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Марксизмът — висша комунистическа идеология

Марксизмът е дълбоко научно, цялостно, единно, ло-
гически стройно революционно учение на работническа-
та класа, на най-прогресивните хора в нашата епоха. 
Възникнало закономерно като една потребност на со-
циалното развитие, това учение ознаменува исторически 
най-висша степен и форма на самосъзнание на човека 
по пътя на борбата против експлоатацията и подтисни-
чеството за изграждане на справедливо безкласово об-
щество.

Марксизмът е висша, съвременна комунистическа 
идеология. Той съчетава в хармонично единство науч-
ната теория за общественото развитие, правилния фи-
лософски метод за познание на света и за неговото ре-
волюционно изменение, за изграждане на безкласов и 
справедлив социален строй.

Но какво значи думата идеология? Това понятие в 
различните исторически епохи носи различно съдържа-
ние. Когато говорим за идеология в съвременния сми-
съл на тази дума, ние разбираме съвкупност от идеи, 
възгледи, разбирания, които в систематизирана форма 
отразяват общата картина на света, главно съществу-
ващата социална действителност и осъзнатите интереси 
на дадена социална група. Идеологията е сложно нещо. 
Тя съдържа икономически, политически, правни, морал-
ни, естетически, религиозни (или атеистически) и фило-
софски възгледи.

Всяка социална класа има своя собствена, повече 
или по-малко развита и оформена идеология. Робовла-
делците в древността притежават система от възгледи, 
които теоретически оправдават робовладелския строй 
като най-добър и най-справедлив. По същия начин и 
феодалната, и капиталистическата класа в продълже-
ние на векове защищават своите интереси с определена 
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идеология. От друга страна, и потиснатите социални
групи рано или късно създават собствена идеология,
противодействуваща на идеологията на експлоататор-
ската върхушка. Това е закономерна линия на разви-
тие на класовото общество.

Маркс и Енгелс — творци на комунистическа идеология

Марксизмът израсна като единна монолитна револю-
ционна идеология към средата на миналото столетие в
Западна Европа. Негови създатели са най-великите пио-
нери на комунистическото дело, двамата верни друга-
ри в борбата Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Грандиоз-
ният научен подвиг на тези покрити с неувяхваща сла-
ва гениални мислители и самоотвержени револю-
ционери заложи теоретичните и духовните предпостав-
ки на една нова историческа епоха.

Карл Маркс е роден в 1818 г. в гр. Трир (дн. в ГФР). Той за-
вършва Берлинския университет и на 23 години става доктор по
философия. Още като младеж Карл Маркс проявява могъщия си
темперамент, своя колосален талант, своята нссъкрушима воля. В
едно пламенно стихотворение Маркс пише:

Аз непрекъснато ще бушувам,     
искам всичко да постигна,
искам смело да проникна в науката...
С презрение хвърлям ръкавицата
в широкото лице на света ...
Моето слово ще стане огън и действие...1

Младият Маркс проявява изключително недоволство от дейст-
вителността, презрение към деспотичната социална наредба, огнен
характер, колосални амбиции, безстрашие на мисълта, гигантски
интелектуални способности. Той мечтае да настъпи „желязна епо-
ха“, в която ще бъдат сринати до земята стълпотворенията на не-
справедливостта.

Първоначално Маркс е радикален демократ, „ляв хегелианец**.
Той още няма напълно ясна представа по какъв начин трябва да
се промени светът на експлоатацията. Но младият Маркс гледа с
ненавист на цялата пруска социална наредба. Той се отказва от
възможната кариера на професор, пренебрегва личната си мате-
риална изгода и посвещава своя живот на делото на революцията.

През 1843 г. Маркс отива в Париж. Той написва смели, прин-
ципни статии против капиталистическата система, с които, както 1

1 Цит. по: Корню, О. К. Маркс, Ф. Энгельс. Жизнь и деятель-
ность, М., 1959. T. 1, с. 94, ПО.
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казва Ленин, окончателно преминава „от идеализма към материа-
лизма, от революционния демократизъм към комунизма“.

Фридрих Енгелс е роден в 1820 г. в Бармен (дн. част от Ву- 
пертал. ГФР). Син на капиталист, той се готви да стане пред-
ставител на своята класа. Но историята му е определила друга 
съдба Младият Фридрих Енгелс има блестящи способности. Той 
изучава огромно количество революционна и прогресивна литерату-
ра, става „ляв хегелианец“, овладява диалектиката. През 1842 г. 
отива по служба в Англия. Там работи в търговска кантора, но 
бедственото положение на работническата класа привлича неговото 
внимание. Младият Енгелс написва книга за английския пролета-
риат. Възмутен от капиталистическите условия, той преминава за-
винаги на страната на работническата класа. В Англия Фридрих 
Енгелс възприема идеите на комунизма. През 1844 г. той ое на-
мира вече в Париж, столицата на рволюционната мисъл.

В Париж става първата среща между Карл Маркс и Фридрих 
Енгелс. Двамата млади хора стигат по самостоятелни пътища от 
лявото хегелианство до материалистическата диалектика, от рево-
люционния демократизъм до научния комунистически идеал. И два-
мата виждат в пролетариата силата, която е призвана от история-
та да бъде „гробокопач“ на капитализма и строител на безкла- 
совото общество. И двамата постоянно мечтаят да ускорят на-
стъпването на онази вулканична епоха, когато цялата „мухлясала“ 
икономическа и политическа наредба на буржоазията ще бъде взри-
вена и ше полети във въздуха.

От Париж започва дружбата на Карл Маркс и Фридрих Ен-
гелс, на двамата равностойни титани на революционната мисъл и 
на революционното дело. Тази трогателна и всеотдайна дружба 
не прекъсва до края на техния живот. Меринг отбелязва, че това 
е „съюз, който няма равен на себе си“ в човешката история. Все-
ки от двамата сочи заслугите на другия. Маркс поставя най-висо-
ко интелекта и научното дело на Енгелс. Той казва с невероятна 
скромност, че винаги върви по неговите стъпки.2 От своя страна 
Енгелс му отговаря с не по-малка скромност и възхищение. Той 
дава изключителна оценка на своя приятел, като казва: „Маркс 
стоеше по-високо, виждаше по-далече.“3

Плод на съвместната работа на двамата създатели на идеоло-
гията на революционния пролетариат са техните колективни про-
изведения: „Светото семейство“, „Немска идеология“, „Манифест 
на комунистическата партия“. Но те разработват и поотделно раз-
личните проблеми на единната и необхватна теоретическа система. 
Изпод перото на Маркс последователно излизат неговите забеле-
жителни трудове: „Мизерия на философията“, „Към критиката на 
политическата икономия“, „Гражданската война във Франция“, „Ка-
питалът“ и др. В същото време Енгелс разработва с голяма теоре-
тическа дълбочина редица научни проблеми. Той написва също за-
бележителни произведения: „Лудвиг Фойербах и краят на класи-
ческата немска философия“, „Апти-Дюринг“, „Произход на се-
мейството, частната собственост и държавата“, „Диалектика на 
природата“ и др.

2 М е р и н г, Ф. Карл Маркс. История па неговия живот, С., 
1955, с. 306, 309.

3 Пак там, с. 135.
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Маркс притежава огромна духовна сила. Той работи над кни-
гите от 14 до 16 часа на денонощието. Интересите му обхващат 
всички страни на многовековната култура и наука на човечество-
то. Неговата мисъл е пребродила по всички посоки цялата исто-
рия на философията. За да напише най-забележителното си произ-
ведение „Капиталът“, Маркс подробно изучава трудовете на 70 
икономисти, обнародвани на различни езици. Само бележките му 
по тези трудове изпълват 5 големи тома с хиляди страници. Това 
е работа, която изисква огромна воля и постоянство.

Енгелс притежава също изключителни качества. Той владее 
около 20 езика. На края на живота си учи румънски и български. 
На този блестящ интелект всичко се отдава. Енгелс има енцикло- 
педическа култура. Той се занимава едновременно с философся, с 
история, с политическа икономия, с химия, с физика, с математика, 
дори с военно дело. Неговата осведоменост е почти невероятна по 
мащаби.

Маркс и Енгелс хармонично се допълват по стил и темпера-
мент и съставляват едно великолепно духовно единство. Те при-
дават на идеологията на работническата класа не само научна 
стойност и доказателствена сила, но и голяма интелектуална кра-
сота.

Маркс проявява могъщо лъвско дръзновение на духа. Него-
вият стил е монументален, с много ярка мисловна образност и вът-
решна динамика. Всички думи, които Маркс използува, имат една 
сурова прелест. Те носят красотата и напрежението на скулптура-
та на Микеланджело. Неговият символ е Прометей, въплъщение 
на огъня и на борбата против господството на силите, потискащи 
човека.

Енгелс притежава друг темперамент, други качества. Той пи-
ше с голяма артистичност, „прегледно и ясно“, „леко и лъчисто“. 
Неговата мисъл може да се прозре до дъно, като гледана през 
дълбоки прозрачни води.4 Енгелс има изключително бърза и много 
разностранна, енциклопедическа мисъл. Той реагира на всички, ма-
кар и най-малки промени в социалния живот с една изумителна 
подвижност на понятията и съжденията. Неговият символ е мити-
ческият герой Зигфрид, въплъщение на бързината и крилатия уст-
рем на мисълта.5

Социално-класови предпоставки

Научната комунистическа идеология възниква като 
закономерно явление в драматичната, сурова и мъчи-
телна история на буржоазното общество. Тя отговаря 
на една дълбока потребност на развитието в настъпва-
щата нова епоха. Марксизмът израства на основата на 
определени социално-класови предпоставки. Гой наис- 

4 М е р и н г, Ф. Цит. съч., с. 308.
s Вж. Кори ю, О, К. Маркс, Ф» Энгельс. Жизнь и деятель- 

весть. T. 1, с. 258.
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тина е в най-дълбокия смисъл на думата продукт на 
противоречията в капиталистическото общество.

През първата половина на миналото столетие За-
падна Европа все по-дълбоко се разтърсва от класови 
борби. Победилият капиталистически строй все повече 
разкрива своите социални язви. Той не може да даде 
обещаната справедливост на народа. Противоречията 
на капитализма се задълбочават.

Първото раздвижване на пролетариата започва в 
Англия. Това е страната, която с най-голяма сила про-
правя пътя на капитализма. Заедно с въвеждането на 
машините в Англия бързо нараства армията на проле-
тариата. Той изпълва градовете, мините, пристанищата. 
Положението на тази класа е ужасно. Работниците обик-
новено живеят в порутени бараки, в сутерени, спят на 
открито в парковете. Пролетарските квартали в градо-
вете са изпълнени с купища смет, с локви, мръсотия, 
кал. При тази обстановка постоянно върлуват болести-
те на мизерията: тиф, туберкулоза и др. Работният ден 
в предприятията е от 14 до 16 часа. Капиталистите из-
ползуват масово евтиния женски и детски труд. Запла-
щането е нищожно. Работниците са напълно безправни.

В същото време английската буржоазия живее в 
разкош, трупа огромни печалби от индустрията. Кон-
трастът на условията на работниците и капиталистите, 
пише Енгелс, поражда „навсякъде социална война“.6

През 1834—1835 г. в Англия възниква така нарече-
ното чартистко движение. То изработва искания в за-
щита на работническата класа и води борба за всеоб-
що избирателно право. Ленин подчертава, че тазп орга-
низация е „първото в света широко, действително масо-
во, политически оформено пролетарско революционно 
движение“. Над Европа проехтява бойният призив на 
работническата класа: „Война на дворците, мир на ко-
либите.“7

Френският пролетариат също нараства в резултат 
на масовото разоряване на дребните собственици. В Па-
риж и Лион, където има повече индустриална техника, 
сё концентрират най-компактни слоеве на работниче- 

6 Е н г е л с, Ф. Положението »а работническата класа в Ан-
глия, С., 1950, с. 74.

1 Енгелс, Ф. Цит. съч., с. 377.
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ската класа. Трудовите условия напълно приличат па 
тези в Англия. Особено тежко е положението па лион- 
ските тъкачи. Това предизвиква тяхното негодувание, 
което се проявява за пръв път в масов, гладен бунт 
през 1831 година. Работниците носят черни знамена, 
върху които е написано: „Да живеем, като работим, или 
да умрем, като се сражаваме.“ Разбунтуваните гладни 
тъкачи прогонват гарнизона и държат в свои ръце бур-
жоазния Лион в продължение на няколко дни.8 Те раз-
биват кантори, чупят машини, защото им липсва рево-
люционна програма.

Лионските тъкачи въстават повторно през 1834 го-
дина. Те издигат вече и политически лозунги, па първо 
място искат република. Но и в този бунт липсва истин-
ска ръководна сила, затова борбата завършва с ката-
строфа.

По същия път върви социалното развитие на живо-
та и в Германия. През юни 1844 г. 3000 силезийски тъ-
качи въстават. С камъни, брадви и тояги те прогонват 
настъпващите войници. После разбиват и унищожават 
машини, фабрики, запалват архивите на канцелариите. 
Но и този неорганизиран бунт на работниците завърш-
ва с поражение.9 Остава само песента против капита-
листите фабриканти:

Нима има сърце у вас?
Вие сте зверове, людоеди, 
вие само грабите постоянно 
и нашите беди са ваша радост.

