реши набързо» изведнъж. „Въз-
питанието — пише В. И. Ленин — е дълга и трудна ра-
бота.**1 Тази работа е толкова по-трудна, защото тук се 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 30, стр. 474.
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налага да се преодоляват вековни навици и отживели-
ци, устойчивата сила на старите привички, влиянието на 
враждебната идеология.

Комунистическото съзнание се формира от целия 
строй, от цялата система на нашия обществен живот, 
в процеса на активното участие на трудещите се в 
изграждането на комунизма, в съвместния, планомерно 
организиран труд, в процеса на развитието на новите 
обществени отношения в производството и бита.

Планомерното, целеустремено възпитание на съвет-
ските хора е възможно само върху основата на успехите 
на икономическото строителство, на успехите в преобра-
зуването на обществените отношения. Изменяйки и пре-
образувайки икономиката и обществените отношения, 
хората изменят и себе си, своя интелектуален и нрав-
ствен облик. С други думи, формирането на комуни-
стическото обществено битие определя и формирането па 
съответното му обществено комунистическо съзнание

Като съставна част от комунистическото строител-
ство, развитието на комунистическото съзнание оказии 
същевременно обратно въздействие върху формиранем 
на комунистическото битие, върху решаването на ико-
номическите и социално-политическите задачи. То се 
разбира от само себе си: комунистическото общество 
се създава не стихийно, а в резултат на съзнателната, 
целеустремена дейност на трудещите си. и естествено, 
колкото по-съзнателни са хората, толкова по-успешпо 
се извършва комунистическото строителство, толкова 
по-високи са темповете на нашето движение напред 
Най-малкото подценяване на ролята на съзнанието може 
да стане сериозна спирачка за прогресивното развитие 
на нашето общество.

Развитието на икономиката, формирането на ко-
мунистическия труд, на обществените отношения и кул-
турата на комунизма са обективната основа за форми-
рането на новия човек, за възпитаване на комунистиче-
ска съзнателност у него. Но сами по себе си, автома-
тично тези условия няма да осигурят още тържеството 
на комунистическите принципи и идеи в съзнанието на 
всеки човек. Изхождайки от това, партията разглежда 
комунистическото възпитание на трудещите се» идеоло-
гическата работа като необходимо условие за изграж-
дането на комунизма*
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Партията не само изтъкна необходимостта от ко-
мунистическо възпитание, ио и разкри съдържанието,
основните пътища и насоки на възпитателната, работа.
Комунистическото възпитание, се казва в програмата
на партията, е „възпитание на всички трудещи се в дух
на висока идейност и преданост към комунизма, на ко-
мунистическо отношение към труда и общественото сто-
панство, пълно преодоляване на остатъците от буржоаз-
ните възгледи и нрави, всестранно и хармонично разви-
тие на личността и създаване на истинско богатство
на духовната култура. Партията придава особено зна-
чение на възпитанието на подрастващото поколение.“

Основни принципи
на възпитанието

Изискването за свързване на възпи-
тателната работа с живота, с поли-
тиката на партията, с конкретните

задачи на комунистическото строителство беше и си
остава основен принцип на работата в областта на въз-
питанието. Само органическото свързване на възпита-
телната работа с живота, с производството, с практиче-
ския опит на масите може да даде положителни резул-
тати, да спомогне за формирането на новия човек —
активния участник в грандиозния комунистически
строеж.

Комунистическото възпитание е несъвместимо със
субективизма и самохвалството, с показния шум. „По-
малко политически шум — казва В. И. Ленин, — пове-
че внимание към най-простите, но живи, взети от живо-
та, проверени в живота факти на комунистическото
строителство — тоя лозунг трябва постоянно да повта-
ряме всички ние, нашите писатели, агитатори, пропа-
гавдисти, организатори и тъй нататък.“1  

Много важно условие за успеха на комунистическо-
то възпитание е реалистичното, научно обоснованото
управляване на нашето стопанство, на целия обществен
живот, научната организация на социалните отношения
във всички звена на обществената система, научната
организация на самата възпитателна работа. Може би
нищо не се отразява така гибелно' върху съзнанието на
човека, както субективизмът, поставянето на нереални,
непроизтичащи от наличните възможности и затова
предварително неизпълними цели, разкрасяването на 

1 В, И. Ленин, Съч., т. 29, стр. 413.
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действителността, липсата на ред и организираност във 
всяка, голяма и малка, работа. Всичко това дезориен-
тира, охлажда ентусиазма на човека, поражда прене- 
брежиУелно отношение към задълженията, към колек-
тива, обществото, ръководителите, поражда изгубване 
на чувството за дисциплинираност и отговорност. А от-
тук не е далеч и до съмненията в истинността и реал-
ността на нашите високи идеали. И обратното, трудно 
може да се оцени благотворното влияние на обектив-
ността и конкретността, на научната обоснованост и 
организираност, на реда и дисциплината във всички 
области на социалния живот за формирането на високи 
идейни черти. Те възпитават у човека твърд, трезв и 
сериозен възглед за света, спокойствие и увереност, 
организираност и дисциплина, високо чувство за отго-
ворност.

Конкретността и задълбочената научност, обектив-
ността и правдивостта, точността и организираността 
са важни принципи на комунистическото възпитание.

Деловият стил в работата на партията, борбата 
срещу субективизма и шумната самореклама сега съз-
дават твърде благоприятни условия за подем на обще-
ствената активност на народа, а по такъв начин и за 
неговото възпитание. Същевременно към идеологиче-
ската работа в тези условия се предявяват особено по-
вишени изисквания. Главното от тях е да се говори с 
народа открито, без да се скриват, без да се замазват 
трудностите и недостатъците. „Ние трябва — пише 
В. И. Ленин — да поставим въпроса откровено в ця-
лата наша пропаганда и агитация/1

За съжаление измежду пропагандистите и възпита-
телите още има хора, които се стремят да заобикалят 
отговорите на острите, сложните въпроси. Но такава 
една „щраусова политика14 нанася непоправими вреди 
на работата по възпитанието. Като не е получил изчер-
пателно разяснение на вълнуващия го въпрос, пита-
щият продължава да търси отговор и понякога го на-
мира у разните демагози и скептици, които още се сре-
щат в нашата среда. Някои и други дори се опитват 
да видят в острите въпроси някакъв бунт. А всъщност 
обмислянето на живота, опитите да се намери отговор 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 32, стр. 214,
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на острите и трудни жизнени въпроси съвсем не са 
бунт, а обикновена проява на любознателността на чо-
века, на неговия стремеж да проникне в същината на 
обществените събития. Човек, както е известно, далеч 
не винаги приема на доверие готовите рецепти на въз-
питателите и затова задачата на последните не е да 
дават готови рецепти за всички случаи в живота („вър-
ши добро и не върши зло“), а да довеждат мисълта до 
тези изводи настойчиво, търпеливо, но без натрапване.

Като се бори против субективизма, партията съще-
временно се отнася с нетърпимост към нихилизма и 
скептицизма, към омаловажаването на огромните по-
стижения на съветския народ. Възпитаването на гор-
дост за своята родина, за своя народ, възпитаването 
на готовност самоотвержено да защищаваме завоева-
нията на социализма от империалистическите хищници 
е важна задача на комунистическото възпитание.

В наше време интересът към вътрешния свят на 
човека, към неговите интереси, начин на мислене и 
чувства става все по-голям. И това е естествено, защо* 
то новото общество създава не абстрактен, а жив, кон-
кретен човек с цялото многообразие на неговите жиз-
нени прояви. Във връзка с това задачата е грижливо 
в внимателно да обогатяваме този вътрешен свят, да 
не бъркаме в него с груби ръце. Формализмът и без-
душието, хокането и лепенето на етикети са недопусти-
ми във възпитанието. Да знае добре с какво живеят и 
sa какво мислят съветските хора, какви въпроси ги въл-
нуват, да дава правдиви и ясни отговори за тези въп-
роси е свято задължение на пропагандиста и възпи-
тателя.

Възпитанието на човека е формиране не само на 
интелекта и разума му, но и на неговите чувства, емо-
ции, защото човек е дълбоко чувствуващо, емоционал-
но същество, на което е присъщо да обича и да мра- 
8и, да се радва и да тъжи, да се наслаждава, да страда 
и т. н. Емоционалната страна играе немаловажна ро-
ля при възпитаването на обществени идеи у личността. 
„...Без „човешки емоции*4 — писа В. И. Ленин — ни-
кога не е имало, няма и не може да има човешко тър-
сене на истината.**1 Ето защо много важно е човек да се 

1 В. Я. Ленин. Съч. т. 20, стр. 263.
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научи да управлява своите чувства, да възпитава по-
ложителни емоции и да ги насочва в полза както на 
самия себе си, така и на обществото.

Хората обаче не са еднакви. Те се различават по 
професия, образование, по начин на мислене и харак-
тер, по съдържание и обем на стоящите пред тях за-
дачи и по много други признаци. А това значи, че въз-
питанието трябва да има диференциран характер. Не 
възпитание на човека изобщо, на абстрактния човек, а 
на конкретния, живия човек с всичките му достойнства 
и недостатъци — такава е задачата.

И така, вниманието към човека, към неговия вътре-
шен свят, диференцираният подход към възпитавания 
също са задължителни принципи на възпитателната 
работа.

Вниманието към човека, когото възпитаваме, топло- 
тата и сърдечността в идеологическата работа нямат 
нищо общо с всеопрощението, със замазването на сла-
бите страни и на недостатъците на личността. Висока-
та принципност и - непримиримостта са задължителна 
черта на работата по комунистическото възпитание 
Важно е при това не само да възпитаваме човека, но 
и да го учим на самовъзпитание и самоусъвършенству- 
ване, конто непременно предполагат критическо отно-
шение на човека към самия себе си, открито призна-
ване на своите недостатъци и грешки и тяхното задъл- 
жително преодол яване.

Вниманието към човека е още по-несъвместимо с 
проявите на чуждата нам буржоазна идеология, на 
обичаите, нравите и постъпките, присъщи на капитали-
стическото общество. Принципът на партийността, на 
непримиримостта към буржоазната идеология, в как- 
вато и форма да се проявява тя, е бил и си остава 
много важен принцип в работата по възпитанието.

Нерядко нашите неприятели упрекват комунистиче-
ската партия, че монополизирала областта на възпита-
нието, че сковавала духовната свобода на човека. Пар-
тията ръководи идеологическата работа, това е и нейно 
право, и нейно задължение. Нашата партия е управля* 
ваша партия и затова тя е призвана да управлява на-
учно всички области от живота на социалистическото 
общество, включително и-неговия духовен живот. Тя си 
извоюва това право с упорита борба и самоотвеожен 
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труд заедно с народа, начело на народа. Идеологията 
на партията — марксизмът-ленинизмът, побрал в себе 
си огромната мъдрост и великия опит от борбата и 
труда на трудещите се маси, доброволно и съзнателно 
е приет от народа и затова принципът на партийността, 
защитата на идеологията на партията е същевременно 
и защита на най-съкровените идеи на народа, на него-
вото настояще и неговото бъдеще. Що се отнася до сво-
бодата на духовния живот на човека, партията ни най- 
малко не го ограничава, напротив — тя учи човека да 
мисли и твори свободно в интерес на народа, в интерес 
на комунизма.

И най-после системността и последователността, ор-
ганическото единство и взаимодействието на всички 
форми и средства за възпитание също са важни прин-
ципи в работата по комунистическото възпитание.

През годините на съветската власт 
в нашата страна се създаде ефи-
касна система на възпитание, коя-
то включва семейството

специални 
просвета,

средства на 
комунистическото 

възпитание

щето, средните 
политическата 
та и т. н.

и училн- 
и висшите учебни заведения, 
печата, радиото, телевизия-

Да вземем например семейството. Семейството из-
пълнява важна обществена функция: то не само въз-
произвежда самия човешки род, но и възпитава младо-
то поколение. Именно тук преди всичко се формира 
организмът на детето, неговият духовен свят, неговото 
отношение към околната среда, поведението, делата и 
постъпките му. Тук за пръв път малкият гражданин 
разбира елементарните принципи на човешкото битие, 
започва да разбира доброто и злото, да се учи да прави 
добро и да не прави зло.

Важно звено в комунистическото възпитание е учи-
лището. То въоръжава човека с основите на науките, 
дава му възможност да проникне в тайните на приро-
дата и обществото, формира своя мироглед и нравст-
вен облик, дава широко политехническо образование, 
подготвяйки по такъв начин младежа и девойката за 
общественополезен труд» създава възможност за про-
дължаване на учението. Заедно със семейството и ро-
дителите училището разкрива и развива способностите
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и наклонностите на младите хора, развива техните чув-
ства и тяхното мислене, помага им да си изберат път 
в живота.

Голямо е значението на съветското eucute училище 
за комунистическото възпитание. Висшето училище при-
доби огромен опит в създаването на специалисти, въо-
ръжена пе само с владеенето на своята професия, но 
и с научен, марксистко-ленински мироглед, на хора, не 
само добре възпитани, по и добри възпитатели, спо-
собни да работят с успех за възпитанието на новия 
човек.

Истински марксистко-ленински университет за ми-
лиони хора е системата на партийната просвета. Само 
през 1964/65 учебна година в различните форми на по-
литическата просвета се занимаваха над 26 милиона 
души.

В системата на партийната просвета комунистите и 
безпартийните изучават произведенията на К. Маркс, 
Ф. Енгелс и В. И. Ленин, програмата на КПСС, реше-
нията на конгресите на партията, най-важните партий-
ни документи; при това овладяването на теорията се 
съчетава тук с изучаването на въпросите на икономи-’ 
ката и развитието на производството, свързва се тясно 
с конкретните практически задачи, които стоят пред 
заводите и фабриките, пред колхозите и совхозите. В 
резултат на това политическата просвета се приближа-
ва до живота, става все по-целеустремена, засилва се 
нейното възпитателно значение.

Най-добрият възпитател на човека е трудовият ко-
лектив — заводът или фабриката, колхозът или сов- 
хозът, бригадата, цехът, учреждението и т. н. Всеки 
трудоспособен човек в нашата страна е длъжен да 
се труди и затова непременно принадлежи към даден 
трудов колектив. Преди всичко чрез колектива човек 
е свързан материално и духовно с цялото общество.

В колектива човек общува с другите хора, в резул-
тат на което се развива като специалист, като труже-
ник. Тук се обогатява неговият духовен свят, възпи-
тават се неговите нравствени черти: колективизъм и 
чувство за другарство, дисциплина и взискателност, ви-
соко чувство на отговорност за възложената работа.
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2. Духовната «ултура и прогресът на личността

Решаващо значение за формирането на новия човек 
имат материалните фактори, икономическият прогрес. 
Същевременно социалната среда, под въздействието на 
която се-формира човек, наред с материалните включва 
в себе си и духовните фактори, които, бидейки вторич-
ни спрямо материалните, играят при възпитанието на 
човека немаловажна роля. Към духовните фактори 
спадат: науката, просветата» изкуството и литература-
та, господствуващият в обществото морал — с една ду-
ма, духовната култура на обществото.

Социалистическата култура стана един от важни-
те фактори за преодоляване на вековната противопо-
ложност между умствения и физическия труд, за съз- 
цаване^на нов вид интелигент — интелигент от наро« 
да и за народа. Развитието на комунистическата култу-
ра е важно условие за възпитаването на човека на но-
вата формация, на труженика-интелигент с високо кул-
турно-техническо равнище.

За да могат постиженията на културата да допри-
несат за развитието на личността, необходимо е да се 
съединят народът и културата, културата да се на-
прави достояние на широките народни маси. Социализ-
мът реши тази световноисторическа задача: цялата ор-
ганизация на културния живот — системата на просве-
тата и образованието, науката, изкуството и литера-
турата при социализма — служи на човека на труда, 
за неговото усъвършенствуване, за развитието на спо-
собностите и талантите му. При това с прогреса на со-
циалистическата култура, с формирането на комунисти-
ческата култура нейното облагородяващо въздействие 
върху човека нараства все повече и повече.

Основа за всестранното развитие на човека е тру-
дът, практически преобразуващата дейност. Но за да 
може човек да се труди плодотворно и творчески, да 
преобразува света, са му нужни знания. Именно зна-» 
нието на законите за развитието на природата и обще-
ството, умелото използуване на тези закони в интерес 
и за целите на човека са основата на неговата свобо-
да, на неговата способност да проявява вещина в ра-
ботата си, на неговото изявяване като творческа инди-
видуалност. В единството на научно-познавателната и 
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трудовата, практически преобразуващата дейност е 
ключът към разцвета на личността. Личността се раз-
вива всестранно не просто в груда, не във всеки труд, 
а в свободния, озарен от светлината на знанието и кул-
турата труд. Това единство се постига в процеса на из-
граждането на комунизма, когато се извършва не само 
формирането на комунистическия труд и комунистичес-
ката култура, но и тяхното органично сливане в труда, 
във всекидневния живот. Като усвоява все нови и нови 
постижения на духовната култура, личността се обога-
тява интелектуално, което на свой ред се отразява поло-
жително върху нейната производителна, трудова дей-
ност.

Най-благоприятни условия за развитието на лич-
ността създава прогресът на науката в социалистиче-
ското общество, където науката стана истински народ-
но дело. За да бъдат на равнището на изискванията на 
съвременното производство, съветските хора, и поели 
всичко младежта, постоянно усъвършенствуват своите 
знания, овладяват най-новите постижения на науката 
и техниката, челния опит, повишават производствена-
та си квалификация и общообразователната си подго-
товка. На поход за знания тръгнаха сега цели бригади, 
цехове и заводи. Знанието е сила! Никога досега този 
вече ненов афоризъм не е звучал така настоятелно, ни-
кога досега не е бил ръководство за действие на толко-
ва огромен брой хора, както в наши дни.

За овладяването на науката, на знанията допринася 
системата на просвета и образование при социализма, 
която непрестанно се развива и разширява. Тази си-
стема се характеризира преди всичко със своята масо-
вост, с широкия обхват на грудешите се и затова фор-
мира висок интелект не у отделни личности или групи 
от хора, а буквално у милиони и милиони. Достатъчно 
е да кажем, че докато през 1914/15 учебна година във 
всички видове обучение в Русия бяха обхванати 10 ми-
линка 588 хиляди души, в СССР през 1965/66 учебна 
гедина броят на учащите се е около 72 милиона души. 
В страната е въведено задължително осемгодишно об-
разование, в резултат на което училищното образова-
ние стана не само право, но и задължение, продикту-
вано от прогреса на икономиката и културата на со-
циалистическото общество. През новата петилетка ще 
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бъде завършено в основни линии преминаването към 
всеобщо средно образование на младежта. Характерно 
е, че системата на обучение и образование при социа-
лизма е неразривно свързана с живота, с практическа-
та дейност, а това значи, че в процеса на учението се 
постига онова единство на научнопознавателната и 
трудовата практическа дейност, върху основата на кое< 
то единствено е възможно формирането на хармонич-
но развита личност.

В СССР расте бързо мрежата от вечерни и задочни 
средни училища за работническата и селската младеж, 
от средни специални и висши учебни заведения, раз-
вива се системата на професионално-техническото обу-
чение, както и системата на обучение в нови професии 
и повишаване на квалификацията непосредствено в 
производството. Расте броят на'разните видове курсо-
ве, школи и институти за усъвършенствуване на профе-
сионалната подготовка по най-различни отрасли.

Важен елемент на духовната култура, който допри-
нася за прогреса на личността, е изкуството. Като на-
прави изкуството достояние на народа, социализмът го 
постави в служба на самоутвърждаването на личност-
та, на нейното всестранно развитие. Сетивната кон-
кретност и образността, емоционалността и достъпност-
та правят социалистическото изкуство могъщо средство 
за формиране на новия човек. Не напразно М. Гор-
ки наричаше литературата и изкуството човекознание, 
а за задача на писателите и художниците считаше въз-* 
питанието на социалистическия човек.

Имайки голяма познавателна стойност, изкуството 
обогатява духовния свят на човека, доставя му с нищо 
несравнима естетическа наслада. Високата идейност и 
нравственост и истинският хуманизъм на социалисти-
ческото изкуство му позволяват да спомага за форми-
рането на политическите, мирогледните и нравствените 
позиции на личността, при това то възпитава високи 
идейни и нравствени принципи не със сухия език на 
плакатите или лозунгите, на цифрите или нравоучения-« 
та, а със силата на положителния пример, разкриван 
в ярка, привлекателна художествена форма, със силата 
на езика на чувствата, език, достъпен и близък на все-
ки. Без излишен шум, без досада истинското произве-
дение на изкуството завладява човека неусетно и по- 
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степенно и като го завладее, го води слбд себе си, учи 
го, кара го да размишлява за смисъла на живота, за 
великите дела на хората в новото общество, за собст-
вената си роля в тези дела. То възпитава най-възвишен 
хуманизъм, вдъхновява за подвизи, които прославят на-
рода и родината, преподава уроци по вярност към ви-
соките идеали на комунизма и неизкоренима омраза 
към неговите врагове.

Истинското изкуство възпява любовта към индуст-
риалния труд, към работническата среда, f към съвре-
менната техника, без което е немислим съвременният 
работник. То възпява любовта към земята, към поезия-
та на селския труд, без които е немислим истинският 
земеделец. То възвеличава науката и човешкия разум, 
възпява поезията на научните търсения, без които е 
немислим истинският учен-интелигент. Произведенията 
на изкуството, се казва в програмата на КПСС, „иг-
раят голяма идейновъзпитателна роля, развиват у съ-
ветския човек качествата на строител на новия свят. 
Те са призвани да служат като източник на радост и 
вдъхновение за милиони хора, да изразяват тяхната во-
ля, чувства и мисли, да служат като средство за тях-
ното идейно обогатяване и нравствено възпитание“.

Социалистическото изкуство се отличава със своята 
партийност, революционност и непримиримост към зло-
то, с любовта си към човека на труда. Грижовното от-
ношение към най-добрите традиции на световната кул-
тура се съчетава в него с гърсенето на нови пътища и 
средства за отразяване на революционната действител-
ност, с жизнената правда и оптимизма.

Отразяването на живота в цялата му пълнота, слож-
ност и многообразие, в трудностите и противоречията 
му, в острите конфликти и драматични ситуации, в ра-
достта от победите и мъката от грешките и пропуски-
те — такова е социалистическото изкуство, изкуство, 
което възпитава. Нашият живот, нашият път към но-
вото общество е радостен» но и трънлив. В тоя живот 
преобладават светлите тонове, които не изключват и 
тъмни петна. Да възпроизведе правдиво нашия живот, 
поради неуспехите и пораженията да не губим истори-
ческата перспектива и увереността си в тържеството на 
нашето велико дело — ето към какво се стреми наше-
то социалистическо изкуство; Именно по този път 
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то печели най-блестящите си победи. Могат да се при* 
ведат много примери и факти в потвърждение на тази 
мисъл. Но нима в примерите е работата? Патосът на 
изграждането на новото общество, героичният характер 
на нашия съвременник беше и си остава главна тема 
на нашето изкуство.

Известно е колко голяма е силата, с която въздей- 
ствува образът на положителния герои. От него се 
вдъхновяват в живота си много съветски хора и от то-* 
ва, доколко значителни са тези образи, доколко близки 
са те на съветския човек, в значителна степен зависят и 
неговите качества. Именно тези образи носят на хора-
та могъщ заряд от дълбоки мисли и възвишени чувст-
ва, именно те са способни да ги вдъхновят за подвиг, 
да обогатят духовния свят на човека.

Разбира се, истинският художник не може и не е 
длъжен да отминава противоречията и трудностите на 
своето време и на своето поколение, той не може и не 
бива да не тревожи, да не безпокои човешкия разум и 
човешката душа. Но при все гова той не бива да губи 
вяра в живота» в своето време, в своето поколение, не 
бива да отминава настоящето, да губи главната тен-
денция на развитието, той трябва да вижда бъдещето ц 
да се бори за него с всичката сила на таланта си.

Партията, се казва в резолюцията на XXIII конгрес 
на КПСС, очаква от творческите работници нови значи-
телни произведения, които да покоряват с дълбочината 
и правдивостта на отразявания живот, със силата и 
идейния си патос, с високото си художествено майстор-
ство, които да помагат активно за формирането на ду-
ховния облик на строителя на комунизма, да възпита-
ват у съветските хора високи морални качества, пре-
даност към комунистическите идеали, чувство на граж-
данственост, на съветски патриотизъм и социалистиче-
ски интернационализъм.

3. Създаване на научен мироглед. 
Необходимостта от борба 
с вражеската идеология

Научният, марксистко-ленинският jAupoeAed е строй-
на и цялостна система oil  възгледи за света — приро- 

359



оата и обществото, за законите на тяхното развитие, за 
пътищата на тяхното познание и преобразуване. Това 
е специфична форма на духбййата дейнбёт “на хората, 
специфична форма на отразяване на действителността, 
изразяваща отношението на човека към заобикаляща* 
та го природа и социалната среда. В основата на науч-
ния мироглед лежи една дълбока обществена потреб-
ност — потребността на човека да се ориентира в окол-
ната действителност, потребността да я опознава и 
преобразува в свой интерес и за своите цели.

Научният мироглед е диалектико-материалистиче- 
ският мироглед, тъй като той изхожда от признаването, 
че светът е материален, от признаването, че той непре-
къснато се изменя и развива. Той е комунистически ми-
роглед, защото е неразривно свързан с борбата за ви-
соките идеали на комунизма; нещо повече, самият тон 
е възникнал върху основата на борбата на работниче-
ската класа и на всички трудещи се за социализъм и 
комунизъм. Като обосновава теоретически борбата на 
трудещите се. научният мироглед е същевременно ком-
пас, ориентир, който им сочи пътя към избавянето от 
експлоатацията и от всякакъв вид потисничество, пъ-
тя към пълно икономическо и социално 
истински щастливо бъдеще.

. Още в условиятаФормиреге J
иа научния мироглед научният мироглед

равенство, към

на социализма 
става господ- 

ствуващ, става достояние на значи-
телен брои хора, които са челната, най-съзнатепната 
част на обществото. А в условията.на комунистическото 
строителство се създава'" обективна?необхобгшхагт —той 
да се овладее от всички без изключение труженици на

Това се разбира от само себе си, защото извънредно 
сложните аялячм- на комунистическото строителство мо-
гат да решават само високосъзнателни хора, които са 
овладели законите на развитието на обществото, хора, 
които се ориентират добре във вътрешните и междуна-
родните работи, представят си ясно стоящите пред 
страната задачи и вземат э тяхното решаване най-не- 
посредствено, най-активно участие. Г)вл а дява него н а 
научни? ммрпцрп, гтихид наложително и поради съвре- 
менния-науцно-технически ппогрес. бурното развитие на 
естествознанието, постиженията на което изискват не 
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само дълбоко мирогледно осмисляне, но и широка ми-
рогледи а подготовка на природоизследователите. И 
най-после ^научният мироглед е изключително остро 
идеологическо оръжие в борбата против идеалистичен 
ския и религиозния мироглед, в борбата срешу нашите 
идеологически противници,

И условията на комунистическото строителство въз-
никва не само настоятели^н^обхолчм.^гт г.лл и речена 
възможност всеки «лен на пбшрлтштгп да се издигне 
до равнището на научния възглед за действителността. 
Огромните социално-икономически и културни преобра-
зования, които бяха резултат от победата на социализ-
ма в нашата страна, ликвидирането на социалното и 
националното потисничество, широкого развитие на со-
циалистическата демокрация, извънредно големите по-
стижения на народното образование, науката и култу-
рата са именно оная реална основа, която позволява 
ца се възпитават всички трудещи се в духа на научния 
мироглед.

кНаучниян мчрпглед се формира върху огнпиятя ма 
марксизма-ленинизма като стройна система от Фило-
софски. икономически и сопиално-политически възгле- 
пц. Следователно да овладеем научния мироглед, зна- 
^чи преди всичко да усвоим основните положэиия ия 
уарксизма-ленинизма и не само да ги усвоим, нп _и ля 
се научи^Г7Га~УЪ^"зползваме^.т1щдцески н непоспелстш 
ната си практическа дейност.

*ТъйПГато научният мироглед е диалектико-матеоиа- 
листичсски, решаващо значение за неговото формиране 
има марксистко-ленинската философия — диалектиче- 
ският и историческият материализъм. Именно филосо-
фията на марксизма, като методологическа основа на 
научния мироглед, въоръжава човека с научен метод, 
с начин на подход към разнообразните явления в при-
родата на социалния живот. По такъв начин тя позво-
лява на човека да направи правилна, принципиална 
оценка на заобикалящите го събития, да разбере свое-
то място в живота, в решаването на стоящите пред об-
ществото задачи и да постъпва съответно. Формирайки 
отношението на човека към света, философията съще-
временно го учи да действува, вдъхва му увереност във 
възможността да опознава и преобразява света.

Лз çp пд"°дпва поуптят мпрпгп<а.п амяии пя се or * 
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ладява и марксистко-ленинската икономическа теория»
Като разкрива закономерностите на движението в ре-
дцав ащатд.?лбл a ci на човешката дейност — областта
на материалното производство, тази теория дава въз-
можност; на^ човека да организира икономическия ^жи-
вот и върху тази основа да преустрои в собствен ин-
терес цялото многообразие от обществени отношения.
Неоценима помощ на човека в неговата практическа

Идейност оказва и теорията на научния комунизъм, коя-
то не само разкрива картината на светлото общество на
бъдещето, но и сочи конкретните пътища за неговото
изграждане.

  Необходим елемент на научния мироглед са най-
важните постижения на природознанието. Тези пости-
жения съставляват природо-научната основа на миро-
гледа, разкриват законите на развитието на природа-
та, позволяват на човека да подчинява природните про-
цеси, да използва за свои цели огромните богатства.
Така че формирането на научния мироглед означава
овладяване както на основите на марксистко-ленинска-
та теория, така и на основите на природните науки. Са-
мо в единство, в неразривна взаимна връзка марксиз-
мът-ленинизмът и природознанието дават научна сис-
тема на възгледите за действителността.

Формиранею на научния мироглед в хода на кому-
 истическото строителство е закономерен процес, който
се извършва върху основата на създаването на матери-

 лно-техническата база на комунизма, на формирането
 па комунистически обществени отношения. То се осъ-
ществява от цяла система идеологически организации
и учебни заведения (общообразователното, средното и
висшето специално училище, системата на партийна про-
света, народните университети на културата и т. н.).

Съществена черта на научт/я ми-
роглед е атеизмът — непримири-
мостта към разните видове рели-

гиозни предразсъдъци и вярвания. Ето защо формира-
нето у всички членове на обществото на научен, кому-
нистически мироглед е неразривно свързано с атеистич-
ното възпитание на личността.

Съветският съюз е първата в света страна с масов
атеизъм: повечето му граждани завинаги се освобо-
диха от религиозния опиум. Но религията в нашето
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общество оше съществува, тя държи в своите мрёжи 
известна част от гражданите, а към това никак не бива 
да се отнасяме равнодушно.

Понякога още се среща мнението, че религията 
е безвредна и че с течение на времето тя сама щё 
изчезне. Но вредата от религията е огромна. Вярата 
в бог, в задгробен живот отвлича вярващите от реша-
ването на насъщните земни проблеми, пречи им да 
участвуват активно в живота на обществото, парализи-
ра волята им, лишава ги от перспективи. Религиозните 
обреди — пости, кръщавки, причастия, умиваие, раз-
личните суеверия, знахарството и т. н., причиняват го-
ляма вреда на здравето на вярващите. Религиозният 
морал с неговата проповед за непротивене притъпява 
у вярващите класовия усет, чувството за бдителност. 
Да не говорим, че като се кланя на бога, вярващият 
чисто и просто ограбва себе си, обеднява своя живот! 
Затворил се в тесния мъничък свят на вярата, обградил 
се от света с религиозните забрани, той отминава ра-
достите в живота, отминава кипящите човешки стра-
сти, великите постижения на съвременната култура.

Освен това вярата съвсем не е частна работа на 
вярващия, защото той живее не на някакъв необитаем 
остров., а сред съветски хора, и като общува с тях, вол-
но или неволно става разсадник на религиозни пред-
разсъдъци. Особено опасно е въздействието на вярва-: 
щия върху децата. Да накараш детето да вярва не е 
мъчна работа, но да му върнеш отново душевното спо-
койствие, радостта от земното битие, да го освободиш 
от лепкавите мрежи на религията е много по-трудно.

В отношението към религията се наблюдава и друга 
крайност: какво толкова ще се церемоним с църквата 
и поповете, да свалим кръстовете от божите храмове, 
да ги превърнем в клубове или най-малкото в храни-
лища на зеленчуци — и край на религиозните вярва-
ния. Обаче такива методи могат само да оскърбят вяр-
ващите, да ги озлобят, но съвсем няма да изкоренят 
тяхната вяра. Освен това не бива да забравяме, че 
Конституцията на СССР гарантира на гражданите сво-
бода на съвестта и че не е позволено да се нарушават 
съветските закони.

Закономерният процес на приближаване на съвет-
ското общество към комунизма е обективна основа 
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за преодоляване на религиозните отживелици. Самият 
живот, практиката на нашето строителство, огромните 
постижения и грандиозните планове, животворният 
творчески дух, успехите на науката, техниката и кул-
турата нерядко карат вярващия да се събуди от кош-
марния религиозен сън. Затова привличането на труде-
щите се към активно участие в икономическото и кул-
турното строителство, към управление на държавата 
е основното средство за преодоляване на религиозните 
отживелици.

Същевременно обективният процес на изграждане-
то на комунизма не ще доведе автоматично до изкоре-
няване на религиозните вярвания. За постигането на 
тази цел е необходимо образцово организирано атеи-
стично възпитание в семейството, училището, трудовите 
колективи, необходима е системна научно-атеистична 
пропаганда.

Съдържание на атеистичното възпитание, негова 
цел е разпространяването на научните, материалисти-
ческите знания сред масите и освобождаването на вяр-
ващите от влиянието на всякаква религия, от всякакви 
суеверия и предразсъдъци. Дълбока научност и аргу- 
ментираност, популярност и достъпност, системност и 
организираност — такива са основните особености на 
научно-атеистичната пропаганда.

Трудната задача за атеистично възпитание е задача 
не само на специалистите-атеисти. Тя може да бъде
решена успешно само със съвместните усилия на се-
мейството и училището, на партийните и държавните 
организации, на

Борбата 
с буржоазната 

идеология

цялата съветска общественост.
Създаването на научен мироглед, 
както и комунистическото възпи-
тание изобщо, непременно предпо-
лага борба с буржоазната идеология.

1 жестоки поражения в политическите.Като претърпя 
включително и въоръжените, сражения, понасяйки по-
ражение след поражение в икономическото съревнова-
ние със социализма, империализмът залага сега глав-
но на борбата в областта на идеологията, води бясно 
настъпление срещу идеологическите позиции на социа-
лизма. Да защити капиталистическия строи, да разху-
бави фасадата на неговата остаряла сграда, да задър-
жи трудещите се маси в плен на буржоазните идеи и 
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същевременно да опорочи социалистическия строй, да 
опровергае марксизма-ленинизма, да предизвика недо-
верие в идеите на комунизма, в политиката на социа-
листическите страни — такива са задачите на идеоло-
гическото настъпление на империалистическата бур-
жоазия.