Към средата на миналия век на историческата сце-
на излиза пролетариатът. Неговите сили и резерви не-
прекъснато нарастват. Но при тогавашните условия про-
летариатът няма собствена революционна идеология. 
Той се хвърля стихийно в класовата борба, чупи маши-
ните, опожарява канторите и фабриките. Пролетариа-
тът има голяма нужда от научна идеология, от револю-
ционна програма, от яснота на целите, от правилна по-
литическа ориентация. Будната и прогресивна мисъл е 
трябвало да отговори на тази потребност на социална-
та практика.

8 М е р и н г, Ф. От утопии к науке, Ростов на Дону — Крас-
нодар, 1921. с. 28.

9 Пак там, с. 91.
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Теоретически източници на новата идеология

Макар и с ново революционно съдържание, марксизмът 
не се появява откъснато от хилядогодишното развитие 
на философските и социалните идеи, от миналата исто-
рия на обществото. Напротив, марксизмът е продълже-
ние на духовното развитие, достигнато в предишните 
епохи. Той съдържа критично преработено всичко цен-
но като мисъл, като идея, като възглед, създадено от 
човечеството в продължение на векове.

Марксизмът има три основни източника. Те въ-
трешно синтезират почти цялото предишно развитие на 
човешката мисъл и очертават през XVIII в. и първата 
половина на XIX в. най-високите равнища на теорията 
в три области: философията, политическата икономия, 
комунистическите възгледи. Марксизмът се изгражда 
на основата на*  тези главни опорни точки на идеологи-
ческото наследство на предшествуващите го епохи.

Непосредствено преди появата на марксизма фило-
софията е достигнала две най-високи равнища: а) френ-
ския материализъм от XVIII в., продължен от материа-
лизма на Фойербах в Германия през първата половина 
на XIX в.; б) немската идеалистическа, диалектическа 
философия от края на XVIII и началото на XIX век.

Материалистите във Франция Дидро, Хелвеций, 
Холбах и др. отричат религията и смятат, че всичко в 
света е материя, съставена от атоми. За външен тласък 
не може да се говори — той предполага вяра в бога. 
Движението е свойство на самата материя, съставлява-
ща безкрайната вселена. То изразява нейната вътреш-
на активност. Френските материалисти защищават въз-
гледа, че душата умира заедно с материалното тяло на 
човека. Съзнанието се формира като закономерен про-
дукт на материалните условия. Човекът със своите мис-
ли и чувства е „това, което прави от него заобикаляща-
та го среда, т. е. първо, природата, и второ, общест-
вото“.10

Френските материалисти (също и Фойербах) не 
разбират процеса на развитието, неговата диалектика. 
Те виждат навсякъде само преместване на телата, ме-

10 Плеханов, Г. В. Избранные философские произведения. 
М.. 1956. T. 1, с. 513.
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ханическото движение, като искат всичко да сведат 
към него.

Другият основен източник на марксизма е филосо-
фията на Кант, Фихте, Шелинг, Хегел. Тази класическа 
немска философия тръгва от неправилната предпостав-
ка, че субстанцията, първоосновната (сиреч най-дълбо-
ката) същност на света, не е материята, а духът, съзна-
нието. Ценното във възгледите на Кант, Фихте, особено 
на Хегел, е идеята за диалектиката. Хегел формулира 
основните закони на обективната диалектика. Той до-
казва, че всичко в действителността е процес на пораж-
дане и развитие, на борба на противоположности, на 
преминаване от едни качества на нещата и явленията 
в други, на отрицание на отрицанието.

Преди появата па марксизма голямо развитие до-
стига и класическата политическа икономия в Англия. 
Най-видни нейни представители са бележитите учени 
Адам Смит и Давид Рикардо, които създават трудова-
та теория на стойността. Нейните основни положения са 
следните: стойността е продукт на труда, вложен в про-
изводството на благата при капитализма; тя икономи-
чески се разделя на две части — работна заплата и пе-
чалба; увеличаването на печалбата намалява работна-
та заплата и обратно. Като изследва тези отношения в 
капиталистическата икономика, Рикардо не отива до-
край. Неговата теория си остава буржоазна. Той не раз-
крива дълбоките корени на противоречията между ра-
ботната заплата и печалбата, бъдещата перспектива на 
икономиката. Причината за това е обстоятелството, че 
Смит и Рикардо гледат на капитализма като на вечен 
социален строй. Буржоазната икономика според тях 
може само да се развива и усъвършенствува.

Третият източник на марксизма е утопично социа-
листическата, утопично комунистическата идеология. 
Много велики мислители на човечеството са мечтаели 
от векове за изграждане на справедливо безкласово об-
щество.

През XVI в. Томас Мор издава своята книга „Уто-
пия“. В нея той с вълнение описва социалната уредба 
на един измислен остров, където всички богатства са 
разпределени справедливо, равномерно между хората. 
По името на тази книга мечтите за комунистическо об-
щество се наричат в продължение на векове „утопии“.
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През XVII в. Томазо Кампанела написва книга с 
чудното заглавие „Градът на слънцето“. В нея той съ-
що разказва увлекателно за едно комунистическо обще-
ство, където няма нито пари, нито частна собственост, 
където управлението на учените почива на мъдростта, 
всички работят с наслада и никой никого не експлоа-
тира.

Най-големи социалисти-утописти в края на XVIII и 
началото на XIX в. са Сен Симон, Шарл Фурие, Робърт 
Оуен.

Сен Симон, трагичният граф, постигнал блестящо 
образование, самотен и отчаян от света, иска „освобож-
дение на бедната класа“. Той мечтае за бъдещия „зла-
тен век“ на човечеството, за епохата на социализма, на 
справедливостта и разума, в която „всеки индивид, ка- 
кьвто и да е неговият произход, ще бъде любим, почи-
тан и възнаграждаван според собствените м) дела“11.

Шарл Фурие, син на търговец, човек с голямо обра-
зование, също критикува язвите на капитализма. Той 
развива теорията, че спасението на човечеството е в 
хармонията, в създаването на комунистическа органи-
зация, наречена фаланга, в която „няма да има госпо-
дари и наемници“* 12.

Робърт Оуен става пропагандатор на идеята за ор-
ганизиране на работнически кооперации. Той прави опит 
да създаде комунистическа община в Америка, но та-
зи негова инициатива пропада.

Социалистите-утописти са предвестници на велико 
революционно дело. Те стават изразители на мечтите за 
едно бъдещо общество на социалното равенство и хар-
монията, но не виждат ясно характера на тази кому-
нистическа наредба. Те страдат от илюзията, че бъде-
щият справедлив строй може да се постигне с помощта 
на доброжелателството на капиталистите филантро-
пи, с помощта на организирана просвета, без класова 
борба.

15 Вж. Велики социалисти-утописти, С., 1946, с. 191.
12 Пак там, с. 323.
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Три основни съставни части на марксизма

Като закономерно явление марксистката идеология — 
пише «Ленин — „възниква като пряко и непосредствено 
продължение на учението на най-великите представи-
тели на философията, политическата икономия и со-
циализма“13.

По такъв начин се формира триединна и богата по 
съдържание наука. Маркс и Енгелс дават нови, научни 
отговори на поставените проблеми, откриват неизвест-
ни дотогава закономерности на развитието, изграждат 
цялостно революционната идеология на работническа-
та класа.

Философската част на учението на Маркс и Енгелс 
носи названието диалектически и исторически материа-
лизъм. Това е най-обща теоретическа основа на идео-
логията.

Маркс и Енгелс продължават материалистическата 
линия на философията. Но те не вземат наготово идеи-
те на френските материалисти от XVIII в. и на Фойер- 
бах. Те осъществяват едно дълбоко преработване на та-
зи философия. Маркс и Енгелс обогатяват материализ-
ма с революционната диалектика. Иначе казано, те по 
един творчески начин му прибавят „учението за разви-
тието в неговия най-пълен, дълбок и свободен от едно-
странчивост вид, учението за относителността на човеш-
кото знание, което ни дава отражение на вечно разви«- 
ващат^а се материя“.14

Същевременно Маркс и Енгелс разширяват мате-
риализма от философското познание на природата до 
философско познание на обществото. По този начин 
ААаркс и Енгелс формират нова научна дисциплина — 
исторически материализъм. Те разкриват цялостно диа-
лектиката на развитието на човешката история, зако-
ните на взаимоотношенията между материалния и ду-
ховния живот на обществото.

Най-същественото, „крайъгълният камък“ в марк-
систката икономическа теория — втората съставна част 
на марксизма — както изтъква Ленин, е учението за 
принадената стойност, или с други думи, за онази част 

13 Л е н и н, В. И. Поли. собр. соч., Т. 23, с. 40.
14 Пак там, с 43—44.
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от стойността, която работникът създава чрез вложения 
от него наемен труд и' която капиталистът присвоява 
като собственик. Това учение позволява да изпъкне 
коренът на всички противоречия, на всички борби в 
експлоататорското общество. Марксистката политиче-
ска икономия разкрива тенденциите на развитието на 
капитализма. Тя обосновава необходимостта от изграж-
дане на бъдещата социалистическа икономика.

Третата основна съставна част на марксизма се на-
рича научен социализъм или научен комунизъм. Ней-
ните проблеми също имат голямо практическо значе-
ние. Тази област на идеологията е учение за структу-
рата на обществото, за обективните закони и тенденции 
на неговото развитие, по-специално за прехода от капи-
талистическото към социалистическото и комунистиче-
ското общество.

Научният комунизъм има също една основна слож-
на централна идея, пронизваща цялото негово съдър-
жание. Това е схващането на пролетариата като зна-
меносец на прогреса в новата епоха, възгледът за кла-
совата структура на обществото, учението за класовата 
борба като решаваща сила по пътя на прехода от капи-
талистическия към социалистическия строй.

Диалектическият и историческият материализъм, 
политическата икономия и научният комунизъм са три-
те основни съставни части на марксистката идеология. 
Но това не изчерпва нейното съдържание. Съществуват 
и неосновни съставни части на марксистката идеоло-
гия, отразяващи други сфери на социалната действител-
ност. Идеологията на работническата класа има още 
такива раздели: марксистко право, марксистка етика, 
марксистка естетика, историческа наука и пр.

Ленински етап на марксистката идеология

Създаден като идеология на работническата класа, ка-
то революционно учение, марксизмът не е догматична, 
вътрешно закостеняла теория. Той непрекъснато разви-
ва и обогатява своето съдържание във връзка с разви-
тието на цялата наука и на социалната практика. По 
такъв начин марксизмът става неизбежно все по-дъл-
бока и все по-изпитана революционна идеология. Той 
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разрешава теоретически нови и нови проблеми на нау-
ката и социалната практика.

От края на миналия век до 20-те години на сегаш-
ния век марксизмът се издига на нов, теоретически по-
виеш етап. Този етап е свързан с великото научно и
революционно дело на вожда на световния пролетариат
Ленин. Развитието на марксизма се отнася до всич-
ки негови съставни части.

В. И. Ленин е ,роден в гр. Симбирск през 1870 година. Човек с
гениална мисъл, той владее до съвършенство и трите основни съ-
ставни части на марксизма. Ленин е забележителен философ, ико-
номист, социолог, историк. Той разработва цялостно марксизма,
прощава му във връзка с новите условия на империалистическата
епоха по-голяма научна дълбочина и по-действена революционна
целенасочност.

Преди всичко Ленин обогати диалектико-материа-
листическата философия. Той разработи проблема за
материята и във връзка с това осмисли новите открития
в естествознанието, като радиоактивността и лр. Ленин
в същото време издигна на нов етап и теорията на по-
знанието. Изключителни са неговите заслуги в разра-
ботването на материалистическата диалектика.

Ленин обогати историческия материализъм, прида-
де му теоретически по-действена сила. Достатъчно е да
споменем разработването на проблема за ролята па
съзнателността, сиреч на субективния фактор в съби-
тията, особено в революцията.

Ленин създаде, като продължение на „Капиталът“
на Маркс, дълбоко научна икономическа теория за но-
вия стадий на капиталистическото общество — империа-
лизма. Освен това Ленин обогати цялостно икономиче-
ската теория на прехода от капитализма към социализ-
ма, Той разкри основните механизми на функционира-
нето на социалистическия начин на производство.

Ленин в същото време издигна на нов етап и науч-
ния комунизъм. Той разви творчески марксистката тео-
рия за социалистическата революция във връзка с но-
вата , империалистическата епоха. Ленин посочи условия-
та и движещите сили, осигуряващи победата на новия
социален строй. Неговите открития за необходимостта
от работническо-селски съюз в революцията, за функ-
циите на пролетарската диктатура, за лостовете на ръ-
ководство на новото общество и др. имат епохално зна-
чение.
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Марксистко-ленинската идеология — теоретическа осно-
ва на строителството на комунизма

Възникнал в процеса на класовата борба, в условията 
на социални взривове, марксизмът притежава изклю-
чителна революционна действена сила. Марксизмът- 
ленинизмът е призван да бъде мисъл-оръжие на работ-
ническата класа в пейната борба против капитализма, 
идеологическа основа на строителството на комунисти-
ческото общество. За да осъществи тази своя социална 
функция, той притежава следните основни характери-
стики.

1. Научност. Марксизмът-ленинизмът се опира на по-
стоянното изучаване на конкретната действителност. В 
него действува принципът на доказателственост на вся-
ко положение. Марксизмът обработва логически огром-
ния материал на фактите, за да стигне до един или 
друг извод на теоретическата мисъл. Той не приема 
предвзети, недоказани положения, отрича из основи 
мистиката, религията. Неговата научност намира израз 
в обективността на цялата му теория. Това значи съоб-
разяване с фактите, с реалното положение на нещата и 
явленията. Проверката на действителната научност на 
марксизма е социалната практика.