Теоретиците на империализма полагат максимум 
усилия, за да обновят остарялото си идеологическо 
оръжие, да замаскират някак, да прикрият липсата на 
идеи у империалистическата буржоазия; които биха мо-
гли да привлекат народните маси и с това да отслабят 
влиянието на комунистическите идеи върху тях. Днес 
не са чак толкова много хората, конто вярват на при-
казките за „народен капитализъм“, за „държава на 
всеобщото благосъстояние“, какъвто бил съвременният 
капитализъм. Ето защо на бял свят се появяват нови 
концепции, най важната от които е буржоазната тео-
рия за „единното индустриално общество“. Според та-
зи теория капитализмът сега бил изчезнал, бил сменен 
от „индустриалното общество“, в което нямало класо-
ви противоречия и закономерностите на което се опре-
деляли само от прогреса на техниката, но съвсем не и 
от характера на обществените отношения, от формите 
на собственост. А всъщност прогресът на техниката, 
нейното използване, степента на нейното служене на 
хората се определят, както видяхме, от характера на 
социалния строй и затова прогресът на техниката в ус-
ловията на капитализма е източник на нови свръхпе- 
чалби за шепата монополисти, източник па бедствия за 
милионите трудещи се.

Политиците и теоретиците на империализма виждат 
главната си задача в това, да пренесат идеологическа-
та борба непосредствено в територията на СССР и со-
циалистическите страни, да въздействуват върху съз-
нанието на съветските хора, да внедрят в него чужди 
на нашия строй, на нашия начин на живот идеи и прин-
ципи, използвайки за тази цел най-изостаналата част 
на съветското общество. Особени надежди те възлагат 
на съществуващите в социалистическите страни отжи-
велици на миналото — националистическите и религи-
озните предразсъдъци, индивидуализма и жаждата за 
трупане на богатства. Като се стремят да съживят те-
зи отживелици, те се опитват да използват някои ела- 
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бости, присъщи още на част от съветските хора, като 
например стремежа към разкош, прекомерното тщес-
лавие, долната завист, корисголюбието, преклонението 
пред парите, вещите и т. н.

Ето защо комунистическото възпитание на трудещи-
те се непременно предполага непримирима борба с идео-
логията на реакционния империализъм. Всяко омало-
важаване на борбата с буржоазната идеология означа-
ва отслабване на позицията на социалистическата идео-
логия и непоправимо наврежда на комунистическото 
строителство, на формирането на новия човек.

Тази борба е толкова по-необходима, защото сега се 
разшири мрежата на каналите за проникване на бур-
жоазната идеология в нашето общество. Милионите ра-
диоприемници, по които съветските хора могат да слу-
шат ден и нощ предаваните от буржоазните радиостан-
ции пропагандни материали, пълни със злобни кле-
вети срещу социализма, и разни сплетни и тънко за-
маскирани лъжи за нашата действителност и възхва-
ляване на буржоазния сгрой, на буржоазния начин на 
живот. Стотиците хиляди туристи от буржоазните стра-
ни, десетките филми, при избора на които ние далеч 
не винаги сме взискателни, книгите и пиесите със съм-
нително съдържание —всичко това, разбира се, се от-
разява отрицателно върху мирогледа на известна, не-
достатъчно компетентна по въпросите на теорията част 
от съветските граждани, особено от младежта.

Комунистическата партия смята за своя задача да 
води борба против буржоазната идеология, да освобо-
ждава народните маси от влиянието на всичкц^ видове 
и форми на буржоазните иден, навици и нрави, да раз-
пространява сред масите напредничавите идеи на марк-
сизма-ленинизма, идеите на научния комунизъм.

4. Трудовото възпитание

Сърцевина Овладяването на комунистическия, 
на комунистическото науЧНИЯ мироглед означава не гг 

възпитание мо да се знаят законите на разви-
тието на действителността, но и да могат да се използ-
ват тези закони за практическото преобразование на 
природата и обществото, за осигуряването па непрекъс- 
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у ат обществен прогрес. А преобразованието на дейст- 
вителността, изграждането на новото, комунистическо
общество са възможни само в процеса на градивната
трудова дейност на човека, само в процеса на утвърж-
даването на комунистическия труд и затова трудовото
възпитание, възпитаването на комунистическо отноше-:
ние към труда, е най-важната съставна част във фор-
мирането на новия човек. Нещо повече, трудовото въз-
питание е основата, сърцевината на комунистическото
възпитание, тъй като в труда се. развиват всички ин-
телектуални, нравствени и естетически качества на чо-
века. Бёз творческия труд е невъзможен както прогре-
сът в производството, техниката и културата, така и
развитието на самия човек. „Подготовката на човека
за трудова дейност, възпитаването на любов и уваже-
ние към труда... — се казва в резолюцията на XXII
конгрес на КПСС — е същината, сърцевината на цялата
работа по комунистическото възпитание.“

Възпитаването на
уважение към всеки

полезен труд —
главното

в трудовото
възпитание

Главното в трудовото възпитание
е възпитаването на уважение към
всеки вид общественополезен труд,
както физически, така и умствен,
преодоляването ^на аристократич-
но-пренебрежителното отношение

към физическия труд, както и на еснафското отноше-
ние към умствения труд като към някакво леко, безпо-
лезно занятие. Съчетаване на умствения и физическия
труд в производствената дейност- на хората — такава е
генералната линия на партията в преобразяването на
характера на труда, във възпитаването на комунисти-
ческо отношение към труда, във формирането па но-
вия човек-

В съветската страна се заличават различията меж-
ду хората на умствения и физическия труд, но, за съ-
жаление, понякога все още се срещат представите, че
умственият труд е чист, бял, лек труд, а физическият
труд — неблагодарен, черен труд, някакъв втори сорт
труд. При това се забравя, че и единият, и другият
труд не са еднородни. Трудът на секретаря, който
свързва по телефона хората с началника, регулира по-
тока от посетители при него, видите ли, бил умствен
труд, а трудът на работника при една извънредно сло  
на машина бил чисто физически труд.
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Ние говорим много за атомния в^ек, понякога пре-
много наблягаме на бъдещото производство, в което 
предназначението на човека щяло да бъде да натиска 
копчетата. Но добре е известно, че никакъв автомат не 
ще може да замени професиите, в които намира израз 
топлината на човешката душа, доброто му сърце, сър-
дечността и вниманието, тънкият му художествен вкус. 
Можем ли например да си представим поне за минута 
робот при леглото на някой болен, изпълняващ ролята 
на медицинска сестра или на болногледачка? Разбира 
се, човек ще се избави от тежкия, изтощителен труд, и 
това ше стане в недалечното бъдеще. Но това няма 
да сгане нито днес, нито утре. Не бива да чакаме соб-
ственото си копче при автомата, а да работим настой-
чиво, творчески там, където ни е поставило общест-
вото.

Социализмът избави труда на личността от дисцип-
лината на глада, направи го свободен, творчески труд. 
Пред човека са открити широки пътиша, най-разпооб- 
разни възможности. Тези пътища са толкова много, те-
зи възможности са толкова големи, че понякога свят му 
се завива на човека. Това особено важи за младежта, 
която още не познава живота, която е възторжена и 
енергична. Защо обществото да не помогне на човека, 
особено на един младеж, при избирането на трудовия 
му път, съобразявайки се с личните му качества и за-
ложби? Не може да се каже, че това сега не се върши. 
За това се старае семейството, за това се грижат учи-
лището и трудовият колектив. Но често тази работа 
се върши изобшо, без строг индивидуален подход, без 
да се държи сметка за възможностите на човека.

Много фактори влияят върху избора на професията: 
и трудовите условия, и размерите на работната запла-
та, и популярността на професията, и нейната важност, 
и собствената склонност, и съветите на други хора. Об-
ществото създава обществено мнение за професиите: то 
умее да привлича вниманието към онези от тях. които 
са най-важни на даден етап от неговото развитие. Но 
волно или неволно обществото понякога забравя да 
възпитава любов към скромните, обикновените, но все 
пак твърде важни и необходими професии.

Ние говорим много н с основание за космонавтите, 
учените, конструкторите, артистите, администраторите, 
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награждаваме ги с ордени при всяка кръгла годишни-
на, отпечатваме портретите им, даваме им много пари, 
но понякога забравяме, че всичко, което са постигнали, 
те дължат преди всичко на обикновения тоудов човек: 
на работника в производството, на селянина, който от-
глежда житото.

Труд рабочего, 
хлеб крестьян — 

на этих дв\ X о.-ях 
кагит я время на всех скоростях, 
и сертится

жизнь вся1.

(В. Маяковский)

До неотдявна в немилост у мнозина пропаян листи 
и възпитатели бяха и голяма група професии, свързани 
с обслужването на населението.

Комунистическата партия направи много вгжна 
стъпка, като обърна вниманието на обществено^. та 
върху сферата на обслужването, и това вече дава «<о- 
лсжнтелни резултати. И областта на обслужването 
трябва да има и вече има свои таланти: законодатели 
на модите и на добрия вкус, майстора на прическата и 
на елегантния костюм. Радост и добро настроение но-
сят на хората представителите на областта на бито-
вото обслужване.

В края на краищата въпросът не е в самите про-
фесии, а в отношението към груда, към професията, към 
професионалното майсторство. Ето защо във възпита-
нието, особено на младото поколение, е необходимо да 
се обръща внимание не толкова на това, какво да стане 
човек, колкото на това, какъв да стане.

Можеш да си и дипломиран инженер, но да си него-
ден инженер. Ясно е, че по-добре е да бъдеш добър 
работник, отколкото лош инженер.

Във всяка професия има добри и лоши работници. 
Ето защо за-възпитаването на уважение към една или 
друга професия, нужна и полезна на обществото, тряб-
ва да се говори не за професията изобщо, а за най- 
добрите работници, за хората на тази професия. Мо-
же би няма професия, която да не крие възможности 
за творчество, размишления и усъвършенствуване. От-

J (Трудът на работника, хлябът на селяните — на тези две 
оси се върти времето с всички скорости и целият живот се върти.) 

24. Научен комунизъм 369



ту* и задачата — не просто, да обучим човека на една 
или друга професия — това не е трудна работа, а да се 
стремим той да овладее до съвършенство тази профе-
сия, да стане творец в избраната област, да работи за-
дълбочено.

Възпитаване на уважение към мисленето, към ония, 
както отбелязва един читател на „Комсомольская прав-
да“, 15 милиарда неврони, „които жадуват за рабо-
та“ — това е то уважение към своята професия, ут-
върждаване на безграничността на професионалното и 
общото усъвършенствуване. Да се твори, да се мисли 
може и трябва почти навсякъде, във всяка, голяма и 
малка, работа: за добрия, за мислещия работник напри-
мер стругът значи не по-малко от уреда за учения или 
партитурата за диригента.

Дълбокото изучаване на всяка професия, анализът 
па нейните потенции, пътища и перспективи — тази е 
най-важната необходимост. Това nie помогне не само 
да се избавим по-скоро от неперспективните, нетворчес- 
ките професии, но и да разкрием творческите възмож-
ности, които се крият в една или друга професия и кои-
то далеч още не са изчерпани. Само така можем да при-
влечем хората към една или друга нужна на обществото 
професия, да получим задоволство от своя труд.

Разбира се, всяка професия има своя стандарт — 
кръг от съответни задължения. Но колко често фетиши-
зираме този стандарт и едва ли не считаме за чудак 
оня, който гори в постоянно, творческо дирене. Не ще 
и дума, тези хора причиняват известно Оезпокойство на 
околните, на ръководството. На едни това се харесва, 
на други, свикнали със спокойния си живот, не се ха-
ресва. Именно на равнодушието на тези привържени-
ци на спокойствието се натъква понякога творческото 
търсене. Поради това новаторът понякога изразходва 
огромна енергия, за да пробие тази стена на равноду-
шието, да прокара своето ново откритие, да го постави 
в служба на хората. Да събаряме тази стена на равно-
душието навсякъде и всякога, да дадем път на новато- 
рите и творците — такова е едно от важните условия 
за възпитаване на творческо, комунистическо отношение 
към труда.
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5» Нравственото възпитание1

Възпитаването на комунистическа нравственост (мо-
рал) е процес, в който трудещите се си изясняват същ-
ността на комунистическия морал, неговите основни из-
исквания и принципи, а главното — процес, в който се 
формира отговарящо на тези принципи поведение на 
човека, формират се негови привички и нрави, чертите 
на неговия характер. Нравственото възпитание е важ-
на съставна част на комунистическото възпитание. Ут- 
върждаването на принципите на комунистическия мо-
рал, доброволното спазване на правилата на комуни-
стическия съвместен живот са една от важните задачи 
за формирането на новия човек. Преди да говорим за 
възпитаването на комунистически морал, необходимо е 
да изясним какво представлява той, какви са неговите 

Комунистическият 
морал <

принципи и изисквания.
Комунистическият морал е спра-
ведлив, благороден морал, изра-
зяващ интересите и идеалите не на

група експлоататори, а на огромната част от хората — 
на цялото трудещо се човечество. Този морал не въз-
никна на празно място: той наследи най-добрите по-
стижения на нравствения прогрес на човечеството.

Той възприе обикновените общочовешки норми на 
нравственост, конто хората са изработвали в борбата 
срещу нравствените пороци и които векове наред са 
преминавали от поколение на поколение. Отйрай време 
се е считало например за нравствено да се поддържа 
общественият ред, да се защищават животът и здра-
вето на хората от насилници и нарушители на обще-
ственото спокойствие, да се уважават по-възрастните и 
да се оказва внимание на жената, да се помага на бол-
ните или пострадалите от стихийни бедствия и т. н. 
Без тези елементарни норми на морал обществото не 
би могло нито да съществува, нито пък особено да се 
развива: то по нищо не би се различавало тогава от 
животинското стадо.

Тези елементарни норми на човешкия съвместен жи-
вот при капитализма безсрамно се потъпкваха, обезо-
бразяваха и приспособяваха от експлоататорите към 

1 В раздела са използвани материали на Д. А. Кикнадзе«
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собствените им интереси. В условията на социализма 
тези норми са правило за поселение на мнозинството 
от хората, а при комунизма ще се ьревърнат въз все-
кидневен навик на всеки член на осщестаото. „Кому-
низмът превръща обикновените норми на нравственост 
и справедливост, се казва в програмата на КПСС — 
които при господството на експлоататорите се изопа-
чаваха или безсрамно се погазваха, в нерушими жиз-
нени правила как го в отношенията между отделните 
лица, така и в отношенията между народите.*'

Комунистическия] морал възприе и благородните 
черти от характера и поведението на трудещите се, 
които черти се формираха в труда, в бороата им сре-
щу експлоататорите — любов към труда и нетърпи-
мост към лентяите и готовановците, братска солидар-
ност и взаимна помощ, прямота и честност, сила на во-
лята и мъжество. И не само ги възприе, но ги и обогати, 
издигна ги на ново стъпало, придаде им друго социал-
но съдържание.

По своето класово съдържание комунистическият 
морал е морал на най-прогрзсивната съвременна peso 
люционна класа — работническата класа. Той възник-
на още в недрата на капиталистическото общество: в 
основата на неговото възникване лежи потребността на 
работническата класа от определени норми и правила 
на поведение, продиктувани от нейната борба против 
капитализма, от борбата и за социализъм и обществен 
прогрес.

Зародил се при капитализма като израз на протест 
на пролетариата против експлоатацията и неравенство-
то, като израз на стремежа му да утвърди правила на 
човешкия съвместен живот, базиращи се върху отно-
шенията на дружба и другарство, сътрудничество и 
взаимопомощ между свободни от експлоатация хора, 
комунистическият морал става господствуваш с уни-
щожението на капитализма и възтьржествуването ма 
новото, социалистическото общество. А с победата на 
комунизма по цялата земя, когато хората завинаги ще 
се освободят от експлоатацията и ще се избавят от 
етическия баласт на миналото, той ше стане един и 
единствен, в пълния смисъл на думата общочовешки 
морал.

Комунистическият морал е най-прогресивният мо-
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то бъдеще.

Основни принципи 
на морала 

на строителя 
на комунизма

що друго освен

рал, най-високото постижение на етическата мисъл на 
човечеството. И това е така, защото той е подчинен на 
интересите на класовата борба на пролетариата — 
наи-прогресивната класа, подчинен е и на интересите на 
борбата за възгьржествуването на най-прогресивното 
общество на земята. Комунистическият морал следова-
телно изразява обективната закономерност на истори-
ческия прогрес, историческата необходимост от дви-
жение на човечеството към новото, комунистическо-

Комунистическата нравственост на-
мери израз в моралния кодекс на 
строителя на ком у низ ма, форму-
лиран в програмата на нашата 
партия. Моралният кодекс не е ни- 
р от основните принципи, от които

трязва да се ръководи човек, изграждащ новото, ко-
мунистическото общество.

Комунистическият морал е подчинен на интересите 
на класовата борба на пролетариата; негово съдър-
жание и негов? цел е борбата за укрепване и завър-
шване на комунизма. От гледна точка на комунисти-
ческия морал нравствено е онова поведение на чове-
ка, което допринася за движението на обществото към 
комунизма; а онова, което пречи на това движение, е 
безнравствено, аморално. Следователно борбата за но-
вото общество е не само основна цел на комунистиче-
ския морал, но и критерий за нравствената оценка, 
при това критерий научен, обективен, тъй като той из-
разява обективната тенденция на развитието на човече-
ството. Научността на комунистическия морал се проя-
вява още и в това, че негова теоретическа основа е 
марксизмът-ленинизмът, единствено научният миро-
глед.

Като разкрива съдържанието на комунистическата 
нравственост и обобщава постиженията на етическия 
прогрес на човечеството и особено най-добрите черти 
на поведението на хората в процеса на изграждането 
на социализма и комунизма, моралният кодекс съдър-
жа следните основни нравствени принципи:

креданост към комунизма, любов към социалисти-
ческата родина, към сбраните на социализма;
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добросъвестен труд за благото на обществото: кой-
то не работи, не трябва да яде;

грижи на всекиго за запазване и умножаване на об-
щественото богатство;

високо съзнание за обществен дълг, нетърпимост към 
нарушенията на обществените интереси;

колективизъм и другарска взаимна помощ: един 
за всички, всички за един;

хуманни отношения и взаимно уважение между хо-
рата: човек за човека е приятел, другар и брат;

честност и правдивост, нравствена чистота, просто-
та и скромност в обществения и личния живот;

взаимно уважение в семейството, грижи за възпита-
нието на децата;

непримиримост към несправедливостта, тунеядство- 
то, нечестността, кариеризма, користолюбието;

дружба и братство между всички народи на СССР, 
нетърпимост към националната и расовата неприязън;

непримиримост към враговете на комунизма, мира и 
свободата на народите;

братска солидарност с трудещите се от всички стра-
ни, с всички народи.