Това учение съдържа в себе си конструкцията на 
една желязна логика. То е могъщо и неподкупно, с 
ярки, ослепителни принципи. То винаги презира изопа-
чаванията в идеологията. Цялата негова същност като 
наука излъчва сияйната строгост на обективната исти-
на. „Учението на Маркс — пише Ленин — е всесилно, 
защото е вярно. То е пълно и стройно, даващо на хо-
рата цялостен мироглед, непримирим с каквото и да 
е суеверие, с каквато и да е реакция.“15

2. Партийност. Марксизмът-ленинизмът не изразя-
ва еднакво отношение към различните социални класи. 
Той разкрива дълбоките противоречия в обществото и 
показва научно възходящата, прогресивна линия на 
борбата. Идеологията служи на развитието на социал-
ната практика. Марксизмът е задължен при всяка 
оценка на дадено събитие пряко и открито да застава 
на „гледната точка“ на работническата класа, да защи-

15 Ленин, В. И. Поли. собр. соч. Т. 23, с. 43.
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щава нейните интереси.16 Тъкмо тази класова насоче-
ност и войнствуваща непримиримост към враговете на 
социалистическото дело е комунистическата партийност 
на марксизма-ленинизма. Тя обаче не означава произ-
вол на съжденията, изопачаване на истината с оглед 
на една или друга временна ситуация. Комунистиче-
ската партийност съвпада с научността на марксистко- 
ленинската идеология.

3. Целенасоченост. Една от характерните социални 
черти на човека е неговата способност да отлита със 
своето съзнание към бъдещето, да си поставя опреде-
лена цел и да я достига. Тази благодатна способност 
намира досега най-силен израз, най-блестяща проява 
в марксистко-ленинската идеология. Това е висша фор-
ма па взаимното проникване на науката и мечтите.

На основата на марксизма-ленинизма се изработва 
социална програма. Поставените задачи трябва да бъ-
дат реализирани чрез определена стратегия и тактика, 
изработени също-на основата на марксизма-ленинизма. 
Така научната идеология осветява пътя на борбата 
против капиталистическата система и на изграждането 
на нов социален живот, на по-висша материална и ду-
ховна култура.

Голямата целенасоченост на марксизма-ленинизма 
го прави способен да създава истински вълнуващ и мо-
билизиращ идеал, т. е. чиста и красива представа за 
най-съвършеното бъдещо устройство на човешкото об-
щество. Тази представа сочи границите на великото и 
възможното. Плеханов изтъква, че марксисткият идеал 
води хората към подчиняване стихията на разума, не-
обходимостта — на свободата.17 По такъв начин се раз-
крива пътят за непрекъснатото нарастване на човешка-
та власт над природата и над собствената история.

Марксизмът-ленинизмът е най-преследваното и най- 
обаятелното учение в съвременната епоха. Враговете на 
прогреса, на цивилизацията постоянно го инкримини-
рат, осъждат и разстрелват, но въпреки всички страш-
ни изпитания то става по-жизнено и се разпространява 
неудържимо във всички страни и континенти, по цялото 
земно кълбо. Никога досега в историята човечеството 

16 Вж. В. И. Ленин. Соч. T. 1, с. 423.
17 П л е X а н о в, Г. В. Цит. съч., М., 1956, T. 1, с. 703.
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не е давало за никоя друга идеология толкова много 
жертви. Марксизмът е най-великата изстрадана истина. 
Барбюс казва, че тази истина, родена от мъката и про-
теста, е призвана да спаси човека и света.

Марксизмът-ленинизмът привлича нови и нови хора 
под знамето на една велика борба. Преди 100 години 
комунистите наброявали шепа ентусиасти, а сега те са 
десетки милиони. Марксизмът се разпространява нався-
къде, защото притежава научен блясък, теоретическа 
яснота, огромна доказателствена сила, правдивост и 
нравствена красота. Марксизмът е наука за развитието 
на обществото в съвременната епоха.
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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
НА ДИАЛЕКТИЧЕСКИ# МАТЕРИАЛИЗЪМ

МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ФИЛОСОФИЯ КАТО НАУКА

Що е философия?
ч

Думата философия е гръцка и означава „фило“ — „оби-
чам“ и „софия“ — „мъдрост“. В буквалния смисъл тер-> 
минът философия означава „любов към мъдростта“. 
Но за нас е по-важно да знаем как съвременните уче-
ни разбират смисъла на тази дума.

В различните исторически епохи философията по-
ставя на преден план различни проблетли. Тя изглежда 
няма единна и постоянна тематика. Философите в древ-
на Гърция преди всичко създават една обща картина- 
на света. Средновековните философи обръщат голямо 
внимание на идеята за бога. По-късно излизат на пре-
ден план въпросите на познанието на най-дълбоката 
същност на света.

Колкото и да изглежда различна тази тематика, тя 
може да бъде обединена в една система. Не е трудно 
да забележим, че философите от античността до наши 
дни обикновено търсят и анализират не частичното, 
преходното, а вечното, най-общото в света.

Познанието има различни клонове и области. То не 
може да напредва исторически, ако в него липсва опре-
делено „разделение на труда“. Минералогът изследва 
минералите, ботаникът — растенията, зоологът — жи-
вотните, физикът — физическите явления, химикът — 
химическите процеси, геологът — земята, кибернети-
кът — управлението на сложните системи, астрономът — 
небесните тела и техните движения, социологът — об-
ществото и пр. Но все пак остава една голяма празно-
та. Липсва познание за единството на процесите и я в ле-; 
нията, с които се занимават различните науки. Човек 
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иска да разбере основата на всичко съществуващо, да 
стигне до „крайната инстанция“. Той желае да има 
най-обща картина или представа за света, за неговата 
същност. На тази голяма нужда на човешкото позна-
ние отговаря философията.

Кой не е размишлявал понякога върху такива въ-
проси: От какъв „материал“ се състои в крайна сметка 
този свят? Има ли той начало, ще настъпи ли край на 
всичко? Дали светът е ограничен, или е безграничен? 
Кое представлява основата на всички неща и предме-
ти? Материята? Съзнанието? Идеята? Съществува ли 
съдба? Ами случайност? Възможни ли са варианти на 
явленията? Какъв е смисълът на всичко съществуващо? 
На човешкия живот? Какво значат в най-общ смисъл 
понятията: движение, пространство, време, форма, съ-
държание, количество, качество, същност, явление, въз-
можност, действителност и пр.? Когато разсъждаваме 
по такива въпроси, ние се намираме в „царството“ на 
философията.

Основният въпрос на философията

Философските проблеми са твърде много и разнооб-
разни. Когато разглеждаме конкретно действителност-
та, ние откриваме, най-общо казано, две групи явления. 
Първите са материални. Към тази категория спадат 
например движението на телата, органическите про-
цеси при растенията и животните, съществуването на 
Земята, на въздуха, на звездите и пр. Втората група 
явления са духовни^ т. е. идеални. Към тях можем да 
отнесем усещанията, мислите, чувствата, желанията на 
човека. Материалните явления са достъпни за възприе-
мане пряко чрез нашите сетива или посредством апара-
тура. Те могат да бъдат измерени, забелязани, понякога 
пипнати с ръка. Духовните явления обаче са невиди-
ми, без никаква пространствена форма. Досега никой 
не е възприемал с очите си една мисъл, нито е пипнал 
с ръката си дори една човешка емоция.

От векове насам философите задават един и същ 
въпрос, макар и в различни варианти: какво е отноше-
нието между материалните и духовните явления в све-
та или по-точно, какво е отношението между битието и 
съзнанието? Енгелс отбелязва, че това е основният въ-
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прос на философията. Но трябва да обясним какво зна-
чи битие. Това е съвкупността на всичко съществуващо
вън от съзнанието на човека. В такъв смисъл битието
се покрива напълно с материята, с природата.

Основният въпрос на философията има две страни.
Първата се отнася до това, кое в крайна сметка е пър-
вично — битието или съзнанието, материята или мис-
ленето? Втората страна на основния въпрос на филосо-
фията има обратна посока. Тук става дума за тов.:,
може ли съзнанието (и ако може доколко) да познае
битието? С други думи, как се отнасят нашите мисли
към заобикалящата ни действителност, към безкрайна-
та природа.

Особено важно е значението на първата страна на
основния въпрос на философията. „Според това — пи-
ше Енгелс — как отговаряли на този въпрос, филосо-
фите се разделили на два големи лагера. Онези, които
твърдели, че духът е съществувал преди природата, зна-
чи в последна сметка приемали някакъв вид сътворя-
ване на света... образуват лагера на идеализма. Дру-
гите, които разглеждали природата като първично, при-
надлежат към различните школи на материализма.“18

Някои философи като Декарт и др. застават „по
средата“. Те заявяват, че и битието (материята), и съз-
нанието (мисленето) са вечни. Това разбиране носи
названието философски дуализъм. То изпада в много и
различни противоречия, зашото не може да обясни как
едната вечна същност влияе на другата, когато нямат 
никакви допирни точки. В последна сметка дуалистит^
клонят или към материалистическата, или към идеали-
стическата философия.

Налага се да уточним понятието и в друг смисъл.
Хората обикновено наричат идеалист човека с високи
нравствени качества, който работи за определени идеи.
Обратно, те наричат материалист този, който е лаком,
алчен и защищава своите груби егоистични интереси.
Това разбиране на понятията има друг, чисто житей-
ски смисъл. Ако изхождаме от него, философът-мате-
риалист е обикновено идеалист, защото се бори да осъ-
ществи определени идеи. Обратно, философът-идеалист
понякога е груб материалист в областта на житейските

18 Маркс К. и Ф. Енгелс. Съч. Т. 21, с. 281.
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отношения. Той може да работи не за постигането на 
една или друга идейна цел, а преди всичко за своята 
собствена изгода. Ние тук ще употребяваме думите ма-
териализъм и идеализъм в техния чисто философски 
смисъл. Но да се върнем отново към нашия основен 
проблем.

Вече бе отбелязано, че философията се занимава с 
вечното, с несътворимото и неунищожимото, с най-об-
щото в света. Но ето че сега говорим друго. Философи-
ята се занимава с отношението между битието и съзна-
нието. Как да съгласуваме първата и втората постанов-
ка? Съзнанието не е пито най-общо, нито вечно върху 
нашата планета. То възниква исторически в процеса на 
развитието и може да загине.

Тогава що е философия? Учение за най-общото в 
света или за отношението между битието и съзнанието? 
Философията е учение и за едното, и за другото. Фак-
тически двете страни на нейния предмет на изследване 
са дълбоко взаимно свързани. Те дори преминават ед-
на в друга.

Да се определи в един или друг смисъл първично-
то, значи да се определи най-общото в света. По същ-
ност двата проблема тук съвпадат. Ако се приеме, че 
първична е материята, с това се определя, че материя-
та заедно с неотменните си свойства е най-общото, не-
сътворимото и неунищожимото в света. Противополож-
но решение на този въпрос дават идеалистите.

Във връзка с разбирането на най-общите свойства 
па първичното в света философията има и други раз-
граничения. Така например идеализмът и материализ-
мът могат да бъдат свързани с диалектиката или с 
метафизиката.

Диалектиката е схващане, според което явленията 
и нещата, били те материални, или духовни, се намират 
в дълбока взаимна връзка, в постоянна вътрешна бор-
ба, в непрекъснато движение, изменение и развитие по 
пътя на необходимое!та. Коренно противоположно е 
схващането на метафизиката. Според него явленията и 
нещата до голяма степен са изолирани едни от други, 
почти неизменни, пасивни, закостенели в своето битие.
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Философията като мироглед и метод

Известно е отдавна, че поведението на човека в практи- 
ката зависи от неговите знания, от неговите представи 
за условията на живота и заобикалящата го среда. 
Приспособяването към средата винаги става на основа-
та на информацията. Всеки човек натрупва постоянно 
знания за действителността, за различните нейни обла-
сти. В крайна сметка той ги обобщава и по такъв на-
чин създава определен мироглед..

Мирогледът е система от представи, понятия, въз-
гледи за обкръжаващата човека действителност. Не ста-
ва дума за подробности, за механично натрупване на 
частични знания. Мирогледът е обобщен, цялостен пог-
лед на човека върху безкрайната обективна действител-
ност. Именно затова неговото ядро, неговите основни 
очертания създава философията. Разбира се, и други-
те науки са необходими, но те играят спомагателна ро-
ля в това отношение.

Философският мироглед е система от възгледи, кои-
то дават представа и знания за битието, за най-дълбо-
ката му същност, за неговите най-общи свойства, за по-
знанието на света. Именно такива знания обединяват 
цялостната мисловност на човека.

Философията създава не само най-общ мироглед, 
но и най-общ метод в науката и социалната практика. 
Думата метод означава „път към неще“, „начин за по-
стигане на определена цел“. Това са принципи, норми, 
които предопределят насоката на едно или друго чо-
вешко дело. Най-общият метод е форма па използуване 
на философските знания, понятия, представи за пости-
гане на нови знания във всички области на науката и 
за целесъобразно изменение на света.

Между мирогледа и метода има дълбока вътрешна 
връзка. Едното е основа на другото. Философският ми-
роглед постоянно се превръща във философски метод. 
Най-общите знания за действителността служат като 
ръководство за достигане на нови знания в различни 
области на науката и за развитието на социалната 
практика.
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Предмет и задачи на марксистко-ленинската философия

За да можем да дадем най-обща характеристика на 
марксистката философия като наука, ние трябва преди 
всичко да определим нейния предмет на изследване, 
т. е. онази част от действителността, която на сегашно-
то равнище на познанието тя отразява. Преди 2000 го-
дини философията е обхващала почти цялото човешко 
знание. По-късно в епохата на бурното развитие на ми-
сълта от нея последователно излизат редица жизнени, - 
самостоятелни теоретически науки: математиката, фи-
зиката, етиката, естетиката, психологията, социология-
та и пр.

В общата система на марксизма философията за-
вършва историческото си обособяване и формиране ка-
то наука. Тя постоянно изследва отношението между 
битието и съзнанието с неговите две страни. Марксист-
ко-ленинската философия дава последователно материа-
листическо и научно решение на този проблем. Тя до-
казва първичността и вечността на материята, вторич- 
постта и преходността на съзнанието.

Марксистко-ленинската философия съдържа, от дру-
га страна, революционната диалектика. Тя отразява 
дълбоката противоречивост на нещата и явленията, за-
коните на движението и развитието на природата, об-
ществото и мисленето.

Съставена от материализъм и диалектика, от въз-
гледи за първичността на битието и вторичността на 
съзнанието, за постоянното движение и развитие на 
всичко съществуващо, марксистко-ленинската филосо-
фия създава последователно научен мироглед. Б също-
то време тази философия на съвременната епоха има 
значението на изпитан в практиката най-общ метод за 
познанието и революционното изменение на света. Ней-
ната сила е в дълбоката й научност, в мирогледната й 
цялостност, в непримиримостта й към религията и за-
блужденията, към едностранчивото, метафизическо виж-
дане на нещата и явленията, към застоя на мисълта.

Обобщение. Философията е система от възгледи за най-об-
щото в света, в безкрайната вселена. Тя има свой основен въ-
прос, това е въпросът за отношението между битието и съзна-
нието, материята и мисленето. Неговото решаване означава да се 
определи: 1) кое в крайна сметка е първично т. е. вечно, битието 
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или съзнанието? 2) как се отнасят мислите към действителност-
та, познаваемо ли е битието?

Философията създава най-общ мироглед на човека. Това зна-
чи най-общи представи, понятия, схващания за обективния свят. 
От друга страна, философията създава най-общ метод на човека. 
Това значи най-общо принципно ръководство за познанието и 
изменението на света.

Марксизмът-ленинизмът има своя философска основа — диа- 
лсктическнят материализъм. Това е наука за отношението между 
битието и съзнанието, за най-общите закони на развитието на 
природата, обществото и мисленето.

Въпроси:

1. Защо е необходима на човека философията?
2. Могат ли частните, сиреч пефилософските науки да дадат 

цялостен мироглед на човека?
3. Какво е научното значение на основния въпрос на философията 

с неговите две страни?
4. Защо и по какъв начин всеки най-общ мироглед закономерно 

се превръща в най-общ метод за познанието и изменението на 
света?

МАТЕРИАЛИЗМЪТ И ИДЕАЛИЗМЪТ - ГЛАВНИ 
НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ФИЛОСОФИЯТА

Като система от разбирания, от идеи за отношението 
между битието и съзнанието, за най-общите свойства 
и черти на предметите и явленията в действителността 
философията не е нещо неизменно, един път завинаги 
дадено. Тя исторически постоянно се развива и усъвър- 
шеиствува заедно с развитието на самото общество, на 
неговата материална и духовна култура.

Историята на философията — борба на противоположни 
мирогледи

Основното съдържание на многовековното развитие на 
философията се изразява по-специално в следното:

а) борба между идеализма и материализма във 
връзка с решаването на основния въпрос на филосо-
фията;

б) борба между диалектиката и метафизиката във 
връзка с разбирането на най-общите свойства и черти 
на битието;

в) преодоляване на ограниченията и моментите на 
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едностранчивост на по-низшия стадий на материализма 
от неговия по-висш стадий.

Борбата между двете основни направления във фи-
лософията не протича никога изолирано от развитието 
на самото общество. Тази борба постоянно взаимодей- 
ствува с различните области на социалния живот. В кла-
совото общество мирогледът не може да бъде надкла- 
сов, неутрален. Той става повече или по-малкэ абстрак-
тен изразител на интересите на дадена социална група.

Историята свидетелствува, че всяка философия в 
последна сметка защищава определени класови пози-
ции. Това обаче става изключително завоалирано, чрез 
много междинни явления, затова не може лесно да се 
констатира.

Когато древногръцкият философ Зенон твърди, че 
обективният свят по своята природа е неделимо и не-
подвижно битие, той като че ли застава неизмеримо ви-
соко над социалните противоречия и като че ли няма 
никаква, дори най-малка връзка с класовата борба. Но 
фактически връзка съществува, макар и опосредствува- 
на. Когато Зенон казва, че светът по своята същност е 
неподвижен и неделим, той създава убеждението, без 
да говори за това специално, че и обществото не може 
да бъде променено. А това е консервативен възглед, на-
сочен против класата, която не е доволна от съществу-
ващата социална система.

Или да вземем друг пример — великите фоенски 
материалиста от XVIII в. Дидро, Хелвеций, Холбах 
и др. Техният възглед, че всичко в света е материя, при 
онова състояние на обществото е класова позиция. Този 
философски възглед атакува идеализма, религията. Не-
говите удари засягат несъмнено феодалната класа, кон-
сервативните и порядки.

Обикновено материалистическата философия става 
мироглед на прогресивната класа. Историята потвър-
ждава това: когато гръцката робовладелска класа иг-
рае прогресивна роля в античното общество, тя има 
забележителни философи-материалистп: Хераклит, Де-
мокрит, Аристотел и др. По-късно в епохата на нейното, 
падение на сцената излизат ограничени коментатори на 
предишната мирогледна теория, в повечето случаи за-
щитници на идеализма.

Същото важи за новата историческа епоха. Когато 
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буржоазията през XVII и XVIII в. играе прогресивна
роля в борбата против средновековните традиции, тя
има забележителни философи-материалисти: Хобс, Бей-
кън, Дидро, Хелвеций, Даламбер и др. В същото време
консервативната феодална класа е свързана с религия-
та, с идеализма. Когато самата буржоазия става реак-
ционна, тя напълно закономерно изоставя материали-
стическата философия.

Формиране на материализма и идеализма в древността

Двете основни направления във философията възникват
паралелно в античното робовладелско общество преди
хиляди години, откъдето започва и тяхната многовеков-
на история. Така че материализмът и идеализмът като
мирогледи преминават последователно редица етапи на
своето развитие. Първата огромна крачка е формиране-
то на древната гръцка философия. Тя притежава класи-
ческа стройност на теорията в сравнение с античната
философия на Египет, Индия, Вавилон, Китай. Не слу«*
чайно се казва, че грандиозната мисъл на беломрамор-$
на Елада е онази „лъчиста мъглявина“, от която исто-
рически възниква цялата слънчева система на висшата
духовна култура на съвременна Европа.

Първите древногръцки материалисти търсят осно-
вата на нещата в природата. Според Талес от Милет
всичко се състои от вода. Според Анаксимен първоосно-
вата на света е въздухът. Емпедокъл пък вижда четири
съставни елемента на всичко съществуващо: земя, во-
да, въздух и огън.

В древногръцкия материализъм най-високо се изди|
га Демокрит. Той създава теорията, че светът има две
първоначала като битие: атоми (най-малки неделими
частички на материята) и пустота (празно пространст-
во). Атомите постоянно се движат и чрез отделни ком-
бинации формират всички тела. По такъв начин въз 
никва и душата. Демокрит не вижда никаква нужда
от съществуването на бог. Философията му е дълбока
атеистична.

Древногръцкият материализъм се основава на здра-
вия разум на човека, приемащ нещо съвсем очевидно, а
именно, че предметите и явленията си съществуват н
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не зависят от съзнанието. Неговият разум не. се съм-
нява, че водата е вода, дървото — дърво, камъкът — 
камък и пр. С други думи, материализмът изхожда от 
самата хилядогодишна социална практика.

Философията на древногръцките материалисти е в 
някои отношения наивна и същевременно гениална. На-
ивна, защото не вижда многообразието на нещата и яв-
ленията, опростява много цялата картина па света. В 
онази епоха познанието е твърде общо, недиференци- 
рано за подробностите, за голямата сложност на всяка 
система. Но в древногръцкия материализъм като фило-
софия съществува и нещо гениално, което пи кара да 
му се възхищаваме. Това е орловият поглед на дръз- 
новената мисъл. Древногръцките материалисти пре-
красно виждат единството в многообразието на реал-
ната действителност, най-общите взаимодействия на 
битието.

В древна Гърция се формира и направлението на 
идеалистическата философия. Родоначалник на тази 
школа е Платон. Главните моменти в неговата филосо-
фия са следните: материалният свят, в който живеем, 
не е нито истински, нито траен. Всички вещи и предме-
ти възникват и по-късно се разрушават. Истинският и 
вечният свят според Платон е така нареченият от него 
свят на идеите. Той не може да се види с материални-
те очи, нито да се пипне. Човешката душа е дошла от 
този свят на идеите. Когато тялото умре, тя отново ще 
се върне там, където е дошла. Безсмъртието, вечният 
живот принадлежат само на идеите.

За да стигне до тази философия, Платон разсъж-
дава така. Всички материални неща, които наблюдава-
ме, рано или късно загиват. Нищо в нашия видим свят 
не е безсмъртно. Да речем, отделният материален кон 
се ражда като жребче, израства, после умира. Но идея-
та кон, която е в нашето съзнание, за щастие никога не 
умира. Съществува и друга разлика. Идеята кон е по- 
съвършена в сравнение с който и да е отделен материа-
лен кон. И още една разлика. Всеки отделен материа-
лен кон е осезаем. Той може да се види, да се пипне. 
Той самият може да рита и да цвили. Обаче понятието 
кон притежава безплътни качества. Него досега никой 
не е видял със своите очи. Този мислен кон има и това 
предимство, че никога не може да те ритне.
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Платон не разбира, че понятията, идеите възникват 
в резултат на наблюдението на материалните неща и 
предмети, а обратно, мисли, че тъкмо тези неща и' пред-
мети са продукт на идеите. С други думи, Платон силно 
преувеличава ролята на духовните явления. В същото 
време той замества действителните, но непознати на не-
го връзки между идеите и материалните неща с илюзор-
ни, т .е. привнесени от фантазията връзки. Гова са така 
наречените гносеологически (познавателни) корени на 
идеализма. Те могат да бъдат обобщени в следните два 
пункта:

а) ограниченост, едностранчивост на познанието;
б) преувеличаване ролята на идеите в социалния 

живот.

Етапи в развитието на двете философски направления

Материализмът и идеализмът в древна Гърция стават 
философско наследство за новата феодална епоха. Бор-
бата между двете направления продължава на истори-
чески по-висока социална основа. При това неизбежно 
се открояват най-типичните закономерности. Ÿ

Материализмът е обикновено мироглед на прогре-
сивната класа. Той винаги се опира на човешкия опит, 
натрупан в социалната практика. Материализмът е най- 
нряко свързан с прогресивното развитие на науката и 
води борба против религията. Обратно, идеализмът е 
в най-типичните случаи мироглед па реакционната кла-
са. Той се намира в дълбоко противоречие с науката. 
Идеализмът е обикновено близнак, т. е. брат на рели-
гията. ,

В какво се изразява по-специално тази родстве- 
ноет? Както идеализмът, така и религията убеждават 
хората, че светът е създаден от една първична духовна 
същност, че съзнанието на човека не умира с неговото 
тяло. Съществува обаче и разлика. Според идеализма 
творецът на всичко видимо е първично съществуващ, 
неопределен дух, а според религията — едно всемогъщо 
лице — бог (Саваот, Аллах и т. н.). Има и друга основ-
на разлика. Идеализмът постоянно прави опити да обо-
снове логически своите изводи, докато религията не 
проявява подобни стремежи. Тя изисква от преданите
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си последователи да избягват изкушението на въпроси-
те, да приемат всичко на вяра и нищо не доказва. Един 
от*  първите християнски богослови, Тертулиан, издига 
максимата: „Вярвам, защото е абсурдно“, т. е. неве-
роятно.

В настъпилата феодална епоха материализмът и 
идеализмът продължават своята борба. Но тук разви-
тието има някои особености. В епохата на феодализма 
господствува идеалистическата философия. Освен това 
нейната относителна самостоятелност е потъпкана. Фи-
лософията става изцяло „прислужница на религията“. 
Нейната основна задача е да обосновава догмите на 
църквата.

Но в епохата на феодализма (още преди появата 
на буржоазията) съществува и материалистическата 
линия на философията. Макар и недостатъчно разгър-
ната и категорична, тя обикновено се проявява доста 
маскирана в съмненията (скептицизма), в критиката на 
официалните християнски догми, в така наречените ере-
тични учения. Материалистическата философия прози-
ра и от схващанията на номиналистите, които смятат, 
че в света има само единични неща, че общото, идеята 
не изразява нищо реално, а е само една дума. Обрат-
но, така наречените реалисти защищават идеалйстиче- 
ския мироглед по традиция на платонизма.

В епохата на Ренесанса и след нея, когато на све-
товната сцена започва да излиза буржоазната класа, 
борбата между двата основни мирогледа навлиза в но-
ва историческа фаза. Прогресивната материалистическа 
философия достига по-високо развитие.