Разбира се, различните принципи на моралния ко* 
декс нямат еднакво значение в живота и развитието 
на обществото, в поведението на отделния човек. Нэй-
важни от тях са предаността към комунизма и непри-
миримостта към неговите врагове, комунистическото 
отношение към труда и обществената собственост, чест-
ността и правдивостта, колективизмът и хуманността, 
социалистическият патриотизъм, готовността самоотвер-
жено да се защищават завоеванията на социализма и 
интернационализма. Именно тези главни принципи опре-
делят преди всичко нормите, правилата за поведение на 
хората в обществото, техните представи за добро и зло, за 
чест и безчестие,

Възпитаване 
на съветски 
патриотизъм 

и пролетарски 
интернацио-

нализъм

са

за справедливост и несправедливост 
Патриотичното чувство, т. е. лю-
бовта към родината има историче 
ски характер и се изменя с изменя-
нето на класовата природа на об-
ществото. Истински носители на 
патриотизма са трудещите се кла- 
били и си остават защитници на ин-си, които винаги

тересите на родината, привърженици на нейната неза-
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висимост. Защото загубването на независимостта озна-
чава потискане на трудещите се не само от „собстве-
ните“ им, но и от чуждестранните експлоататори, с 
което естествено те никак не могат да се примирят. 
Характерно е, че трудещите се съчетават любовта си 
към родината с омразата към експлоататорскнте кла-
си. Стремеж да се освободят от експлоатацията, да 
имат свое собствено отечество — такава е основната 
черта на патриотизма на трудещите се в условията на 
класово-антагонистичното общество.

Що се отнася до експлоататорскнте класи, по-спс- 
циално до буржоазията, те нямат нищо против да блес-
нат с патриотични лозунги, но техният патриотизъм 
често пъти е външен, мним патриотизъм. Те използват 
патриотизма, за да отвлекат трудещите се от класова-
та борба и спекулирайки с патриотичните им чувства, 
да ги направят съучастници в осъществяването на 
своите завоевателски цели. А когато работата опре до 
печалбите, пише В. И. Ленин, „буржоазията продава 
родината и влиза в търгашески сделки против своя 
народ с каквито щете чужденци“.1

Нашата родина има богати патриотични традиции, 
които са се създали в многовековната борба с чужде-
странните поробители. Като наследи най-добрите па-
триотични традиции на миналото, съветският социали-
стически патриотизъм ги обогатява със завоеванията на 
революцията, със завоеванията на социализма. Рево-
люцията и социализмът дадоха на трудещите се истин-
ски свободно отечество; ето защо в съветския патрио-
тизъм любовта към родината — към руската земя, ор-
ганически се слива с любовта към социалистическия, 
съветския строй.

Важна особеност на съветския патриотизъм е, че в 
него националната гордост, любовта към националната 
ни култура, към традициите и езика органически се 
съчетава с любовта и предаността към многонационал-. 
ната държава — Съюза на съветските социалистически 
републики. Разбира се, на русина е мила неговата Ру-
сия, с нейните безкрайни простори, пълноводни реки, с 
нейния народ; на грузинеца повече му харесва негова-
та република — люлка на една от най-старите циви-

1 В. И. Ленин. Съч., т. 28, стр. 10.
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лизации, с нейните планини, бурни рекички и топло 
море; украинеиът без съмнение предпочита степните 
простори на Украйна и т. н. Но и на русина, и на гру- 
зинеца, и на украинеца, и на представителите на десет-
ките други народи на нашата стрлна най-скъпи, най- 
близки са интересите на съветската родина, нейното 
светло настояще и още по-щзстливо бъдеще. Именно 
затова всички те, ръка за ръка, заедно отбиваха наше-
ствието на четиринайсетте империалистически държави 
и на вътрешната реакция през голините на граждан-
ската война, заедно градиха гигантите на първите пе-
тилетки, като създаваха икономическата мощ на стра-
ната, заедно се сражаваха герогски против германофа- 
шистките орди през великата Отечествена война.

Тук обаче стигаме до още еднз важна особеност па 
съветския патриотизъм — до неговата неразривна връз-
ка с пролетарския интернационализъм. Съветският па-
триотизъм е чужд на националните и расовите предраз-
съдъци, на буржоазния национализъм и великодържав- 
ния шовинизъм. В него любовта към социалистическа-
та родина е неразривно свързана с любовта към всич-
ки социалистически страни, с уважението към другите 
големи и малки нг.роди, с чувството на братска класо-
ва солидарност с работническата класа и трудещите 
се в другите страни. „Като възпитава любов у съ-
ветския народ към отечеството си — се казва в про-
грамата на КПСС, — партията изхожда от това, че с 
образуването на световната социалистическа система 
патриотизмът на гражданите на социалистическото об-
щество се въплъщава в предаността и верността към 
родината, към цялата общност на социалистическите 
страни. Социалистическият патриотизъм и социалисти-
ческият интернационализъм органически включват про-
летарската солидарност с работническата класа, с тру-
дещите се от всички страни.“

Основа на единството на съветския патриотизъм и 
пролетарския интернационализъм е служенето на тях-
ната единна цел — на борбата против капитализма и 
утвърждаването на земята на ноеото, комунистическото 
общество. Изграждането на комунизма в СССР, от една 
страна, е велик патриотичен дълг на съветския човек. 
Но, от друга страна, това е и много важен негов ин-
тернационален дълг, защото колкото по-успешно се из-
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граждат социализмът и комунизмът в една или друга 
страна, толкова по-исезателен е приносът й в интерна-
ционалната борба за победата на комунизма в нял 
сеят . Ето защо интернационалното сплотяване на тру-
дещите се от социалистическите страни, постоянното 
укрепване и развитие па това единство са сега извън-
редно важна задача.

Разрешаването на тази задача става още по-необ-
ходимо, згщэто в международното комунистическо дви-
жение, в социалистическата система се очертаха се-
риозни разногласия, които се изразиха в съживяване 
на националистическите и великодържавните настроения 
в някои комунистически партии.

Утвърждаването на принципите на съветския па-
триотизъм и интернационализма в съзнанието на хо-
рата не става ст само себе си, а изисква всекидневно 
възпитаване и симовъзпитаване, непримирима борба 
срещу космополитизма — равнодушието към родината, 
към историята, традициите и националната й култура, 
както и срешу национализма — проповядването на 
национална изключителност, култивирането на прене-
брежение и особено на омраза към другите народи.

При социализма нс съществуват нито икономически, 
нито класови корени на национализма, обаче отделни 
негови прояви още не са изживени. Това намира израз 
в разкрзеяването и идеализирането на миналото на една 
или друга наш.я, в замазването на социалните проти-
воречия в историята на народите, в противопоставянето 
местните интереси на общодържавните интереси, в на-
личието на тенденции към национална изолираност н 
изключителност, на отживели времето си нрави и оби-
чаи.

В процеса на построяването на комунизма върху 
основата на по-натагьшния разцвет и сближение на 
нациите, на тяхното все по-разширяващо се икономиче-
ско, политическо и културно общуване, на съвместния 
труд за благото на социалистическата родина, в резул-
тат от въздействието на социалистическата действител-
ност и възпитателната работа на партията и дър.чса- 
вата тези отживелици постепенно се преодоляват и 
всеки член на обществото се прониква с дълбоко съз-
нание за своя интернационален дълг.

За да се възпита любов към родината, необходимо 
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е всеки съветски човек добре да познава нейната при-
рода, нейната история и нейната култура, традициите 
на своя народ, неговите трудови и бойни подвизи. Упо-
рит и настойчив труд, постоянно учение, общуване със 
съотечествениците, съвместно решаване на стоящите 
пред страната задачи — такъв е главният път за въз-
питаване на съветски патриотизъм. Възпитаването на 
патриотизъм е възпитаване на чувство за дълг към ро-
дината, на стремеж» потребност с всички сили да съ- 
действуваме за нейния успех, да даваме своя принос 
според силите си за укрепването на нейното икономиче-
ско и военно могъщество. Това е възпитаване на съзна-
ние за превъзходството па социализма над капитализма, 
съзнание за неограничените възможности на новия 
строй.

Сега във връзка със заплахата от нова световна вой-
на от страна на империалистическата реакция голямо 
значение придобива военно-патриотичното възпитание — 
възпитаване на любов към Съветската армия и Съвет-
ския ^флот, уважение към почетната професия на воина, 
който трябва да осигури мирния труд на съветските 
хора, да опази великите завоевания на социализма от 
посегателствата на неговите врагове, готовността му 
да защищава съветската родина и социалистическите 
страни с оръжие в ръка, да отдаде на родината всич-
ките си сили, а ако стане нужда, и живота си. Нашата 
страна, която векове е водила борба против чужде-
странните поробители, има богати военно-патриотични 
традиции. Да пазим тези традиции, да ги развиваме» да 
възпитаваме с тях младото съветско поколение — е 
важна задача на комунистическото възпитание.

Отживелиците 
на капитализма 

и пътншата 
за тяхното 

преодоляване

В резултат от победата на социа-
лизма и от огромната възпитател-
на работа на партията принципите 
на комунистическата нравственост 
влязоха здраво в живота на пове- 
чето от членовете на обществото.

Но в съзнанието на известна част от съветските хора 
все още се срещат отживелици на капитализма. Сред 
тях има и лентяи, които избягват общественополезния 
труд и водят паразитен начин на живот; има и алчна 
за богатство, егоисти и бюрократи, които пренебрегват 
обществените интереси и поставят над всичко собстве-

378



ното си „аз**; има и прахосници на народния имот, на-
рушители на трудовата дисциплина и обществения ред:

Прието е наличието на антиобществени възгледи и 
постъпки да се обяснява с това, че социализмът въз-
никва от капитализма който носи в новото общество 
своите традиции и привички; а тъй като съзнанието в 
своето развитие обикновено изостава от битието, есте-
ствено е, че традициите и привичките на старото доста 
дълго се срещат в съзнанието и делата на хората от 
новото общество. 7е се обясняват и с влиянието на бур-
жоазната идеология, която с всички средства се опитва 
да въздействува върху съзнанието на съветските хо-
ра, да съживи в него буржоазните нрави и предраз-
съдъци, да култивира сред тях потребителски, утили- 
тарни възгледи за живота и стандартите на буржоаз-
ния свят.

Всичко това, разбира се, е правилно. Същевременно 
не можем да признаем за правилно обяснението на 
аморалните явления в нашето общество само с влия-
нието на капитализма. Подобно обяснение волно или 
неволно ни обезоръжава в борбата с антиобществени-
те явления. Ето защо при анализа на антиобществени-
те мисли и постъпки не бива да се ограничаваме само 
с влиянието на капитализма, а трябва да изследваме 
всестранно цялата съвкупност от причините за тях-
ното съществуване. Само в такъв случай може да на-
мерим ефикасни пътища за тяхното преодоляване.

Едва ли можем да се съмняваме, че наред с отжи-
велиците в нравствения живот на хората, както спо-
лучливо отбелязва писателят А. Медински, ние имаме 
и собствени „отживелици“, коренът на които е в не- 
дозрелостта до известна степен на икономиката на со-
циализма, в извращаването и нарушаването на зако-
ните на общественото развитие, в недостатъците в ор-
ганизацията на труда, почивката и бита на хората 
и т. н. Нима не води до нарушения или престъпления 
например отслабването тук и там на контрола върху 
размера на труда и потреблението? Далеч не последна 
роля тук играят и недостатъците във възпитателната 
работа, във възпитаването на младото поколение, по- 
специално в семейството и училището. Не винаги още 
нарушаването на съветските закони и норми на нрав-
ствеността се осъждат от широката общественост, без 
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което е невъзможна успешната борба с назадничавите 
възгледи и постъпки.

Отживелиците на капитализма пречат сериозно на 
комунистическото строителство. Хората, заразени сте-
зи отживелици, нарушават нормалния труд и почивка-
та на съветските хора, посягат върху собствеността 
на народа и на отделни граждани, внасят раздор в се-
мейния живот и т. н. А при rcBä отживелиците на ми-
налото са необикновено трайни, те не отмират от само 
себе си и тегнат над умовете на хората още дълго вре-
ме след като изчезнат породилите ги социални условия. 
Ето защо комунистическата партия гледа на борбата с 
отживелиците на миналото, с проявите на буржоазния 
морал, с остатъците на частнособственическата психи-
ка като на съставна част от работата по комунистиче-
ско възпитание.

„Необходимо е — се казва в резолюцията на XXIII 
конгрес на КПСС — да се води последователна борба 
против аполитичността, частнособственическите отживе-
лици и еснафските настроения, против проявите на ни-
хилистично отношение към идеалите и завоеванията на 
социализма.“

Нерядко се чуват гласове да се засилят репресивни-
те мерки спрямо нарушителите на нормите на комуни-
стическия морал. Разбира се, принудителните мерки са 
необходими, особено към злостните нарушители на об-
ществения ред, обаче само с принудителни мерки не 
може да се реши задачата. Главното тук е точният ана-
лиз на причините за едно или друго отрицателно явле-
ние, премахването на тези причини, целенасочената,си-
стемна възпитателна работа. Решаващо средство за 
преодоляване на отживелиците на миналото са градив-
ният труд, активното участие на всички членове на об-
ществото в изграждането на комунизма, както и упо-
ритата просвета, постоянното повишаване на общообра-
зователното и културното равнище.

В преодоляването на отживелиците на миналото го-
ляма роля играе съветската общественост: партийните, 
комсомолските и профсъюзните организации, всеки 
съветски човек. Въздействието на общественото мнение, 
критиката и самокритиката, приятелското осъждане на 
антиобществените постъпки постепенно стават главни 
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средства за изкореняване на проявите на буржоазните 
възгледи, нрави и обичаи.

Когаго се борим с отживелиците на миналото, тряб-
ва постоянно да имаме предвид, че човешките отноше-
ния са твърде сложни и многообразни. Макар в со-
циалистическото общество те «и отношения по същност-
та си да са отношения на единство, това единство не 
изключва противоречията. Понякога отношенията на 
хората придобиват драматичен и дори трагичен харак-
тер и при това те имат напълно ясни причини: недо-
статъци от материален характер, любов и омраза, рав-
нодушие и грубост, лична скръб и битови неуредици, а 
понякога и съзнание зя собствено несъвършенство. Да 
имаме предвид сложността на човешките отношения, 
многообразието на човешките характери и съдби, на-
стойчиво да изкореняваме всичко, ксето е остаряло, 
което пречи на човека да расте, да се развива, да се 
движи напред, ксего пречи за прояьяване на творче-
ството и инициативата на хората, да воюваме за исти-
ната и справедливостта, против нечестността и злото, 
да намираме в човека доброто начало, да търсим пъ-
тища към неговото сърце, към чувствувата и душата 
му, ако щете, това е именно да възпитаваме комуни-
стическа нравственост. Като помагаме на човека да се 
освободи от лошото и нищожното, трябва да му пред-
ложим в замяна нещо хубаво, добро, полезно. Въпро-
сът в края на краищата е не безкрайно да поучаваме 
човека: не лентяйствувай. не пиянствувай, не кулиган- 
ствувай и т. н., а да му дадем време, възможности и 
работа по сърце.

Изкореняването на отживелиците на миналото е не-
разривно свързано с изкореняването на еснафството. 
Но трябва да имаме предвид, че еснафството се про-
явява не в тесните панталони и „шотландската*4 бра-
да. не в свръхмодерната прическа или увлечението по 
туиста, както понякога оше си мислим, а в неверието 
в човека, в недобрата представа за него, в подозрител-
ността към хората, в стремежа да се затвориш в мъ-
ничкия свят на своите житейски грижи, в забравянето на 
красотата и величието на нашия човек, на нашето об-
щество.

Възпитаването на комунистическа нравственост е не-
разривно свързано с решаването на задачите по из- 
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граждането на комунизма. Именно в процеса на актив-
ното участие в него, в процеса на развитието на кому-
нистическите начала в икономическия и политическия 
живот, под въздействието на цялата система за възпи-
тателна работа се формира висока нравственост. При 
изграждането на комунистическите форми на обще-
ствено устройство все по-силно се утвърждава комуни-
стическата убеденост и идейност в труда и живота, във 
взаимоотношенията на хората се извършва постепенен 
процес на превръщане идейните"убеждения в привични 
норми на комунистическия съвместен живот.

Нравственост и знания... Тяхната
НиЯ^нанияСТ безспорна връзка е била открита 

още от буржоазната етическа ми-
съл. Но тя не успя да отговори на въпроса, ка'къв е ха-
рактерът на тази връзка, дали всяко знание води до 
морално усъвършенствуване и всеки морален успех 
укрепва силата на интелекта. И това не е случайно, за-
щото нерядко знанията в буржоазното общество са из-
точник за лесна печалба, а лесната печалба и користта 
осакатяват моралното съзнание на хората. Следовател-
но науката тук си остава настрана от етическото усъ- 
вършепствуване и до известна степен му противостои. 
От една страна,-работническата класа в условията на 
капитализма в по-голямата си част няма достъп до зна-
нията, но същевременно тя е носител на високи нрав-
ствени принципи. От друга страна, ония, които имат 
знания, разпространяват ги и отдават своя интелект в 
служба на користта и лесната печалба, са привърже-
ници и на капиталистическия морал.