Монтен (XVI в.) започва борбата против религията 
с оръжието на скептицизма. Това е философия на съм-
нението, на каквото се подлагат църковните догми. 
Бруно издига идеята за безкрайността на вселената и 
с това подкопава идеализма. Бейкън призовава човече-
ството да изучава природата, да опознава системно 
явленията. Хобс (XVII в.) разкрива навсякъде много-
образието на нещата и механическата форма на дви-
жение на материята. Спиноза изтъква, че светът пред-
ставлява единна субстанция, мислима без какъвто и да 
е бог, защото е „причина сама на себе си“. Материа- 
листът Лок заклеймява тезата за вечните „вродени 
идеи“, като развива теорията, че всичко в съзнанието 
на човека минава през неговите сетива,
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Разглежданата поредица от блестящи философи за-
вършва с френските материалисти от XVIII в. Дидро,
Хелвеций, Даламбер, Холбах и др-, както и с немския
мислител Фойербах. След класическия древногръцки
наивен материализъм окончателно се формира новият
по-висок етап на този мироглед в служба вече на прог-
ресивното революционно дело на буржоазната класа.
Това е така нареченият метафизически или механичес-
ки материализъм. Неговите главни заслуги са следни-
те: а) отричане на идеализма, борба против религия-
та; б) насочване на вниманието към изследване на при-
родата в служба на социалната практика; в) револю-
ционизиране на обществото, разкрепостяване на съзна-
нието, издигане ценността на човека. «

В онази епоха метафизическият материализъм има
своето историческо оправдание. Той, както пише Ен-
гелс, отговаря на една фаза на човешкото познание. До-
като древногръцкият наивен материализъм разкрива
най-общата картина на света (вижда гората, но не за-
белязва добре отделните дървета), метафизическият ма-
териализъм разлага природата, описва, систематизира,
изследва нейните части. Според Енгелс това е „главно-
то условие“ за постигнатите „гигантски успехи“ на на-
уката от Ренесанса до средата на миналия век.19

Но материализмът става метафизичен, загубва идей-
ното наследство на древногръцката диалектика. Изслед-
вайки отделните дървета, той не вижда гората, систе-
матизирайки явленията, пренебрегва техните най-общи
връзки, тяхното непрекъснато развитие.  

От епохата на Ренесанса до възникването на марк-
сизма идеалистическата философия също претърпява
известни промени. Това е свързано с развитието на со-
циалния живот, на класовата борба.  

В древна Гърция Платон създава обективния идеа-
лизъм. Според него действителната същност и основа
на света е някакво свръхиндивидуално съзнание, което
съществува обективно, сиреч вън от съзнанието на от-
делните хора. В началото на XVIII в. английският фи-
лософ епископ Беркли създава субективния идеализъм.
Той направо заявява, че това, което наричаме по инер-

_______  
19 Марк с, К. и Ф. Енгелс. Избр. прои?в. Т. 2, с, 145.
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ция материален свят, обективно не съществува. То е 
плод на една измама на сетивата.

Когато възприемаме например дадена ябълка, ние 
имаме усещане за кръгло, за червен цвят, за определе-
на тежест и пр. Нищо повече — усещания и само усе-
щания. Това, което наричаме ябълка, всъщност вън от 
нас обективно не съществува. То е само една комбина-
ция от различни усещания. В такъв случай за кого 
Беркли пише своята книга? Според собствената си фи-
лософия той трябва да смята, че вън от неговото съз-
нание други хора няма и не може да има. Но Беркли 
е добър християнин, затова признава, че обективно съ-
ществува едно лице — бог.

По време на подготовката на буржоазиите револю-
ции на Запад се доизгражда и обективно-идеалпетнче- 
ската философия. В произведенията на Хегел тя доби-
ва облика на една грандиозна теоретическа система, ко-
ято е противоречива. От една страна, тя съдържа диа-
лектиката, „живата душа“ на истинското научно из-
следване, „алгебрата на революцията“. Всичко това съ-
ставлява нейната могъща методологическа сила. Ог 
друга страна, Хегеловата философия като система е 
нлатоническо-идеалистическа. Тя започва с погрешната 
изходна мисъл, че първопричината на всичко е абсо-
лютната идея в царството на логиката, световния ра-
зум. Нейната революционна диалектика съжителствува 
с религията.

Философското развитие, което предшествува марк-
сизма, ознаменува блестящи завоевания на творческа-
та дързост на науката. Но в крайна сметка то се на-
тъква на подводните камъни на ограничеността на мис-
ленето в предишните епохи.

Диалектическият материализъм — велико постижение 
на науката

Създаването на диалектическия материализъм като на-
учна революционна философия на работническата кла-
са е забележителна победа на човешката мисъл. Диа-
лектическият материализъм притежава следните основ-
ни характерни черти:

1. Цялостност на идеите, последователна дълбока
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научност на предпоставките и на достигнатите изводи.
Марксистката философия по своята същност е материа-
листическа и същевременно диалектическа. Това е син-
тез на всичко положително в мирогледите на предишни-
те епохи на човечеството и преодоляване на тяхната ог-
раниченост- Като критикува остро идеализма на Хеге-
ловата диалектика, тази философия подчертава с ярки
линии своя материализъм. Като преодолява метафизич-
ността на френския материализъм, тя подчертава своя-
та диалектика.  

2. Диалектическият материализъм е свързан орга-
нически с развитието на всички области на науката, на
човешкото познание. Той се намира в най-дълбоко про-
тиворечие с догмите, мистиката, религията, предубеж-
денията. Именно затова диалектическият материализъм
е творческо, постоянно развиващо се учение. Той не по-
знава застоя, рутината, самодоволната ленивост на ми-
сълта.

3. За разлика от всички предишни мирогледи, кои-
то са повече или по-малко съзерцателни, марксистката
философия като идеология на работническата класа,
т. е. на пай-революционната класа в историята, има
огромна практическа действена сила. Нейната задача
не е само да обяснява, но и да изменя социалния живот
и света. Революционният мироглед и революционната
класа постоянно си взаимодействуват. „Както филосо-
фията — пише Маркс — намира в пролетариата своето
материално оръжие, така и пролетариатът намира във
философията своето духовно оръжие...“ По такъв на-
чин става еманципация (освобождение) на човека.
„Сърцето на тази революционна еманципация — про-
дължава Маркс — е пролетариатът, а нейната глава е
философията.“20

Обобщение. Развитието на философията е борба на двата ос-
новни мирогледа: материализма и идеализма. Тази борба има
винаги определена социална основа. Материалистическата филосо-
фия обикновено изразява интересите на прогресивната класа, а
идеалистическата философия — на реакционната класа.

Първата класическа форма на материализма възниква преди по-
вече от 2000 години в древна Гърция. Можем да го наречем наивен
и същевременно гениален материализъм. Той стига до изключително
ценни, обобщени характеристики за света, за неговите универсални

ïU Мар кс, К- и Ф. Енгелс. Съч., T. I, с. 413.
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процеси. Древногръцкият материализъм носи определени атеистиче-
ски тенденции. Неговата основа е социалната практика. Той не 
схваща обаче многообразието и невероятната сложност на явле-
нията.

В древна Гърция възниква и класическата форма на идеализ-
ма, който преувеличава ролята на идеите и вижда в тях първо- 
основата на света. Идеализмът се ражда като близнак на рели-
гията.

В епохата на появата на буржоазната класа и нейната борба 
против стария феодален строй материалистическата философия до-
стига по-висок етап на своето развитие. Възниква механическият 
материализъм. Той разкрива по-дълбоко вътрешната сложност на 
многообразието на света. Неговата слабост е метафизиката, липса-
та на поглед върху диалектиката на развитието на нещата.

От Ренесанса до средата на миналия век старата идеалистиче- 
ска философия също се развива. Идеализмът става разнообразен 
по форма и нюанси. Неговите главни школи са: обективен и субек-
тивен идеализъм.

Марксистката философия възниква като забележително пости-
жение на човешката мисъл. Тя ознаменува най-висшата степен в 
развитието на материализма. Нейните основни черти са: последова-
телност на идеите, научност, вътрешна логика, непримиримост към 
заблудите, догмите и религията, органическа връзка с цялото чо-
вешко знание, партийност, активно действена роля за целесъобраз-
но изменение на света.

Въпроси:

1. Какви предимства дава материалистическата философия на исто-
рически прогресивната класа?

2. Как да обясним факта, че реакционната класа проявява голяма 
склонност към идеалпстическата философия?

3. Как ще разрешим спора на средновековните философи? Дали 
съществуват само единични неща? Или само общи ? Или ...?

4. С какво диалектическият материализъм превъзхожда всички пре-
дишни философски учения?

МАТЕРИЯТА И ОСНОВНИТЕ ФОРЛАИ НА НЕЙНОТО 
СЪЩЕСТВУВАНЕ

Човек се ражда и живее заобиколен от външната сре-
да, от величествената природа, от неизброими явления, 
от разнообразни предмети и неща. Всичко представлява 
колосална съвкупност без начало п без край. Човек 
опознава стъпка по стъпка явленията и нещата, систе-
матизира ги в отделни групи въз основа на техни об-
щи свойства и признаци.

Така розата, слънчогледа, елхата, палмата ние на-
ричаме растения. По същата логика калинката, паяка, 
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антилопата, слона наричаме животни. Луната, Слънце-
то, Сатурн, Венера и пр. са небесни тела. Конкретните
събития, свойства и процеси, като излъчването на свет-
лината, горенето, различните реакции, промените в дей-
ствителността, ние назоваваме просто явления.

Тук обаче не завършва нашият стремеж да опозна-
ем колкото се може по-цялостно и по-дълбоко света,
безкрайната вселена. В последна сметка ние искаме да
разберем и кое съставлява най-общото качество на вси-
чко съществуващо. „Да се вдълбочим в безкрайността“,
казва Виктор Юго. Преди 200 години Холбах иска да
характеризира необхватната същност на явленията и
нещата, които притежават свойствата пространстве-
ност, делимост, тежест, инерция, сила, движение, маса
и пр.21 Този най-общ или основен „строителен мате-
риал“ на всичко съществуващо е материята.

Що е материя?  
 

Като най-обща основа на всичко материята притежава
безкрайно много и различни свойства. Но има нещо,
което е главно, което преди всичко характеризира тази
най-дълбока същност на явленията и нещата. Ленин
подчертава, че материята е „обективната реалност, да-
дена ни в усещането“22, или с други думи, тя обединява
цялостно всичко това, което съществува вън и незави-
симо от съзнанието на човека и може да се опознава
посредством неговите сетива — пряко, и косвено —
чрез отделни апарати.

Според едно старо схващане материя следва да се
нарече само веществената предметност в действително-
стта. Всичко недостъпно за пряко възприемане, което
не може да бъде пипнато н претеглено на везните, ос-
тава извън тази категория. В науката отдавна е уста-
новена представата, че атомите са най-малки неделими
частички на материята, т. е. най-малки „тухлички“ на
мирозданието.

Крахът на тези разбирания настъпва с откритието
на радиоактивността. През последните години па XIX в.

21 Гольбах, П. Избранные произведения, М., 1963, T. 1, с. 84.
22 Л е н и н, В. И. Съч., Т. 14, с. 147.
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Анри Бекерел констатира, че химическият елемент уран 
с атомно тегло 238 лъчеизпуска и се превръща в свой 
по-лек изотоп уран с атомно тегло 234. Скоро става яс-
но, че така наречената най-малка „тухличка“ на миро-
зданието е вътрешно делима. В 1919 г. Ръдърфърд 
.бомбардира“ с алфа-частички азота (неговото атомно 
гегло е 14) и получава кислород (с атомно тегло 17).

Някои буржоазни физици възприемат радиоактив-
ността като „разпадане“, „изчезване“ въобще на мате-
рията. Своите изводи те правят на основата на опреде-
лени странни факти. Например един килограм уран 235 
се разпада, както е при първата атомна бомба, на крип-
тон и барий. Получените два елемента обаче имат общо 
тегло не 1 килограм, а 999 грама. Къде отива 1 грам 
налична маса, т. е. материя? Според посочените физици 
тя изчезва, става нищо.

Фактически обаче материята не изчезва. При атом-
ното превръщане на уран 235 в криптон и барий вселе-
ната нищо не губи в крайна сметка. Привидно изчезна-
лият грам уран се разпръсква като лъчение. Той става 
друг вид на материята — поле. При определени усло-
вия от него се формират отново атомни ядра. Вече на-
пълно е установено, че материята като обективна реал-
ност има два специфични вида на своето съществува-
не: вещество и поле. Това са, можем да кажем, две 
дълбоко взаимно свързани структури.

Веществото е устойчиво състояние на материята в 
определени относително дискретни (т. е. прекъснати) 
образувания, като атоми или само атомни ядра, моле-
кули, както и различни тела, изградени от молекули. То 
притежава маса на покоя (сиреч тегло, инертност). По-
лето е вторият вид материя, на която са присъщи пай- 
миого явленията на непрекъснатостта. В него съществу-
ват различни лъчения (по-общо — взаимодействия) на 
податомно равнище. Познати са: електромагнитно поле, 
гравитационно поле, ядрено поле и пр.

Възможно е учените да открият след време и някак-
ви други още по-страпни явления в нашата вселена. С 
това марксисткото философско схващане за материята 
няма да бъде опровергано. Каквито и странни явления 
Да открият учените, те ще имат качеството да са обек-
тивна реалност. А това е достатъчно да бъдат причис-
лени към необхватната същност на материята.
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Материя и движение

Но силата на една вековна илюзия човек забелязва по-
вече статиката и устойчивостта, отколкото динамиката 
il неустойчивостта на нещата. Можем да признаем, че 
на нас обективният свят ни изглежда обикновено твър-
де спокоен, дори като че ли замръзнал. Когато си по-
чиваме, изглежда, че нашето тяло престава да работи. 
В такива моменти можем да не усещаме дори самото 
движение на кръвта. Но дали тази представа отговаря 
на реалната действителност? В никакъв случай! Дори 
когато човек спи, органическите процеси в него нито за 
момент не престават. Хиляди клетки загиват, а други et 
раждат на тяхно място. Милиарди клетки асимилират 
и отделят непотребни вещества.