Задачата да се превърнат знанията в инструмент за 
морално усъвършенствуване. ди се съединят знанията 
и нравствеността, да се подчинят на пелите за хармо-
нично развитие на човека е една от важните и сложни 
задачи на социалистическата революция. Основа за по 
стигането на това единство е трудът, практическата 
дейност при изграждането на новото общество. Само 
трудът свързва здраво знанията и нравствеността, съз-
дава възможност да се използват научните знания за 
високите комунистически идеали.

Знанията служа( като ориентир за поведението на 
човека в неговите всекидневни постъпки и работа; съ-
щевременно високите принципи на комунистическата 
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нравственост изискват да се придобиват такива имен-
но знания, които спомагат за прогреса на човечеството, 
а главно учат трудещите се правилно да ги използват 
в интерес, а не във вреда на човека. Именно в това се 
проявява единството между знанието и нравствеността.

Подвигът, стремежът да се направи всичко за въз- 
тържествуването на новото дело все повече стават 
всекидневие на съветските хора. Чудесните подвизи на 
космонавтите, които овладяват незнайните космически 
пространства, подвизите на първооткривателите на при-
родни богатства, подвизите на строителите и учени-
те — творци на нова техника, на работниците и селя-
ните, владеещи тази техника, са високоиравствени.

Естествено, за извършването на тези подвизи са 
нужни дълбоки и всестранни знания. Но само знания-
та не са достатъчни, защото подвигът е практика, той 
е труд, който предполага не само знания, но и умение 
да се използва! тези знания. Подвигът е чудесна сплав 
на труд, знания и нравственост.

Има хора, които изобщо считат, че всякакви раз-
съждения за единство на знанията и нравствеността са 
неоснователни. Всъщност, разсъждават тези хора, има 
ли научно обоснован критерий за нравствеността на 
една или друга постъпка? „Нима има уред — пише в 
писмо до в. „Комсомольская правда“ инженер С., — 
който може да измери ценността на човешката постъп-
ка, да претегли добро ли е тя или зло. И оттук прави 
извода: „Моралът, сравнен с науката, не е нищо пове-
че от беден роднина, лишен от миналото си могъщество 
и достойнство.“

Разбира се, прогресът в морала външно може и да 
не е толкова очебиен и ефективен, както прогресът на 
науката. Но нима от това са загубили „могъществото 
и достойнството си“ ония прости принципи на висока 
нравственост, които трудовите хора са изработили през 
вековете в борбата с потисниците и моралните поро-
ци? А нима социализмът, като е възприел тези прости 
норми на нравственост, не утвърди нови принципи на 
морал, които станаха основа на живота на повечето съ-
ветски хора, на тяхното могъщество и достойнство? 
А нима марксизмът и В. И. Ленин не формулираха оня 
обективен, научен критерий, който позволява „да пре-
теглим“ човешките постъпки, да различим доброто от, 
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злото? „В основата на комунистическата нравственост 
лежи борбата за закрепване и пълно осъществяване на 
комунизма“* 1 — казва В. И. Ленин. Така, че добро е 
онова, което спомага за движението на човечеството 
към новото общество. Важно е да подчертаем, че В. И. 
Ленин свързваше неразривно възпитаването на комуни* 
етическа нравственост с обучението и образованието, 
той считаше комунистическата нравственост за основа 
на обучението и образованието. Да придобиват знания 
не от скука, не за собствено удоволствие, а за утвърж-
даване на новото общество и усъвършенствуване прин-
ципите на комунистическата нравственост — ето какво 
изискваше В. И. Ленин от младежта. Истинският ко-
мунист според Ленин не е само високообразован, но 
и високонравствен човек. „Трябва — пише В. И. Ле-
нин — цялата работа по възпитанието, образованието 
и учението на днешната младеж да бъде възпитава-
не у нея на комунистически морал.“2

Подценявайки нравствеността, споменатият другар 
С. надценява знанията и особено математическите зна-
ния. »... Математиката — пише той — повече от ети-
ката възпитава у човека честност.“ Или: „От съвремен-
ните възгледи за устройството на вселената и за при-
родата на човека следват твърди изводи за поведение-
то на хората ..А всъщност добре е известно, че хора 
с едни и съши възгледи за вселената и природата се 
придържат нерядко към право противоположни нрав-
ствени принципи. И това е така, защото ефектът от въз-
действието на науката върху нравствеността (имаме 
предвид природните науки, които не оказват непосред-
ствено влияние върху морала) зависи от класовата 
принадлежност на личността, от нейния мироглед. 
Именно мирогледът, марксистката наука показва на 
човека как да използва знанията, накъде да ги насочи: 
към добро или зло за хората.

Надценяването на знанията в ущърб на нравстве-
ността нанася на възпитанието сериозни вреди. Но не 
по-малко вредно е и подценяването на знанията при 
етическото усъвършенствуване на човека, твърдението, 
че ако човек е безнравствен, никакви знания не ще го 

1 В. И. Ленин Съч, т. 31, стр. 292—293.
1 В. И. Ленин. Съч., т. 31, стр. 238.
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направят истински човек. Приблизително така разсъж-' 
дава един от героите в пиесата на А. П. Чехов „Ива-
нов“: ако един посредствен подлец бъде приобщен към 
културата и науките, той ще стане гениален подлец. 
Разбира се, няма стадо без мърш$: и в нашето съвет-
ско семейство се срещат хора, които и знанията не мо-
гат да ги оправят. Такъв човек формално е грамотен, 
притежава немалки познания, но се затваря в кръга на 
своето собствено „аз“ и не желае да види нищо наоко-
ло освен своите знания. Този човек понякога счита за 
необосновани етическите изисквания към него от страна 
на обществото. Ако той е овладял, да речем, физика-
та, химията или математиката, а освен това обича и 
музика, театър, литература, обществото трябва да бъде 
доволно от тези негови познания и няма право да иска 
от него високи нравствени дела. А всъщност никакви 
знания не освобождават човека от морална отговор-

Потребностнте 
като фактор 

за поведението 
на човека

HOCT.
Постигането па единство между знания и нравстве-

ност е важна задача на комунистическото възпитание.
Да бъде възпитан човек в духа на 
принципите на комунистическата 
нравственост, значи да се създадат 
у него навици за поведение в обще-

ството, коиго да отговарят на тези принципи.
А от какво зависи поведението на човека?
Човек е съзнателно същество и неговото поведение, 

неговите дела и постъпки придобиват осъзнат, целена-
сочен характер. Преди да действува в съзнанието си. 
човек създава идеалния образ на действието който, 
предшествува практическото му поведение. Но непо-
средствен източник на този идеален образ, а в послед-
на сметка и на практическото поведение на човека са 
неговите потребности. Осъзнатата потребност се превръ-
ща в съзнателна цел, опираща се на знанието, интере-
са, желанието и т. н., които непосредствено управляват 
поведението на човека.

Разглеждането на потребностите като основен фак-
тор в поведението на човека съвсем не намалява зна-
чението на психическите актове. Но тези актове стават 
подбудител на сила па поведението само защото в тях-
ната основа лежи една или друга потребност. Потреб-
ностите са вътрешната, присъща на самия човек, m
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можем така да се изразим, земна основа на всички сти-
мули на човешкото действие.

Обстоятелството, че в поведението на човека идеал-
ните стимули играят значителна роля, съвсем не се 
отрича от основоположниците на марксизма. Напротив, 
те считат, че щом идеите овладеят масите, те се пре-
връщат в извънредно голяма материална сила. Но 
идеите, теориите овладяват масите само тогава, когато 
изразяват техните потребности. „Теорията се осъще-
ствява в един народ винаги само дотолкова, доколкото 
гя е осъществяване на неговите потребности ... Ще ста-
нат ли теоретическите потребности непосредствено прак-
тически потребности?“1

К. Маркс и Ф. Енгелс критикуват представителите 
на предшествуващия ги материализъм, че разглеждат 
идеалните мотиви в поведението на човека като послед-
ни и единствени причини за обществените събития, дме- 
сто да изследват какво се крие зад тях, какви са под- 
будителните сили на тези идеални подбудителни сили, 
че те не са стигнали до разбирането на обществено-исто-
рическата практика с оглед за задоволяване потребно-
стите като основа на човешката дейност. „Хората — 
пише Ф. Енгелс — свикнали да обясняват действията 
си със своето мислене вместо със своите потребности 
(които при това наистина се отразяват в главата, сти-
гат до съзнанието) .. .“2

Твърдението, че потребностите са много важен фак-
тор за поведението на човека, ни най-малко не нама-
лява определящата роля на социалната среда, особено 
на материалното производство в развитието на човека, 
включително и_ на неговите потребности. Именно про' 
нзводствого, социалните условия са първопричината и 
крайната основа на поведението на човека. Но произ-
водството няма друг начин да въздействува върху чо-
века, върху неговото поведение освен чрез потребно-
стите. Производството създава материал за задоволя^ 
ване па потребностите, а така също и форми за тях-
ното задоволяване и с това (чрез потребностите и тях-
ното задоволяване определя разнообразните актове на 
човешкото поведение, на човешката активност. Произ-

1 К. Маркс и Ф. Енгелс, Съч., т. I, стр. 408.
* К. Маркс н Ф. Енгелс, Съч., т. 20, стр. 483.

386



водството поражда у потребителя потребности и с то-
ва стимулира (пак чрез потребностите) трудовата, по-
литическата и духовната активност на човека, насоче-
на към създаване на предмети — на средства за задо-
воляване на тези породени у него потребности.

Изхождайки от казаното, бихме могли да си пред- 
cf авим системата от фактори, въздеиствуващи върху 
поведението на човека, по следния начин: естествена и 
обществена среда (производство, класови и други со-
циални отношения, идеология и съответствуващи й'ин-
ститути и организации, система на възпитание, култу-
ра и др.), потребности (материални, духовни и др.), 
осъзнаване на потребностите (във формата на интере-
си, желания, стремежи, цели и т. н.), мотивация за дей-
ствие, решение да се действува, действие.

В тази система от фактори първичната, решаваща-
та роля принадлежи на обществената среда, която е 
не само първоизточник на формирането на потребно-
стите, но и условие за тяхното задоволяване. Потреб-
ностите възникват в резултат от взаимодействието меж-
ду човека и средата, те са резултат от въздействието 
на средата върху човека. Последно звено в системата 
на подбудителни фактори е действието (поведението), 
в което се реализира решението и което отново е насо-
чено към средата с цел да бъдат задоволени потреб-
ностите.

Всички звена на системата от фактори за поведе* 
нието на човека са взаимно свързани и си взаимодей- 
ствуват. Средата поражда потребностите; потребности-
те на свой ред — особеностите на индивидуалното съз-
нание във формата на определени интереси, желания, 
стремежи, влечения, цели и т. н. Съзнанието предизвик-
ва мотивиране. Мотивирането — решение. След реше-
нието идва действието. А действието, бидейки насоче-
но върху средата, я измейя; при това се изменя и са-
мата личност, тъй като изменената среда поражда но-
ви потребности; новите потребности — ново съзнание. 
Всяко звено на системата въздействува не само върху 
следващото звено, но и върху причината, която го е по-
родила. Например съзнанието, възникнало върху осно-
вата на потребностите, само влияе върху формирането 
на потребностите. Потребностите посредством вече спо-
менатите звена обуславят действието, а действието оси-
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гурява задоволяването на потребностите, което на свой 
ред води до нови потребности и т. и.

Когато организираме възпитаването на човека, важ- 
но е да имаме предвид цялата съвкупност от фактори 
за човешкото поведение в тяхната взаимна връзка, а не 
да се ограничаваме само с въздействието върху негово-
то съзнание, както нерядко се прави. Например за въз-
питаването на комунистическо отношение към труда 
не е достатъчно само да знаем, че трудът е обективна 
необходимост, свещено задължение, въпрос на чест и 
геройство и т. н. Ако това беше достатъчно, възпитава-
нето на комунистическо отношение към труда би могло 
да се счита за изпълнена задача, тъй като навярно 
всеки съветски гражданин знае тези общи положения. 
Главната и крайна задача на трудовото възпитание е 
тъкмо в това, да се превърне трудът в навик, мотив на 
трудовата дейност да бъде потребността от самия труд 
за благото на обществото. Същото може да се каже и 
за крайната цел на нравственото възпитание, която се 
състои в това нормите на комунистическия морал, из-
пълнявани сега от съзнанието за дълг, а понякога и по 
принуда, да се изпълняват от вътрешна подбуда, т. е. 
изпълняването на тези норми да стане вътрешна по-
требност на всеки човек.

Тъй като потребностите са основа-
та на човешкото поведение, фор-
мирането на разумни и здрави по-
требности е задължително условие 
за формирането на комунистиче-
ска нравственост. Това се разбира 
ащото нравствеността характеризи-

ра нормите и правилата за поведение на хората в об-
ществото, тяхното отношение един към друг, към ко-
лектива, обществото и т. н.

Възпитаването на потребностите не е някакъв едно-
кратен акт, а сложен и продължителен процес, обхва-
щащ буквално целия живот на човека: от раждането 
до смъртта му, тъй като с растенето, с развитието на 
човека се изменя мястото му в обществото, изменят се 
целите и стремежите му, което е немислимо без фор-
мирането на съответни потребности, без коригирането 
им, без отказа от едни и придобиване на други потреб-
ности.

Възпитаването 
на потребностите — 

важно средство 
за нравственото 

възпитание

от само себе си,
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Основа на нравственото възпитание е формиранет  
не на всякакви, а само на разумни и здрави потреб-
ности, върху основата на които само е възможно пове-
дение, отговарящо на високите принципи на комунисти-
ческата нравственост.

Тъй като потребностите се пораждат чрез предмета,
явлението (материално или духовно), а също и чрез
формите на човешкото общуване и човешката дейност,
важно е да се създават такива предмети, да се въвли-
чат хората в такива форми на дейност, коиго да въз-
питават у тях ония потребности и интереси, които от-
говарят на високите комунистически идеали. Да се пре-
доставят на разположение на човека съответните мате-
риални ценности, както и предмети на духовното про-
изводство — такова е задължителното условие за фор-
мирането на потребностите. При това важно е всеки
да се научи не само рационално да използва обществе-
ните ценности, но и да създава, да твори тези ценности,
т. е. да участвува напълно според силите и възмож-
ностите си в общественополезния труд.

Социалистическото общество води и занапред ще
води борба с разхитителите на народната собственост
с ония, които не съизмерват своите потребности със
собствения си принос в общественото богатство, които
се стремят да задоволяват потребностите си за сметка
на обществото или околните. Оня, който не се труди;
ляма право да задоволява нуждите си.

В процеса на възпитаването на потребността от
груд, която е основата за задоволяване на всички дру-
ги потребности, последните придобиват необикновена
нравствена висота, която единствена е способна да усъ--
вършенствува всички физически и духовни качества на
човека. Най-дълбокият смисъл на цялата възпитател-
на работа, писа А. С. Макаренко, се състои в „подбора
и възпитаването на човешките потребности, в довежда-
нето им до оная нравствена висота, която е възможна
само в безкласовото общество и която единствено мо-
же да подтиква човека към борба за по-нататъшно
усъвършенствуване“.

Разбира се, в условията на социализма не всички
членове на обществото са се научили да съизмерват
своите потребности със задълженията си, с обществе-
но полезната си дейност. Неумението или нежеланието
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да се съизмерват потребностите със собствения си тру-
дов принос е една от най-важните непосредствени при-
чини за аморализма, а често и за престъпността. И на-
истина нима неумерените потребности не пораждат та-
кива аморални черти в поведението на личността като 
користолюбието и алчността за богатства, нездравата 
страст към притежаване на вещи, нечестността, карие- 
ризма и егоизма, пренебрежението към интересите на 
околните, такива престъпни деяния като кражбата, взе-
мането на подкуп и т. и.

Борбата с аморализма и престъпността предполага 
преди всичко усъвършенствуване на системата за кон-
трол върху размера на труда и размера на потребле-
нието. Ония, които постоянно менят работата си за по- 
голяма заплата, лентяите, безделниците, любителите на 
лекия и празен живот с неумерени потребности трябва 
да бъдат ограничени в благата, че дори и съвсем ли-
шени от такива: при това касае се не само за величи-
ната на работната заплата, но и за задоволяването на 
потребностите от жилище, лечение, почивка, за предо-
ставянето на духовни блага. Същевременно тази бор-
ба предполага и голяма възпитателна работа по фор-
миране на разумни и здрави потребности, на ония имен-
но потребности, конто единствено могат да бъдат осно-
ва на високо нравствено поведение.

Формирането на потребностите е задача на кому-
нистическата партия и социалистическата държава, на 
семейството, училището, трудовия колектив и цялата 
съветска общественост.

Основите на истински човешките потребности се по-
лагат в семейството, от най-ранно детство. За съжа-
ление родителите не винаги придават на този важен 
въпрос необходимото значение. Колко често, заслепе-
ни от любовта си към децата, те ги глезят, правят 
жертви, лишават се понякога от най-необходимото са-
мб* и само да задоволят и най-малките им прищевки, 
не ги учат да съобразяват своите нужди с възможно-
стите на семейния бюджет, с обществените възможно-
сти, не ги учат да уважават потребностите на другите. 
0 резултат* незабелязано израстват възрастни бездел-
ници, готованци, гуляйджи, които предявяват неосно-
вателни изисквания към обществото, макар че самите 
т^ още не са направили нищо за обществото. Слабост-
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та към вещите и увеселенията эасланя пред тях жи-
вота в цялото му величие и многообразие, заглушава
всички други човешки потребности. Така израства мо-
ралният изрод, а понякога и престъпникът.

Семейството в тясно сътрудничество с училището,
производствения колектив и обществеността има задъл-
жението да формира у хората потребност от труд и
знания, от общуване с други хора, от извършване да
благородни постъпки, без което е немислимо възпита-
ването на високи нравствени качества. Известно е на-
пример, че знанията облагородяват човека, повишават
културата му, възпитават любов към природата, към
другите хора и народи. Голямо е значението на фор-
мирането и задоволяването на естетическите потреб-
ности в нравственото формиране на личността. Възпи-
таването у човека на потребността да изгражда живо-
та по законите на красотата е същевременно възпита-
ване на човек-колективист, който добре чувствува и съз-
нава красотата на човешкия труд, хармоничните, истин-
ски човешките отношения между хората. Немаловаж-
но значение в нравственото формиране на човека има
и формирането на потребността от движение, от физи-
ческо усъвършенствуване. Занятията с физическа кул-
тура и спорт възпитават упоритост и настойчивост, сме-
лост и умение да се преодоляват трудностите, закаля-
ват волята и характера.

Голямо значение във формирането на поведението
на^човека, в неговото нравствено възпитание има об-
ластта на обслужването, която е съчетание на различ-
ни отрасли на стопанството и културата. Една от гру-
пите на тези отрасли (търговията, общественото хра-
нене, жилищно-комуналното стопанство и др.) задово-
лява предимно материалните потребности на личността.
Друга група (просвета, здравеопазване, култура и из-

 куство и т. и.) се специализира в задоволяване пре-
димно на духовните и други нематериални потребности.

Възпитателното значение на институциите от вто-
рата група е общоизвестно и не се нуждае ог разяс-
нения. Колкото до институциите от първата група, тях-
ната възпитателна роля за съжаление не е оценена как-
то трябва. А всъщност н тук високата култура на об-
служването, естетическата привлекателност и стегнатата
организация, внимателността, вежливостта н компетент-
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костта на обслужващия персонал, навременното н каче-
ствено изпълнение на поръчките и т. н. се отразяват 
благотворно върху формирането на добри вкусове 
и привички у потребителите, на висока култура, възпи-
тават у тях eci етически вкусове, помагат за рационал-
но организиране на бита, позволяват да се запази здра-
вето на хората, доброто им настроение, пестят време, 
което може да бъде използвано за задоволяване на дру-
ги, и преди всичко на духовните потребности, за възпи-
танието на децата и т. н. Работниците от областта на 
обслужването играят немаловажна роля за формира-
нето на висока култура на взаимоотношенията между 
хората. Именно те трябва да утвърждават принципите 
на радушие и гостоприемство, на сърдечност и душевна 
топлота, които открай време са присъщи на народите 
на нашата родина.

Формирането на здрави и разумни потребности пред-
полага борба с вредните потребности, задоволяването 
на които често пъти води до постъпки, несъвместими с 
изискванията на комунистическата нравственост. Да 
вземем например пиянството, което е огромно социално 
зло. Да не говорим, че пиянството само по себе си е 
аморално, води до нарушения на производствената дис-
циплина, трови живота и бита на хората, разрушава 
семейството, води най-после до тежки престъпления.

Нашият социалистически строй разполага с всички 
възможности, за да надвие това, както и всяко друго 
зло. Би било обаче погрешно да считаме, че изкореня-
ването на тази вредна потребност ще стане от само се-
бе си, автоматично. Тя не може да бъде изкоренена и 
само с принудителни мерки, макар, разбира се, те да 
са необходими. Главното е на тази, както и на другите 
нездрави потребности да бъдат противопоставени истин-
ски човешките потребности, да се формират тези потреб-
ности, да се създават условия за тяхното задоволяване. 
Формирането на високи духовни потребности и рацио-
налното използване на свободното време за тяхното за-
доволяване е една от най-важните задачи на нравстве-
ното възпитание.

Комунистическото общество, което сега успешно с<* 
създава от дружното семейство на съветските народи, 
ще осигури пълна хармония между потребностите и по-
ведението на човека. И това ше бъде постигнато, защо- 
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то, от една страна, истински човешките потребности ше 
станат достояние на всички и на всеки; от друга стра-
на, самото поведение на човека в духа нс високите 
принципи нг комунистическата нравственост те се пре-
върне в наложителна потреоно^т. Истинското величие и 
красотата на човека те се изразяват в необикновеното 
богатство на не;овите способности и потребности и в 
произтичащото от тях съвършенство па поведението му.

G. Естетическото възпитание

Естетическите качества и вкусове, умението да се 
разоира и създава прекрасното в изкуството и в живо-
та, да се изгражда животът по законите на красотата 
е задължителна черта на всестранно развития човек.

Човек по рождение притежава само някои естетиче-
ски чувства, склонност към художествено творчество, 
но тези чувства не се проявяват от само себе си, те тряб-
ва да се формират, да се възпитават. „Естетическото 
чувство — пише В Г. Белински, — което човек получа-
ва от природата, трябва да се издигне до степента на 
естетически вкус, който се придобива с изучаване и раз^ 
внтие." Задачата на естетическото възпитание е имен-
но да формира естетическите способности, естетически-
те вкусове и навици на личността.

Естетическото възпитание е преди всичко възпитава-
не на художествени чувства и емоции у човека. Но то-
ва съвсем не значи, че естетическото е лишено от инте-
лектуалния момент. То винаги е интелектуално, но зна-
чението на емоционалната страна в изкуството е особе-
но юлямо и именно емоционалната окраска прави при-
влекателно и особено достъпно дълбоко идейното инте-
лектуално съдържание, което е присъщо на истинските 
произведения на изкуството. Естетическото възпитание 
следователно е възпитаване на разума и чувствата, на 
разума чрез чувствата. Особено голяма е ролята на 
естетическото в социалистическото общество, което съз-
дава за широките трудещи се маси благоприятни въз-
можности да създават художествени ценности и да се 
ползват от тях. При това с успехите на комунистическо-
то строителство ролята на естетическото в обществения 
живот, ролята на изкуството и литературата ще расте 
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все повече и повече, Ето защо комунистическата партия 
придава изключително голямо значение на естетическо-
то възпитание на трудещите се. В съвременните усло-
вия, се казва в програмата на КПСС, партията непре-
станно ще се грижи „за естетическото възпитание на 
всички трудещи се, за формиране на висок художествен 
вкус и културни навици у народа. Художественото на-
чало още повече ще одухотвори труда, ще украси бата 
и ще облагороди човека.**

Развитите естетически вкусове и навици, основани 
върху научния мироглед, проникнати от висока идеи-; 
вост, облагородяват човека, обогатяват го, правят жи-
вота му по-интересен, по-съдържателен, обуславят емо-: 
ционалното отношение към действителността. Те дават 
възможност на човека да различава прекрасното от без-
образното, да утвърждава прекрасното в труда и- живо-
та, дв разбира истинското предназначение на художе-
ствените ценности и не само да разбира, но и да ги съз-
дава, да ги твори. Възпитаването на естетически навици 
и вкусове е необходимо още и защото те позволяват на 
човека да създава прекрасни предмети и продукти на 
труда, без които животът и всестранното развитие на 
човека са немислими. Естетическото начало все по-ши-
роко и по-здраво влиза в труда, живота и бита на съ-
ветските хора. Предявявайки по-високи естетически из-
исквания към продуктите на труда, хората трябва съ-
щевременно да реализират тези изисквания в своя труд, 
което е възможно само при наличието на развити есте-
тически навици и вкусове. Следователно естетическите 
навици и вкусове са нужни не само на художника, кой-: 
то създава произведения на изкуството, но и на всеки, 
който създава материални ценности.

Важно средство за възпитаване на естетическите 
вкусове е изкуството. Изкуството отразява красотата на 
природата, ритъма и хармонията на извършващите се 
в нея процеси, изобилието от чудесни цветове и звукове. 
То възпява красотата на човека и на човешките отно-
шения, красотата на човешкия труд. При това естети-: 
ческото въздействие на изкуството върху човека е тол-
кова по-значително, колкото по-ярко, по-художествено 
е произведението на изкуството, колкото по-органическа 
в него е връзката на идейното съдържание със съвър-
шената художествена форма. Що се отнася до безидей- 
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ното, формалистичного, както и натуралистичного изку 
ство, то не само не възпитава, но и разрушава естети-
ческото начало. Най-ценното завоевание на художестве-
ния гений на човека е реализмът. Само реализмът, осо-
бено социалистическият реализъм, е сигурно средство 
за естетическо възпитание, за приобщаване на широ-
ките народни маси към художественото творчество. 
Критерий за естетическата ценност на социалистическо-
то изкуство е верността към ленинските принципи на 
народност и партийност, неразривната връзка с живо-
та, правдивото, високохудожественото отразяване на 
богатството и многообразието на социалистическата дей-
ствителност от позициите на комунистическия мироглед, 
борбата с всякакви прояви на враждебната буржоазна 
идеология, на формализма и естеството. Възпитател 
на художествени вкусове може да бъде само истинският 
художник, който е враг на безидейността и аполитичн 
ността, на сивотата и занаятчийството, на схематизма 
па образите и бедността, на липсата на ярка народна 
цветистост на езика.

Все по-голямо значение в естетическото възпитание 
придобива художествената самодейност, благодарение 
на която широките народни маси не само формират у 
себе си способността да разбират художествените цен-
ности, но и навици да създават такива ценности.

Нерядко мислят, че ако човек пее, танцува, свири, 
от това за никого няма никаква полза освен може би 
за дома на културата. А всъщност това съвсем не е та-
ка. Заниманията с изкуство не търпят бъбривост, нема- 
ра, грубост и затова ония неписани правила за поведе-
нието на човека, оня външен негов вид, оная акурат- 
ност. красота и хармония, които се установяват при об-
щуването с изкуството, постепенно стават норма, пра-
вило за поведението на човека в труда, бита и всеки-
дневния живот. Такава е могъщата възпитателна и ор-
ганизираща сила на изкуството.

Придобиването от всеки член на обществото на спо-
собността да създава художествени произведения ни 
най-малко не означава ликвидиране на изкуството, раз-
тварянето му в другите видове човешка дейност. Като 
специфичен вид човешка дейност, като важно средство 
за естетическо възпитание изкуството ще се запази и 
при комунизма. При това по всяка вероятност ще се за-
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пази и специализацията на хората в един или друг вид 
на художественото творчество. А това значи, че далеч 
не всеки при комунизма те стане Рафаел, Чайксвски, 
Пушкин, но, както пише К. Маркс, „всеки, у когото се 
крие един Рафаел, трябва да има възможността сьооод- 
но да се развива*’. В условията на комунизма художе-
ственото творчество ше престане да бъде привилегия на 
художниците-професионалисти, към нею uie се приоб-
щят масите, всички хора, тъй като всеки шс получи въз-
можност да развива всички, включително и естетически-
те си, способности.

Съветското изкуство е играло и играе огромна роля 
в естетическото възпитание на трудещите се, то заслу-
жи признателността и уважението на народа. Съще-
временно възпитателни ге възможности на изкуството, 
на нашите огромни естетически богатства се използват 
още далеч не напълно. Твърде често нашите художни-
ци работят „за изложба", която далеч не всеки има въз-
можност да посети, пък и това посещение много често 
е краткотрайно. Но след изложбата неголяма част от 
произведенията отиват в музея, а по-голямата им част 
на „съхранение“. В складовете на художествените фон-
дове и музеи са струпани художествени произведения за 
много милиони рубли. А защо да не бъдат изпрате-
ни те във фабрики и заводи, в домовете на културата 
и кинотеатрите, там, къдсю маса хора биха могли да 
ги гледат и да им се наслаждават? Колко много би се 
разширил кръгът на техните зрители, сферата на тяхното 
идейно и естетическо въздействие! И освен това така 
до голяма степен ще се закрие достъпът за разните 
фалшификации и имитации на изкуството, а и просто 
на нескопосните работи, които като широк поток се 
устремяват в нашия всекидневен живот.

В идеалистическата естетика се среща мисълта, че 
трудът и красотата са несъвместими, че само извън об-
ластта на производствената дейност — в изкуството, 
във фантазията и мечтите — човек може да намери 
красота.

А всъщност трудът е не само средство за съществу-
ване на човека, но и основа за формиране и развитие 
на цялото многообразие от човешки способности и каче-
ства, включително и естетическите. Нещо повече, самият 
труд съдържа възможността за материално творчество 
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по законите на красотата, която е твърде близка до чи-
сто художественото творчество, а насладата от красо-
тата на труда, от неговите продукти е твърде родстве-
на на естетическата наслада от художественото творе-
ние. Същевременно тази възможност се превръща в 
действителност само при определени социални условия, 
само тогава, когато самият производителен труд стане 
свободен и творчески.

Социализмът освободи труда, направи го за огром-
ния брой от членовете на обществото област за проявя-
ване на творческата енергия и инициатива, включително 
и на естетическото творчество. ..Трудът за тях — пише 
А. М. Горки — става изкуство и те вече виждат,’че из-
куството на техния труд изменя, преобразява родина-
та им.“

С успехите на построяването на комунизма все по- 
ясно се развива и се проявява естетическата страна на 
труда, което допринася твърде много за естетическото 
възпитание на широките трудещи се маси. А с превръ-
щането на труда в най-първа жизнена потребност при 
комунизма трудът, като запази ролята си на източник 
на средства за живота, ще стане същевременно и есте-
тическо творчество.

Във връзка със задачите на естетическото възпита-
ние нараства ролята на техническата естетика — наука-
та за закономерностите на художественото творчество в 
областта на производството и техниката. Тази наука 
издирва пътищата и средствата за създаване на хармо-
ния на формите, линиите и цветовете в трудовата дейч 
ноет на човека, а постоянното общуване с тях в проце-
са на труда би формирало у човека художествен вкус, 
би събуждало интерес към изкуството, би учило чове-
ка да разбира и цени красотата, би съдействувало за 
проникването на човека в същност! а на нещата. Към 
това трябва да добавим, че създаването на трудови ус< 
ловия, задоволяващи високите естетически изисквания, 
допринася за повишаването на производителността на 
труда и намаляване на умората, повишава работоспо-
собността.
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7. Физическо усъвършенствуване

Процесът на формиране на новия човек е немис-
лим без физическото му усъвършенствуване. Физически 
съвършен човек е преди всичко здравият човек. Зашото 
е известно, че здравето, физическо и психическо, е необ-
ходима предпоставка за трудовата и обществената дей-
ност на човека. Само здравият човек може да притежа-
ва цялото многообразие от човешки прояви, огромна 
работоспособност, способността да се наслаждава на кра-
сотата на природата» на творческия труд, да възприема 
крайно емоционално заобикалящата го действителност. 
Потребността от здраве е най-първата, най-наложител- 
ната потребност на човешкия организъм. Здравето е не-
обходимо на човека като въздуха, като храната, като 
самия живот.

Физически съвършен човек обаче е не просто здра-
вият човек. Това е човек, който умее да управлява свое-
то тяло, своите мускули, който има красива осанка, чо-
век жизнерадостен, силен, енергичен, умеещ да понася 
сериозни физически натоварвания. А колко често мно-
зина, твърде много от нас, проявявайки голямо внима-
ние към предметите на своя тоалет, към наредбата на 
жилището си, забравят за собственото си тяло, което 
нерядко затлъстява рано и се отпуска, обезобразява се 
от липсата на хубава осанка, от прегърбеността и физи-
ческата немощ! Колко често учители и родители се от-
насят равнодушно към многобройните медицински спра-
вочници и освобождават децата от физическа култура, 
без да знаят, че с това нанасят непоправима вреда на 
здравето им!

Понякога можем да чуем, че човек няма защо да 
се обременява с физическото усъвършенствуване, защо-
то при комунизма нямало да има физически труд, а 
за натискане на копчетата на автоматите са нужни съв-
сем незначителни усилия. Но докато се стигне до на-
тискане на копчетата, както изглежда, ще мине доста 
време. А освен това (ние вече говорихме за това) тру-
дът никога няма да се превърне в игра или забава и 
винаги ще изисква от човека известни усилия, както ум-
ствени, така и физически. Управлението на сложната 
техника ще изисква от човека изключително бърза реак-
ция, внимание, способност бързо да решава сложни 
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проблеми, което, без да се изключват мускулните уси-
лия сами по себе си, означава същевременно известно 
пренасяне на центъра на тежестта от обикновените мус-
кулни усилия върху нервното напрежение. А това из-
исква от човека голяма физическа подготовка. Освен 
това и при комунизма човек ще живее и ще се развива 
в сурова борба със стихийните сили на природата, а с 
развитието на науката и техниката областта на негово-
то активно въздействие върху природата ще се разши* 
рява. Все по-често и по-често той ще бъде принуден да 
работи в непривични, трудни за него условия — в горе* 
щите недра на земята, в дълбочините на океана, в без-
крайните космически пространства и, естествено, при 
тези условия от него ще се иска огромна физическа за-
калка, отлично здраве, умение да преодолява различни-
те, понякога най-непредвидени трудности.

Макар че и при комунизма трудът ще се нуждае от 
известни физически усилия, да не говорим за огромното 
нервно напрежение, тенденцията на развитието на съ-
временната техника е такава, че частта на физическия 
груд в производствения процес непрестанно се намаля-
ва. Учените отбелязващ че през последното столетие във 
връзка с прогреса на техниката процентът на изразход-
ване на мускулна човешка сила е спаднал от 15 на 3. 
А това значи, че естествената потребност от физически 
движения в трудовия процес се задоволява все по-мал-
ко, а оттук нараства опасността от увеличаване забо- 
ляванията и по-ранно застаряване на организма. Не, 
разбира се, тази опасност не бива да се преувеличава, 
както правят това някои буржоазни учени, които твър-
дят, че постепенното намаляване на физическите усилия 
в трудовия процес води до деградация на човека, до из* 
раждане на човечеството. Същевременно не трябва и 
да се пренебрегва тази опасност, тъй като простите фи-
зически усилия в процеса на производствената дейност 
може и да не са достатъчни за нормалното физическо 
развитие, а още повече за усъвършенствуването па чо-
века.

Къде е изходът? Изходът е в организирането на фи-
зическото възпитание на хората, в масовото развитие 
на физическата култура и спорта. Добре организирано-
то физическо възпитание въздействува най-благоприят- 
чо върху работоспособността на човека, компенсира не-
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достатъчните физически усилия, особено за хора, чийто 
труд не е свързан с много движения.