Самите молекули непрекъснато се движат (коле-
баят) с грамадна скорост в телата. Спокойствие липсва 
и в атомите. Около атомното ядро се движат непрекъс-
нато различни електрони. Тяхната скорост е също не-
вероятно голяма. v

Човек и като тяло по отношение на външния свят 
не стои неподвижен дори когато си почива. Той, без да 
съзнава, участвува непрекъснато в космическата дина-
мика. Най-напред по силата на необходимостта е вклю-
чен в кръговото въртене на Земята около нейната ос. 
Ако е на екватора, естествената скорост на този „по-
лет“ достига около 1700 км в час. Без да усеща, човек 
участвува непрекъснато в движението на Земята около 
Слънцето. Средната скорост тук е 29 км в секунда. Чо-
век лети и заедно с цялата слънчева система в про-
странствата на огромната Галактика. Скоростта и тук 
е фантастична. Обаче нашата Галактика не стои нито 
секунда неподвижна.

Следователно абсолютната неподвижност на телата 
е само привидна. Всичко съществуващо непрекъснато 
се движи. Материята никъде и никога не е пасивна, ли-
шена от импулси. Тя съдържа в себе си движението ка-
то неотпимаемо свойство или, с други думи, като свой 
атрибут. Материята е пълна с енергия, активна, вът-
решно действена. „Движението — казва Енгелс — с 
начин на съществуване на материята.“23

23 Маркс, К. и Ф. Енгелс. Съч., Т. 20, с. G16.
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Само теоретически ограниченият метафизик раз-
глежда едното без другото. Няма и не може да има ма-
терия без движение, нито движение без материя. В 
края на миналия и началото на сегашния век доста на-
шумява едно идеалистическо учение, наречено енерге- 
тизъм. Неговият представител Оствалд изтъква, че ма-
терията се оказва нещо привидно. Всичко в света е са-
мо енергия, т. е. движение. Възгледът за „чистата енер-
гия“ остава безпочвен. Критикувайки тази погрешна те’- 
за, Ленин подчертава, че да има движение, значи нещо 
се движи. А това нещо е материята.24

Някои разбират движението само като преместване 
па телата. Птицата лети във въздуха, динамото завър-
та колелата на фабриката и пр. Това е познатото меха-
ническо движение. То не изчерпва и не може да изчер-
пи въпроса. „Движението — пише Енгелс, — приложе-
но към материята, е изменение изобщо.“25

Науката изследва и описва досега следните основ-
ни форми на движение:

1. Механическа — преместването на телата.
2. Физическа — топлинните, електромагнитните, гра-

витационните, вътрешноатомните процеси, както и про-
цесите на физическото поле.

3. Химическа — свързването и прегрупирането на 
атоми в молекули.

4. Биологическа — органическите процеси.
5. Социална — функционирането и развитието на 

обществото.
Механическата форма на движение на материята е 

най-низшата, а социалната, включваща и мисленето — 
нан-висша. В тази поредица, която се разглежда йерар-
хически, действуват определени закономерности. По- 
висшата форма на движение съдържа по-ннзшите. Това 
е напълно естествена йерархия. Биологичното движение 
съдържа химичното, физичното и механичното. Същото 
важи напълно и за социалния процес. Той съдържа и 
биологичното, и химичното, и физичното, и механично-
то движение. Но в тази йерархия съществува развитие 
на качествата. По-висшата форма на движение на ма-
терията не може да бъде обяснена с по-низшата.

24 Вж. Ленин, В. И. Съч., Т. 14, с. 279.
25 М а р к с, К. и Ф. Енге л с. Съч., Т. 20, с. 519.
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Движението е абсолютно, защото става постоянно 
във всички части на света-. Без него материята е немис-
лима. Но съществува и покой на нещата. Покоят за 
разлика от движението не е абсолютен, а относителен. 
Той се отнася до една или друга устойчива, реална 
връзка между нещата и явленията. Седналият на стола 
човек се намира в състояние на покой по отношение на 
Земята, но това не е абсолютен покой. Нали Земята се 
движи около Слънцето, а заедно с нея и човекът.

В организма стават непрекъснато вътрешни проме-
ни, но и при тази форма на движението съществува от-
носителен покой. Ние знаем, че организмът на човека 
въпреки постоянните промени запазва една устойчивост 
на своя облик, на своето качество. Тази устойчивост е 
относителният покой. Ако липсваше тази устойчивост на 
качеството на организма, ние само след няколко часа 
или след няколко месеца нямаше да можем да познаем 
своите близки. Относителният покой съществува като 
нещо закономерно при всички форми на движение на 
материята.

Пространство и време

Възниква въпросът, къде става движението на материя-
та? На кое място? В какви размери? Кога става? Как-
ва е продължителността му? На всички тези въпроси 
отговор дават понятията пространство и време. От фи-
лософска гледна точка те също характеризират опреде-
лени атрибути (т. е. неотнимаеми свойства) на мате-
рията.

Пространството или протяжността е, първо, самата 
обемност на нещата. Тя има три измерения: дължина, 
широчина, височина. Пространството е, второ, самото 
разположение на всеки предмет или на всяко явление 
спрямо различните други предмети или явления: горе, 
долу, наляво, надясно и пр. Нито една част от света не 
може да съществува иначе освен в определени размери 
на определено място и в определена диспозиция (раз-
положение) спрямо различни други неща. Именно за-
това пространството е форма на съществуване на ма-
терията.

Времето се отнася до продължителността или трае-
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нето на всяко нещо, на всеки процес, който изследваме. 
То изразява още последователността или ритъма на яв-
ленията: след него, заедно с него, преди него и пр. Ни- 
то едно нещо не може да съществува иначе освен с оп-
ределена продължителност и последователност във 
връзка с другите неща. Ето защо времето е също фор-
ма на съществуване на материята.

Пространството и времето имат обективен характер, 
те съществуват реално в явленията на природата и об-
ществото. В това ни убеждава самата практика. Обек-
тивно вярно е, че Пловдив се намира между Бургас п 
София, че Турция граничи с България. Никой не изра-
зява съмнение по това, че капитализмът настъпва след 
феодализма, пролетта — след зимата, денят — след 
нощта, че Симеон царува след Борис I, че Маркс е съ-
временник на Парижката комуна, че Смирнснски живее 
само 25 години, а Иван Вазов 71 години и пр.

Единство на материята, движението, времето и 
пространството

Ние разглеждаме формите на съществуване на мате-
рията поотделно, за да можем да схванем по-дълбоко 
тяхната същност, тяхната специфика. Но трябва да 
помним, че това е логическо, мислено разкъсване на 
действителността. Фактически материята, движението, 
пространството и времето нямат самостоятелно битие 
поотделно. Те съществуват винаги в неразделно един-
ство и така изчерпват същностно цялата действителност. 
,.В света няма нищо — казва Ленин — освен движеща 
се материя, и движещата се материя не може да се дви-
жи иначе освен в пространството и времето.“26

Класическата механика на Галилей, Кеплер, Ню- 
тон, Декарт и др. схваща тези неделими страни на дей-
ствителността като самостоятелно съществуващи. Про-
странството според Нютон е „пусто, неподвижно, ли-
шено от материалност“, абсолютно пространство. То 
играе ролята на вместилище на материалните неща, но 
няма нищо общо с тяхната природа. Времето, пак спо-
ред Нютон, е „пуста продължителност“, едно чисто

26 Ленин, В. И. Съч., Т. 14, с. 178.
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„траене“. То също няма нищо общо с материалните 
процеси.27

Тази отдавнашна представа за пространството и 
времето е по начало метафизическа. Нейната валидност 
не издържа проверката на историята. Лобачевски до-
казва, че свойствата на пространството не са неизмен-
ни, а зависят от най-общите свойства па самата мате-
рия. Той създава геометрия на кривата повърхнина, в 
която през дадена точка, лежаща вън от една' права, 
могат да се прекарат най-малко две успоредни прави. 
Айнщайн създава теорията на относителността, с която 
доказва, че пространството и времето като реалност се 
изменят във връзка с движението в дадена система. Та-
зи обективна зависимост е следната: с нарастването ско-
ростта на дадено тяло неговата дължина се съкращава. 
Но и времето с тази координатна система неизбежно 
забавя своя ход.

Материята с движението, присъщо на всяка нейна 
частица, с пространството и времето няма нужда от 
външен тласък, от външна причина. Тя обхваща всичко 
съществуващо в света. Нейната същност е универсална- 
Материята нито е създадена, нито може да бъде уни-
щожена. Тя заедно с движението, пространството и вре-
мето съществува безначална и безкрайна, вечна. Огра-
ничени, повече или по-малко трайни, преходни са ви-
наги само нейните конкретни явления, вещи и пред-
мети.

Гьоте описва прекрасно тази грандиозна същност на материя-
та: „Природа!... Вечно тя строи, вечно разрушава и майсторството 
й остава недостъпно за нас... В нея постоянно стават превръще- 
пня... Тя няма спирки, покоя завинаги е заклеймила с проклятие. 
Тя съществува непоколебима, нейните крачки са отмерени, изключе-
ния почти не познава, законите й са неизменни. Тя разединява себе 
си, за да се наслаждава от това... Животът е най-прекрасната от 
нейните измислици. Смъртта е художествен начин за създаване на 
нов живот... Тя е всичко. Тя сама себе си награждава и наказ-
ва... Тя е груба и нежна... всемогъща. В нея всичко съществу-
ва едновременно... Тя върши всичко така, че може да го върши 
вечно.“28

Обобщение. Светът е многообразен. Той съществува около нас 
в неизброими неща, явления, процеси. Онова, което изгражда цяло-
то многообразие на света, е материята. Нейните свойства са неиз-
броими. Преди всичко материята е обективна реалност, или с други 

27 Вж. Вопросы философии, 1950, № 3, с. 176.
28 Гете, И. В. Избранные произведения, М., 1950, с. 675—676.
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думи, такава реалност, която съществува независимо от съзнанието
и се отразява повече или по-малко ясно в него.

Тази формулировка е най-обща, философска. Нейната истин-
ност сс потвърждава и от знанията за известните два внда физи-
чески структури на материята: вещество и поле.

Атрибут или неотнимасмо свойство на материята с движението.
Философията разглежда движението в широк смисъл на думата
като изменение изобщо. Без него материята е немислима. Тя при-
,сжава своя вътрешна активност. Но и движението без материята
нс може да съществува. „Енергетизмът“ е опроверган от науката.
Съществуват следните основни форми на движението: механи-
ческа, физическа, химическа, биологическа, соци-
ална. По-висшата форма на движение съдържа по-низшата, но
има своя собствена характеристика.

Пространството и времето са начини на съществуване па ма-
терията. Те изразяват обемността, мястото, продължителността, ри-
тъма на явленията, на нещата.

Материята, движението, пространството и времето се намират
в неделимо единство. Те съществуват без начало и без край. Ма-
терията с движението, пространството и времето е несътворима и
иеунищожима. Тя изгражда всичко в света и за своето същсству-

тне като реалност няма нужда от никакъв бог, от никаква външ-
,..i причина.

Въпроси:

1. Какво значи нещо да е обективна реалност?
2. Защо движението е абсолютно, а покоят е относителен?
3. В какъв смисъл пространството и времето са абсолютни? В ка-

къв смисъл те са относителни?
4. Защо светът е безкраен? Защо всички пета са крайни?

МАТЕРИЯ Й СЪЗНАНИЕ

Идеалната същност на съзнанието

Хиляди години човекът — най-загадъчното същество на
Земята, непрекъснато се удивлява на своето собствено
съзнание. Той прави много настойчиви, понякога мъчи-
телни опити да разбере тази неуловима и дълбоко исто-
рическа тайна. Големите трудности на изследването на
съзнанието се дължат преди всичко на факта, че то съ-
ществува като нещо идеално. С тази дума философите
Дават обобщено една сложна характеристика.

Съзнанието е нещо идеално в смисъл, че то не е ма-
териална вещ, материален процес или материална фор-
ма. То не е достъпно за непосредствено възприемане с
човешките сетива. Съзнанието е нещо идеално в сми-
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съл, че то е нещо субективно, т. е. принадлежи на опре-
делен субект. А под субект разбираме човека, който
възприема външния, обективния, материалния свят и
действува практически в него. При това съзнанието им i
характер на особено вътрешно преживяване. Когато ние
си мислим, да речем, за един камък, в нашата предста
ва за камъка няма нито милиграм от неговото вещест-
во. Тази представа е нещо идеално като явление, като
факт. Или ако си представим как розата ухае в гради-
ната, в нашата глава няма никакъв мирис на роза. При-
ятният спомен за определен аромат има също идеален
характер. Затова този наш спомен сам никога не ми-
рише.

Така наречените вулгарни материалисти, като Бюх-
нер, Молешот и др., не разбират идеалната същност на
човешкото съзнание, на човешката психика. Те смятат,
че обективно всяка мисъл има веществен материален
характер в мозъка. Ленин критикува този възглед, на-
рича го „бъркотия“, защото в него се загубва специфи-
ката на духовния живот на човека. Безпредметен става
основният въпрос на философията.  

Съзнание и мозък

Фактът, че съзнанието не може да се възприема непо-
средствено, дава основание на хората от векове да мис-
лят, че то е някаква тайнствена същност, че то не за-
виси от материята.. По такъв начин възниква предста
вата за безсмъртната душа, която живее в отделното
материално тяло и вън от него. Тази фантастична идея
поставя началото на религията.  

Първобитните хора смятали, че всяко човешко тяло
има собствена душа. Когато настъпи фаталният, смър-
тен час на това тяло, невидимата душа го напуска, но
пак витае край него. След като най-после то изгние на-
пълно, тя започва да странствува по света. Древните
гърци са измислили Аида, подземния свят на душите
на умрелите хора. Това е царството на сенките и на
тъмнината.

Идеалистите създават убеждението, че тялото ви-
наги ограничава свободната душа. То е тъмница, в коя-
то тя стои временно затворена. Платон казва, че душа-
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та „мисли най-добре“, „когато, прощавайки се с тялото, 
остане сама“. По такъв начин тя разкъсва материални-
те окови.29

Дали наистина човешката душа не зависи от мате-
риалното тяло? Нека се обърнем направо към факти 
от живота. Човек изпива няколко чаши алкохол и него-
вата горда, „независима“ душа се обърква. Мисълта 
губи своята нормална яснота. Поврежданията на раз-
лични центрове на мозъка, предизвикват съществени 
промени в структурата на съзнанието. Лекарите отдав-
на посочват конкретно тая зависимост.

Един съветски войник бил ранен в лявата слепооч-
на част на мозъка, в сензорния център на речта. Вой-
никът изведнъж престанал да разбира думите на род-
ния си руски език. При това той не оглушал и дори 
можел, както преди раняването, да свири на китара.30

Повреждането на мозъка често изменя коренно тем-
перамента на човека. Уравновесената психика става не-
уравновесена. Това понякога води до престъпления. Спо-
собният човек, получил мозъчна травма, започва да 
прилича на ненормален. Увеличаването на адреналина 
в кръвта също предизвиква душевни промени. Флегма-
тичното момче става крайно раздразнително и непре-
къснато налита на бой. Тези факти са добре познати 
на медицината.

Съзнанието е най-висше свойство на мозъка на чо-
века. То зависи от неговата структура, от еластичност-
та на кръвоносните съдове, от хранителните вещества, 
от качеството и количеството на нервните връзки. Мо-
зъкът е орган и материална, биологическа основа на 
съзнанието на човека. Безсмъртието на душата се оказ-
ва просто една суеверна измислица. Когато мозъкът 
престане да функционира, съзнанието също загива.

Човешкият мозък е най-висшата форма на органи-
зирана материя на земята. По вътрешна структура той 
представлява най-съвършен апарат за опознаване на 
действителността. В кората на главния мозък има око-
ло 15 милиарда нервни клетки. Те са изключително 
фини, крайно чувствителни за възприемане и преработ-
ване на дразненията.

Платон. Избранные диалоги, М-., 1965, с. 336—337, 363.
30 Вж. Занимателна психология, С., 1967, с. 58.
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Руският учен И. П. Павлов доказа, че процесите на 
висшата нервна дейност представляват физиологическа 
основа на психиката. Развитието на съзнанието в исто-
рията е свързано с развитието на мозька. Но тая за-
висимост има определена специфика.

Съзнанието е функция на висшата организирана 
материя — мозъка. Това означава, че то не съществува 
без мозъка, че силата, възможностите му зависят в 
определена степен от мозъка, че индивидуалните душев-
ни реакции на човека са физиологически обусловени.

Източникът на съзнанието обаче не е мозъкът, а 
обективната материална действителност, която заоби-
каля човека.~

Съзнанието като отражение на действителността

Всяко индивидуално съзнание притежава твърде бога-
то и разнообразно съдържание. Но ако разгледаме по- 
внимателно съставните му части, ние ще открием връз-
ката му с нещата и явленията от заобикалящата чове-
ка действителност. Всеки може да мисли само за това, 
което влиза в границите на неговата жизнена практика.

Съзнанието на първобитните хора има най-непо- 
средствена връзка с действителността. Обитателите на 
Огнена земя познават рибите, палмите, суровия нрав 
на океана. Изследователят Бетс казва, че бразилският 
индианец разсъждава само за предметите и нещата, 
които имат непосредствена връзка с неговите материал-
ни потребности.31 Съзнанието на евенките в Сибир е 
пълно с представи и понятия за камъни, за дървета, за 
животни, за условията, в които те постоянно живеят.32

Психиката на съвременния човек също се развива 
под влияние на обективната среда. Изменението на 
съзнанието на хората изисква изменение на условията- 
Психическият живот се определя в крайна сметка от 
средата.

Критикувайки преди 100 години Хегел, който пре-
връща идеята в „творец на действителното“, Маркс 

31 Сочни, Г. Спенсера, Основы социологии, С. Петербург, 
ÏS98, ч. 1, с. 51.

32 А н и с и м о в, А. Ф. Духовная жизнь первобытного общест-
ва, М„ 1966, с. 39.
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подчертава: „За мене, обратно, мисловното не е нищо 
друго освен материалното, пренесено в човешката гла-
ва и преобразувано в нея.“33

Това особено „пресаждане“ на обекта в субекта, 
което създава най-трудните проблеми на философската 
теория, става по законите на отражението. „Нашите 
усещания, нашето съзнание — казва Ленин — са само 
образ на външния свят.. ,“34. „Материализмът изобщо 
признава обективно реалното битие (материята)... 
Съзнанието е само отражение на битието.“35

Предистория на съзнанието

Човешкото съзнание възниква постепенно като резултат 
на дългото развитие на живата материя. Съзнанието 
става историческа реалност при появата на човешкото 
общество... „Природата на материята е такава — пи-
ше Енгелс, — че стига до развитието на мислещи съ-
щества.“36

Съзнанието се появява като най-висша форма па 
развитие на едно всеобщо свойство на цялата мате-
рия. Това е, както изтъква Ленин, свойството отраже-
ние. То се характеризира със следните главни мо-
менти:

а) дадено тяло възприема известно материално 
въздействие на един външен обект;

б) под влияние на това конкретно въздействие да-
деното тяло развива определени вътрешни състояния, 
то придобива материални следи, които съответствуват 
по структура, не по качество, на външния обект;

в) даденото тяло проявява ответна реакция, то 
действува на външната среда, при което известна роля 
играят получените в процеса на отражението следи. То-
ва é процес на взаимно приспособяване на различните 
образувания на материята.

С възникването на живата материя свойството от-
ражение постоянно се усъвършенствува. Първата него-
ва най-низша биологическа форма е дразнимостта. И 

33 М а р к с, К. Капиталът, С., 1955, T. 1, с. 50.
34 Л е н и н, В. И. Съч., Т. 14, с. 63.
35 Пак там, с. 246.
38 Map кс, К. и Ф. Енгелс. Съч., Т. 20, с. 513.
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все пак тази форма стои много по-високо в сравнение 
с отразителните реакции в неживата природа. Биологи-
чески дразнимостта е присъща на едноклетъчните жи-
вотни, като амебата и други. Тя се характеризира с то-
ва, че организмът реагира като цяло на външните драз-
нения.

По-висша форма на отражение в живата природа е 
усещането. При него съществува нервна система. Усе-
щането е форма на специализирано отражение посред-
ством сетивни органи (очи, уши, нос, език и пр ). Усе-
щанията изграждат психиката на висшите животни. То-
ва е система от специализирани отражения на действи-
телността и съответно приспособяване на организма 
към нея.

Поведението на висшите животни се регулира по-
средством два вида реакции (рефлекси) на психиката: 
инстинкти и навици. Това е съчетаване на различните 
форми на ориентация, на приспособяване към средата.

Инстинктите са верига от взаимно свързани, безус-
ловни, шаблонни, предавани по наследство рефлекси. 
Те съществуват като резултат на многовековното при-
способяване на даден биологически вид към определена 
среда. Малкото пиленце, щом се излюпи, започва да 
кълве зрънца. Бобрите също по инстинкт прегризват 
клоните на дърветата и строят свои жилища, които ни 
удивляват. С настъпването на есента щъркелът отлита 
на юг. Всички тези механизми на психиката остават не-
изменни в продължение на един живот.

Навиците са условни рефлекси, резултат на индиви-
дуалното приспособяване на организма. Те възникват и 
могат да бъдат изменени във връзка с промените на 
условията на живот. Навикът включва известно очак-
ване, определена, макар и много низша форма на веро-
ятността „прогноза“ и възможност за избор на една 
или друга ситуация въз основа на въздействието на да-
ден условен дразнител. Това е така наречената първа 
сигнална система. При нея определено явление на сре-
дата играе ролята на сигнал за друго, жизнено важно 
явление на действителността.

Човешкото съзнание възниква като резултат на та-
зи многовековна биологическа еволюция. То се харак-
теризира с така наречената втора сигнална система. 
При нея съществува човешката реч. Това е система от
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най-висши сигнали, които са условни знаци (кодове) 
за отделни неща и явления, за различни съвкупности, 
за сложни количествени и качествени връзки и отно-
шения в действителността.

Възникване на съзнанието

Човешкото съзнание възниква при определени матери-
ални предпоставки и условия. От една страна, то е за-
кономерен продукт на вековното развитие на мозъка, 
на усъвършенствуването на неговите физиологически 
механизми. От друга страна, съзнанието има определе-
на социална основа. То възниква исторически в перио-
да на прехода от животинското стадо към човешкото 
общество. Решаваща роля за това играе'трудовата дей-
ност. Тази дейност е най-висшата форма на активно 
приспособяване на организма към външната среда. Тру-
дът, както изтъква Енгелс, превръща постепенно май-
муната в човек. Той става условие за съществуването 
и развитието на обществото, източник на постоянно рас-
тящите богатства, на цялата световна култура.

Трудът е съзнателна, организирана, целенасочена• 
обществена дейност, при която хората, имащи специал-
но изработени оръдия на труда (инструменти, различ-
ни сечива, машини и пр.), взаимодействуват с природа-
та и създават материални блага, т. е. продукти, годни 
да задоволяват определени техни потребности. Освен 
човека нито едно животно в природата не може да вър-
ши такава сложна дейност.

На първо място, всеки труд изисква обективно вяр-
но познание на предметите и явленията, които са вклю-
чени в неговата система на взаимодействие. Това оси-
гурява целесъобразност в технологията на производ-
ството на материални блага. Човек например може да 
обработва дървото, ако има точна представа за свой-
ствата му, да развива земеделието, ако знае особено-
стите на отглежданите култури, както и факторите, оси-
гуряващи колкото се може по-голям добив на единица 
площ.

На второ място, всеки труд изисква съхраняване и 
постоянно използуване на миналия опит, както и пред-
виждане (прогнозиране) на определени бъдещи резул-
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тати на дейността на човека. Тази дейност предполага 
винаги по-голяма или по-малка целенасоченост и пла-^ 
новост. „В края на трудовия процес — пише Маркс —* 
се получава резултат, който в самото начало е същест-
вувал в представата на работника, т. е- мислено.“37

На трето място, всеки труд изсква организация на 
колективи, голяма съгласуваност на действията на от-
делните хора.

Посочените изисквания може да удовлетвори само 
най-висшата форма на отражение на действителност-
та — човешкото съзнание. То възниква исторически в 
процеса на установяването на труда и в продължение 
на векове служи преди всичко на труда.

Съзнанието е висша форма на познание на нещата 
и явленията, на техните качества и свойства. То позво-
лява на човека да осмисля опита на миналото и да го 
използува практически в настоящето, да предвижда ут-*  
решния ден, възможната перспектива, да планира сво-
ята дейност, като винаги отлита мисловно към бъде-*  
щето. Няма животно в природата, което да си поставя 
определена цел. Само човекът може да живее със сво-
ята мисъл едновременно в три измерения: в миналото, 
в настоящето и в бъдещето. Само човекът подлага на 
съзнателна преценка предишната си дейност и плани-
ра своята предстояща дейност. Плановостта в една или 
друга степен и форма е негова постоянна характерис-
тика.

Тази многостранна и сложна дейност на съзнание-
то не е възможна без речевата (езиковата) ,а по-късно 
и писмената сигнална и знакова система. Различните 
думи, словосъчетанията обозначават предметите, отно-
шенията и действията. По такъв начин те фиксират, 
укрепват и предават знанията от един човек на друг- 
Само чрез богатата и сложна езикова сигнална систе-
ма е възможно да се съгласува дейността на хората в 
процеса, на производството на материални блага.

Трудът изисква много диференцирани манипула-
ции. Това развива постепенно ръката на човека до най- 
голямо съвършенство. Тя изработва сечива, инструмен-
ти, уреди за нуждите на практиката, рисува картини, 
вае образи, което никоя друга животинска ръка не мо- 

37 Марк с, К Капита лът. С., 1955, T. 1, с. 205.
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же. да направи. Трудът развива и мозъка на човека, 
самия орган на съзнанието. Биологическата еволюция 
става зависима от социалното развитие. „Най-напред 
трудът, след него и по-късно заедно с него езикът — 
това, казва Енгелс, са двата най-съществени стимула, 
под влиянието на които мозъкът на маймуната посте-
пенно се е превърнал в човешки мозък.“38

Вторичност на съзнанието

Марксистката философия разглежда съзнанието като 
нещо производно и вторично по отношение на материя-
та и нейните най-общи свойства. Никак не е трудно да 
разберем това, като имаме предвид следните обстоя-
телства:

1. Данните на геологията показват, че в продълже-
ние на около три милиарда години на Земята не е съ-
ществувал живот. Възникването на тази форма па ма-
терията става от веществата на мъртвата природа. 
Самият човек започва да се формира като резултат на 
еволюцията на една висша порода маймуна преди око-
ло един милион години. Така че съзнанието не съще-
ствува па Земята винаги- То се появява като резултат 
от развитието па определени материални условия.