Физическата култура и спортът са непресъхващ из-
вор ..а здраве, бодрост и дълголетие. Редовното спорту-
ване влияе положително върху физическото здраве на 
човека, допринася за пропорционалното развитие на 
мускулатурата, за изработването на красива осанка, ле-
кота. изящност и координираност на движенията, лов-
кост и издръжливост, смелост и жизнерадост. Човек, 
който спортува, е красив, той изпъква сред околните и 
нев^чно привлича вниманието им, възбужда у тях же-
лание да станат също такива красиви и изящни. Нима 
малко младежи и девойки, след като са видели Лариса 
JlaTHHHHa или Игор Тер-Ованесян, Полина Астахова 
или Юрий Власов и много други наши знаменити спор-
тисти, va се запалвали от желанието да станат като тях, 
да постигнат също такива заоележителни успехи в 
спорта?

Спортът е немислим без рекорди, без спортни знаме-
нитости, без състезания и спортни срещи, ho главната 
цел на физическата култура и спорта в СССР не са ре-
кордите и спортните звезди, а въвличането във физкул-
турното движение на милиони и милиони хора, а в бъ-
деще — и на всички членове иа обществото. Истинска 
масовост — ето какво преди всичко характеризира на-
шата система на физическо възпитание. По това тя се 
отличава както от предишните, така и от сегашните си-
стеми.

особено голямо значение има физическото възпита-
ние иа децата и младежта, защого именно в млада 
възраст се формира човешкият организъм, именно в та-
зи възраст има възможност да се поправят някои греш-
ки на природата, да се създава физически съвършен чо-
век. Не случайно в програмата на партията се поставя 
задачата „да се осигури възпитанието — оше от най- 
ранна детска възраст — на физически здраво младо по-
коление с хармонично развити физически и духовни 
сили“.

В съветската страна има около 30 милиона физкул-
турници, от тях почти половината (13 милиона) са уче-
ници. Широко е развит студентският спорт. И все пак 
в работата по привличането към физическа култура и 
спорт на широките трудещи се маси, на младежта има 

400



още много недостатъци. Не навсякъде съществува съот-
ветна материална база, а оная, която е налице, нерядко 
поради чисто комерчески причини се използва недоста-
тъчно. Колко често могат да се видят празни стадиони 
и спортни зали, дока го множество момчета и момичета 
прекарват времето си на улицата и не знаят как да 
прекарат свободното си време В училищата и институ-
тите има още много освободени от физическа култура, 
а добре е известно, чс физическите упражнения според 
силите на човека са несбходими на всеки, без да се из-
ключват и болните. Често в увлечението за рекорди се 
забравя основната маса от хора, което нанася сериоз-
ни вреди не само на физическою възпитание, но и на 
самия спорт, на спортните постижения, защото рекор-
дите са възможни само при масовост, при широкою 
развитие на физкултурното движение. Особено е зле 
положението с привличането към спортни занимания на 
хората от средна и напреднала възраст, макар да е из-
вестно, че на спорта „всички възрасти са покорни“!

Задачата е физкултурата и спортуването да станат 
навик, любимо занимание на всеки човек, да влязат в 
неговия живот, в труда и бита му. Това е толкова по- 
важно, защото физическата култура и спортът възпи-
тават у човека високи нравствени и естетически каче-
ства: смелост, съооразителност, упоритост, чувство за 
хармония и ритъм на движенията, те са прекрасно и 
ефикасно средство за прекарване на свободното време. 
Комплексно възпитаване на физическите, духовните и 
нравствените качества на човека — такъв е пътят за 
усъвършенствуване на личността, за нейното всестранно 
развитие. „Здрав спорт — гимнастика, плуване, екс-
курзии, най-различни физически упражнения, — разно- 
странност на духовните интереси, учение, разбор, из-
следвания и всичко това по възможност съчетано!“ — 
казва по този повод В. И. Ленин в разговор с К. 
Цеткин.

8. Комунизмът и свободата на личността

Свободата на личността зависи, пт характер? и? об-
ществените отношения, от това, какви условия създава 
обществото за развитието на човека, за усъвършенству- 

401



нането на неговите потребности, за проявяването на не-
говите способности и таланти. Свободата на личността 
следователно е неделима от обществото. ..21а живеещ 
в общество и да си независим от обществото — пише 
В. И. Ленин — е невъзможно.*4

Именно този главен момент в разбирането за свобо-
дата на личността, на зависимостта й от свободата на 
обществото не искат да признаят идеолозите на бур-
жоазията и техните реформистки слуги. „Свободата — 
пише например западногерманският социалдемократ- К. 
Шмид — стои над всички обществени структури и е за-
дължителна за всички, които си позволяват да я взе-
мат.“ В подобни разсъждения, при които свободата на 
личността се разбира като свобода от обществото, не 
се крие нищо друго освен стремежът да се оправдае, да 
се обоснове буржоазният индивидуализъм, свободата на 
частната собственост и експлоатацията. И наистина кой 
може „да си позволи“ да вземе свободата в условията 
на капитализма? Само оня, който владее парите, соб- 
ствеността. Парите — ето висинетомерило за свобода 
при капитализма. Тук парите позволяват на един човек 
Т.свободно"^ да експлоатира друг, да преуспява в света 
на „свободната“ инициатива. Парите позволяват на тех-
ния притежател „свободно“, без мярка да задоволява 
и най-малките си прищевки и капризи, да управлява об-
ществените работи, да диктува законите, а когато му 
е нужно, пак така „свободно“ да ги погазва.

Като се стремят с всички сили да разкрасят милия 
на сърцето им строй, идеолозите на буржоазията нари-
чат капитализма „свободен свят“, а буржоазния инди-
видуализъм, свободата на частната собственост и част-
ната инициатива представят за истинска свобода на 
личността. Същевременно колективизмът и обществена-
та собственост според тях са.несъвместими næ-jnnfin. 
лата.

А именно ликвидирането на частната собственост и 
експлоатацията, ушьрждаваиегб на обществената соб-
ственост е задължително условие и основа за свободата 
ТГ4_личността. И наистина нима може да бъде свободна 
личността в общество, където положението на мно-
зинството от хората — трудещите се — и самият им 

1 В. И. Ленин. Съч., т. 10, стр. .36.
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живот зависят от егоистичните интереси на малцинство-
то— на експлоататорите, където законите на анархия-
та и конкуренцията, периодичните кризи и безработица-
та правят тоудешия се зависим от случайността, лиша-
ват го от увереност в утрешния ден, където човек не ви-
наги има възможност да прояви основното си каче-
ство — способността си да се труди? Само когато всиу*
ки хора се намират в равно отношение към средствата
ад производство, когато имат равно право да управля-
ват държавата, равно право да работят, да се учат и
да почиват, когато са обединени от единството на цели^
те, когато грижите и работите ия обществото са техни
собствени грижи и рябАт», тлгявя се създават всич-
ки необходими условия за свободна проява на лич-
ността.

Тези условия се създават при социализма. Като ли-
квидира частната собственост и експлоатацията, социа-
лизмът освобождава личността икономически, прави я
независимаЪт стихията на пазара, кризите и безработи-
цата, от мизерията и страха от утрешния ден. Социализ-
мът освобождава труда на човека, като за пръв път в
историята му дава възможност -да_ее труди не за екс-
плоататорите, а за себе си. за c rop ™ пбтаггдп дава му
възможност ирр.ч труп* и_ о^руу мргпна основа да за-
доволява своите материални и духовни потребности. Со-
циализмът ,ЦЗ.вя ня личността широки спциплни _еяпбо-
ди: правото да избира и да бъде избирана в органите
на държавната власт, да участвува в управлението на
обществото, правото на образование, почивка, социално
осигуряване по старост или болест, възможността за
творческа дейност във всички области на материалното
И ДУХОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО. Социализмът лсрлблшпруй 
личността духовно. Той дава възможност на личността
да се избави от разните идеалистически и религиозни
предразсъдъци, дава й възможност да се ползва от
всички постижения _ня пухпвнята култура, да участвува
активно в научното и художественото творчество, осво-
бождава я от сковаващите развитието на личността ве-
риги на буржоазната нравственост. Личността в усло  
ъията на социализма не се чувствува извън обществото
и колектива, тя за пръв път изпитва наложителната
„потребност от онова велики _бпгатстно. каквоти е друн
гият^ШИек^. Създават се благоприятни условия за само-

403



Комунизмът — 
връх на човешката 

свобода

ипявяване ira личността, за проявяване на нейните спо-
собности и заложби.

И така, свобода за творческо участие на личността 
в развитието на общественото производство, в създава-
нето на материални и духовни ценности, във формира-
нето на нови обществени отношения, свобода за участие 
в управлението на обществените работи, свобода за ду-
ховно развитие и морално усъвършенствуване — така-
ва е същносттта на свободата при социализма.

Комунизмът означава невиждано, 
(ЙНхме ~казали, ""гигантско разширя-
ване на свободата. Комунизмът оз- 
начава преди всичко освобождава-

не на човека като труженик, като производител на ма-
териални и духовни ценности. Като унищожи частната 
собственост, социализмът утвърди труд, свободен от 
експлоатация. Но при социализма още се запазват теж-
кият физически труд и тясната специализация на работ-
ника, която пречи на свободното му всестранно разви-
тие. комунизмът пррприпя трудя_ R пърия жмянаня  пи - 
требност, в благородна привичка. Високоавтоматизиран 
и механизиран, основан върху най-новите постижения 
на науката, трудът ще стане творчески, увлекателен и 
физически необременителен. Ille изчезне тясната спе-
циализация на работника, на личността ше бум» пап^- 
на възможност свободно да" сменя дейността си. В сво-
бодния комунистически труд човек ще се утвърди като 
действително свободна, всестранно развита личност.

Комунизмът ще осигури на личността пълно иконо-
мическо освобождение/свобода на човека не само като 
творец на^ материални и духовни блага, но и като" но» 

Човек не може да бъде истин* 
ски свободен, ако изпитва материални затруднения. 
Социалистическото общество направи много, за да се 
подобри благосъстоянието на народа, обаче то още не 
може напълно да задоволи потребностите на хората. 
Комунизмът освобождава завинаги човека от материал-
ни трудности и осигурява пълно задоволяване на не-
говите материални и духовни потребности. В резултат 
на това човек ще получи широки възможности да се 
занимава в най-различни области на дейност.

Комунизмът означава постигане на най-голяма /-.т. 
ииална свобода- свобода на човека кати гражданин 
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като обществен, дрои ,- С отмирането на държавата ше
изчезнат последните елементи на принуда спрямо чове-
ка, на държавния контрол върху неговата дейност. j<o-
мунистичрекптп обществено самоуправление, което' ще
смени държавата, предполага активно и свободно уча-
стие на йгрки гряжлиыир п уррарлрмиртп на общество 
то, в осигуряването на неговия икономически и духо 
вен разцвет

При комунизма човек ше получи истинска духовна
свобода, ще се ссяобпли пкпниятрлмп Ът разните илю-
зии и заблуди, като например религиозните. и прздоби-
тата от него велика сила на знанията ше издигне "на
невиждана висота неговото човешко достойнство като
съзнателно същество, като покорител и властелин на
могъщите сили на природата, като пълновластен госпо-
дар на собствената си съдба и на съдбините на свобод-
ното човечество. Чрдек ще получи извънредно голяма
нравствена своболаГ Катове освободи от остатънитÖ
на ^морала на Старото, капиталистическото общее!но,
тон по навик ще спазва високоетичните правила на чо-
вешкото общежитие, ще се научи свободно, по въ-
трешно убеждение да управлява своите мисли и чув-
ства, сг.оите постъпки, да ги съобразява с интересите на
другите хора и на обществото.

И така, комунизмът е върхът на чс-зешката свобо-
да. Той утвърждава истински свободната, хармонично
развита лнчнсст, задоволява многостранните интереси
и потребности на човека и като труженик, творец, и
като потребител, и каго обществен деец, и като мисле-
Ш) и чувствуващо същество, осигурява най-добро при-
ложение и усъвършенствуване на човешките способ-
ности.

Сопболата
н оггсзсркостта
га лнчнистта

В условията на социализма, както
и на комунизма, развитието на об-
ществото и свободата на личността
са взаимно свързани. Като сен ша

личността развитието на обществото
зависи от човека, от степента на не-

Своболният човек носи отговорност

за свободата на
до голяма степен
говата свобода. ____________________ _ ______ _
крдд общ€ството,'~пред колектива, пред другите хора.
Забравянето на това чувство за отговорност е една от
главните причини за многобройните ни недостатъци
и грешки. Нямæ-нищо по-редно от беоиницирниииа.
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от съзнанието, че човек е безволево винтче в огром-
ната машина на обществото, че от него почти нищо
не зависи, че дано ьсичко си стане от само себе си.

А откъде ид^а безотговорността? От нашата недо-
статъчна взискателност към човека, взискателността по
партийна, държавна и обществена линия, от недоста-
тъчната взискателност на човека к^м самия себе си.
Възпитаването на отговорност в най-широкия смисъл
на думата за работата, която ни е възложена, за на-
шите подчинени, за другарите, които са около нас в
труда и в живота, за страната, в която живеем, за чи-
стотата на въздуха, който дишаме, за ясното небе,
под което се намираме — е важна задача

Не бива да забравяме, че свободата на личността,
тори в най-свободното общество, има не абсолютен, а
относителен характер. Мислите и делата на човека са
детерминирани от социалната среда; но фактът, че
човек мисли и действува именно така, а не иначе, до

 голяма степен зависи от „микросредата“, в която жи-
р^е и се възпитава човек, и от самия човек.Човек е
активно същество и от това, как той възприема света,
как се отнася към околните и към обществото, до голя-
ма степен зависят неговите мисли и чувства. Личността,
колкото и свободна да е тя, носи отговорност за своите
постъпки, тряЬва"1тгоечъпра не 1ака, каКтоПГсГЪри-

 uë, а както ИЗйТКБЭТ йНПРрёСИте, на обществотоГ При
 roBa отговорността ни най-малко"не накърнява поро-
дата на личността, тъй като в условията на социализ-
ма и комунизма интересите ня~пК?ца^

 си са интереси и на самата личност,
С приближаването към комунизма, с нарастването

на свободата на личността, на нейното съзнателно уча-
стие в обществените работи нараства и отговорността
на личността.

Съветските хора изграждат неорганизираното об-
щество на земята, но организираността не се ражда от
само себе си, тя е резултат от усилията на партията
и държавата, от усилията на самите хора, на цялата
съветска общественост. Ето защо комунистическата
партия придава огромно значение у съветските хора
да бъде възпитано високо чувство за отговорност за
възложената им работа.

Да възпитаваме у човека чувство за отговорност
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значи да развиваме у него стремеж да работи по-до-
бре, да пази народната собственост, да съдействува за
успеха на своето предприятие и учреждение, на сзоя
колхоз и совхоз, значи да възпитаваме у човека ува-
жение към благородните и хуманни закони на съвет-
ското общество, към принципите на социалистическата
демокрация, да възпитаваме нетърпимост към ония, кои-
то нарушават дълга си към родината, позорят честта
и достойнството на съветския гражданин.

За възпитаването на чувство за отговорност допри-
насят строгото спазване на ленинските норми на обще-
ствен и държавен живот, по-нататъшното развитие и
усъвършенствуване на социалистическата демокрация,
все по-широкото привличане на трудещите се в управ-
лението на обществените работи. В условията на социа-
листическото общество чувството за отговорност се въз-
питава от цялата система на държавните и обществе-
ните организации. Възпитаването на това чувство пред-
полага не само нравствено одобрение или осъждане на
постъпките на хората, но и правна принуда. А в кому-
нистическото общество с достигането на най-голяма сво-
бода на личността хората ще действуват с чувство за
отговорност не по принуда, а доброволно, по вътрешно
убеждение, по навик. В това общество правото като
фактор, осигуряващ обществения ред, ще отмре и хо-
рата ще изпълняват обществените си задължения, като
се ръководят от нормите на комунистическия мортл.
По такъв начин ще бъде постигната най-високата сте-
пен на нравствена свобода на личността. Като се научи
да управлява самия себе си, човек ще стане напълно
творец на собственото си „аз“, на собственото си по-
ведение.

Като осигурява свобода на лич-
ността на трудещия се и създава
всички условия за нейното все-
странно развитие, комунизмът е

практическо осъществяване на пролетарския хуманизъм.
Полетарскияг, социалистическият хуманизъм се раз-

личава съществено от буржоазния хуманизъм. Идеал
на буржоазния хуманизъм беше абстрактният човек,
човекът изобщо, а при по-внимателно разглеждане този
човек се оказваше собственикът, буржоата. Естествено,
а.обществото на. частната собственост и експлоатация  
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та. което този човек представляваше, интересите на го-
ля Mai а част от хората — на трудещите се. се погазва-
ха оезсрамно, а идеиiе за свобода и всестранно разви-
тие на личността, които се провъзгласяваха от хума-
нистите преди К. Маркс, си оставаха само добри по-
желания.

Като отхвърли кулга към абстрактния човек, науч-
ният комунизъм постави идеите на хуманизма върху 
практическа основа. Показвайки решаващата роля на 
социалните условия при формирането на човека, науч-
ният комунизъм разкри и пътищата за неговото истин-
ско освобождение — революционното унищожаване на 
частната собственост и експлоатацията, изграждането 
на ново, социалистическо и комунистическо общество. 
Именно е революционною утвърждаване на социализ-
ма с цел да се осигури свободата и се развива всестран-
но личността е същността на социалистическия хума-
низъм.

Пролетарският, социалистическият хуманизъм про-
възгласява любов към трудовия чопек, доверие и уни-
жение към него, защита на човешкото достойнство и на 
истински човешките обществени отношения. А социа-
лизмът, този нов обществен строй, който смени капита-
лизма, въплъщава гези изисквания на пролетарския 
хуманизъм на практика, утвърждава ги в действител-
ния живот. Хуманизмът и социализмът следователно 
са неделими. Социализмът е най-хуманният обществен 
строй.

Социализмът ликвидира експлоатацията на човек 
от човека, безработицата и мизерията, осигурява по-
стоянно подобряване на благосъстоянието на парена. 
Социалистическото производство има за цел да задо-
волява материалните и духовните потребности на чо-
века. Върху основата на обществената собственост тук 
се утвърждават производствени отношения на сътруд-
ничество и взаимопомощ между хората. Както в никое 
друго общество, социализмът възвишава труда, който 
започва да определя мястото и достойнството на чове-
ка в обществото. Социализмът постави в служба на 
човека постиженията на духовната култура, лава му 
широки социални права. За пръв път в историята все-
странното развитие на личността става обществен ин-
терес, защото като резултат от съзнателното творче-
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ство на хората, той се развива толкова по-успешно,
гол кова по-иързо, колкото по-съвършени и по-сьзнатсл-
ни са тези хора.

Безспорно, утвърждаването на социализма до из-
вестна степен е свързано с принудата, с насилието, не-
рядко и въоръжено, спрямо личността на експлоатато-
ра, което според противниците на социализма показ
вало, че социализмът и хуманизмът били несъвмести
ми. Всъщност обаче революционното насилие, прину-
дата, прилагана спрямо действителните насилници -
експлоататорите, е акт на извънредно голяма човеч-
ност: то освобождава човека на труда, осигурява усло-
вия за неговия истински човешки живот, за неговото
развитие и усъвършенствуване. Съчетаването па любов-
та и уважението към трудовия човек с непримиримата
омраза към експлоатацията и експлоататорите, към
всичко, което пречи за проявяването на индивидуал-
ността на трудещия се, е важна особеност на социали-
стическия хуманизъм.

В хода на изграждането на комунизма се извършва
по-нататъшен процес на хуманизания на социалисти-
ческото общество, по-нататъшно „очовечаване“ на об-
ществените отношения на хората, възвншаване на чо-
вешкото достойнство. Хуманизмът, човечността, които
станаха основа, крайъгълен камък на обществената ор-
ганизация, постепенно стават норма на поведение на
всеки човек, проникват във всички кътчета, във всички
гънки на твърде сложния обществен организъм, пре-
връщат се във всестранна, „детайлна“, ако можем така
да се изразим, практика.

Разбира се, би бгло погрешно да си представяме
процеса на по-нататъшното очовечаване, хуманизиране
на обществения живот като безболезнен, непротиворе-
чив процес. Този процес се извършва в борба с бюро-
кратизма, същината на който е неверието в твор ie-
ските сили на човека, невниманието и неуважението
към човека, във формалното отношение към него.

Бюрократизмът е чужд на обществото на строите-
лите на комунизма, но той не може да се преодолее из-
веднъж, с един удар. Всекидневна, къртовска работа за
усъвършенствуване на всички обществени, и преди всич-
ко на икономическите, връзки, внедряване на рационал-
ни, научно обосновани методи на ръководство във вснч-
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ки звена на обществената система, развитие на социа-
листическата демокрация, критиката и самокритиката, 
възпитаване на чувство за отговорност на човека за 
възложената му работа, последователно осъществяване 
на високия принцип на комунистическата партия: 
„Всичко за човека** — такива са пътищата за прео-
доляването на бюрократизма.

Социализмът възвиси човека, като осъществи на 
практика принципите на пролетарския хуманизъм. Кому-
низмът ще издигне човека на още по-голяма, наистина 
невиждана висота, ще бъде висшето въплъщение на 
човечността.



НАРОДИТЕ СА ПРОТИВ
КАПИТАЛИЗМА,
ТЕ СА ЗА СОЦИАЛИЗЪМ, 
ЗА КОМУНИЗЪМ

Комунизмът носи на човечеството Мир, Труд, Свобо-
да, Равенство, Братство и Щастие.

„ Капитализмът значи война. Само 
Общество на Миоак през първата половина на нашия 

век империалистите въвлякоха два пъти човечеството 
в кървавата бездна на световните войни. Десетки ми-
лиони убити, загинали от глад и епидемии, много ми-
лиони сакати, десетки хиляди разрушени градове и 
села — такава е чудовищната цена, която човечеството 
заплати за безразсъдната политика на империалистите. 
Сега черните сили на империалистическата реакция го-
твят нова термоядрена война, кояго, в случай че успеят 
да запалят, ще донесе на човечеството неизброими стра-
дания и бедствия.

Докато капитализмът направи войната главно сред-
ство на своята външна политика, социализмът сложи 
началото на нова ера в отношенията между народите 
и държавите — ерата на взаимно доверие и уваже-
ние, на териториална цялост, на икономическа и поли-
тическа независимост, на ненамеса във вътрешните ра-
боти на другите страни. Социализмът слага край на 
безсмисленото по!убване на живота на хората, на ог-
ромни материални ценности за целите на несправедли-
вите, завоевателни войни.

Сега вече социализмът е материална и политическа 
сила, която сериозно възпрепятствува разпалването на 
нова световна война от империалистите. А с премина-
ването на човечеството към комунизма ще бъде осигу-
рен вечен мир и хората на земята завинаги ще бъдат 
избавени от безпокойството за своето бъдеще. Ето за-
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що народите са против капитализма, те са за социали-
зъм, за комунизъм.

_ Капитализмът лиши човека от ра- 
rj достта на творческия труд. Той пре-

върна труда в тежко бреме, в средство за изкарване 
на къшеи хляб Страхът от глада кара работника"да 
превива гръэ за капиталиста, да изтощава до крайност 
физическите и духовните си сили. Капитализмът пре-
връща работника в послушен придатък на машината, 
и.С)шава мозъка му, изтощава физическата му енер-
гия. Нещо повече, често той лишава трудовия човек 
от самата възможност да се труди, за което говорят 
миогото милиони безработни в капиталистическия свят. 

Социализмът дава на трудещите се широко npino 
ма труд, на творчество във всяка област на човешката 
дейност. Завинаги сложили край на експлоатацията, 
хората на труда тук получават'пълна възможност да 
работят не за едрия земевладелец и за капиталиста, 
а за себе си, за своя народ и своето общество, ö ре-
зултат на това се извършва извънредно дълбок преврат 
в самия характер на труда, в отношението на xopjTa 
към труда. Сснован върху най-новите постижения на 
науката и техниката, трудът при комунизма става дей-
ствително свободен, творчески труд, той се превръща 
в първа жизнена поiревност на човека, става основа 
за неговото всестранно, хармонично развитие.

В противоположност на капиталистическия строй, 
който принизява труда и хората на труда, комунистиче-
ското общество възвелнчава труда и трудещия се. Ето 
защо народите са против капитализма, те са за со-
циализъм, за комунизъм.

„ Идеолозите на буржоазията голо-
<,МУСвободаЗНаЧН - Рят Mrtoro за свободата на капита-

листическото общество, защото чо-
век тук има правото на свободна инициатива, на сво-
бодно излизане на пазара. Единият (капиталистът) нз- 
лизй на пазара със стоката, която е произведена gt  
работниците в неговата фабрика, другият (работни-
кът) — със своята работна сила, освен която той всъщ-
ност няма нищо друю. Но нито единият, нито другият 
знаят предварително каква ще бъде съдбата на стоката 
и работната сила, дали ще се пласират те, дали няма 
да се разори единият от тях поради нетърсене на не-
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говата стока» и дали другият няма да остане бея работа 
поради нетърсене на работнаiа сила. Следователно сво-
бодата за излизане на пазара е илюзорна, тъй като н 
капиталистът, и работникът се намират под властта на 
сляпата необходимост — на законите на анархията н 
конкуренцията, присъщи на обществото на свободната 
инициатива. В това общество нито търсенето, нито пре-
длагането могат съзнателно да сз планират предвари-
телно. а оттук и липсата на свободен избор за човека, 
който всецяло е подвластен на случайността. Капита-
лизмът следователно е царство на сляпата необходи-
мост и на случайността.

При социализма се създава реална възможност за 
овладяване на историческата необходимост и постига-
не на пълна свобода на трудещия се. Социалистическа-
та революция утвърждава господството на обществена-
та собственост, премахва класовите антагопизми. В 
резултат на това се преодолява пазарната стихия и хо-
рата получават възможност да ръководят съзнателно 
икономическия, политическия и културния живот на об-
ществото. С победата на социализма обществото из-
вършва гигантски скок от царството на необходимост-
та в царството на свободата, при това с по-нататъш-
ния прогрес на обществото свободата на човека става 
все по-широка и по-разностранна. Расте неговото гос-
подство над природните сили и обществените процеси. 
Човек се научава да съчетава личните си интереси и 
стремежи с високия обществен идеал, като прави това 
доброволно,съзнателно.

Капитализмът е враг на демократичните свободи. 
Буржоазната демокрация е демокрация за избраници, 
за буржоазията Демокрация за една нищожно малка 
част, за богатите — такъв е демократизмът на капита-
листическото общество. Това е особено характерно за 
империализма, който разкрива явна тенденция към от-
казване от и без това стеснената буржоазна демокра-
ция, към открита реакция. Именно върху почвата на 
империализма израснаха германският фашизъм и япон-
ският милитаризъм, които причиниха на народите тол-
кова много страдания, а сега израстват отровните пле-
вели на фашизма в САЩ и някои други страни, демон-
стрирайки нагледно какво струва капиталистическата 
свобода и демокрация. Тази свобода е само параван. 
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Общество 
на Равенството при което една 

полага трудсви 
тъне в разкош, 
задоволи своите 
другата, огром-

аад който се скрива всесилието на кесията и фактиче-
ското безправие на трудешите се. Да увековечи капи-
талистическия ред, частната собственост и екплоатания- 
та — такава е задачата на буржоазната свобода, на 
буржоазната демокрация.

Докато империализмът е душител на свободата, ко-
мунистическото общество й осигурява невиждан раз-
цвет. Освободена от ярема на капиталистическата екс-
плоатация и капиталистическото разделение на труда, 
личността при комунизма получава възможност сво-
бодно, творчески да се труди съобразно интересите и 
способностите си и да взема най-непосредствено и ак-
тивно участие в управлението на обществото, спома-
гайки за неговия икономически и духовен разцвет. Ето 
защо народите са против капитализма, те са за социа-
лизъм, за комунизъм.

Капитализмът е неравенство. Той 
е преди всичко дълбоко икономиче-
ско неравенство,

неголяма част от обществото, без да 
усилия, владее грамадни съкровища, 
прахосва несметни богатства, за да 
често пъти извратени потребности, а 
ната част, оная част, с труда на която се създават всич-
ки ценности на земята, понякога не е в състояние да 
задоволи най-елементарните си потребности и е прину-
дена да вегетира в мизерия и невежество. Капитализ-
мът създаде огромни материални и духовни ценности, 
но той не може да ги разпредели справедливо, да ги 
направи достояние на всички. Ония, които владеят сред-
ствата за производство, съсредоточиха в своите ръце и 
политическата власт. Те влизат в правителствата, реша-
ват съдбините на милионите обикновени хора, създават 
законите. В техни ръце е не само държавният апарат, 
но и разнообразните средства за въздействие върху умо-
вете на хората: печат, радио, телевизия, литература и 
изкуство, които те използват, за да запазят икономиче-
ското си господство и политическата власт, за да за- 
твърдяп икономическото и социалното неравенство. Съ-
щевременно огромното мнозинство от хората фактиче-
ски са лишени от политически права, нямат възмож-
ност да изразят своята воля и не само да определят, но 
и сериозно да влияят върху вътрешната и външната 
политика.
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Комунизмът утвърждава пълно икономическо и со-
циално равенство между хората. Тук всеки член на
обществото ще се труди според способностите си, а ще
получава материални и духовни блага според потребно-
стите си. Той ще получи невиждани възможности да се
учи, да овладява науката и културата и не само ще
се наслаждава, но и ще създава духовни ценности, ще
се усъвършенствува физически. При комунизма няма
да има класи, нима да има разделяне на членовете на
обществото на хора на умствения и хора на физическия
труд. Тук държавата ще бъде сменена от обществе-
ното самоуправление и всеки ще има еднаква възмож-
ност да управлява обществото, развитието на стопан-
ството и културата м^.

Ликвидирането на неравенството и утвърждаването
на пълно равенство между всички хора на земята е
насъщно желание на народите. Ето защо те се обявя-
ват против капитализма, за социализъм, за комунизъм.

Капитализмът е отричане на брат-
Обшествэ ството между хората и народите.

₽ Иначе не може и да бъде, защото
основа на капитализма е частната собственост, която
разединява хората, прави ги врагове и конкуренти в
борбата за свбтата светих на капитализма — печалба-
та^ В ламтежа за печалба капиталистът погазва всич-
ки норми на човешкия морал, съвсем му е безразлич-
на съдбата на околните, съдбата на собствената му
страна, на цялото общество. Той поставя користните
си интереси над всичко друго в света. Краен индивидуа-
лизъм —- ето основния принцип на буржоазния морал.
„Човек за човека е вълк“ — такива са отношенията
между хората, утвърждавани от капитализма, който
запази и задълбочи разделянето на обществото на
враждебни класи.

В ламтежа за печалба капиталът поробва не само
народа на собствената си страна, но и народите на дру-
ги страни. Историята на капитализма е история на
колониалното разбойничество, на грабежа и потисниче-
ството на по-голямата част от човечеството. Десетки
страни в Азия, Африка и Латинска Америка доскоро
влачеха тежкия ярем на колониализма, пък и сега още
много милиони хора изпитват на гърба си всички ужа-
си на колониалното господство. Именно върху почвата
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на империализма възникнаха реакционните расистки 
теории, които утвърждават превъзходството на едни 
народи над други и служат за теоретическо обоснова-
ване на агресията и колониалната политика на импе-
риалистите.

Комунизмът утвърждава принципиално нови, истин-
ски човешки отношения между хората на труда — от-
ношения на истинско братство, колективизъм и дру-
гарска взаимопомощ. В това ново общество човек за 
човека не е враг, а приятел, другар и брат, тук дей-
ствува принципът- „Един за всички и всички за един*. 
То се разбира от само себе си, заецото комунистиче-
ското общество е основано върху обществената собстве-
ност, която обединява хората на труда, осигурява тяхно- 
юединство и хармонично взаимодействие при решава-
нето на най-различни вьпрсси на обществения живот.

Извънредно големият хуманизъм на комунистиче-
ското общество се проявява не само в братските отно-
шения между хсрата, но и в братската солидарност 
между трудещите се от всички страни, в уважението 
към народите на всички, големи и малки държави. Ко-
мунизмът е несъвместим с национализма — идеология-
та на националната обособеност и враждата между 
народите. Утвърждавайки дружбата и братството меж-
ду хората на труда, комунизмът не търпи национална 
и ргеэва неприязни и разединение на трудещите се. 
Ето защо наредите в света са против капитализма, те 
са за социализъм, за комунизъм.

Капитализмът не може да осигури 
Обшество истинско щастие за всички члено- на Щастието , т т лве на обществото. Наистина соб-

ственикът, експлоататорът тук по своему е щастлив, 
но щастието на собственика е нетрайно, временно, тъй 
като е нетрайно и исторически преходно обществото, 
към което принадлежи. И при това такова щастие, ща-
стието на собственика, се гради върху нещастието на 
трудещото се мнозинство и затова то е антихуманно 
по същността си. Човек не може да бъде щастлив в 
едно общество без бъдеще, където на всяка крачка го 
дебнат несполуки и случайности, където неувереността 
и песимизмът, непреодолимият страх от утрешния ден 
са постоянни спътници в човешкия живот. Човек не 
може да бъде щастлив в общество, което не осигурява 

416



па есич ки свои члспо-с материално благополучие, в 
което господствува принудителният труд, в което огром-
ното мнозинство от хората не могат да се наслаждават 
на ценностите на материалната и духовната култура, 
не могат да развиват своите способности и достойно да ги 
прилагат за радост и полза на себе си и на другиге хора.

Човек не може да оъде Шестлив, ако ne е уверен 
в своею бъдеще. А именно този светъл прозорец към 
бъдещето липсва в живота на човека при капитализма, 
ако тон не взема участие в революционната борба. То-
зи живот, както отбелязва знаменития! англикски пи-
сател Джеймс Олдридж, ..много наподобяза затънило 
острее на нож или изхабен ( рус. Той привлича човек, 
който не знае къде е и накъде да върви.“

Друго нещэ е човекът в социал/.етическото, кому-
нистическото общество. Той знае добре къде е и накьде 
върви и преди всичко в това е неговото велико щастие. 
Човекът при комунизма е щастлив, защото именно гои, 
неговите интереси и потребности, неговото всестранно 
развитие и усъвършенствуване са главната и единстве-
на цел на комунизма. Възможност и потребност да се 
труди за себе си ч за другите, да прави най-голям при-
нос в съкровищницата на-световната култура, възмож-
ност да си поставя висока цел и да се бори за нейното 
постигане, светла увереност в утрешния-ден, непомра-
чен от материални нужди, възможност да усъвършен- 
ствува своите физически и духовни способности, да се 
чувствува здрав и бодър, властелин над силите на при-
родата и собствените си сили — ето в какво преди 
всичко е истинското щастие на човека.

Капитализмът лишава трудещите се от истинско чо-
вешко щастие; то е възможно само при комунизма и 
затова народите са против капитализма, те са за со-
циализъм, за комунизъм.

Както се вижда, комунизмът отговаря на най-на- 
същните, най-съкровените интереси и желания на наро-
дите, той е истински човешки, най-хуманният обществен 
строй. Ето защо комунизмът печели умовете и сърцата 
на все нови и нови милиони хора, ето защо той си 
намира все нови и нови привърженици и борци в раз-
личните кътчета на земното кълбо.

В това е силата на комунизма, в това е най-важният 
фактор за възтържествуването на комунизма* в цял свят.
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