2. Ние видяхме, че съзнанието е функция на чо-
вешкия мозък. Вън от неговата нормално развита 
структура то не може да съществува. Мозъкът обаче 
също се формира биологически в продължение на ми-
лиони години. Така че по отношение на неговата мате-
риална структура съзнанието има вторичен характер. 
Мозъкът на детето не е развит особено през първите 
години. Затова и съзнанието в него се намира още в 
зародишна форма. То става истинско съзнание, когато 
самият мозък достигне определена биологическа зре-
лост.

3. Съзнанието е вторично и като висша форма на 
отражение. Щом е отражение, то не може да съществу-
ва, ако предварително липсва обект, сиреч действител-
ност, която ще бъде отразявана.

4- Съзнанието на човека е вторично и по отношение 

38 Енгелс, Ф. Диалектика на природата, С., 1950, с. 180.
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па материалните обществени условия. То не може да 
съществува, без да има социална организация, социал-
ни групи, колективи, без труд, без „обмен на вещества-
та“ между хората и природата чрез оръдията на произ-
водството.

Съвременните философи-идеалисти, както и техните 
предшественици постоянно виждат в човешкото съзна-
ние тайнствена, първична сила. Едни от тях като нео- 
томиста Маритен и др. смятат, че то е част от вечната 
мъдрост на бога. Други философи-идеалисти, като ек- 
зистенциалистите Хайдигер, Ясперс и пр., говорят, че 
съзнанието има възможност да реализира своята абсо-
лютна свобода, без да зависи от външните обективни 
условия на природата и на човешкото общество.

Тези възгледи противоречат на фактите на живота, 
на социалната практика. Нито един философ-идеалист 
не е показал чудното съзнание, което живее вечно, което 
витае над главите ни по въздуха, без да се подчиня-
ва на законите на материята и на човешкото общество. 
Такова нещо намираме само в приказките и фантастич-
ните повествования на религията.

Активност на съзнанието

Материалистите-метафизици обикновено разглеждат чо-
вешкото съзнание като пасивно по отношение на мате-
риалната действителност. А то възниква при дадена 
среда и постоянно играе активно действена роля в об-
ществения живот на хората, в социалната практика. 
Според Хегел човешкият разум не само че е могъщ, 
но е и много „хитър“. Той винаги преследва определе-
на цел.

Съзнанието на човека не само отразява действител-
ността, но като използува самата материя, може да 
твори такива неща, които в природата не съществуват. 
По негов идеен проект са изградени египетските пира-
миди, съвременните градове и селища, изкуствените 
баражи, параходите, самолетите, космическите кораби, 
електронноизчислителните машини, атомните електро-
станции и пр.

Новата наука, наречена кибернетика, също разкри^ 
ва действеността на човешкото съзнание като фактор на 
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социалния живот. Кибернетиката е наука за най-общи-
те закони на управление на сложните системи в приро 
дата и обществото. Всяка такава система е съвкупност 
от взаимодействуващи компоненти. Управлението се 
разглежда като приемане, преработване н конкретно, 
целесъобразно използуване на дадена информация. Ки-
бернетиката поддържа тезата, че информацията е оп-
ределено сведение (предаване чрез материални сигна-
ли) за състоянието на системата и външната среда. 
От пълнотата на всяко сведение, от неговата правилна 
и целесъобразна преработка в регулиращи „команди“ 
зависи най-много ефективността на управлението на 
дадепа система.

Човекът се подчинява на същите общи кибернети-
чески закони. Той представлява сложна динамична 
система. Неговото съзнание може да се разглежда като 
апарат за управление, който приема и преработва ин-
формация (това е фактически отражение на действител-
ността) с оглед на регулиране и координиране поведе-
нието па човека в процеса на труда и в целия му ак- 
Т1! :<еи социален живот.

Съзнанието притежава потенциалната възможност 
вечно да се усъвършенствува. То става исторически все 
по-дълбоко самосъзнание на човека. Преодолява заблу-
дите, ограничеността на предишната информация, раз-
вива творческата фантазия, порива на мисълта. Така 
съзнанието все по-активно и по-целесъобразно регули-
ра поведението на хората в практиката и стъпка след 
стъпка увеличава властта на човека над природата и 
над собствената му драматична историческа съдба.

Обобщение. Съзнанието има особена идеална същност и не 
е достъпно за непосредствено сетивно възприемане. То принадле-
жи на определен субект и представлява негово познавателно- 
чувствено и волево преживяване.

’ Съзнанието не е нещо, независимо от материята, както мис-
лят всички идеалисти и богослови. То е свойство на виеше орга-
низираната материя — човешкия мозък, и вън от нея не съ-
ществува.

Съзнанието е отражение на действителността в усещания, пред-
стави, мисли, чувства и пр. То е „матералното, пренесено в чо-
вешката глава и преобразувано в нея“.

Съзнанието възниква като резултат на многовековното разви-
тие на свойството отражение в съществуващата на земята жива 
материя. Това представлява много дълъг процес на усъвършенству- 
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ване на условните рефлекси и на ответните реакции на организма 
до появата на втората сигнална система.

Съзнанието не е продукт само на биологическото развитие, 
както мислят редица материлисти-метафизици. То има винаги со-
циален характер. Човешкото съзнание възниква постепенно с въз-
никването на човешкото общество. Решаваща роля в този процес 
играе трудовата дейност на хората.

Съзнанието е вторично по отношение на материята. Основни-
те аргументи в подкрепа на това разбиране са следните: съзнание-
то възниква на Земята, след като милиарди години тя е била са-
мо мъртва материя: то възниква, след като самият мозък струк-. 
турно се усъвършенствува: съзнанието като отражение предполага 
предварително съществуване на обективна действителност; най- 
после то зависи в решаваща степен от материалните общесвени 
условия.

Съзнанието е активно действуваща и творческа духовна сила. 
То има задачата не само да опознава, но и постоянно да изменя 
обективния свят с оглед интересите на човека.

Въпроси:

1. Как да разбираме това, че съзнанието е нещо идеално и съще-
временно е свойство на виеше организираната материя?

2. Защо висшите животни, като делфина, кучето, маймуната и др., 
нямат съзнание?

3. Може ли да бъде създадена машина, която да притежава съзна-
ние, т. е. да мисли, да иска, да прогнозира, да прави открития, 
да чувствува.

4. Има ли вероятност някъде другаде в безкрайната вселена да съ-
ществуват съзнателни същества?

ФИЛОСОФСКО И ЧАСТНОНАУЧНО ПОЗНАНИЕ 
НА МАТЕРИЯТА

Обобщение

Частнонаучното познание на материята

Нещата и явленията в света имат не само най-общи 
свойства и черти, които са обект на философията. Вся-
ка система на обективната действителност притежава 
и нещо специфично или особено. Диференциацията на 
материята е обект на изследване на частните науки. 
Това има огромно теоретическо и практическо значе-
ние за развитието на социалния живот.

Частните науки разкриват многообразната структу-
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ра и частните (т. е. не най-общите) свойства и черти на 
материята. По такъв начин те доизграждат представи-
те за обективната действителност и някои страни на 
мирогледа на човека.

Частнонаучното изследване на материята е задача 
на всички природни науки без изключение. Това се от-
нася до развитието на механиката, физиката, химията, 
астрономията, геологията, кристалографията, биологи-
ята, зоологията, ботаниката, минералогията и пр. С 
изключение на науките за съзнанието обществените на-
уки също изследват определни частни структури на 
материята, например социологията, политическата ико-
номия, стопанската статистика, историята и др.

Частнонаучното познание на материята непрекъсна-
то се разширява и диференцира. Във връзка с това 
постоянно се формират нови науки. Вече съществуват 
обособени области на познанието: кибернетика, биони-
ка, плазмохимия, радиационна химия, микрофизика 
(или субатомна физика), селенология (наука за Луна-
та) и пр. Освен това непрекъснато възникват нови меж-
динни науки за природата и обществото, изследващи 
гранични райони на отделни форми на материята: 
астрофизика, физцко-химия, физико-механика и пр.

Зависимостта на философията от частнонаучното 
познание на материята

Схващането на марксистката философия за материал-
ния характер на битието се основава, както вече отбе- 
лязахме, на данните на хилядогодишната социална 
практика. То изхожда в последна сметка от масовата 
всекидневна убеденост на хората, че вън от съзнанието 
съществува обективно реален свят, който може да се 
опознава и преобразява.

Изключително голяма роля за развитието на фило-
софското познание на материята играят в продължение 
на векове частните науки, особено природните науки. 
Това е напълно естествено, като имаме предвид харак-
тера и предмета на тяхното изследване. Природните на-
уки разкриват все нови п нови черти, свойства и фор-
ми на материята, провеждат експерименти, доказват 
конкретно, част по част, обективния вътрешнодинами- 
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чен и пространствен характер на света. По такъв начин 
те опровергават с необорими факти схващането за 
идеалната природа на „първоизточника“ на всичко съ- 
ществуващо.

Астрономията изследва необхватния макросвет, кой-
то ни заобикаля (слънчевата система, нашата галакти-
ка и другите мъглявини в космоса). На това равнище 
на структурата на материята тя доказва вечността на 
движението, реалния обективен характер на простран-
ството и времето, зависимостта на техните измерения.

През XVII и XVIII в. най-развита наука е механи-
ката. Нейните понятия оказват силно влияние на фи-
лософията. Материализмът по това време обяснява 
почти всичко с механичната форма на движение. Той 
вижда материалната същност на света, но ие схваща 
многообразието и сложността на неговите процеси.

През XIX и XX в. от природните науки най-силно 
влияние оказва на философията бързо развиващата се 
физика. Откритията в тази област потвърждават и обо-
гатяват с нови данни материалистическата мирогледна 
теория. Голяма философска стойност има например за-
конът за съхранението на енергията и материята. Не-
говият смисъл противоречи на идеализма и на всяка 
религия. Той потвърждава напълно философския въз-
глед, че материята е винаги равна на себе си, несътво- 
рима и неунищожима.

Физиката разкрива експериментално взаимното пре-
връщане на различните по своята специфика енергии: 
механичната в топлинна, топлинната в механична, ме-
ханичната в електрическа, електрическата в магнетич-
на и пр. Това е също така доказателство за материал-
ното единство на вселената.

Откритието на радиоактивността и строежа на ато-
ма създава исторически нова- епоха в развитието на 
физиката. Съзнанието на човека стъпка по стъпка овла-
дява тайните на микрокосмоса. Открити са вече над 30 
елементарни частици на материята: протон, електрон, 
неутрон, позитрон, неутрино и др. Названието „елемен-
тарни“ е условно. Тези най-малки познати сега частици 
на материята също имат сложна структура. И още не-
що — при тях съществува една особена симетрия. Това 
значи — на всяка частица съответствува античастица с 
противоположен (т. е- анти) електрически товар.
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Много важно е откритието на двата основни вида 
материя — вещество и поле. Физиците стигат до извода, 
че не само веществото, а и полето се състои от най- 
малки (според сегашното равнище на науката) части-
ци, или „порции“ на лъчението, на енергията, нарече-
ни кванти. Така например квантите на светлината са 
фотони. Подобни малки „порции“ на енергията същест-
вуват и в атомното радиоактивно лъчение. Открива-
нето на елементарните (условно казано, а не в смисъл 
на неделимост) частици на полето наред с частиците 
на веществото има значение, което надхвърля рамките 
на самата физика. То дава солидна частнонаучна обос-
новка на схващането на марксистката философия за 
повсеместната структурност на материята, за прекъсна- 
тостта в нейната непрекъснатост, за делимия „зърнест* 4, 
ако можем да кажем така, строеж на явленията и 
нещата.

Откритията на химията също разширяват най-об- 
1ШЩ мирогледен кръгозор на човека^ Специално те слу-
жат като частнонаучна основа за разбиране общите 
свойства и качествените превръщания на материята, на 
равнището на молекулите (свързване и прегрупиране 
на атома).

Биологията се занимава с по-сложни, по-висши от 
гледна точка на неорганичната природа структури. 
Нейните открития помагат на философията да схване 
развитието на свойството отражение в живата мате-
рия, както и някои отправни насоки във формирането 
на човешкото съзнание.

Въобще всички природни науки разкриват едни или 
други страни, качества и структури на материята. Фи-
лософията се опира непосредствено на откритията на 
тези науки. По такъв начин тя обогатява и развива 
най-общото познание за материята. „С всяко откритие, 
съставляващо епоха — пише Енгелс, — даже в естест- 
веноисторическата област, материализмът неизбежно 
трябва да изменя своята форма.“39 Ленин постави зада-
чата: съюз на философията с естествознанието.

Разбира се, голяма е ролята и на социалните нау-*  
ки. Впрочем и Маркс, и Енгелс, и Ленин подчертават тях-
ното непосредствено значение за развитието на филосо-

39 М а р к с, К. и Ф. Энгельс. Избр. прой зв., Т. 2, с. 353—354.
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фията. Социалните науки разкриват, поне в условията 
на нашата планета, най-висшата структура на материя-
та — човешкото общество. При тази структура съ-
ществува съзнанието, най-съвършената форма на отра-
жение на действителността. Материализмът се „доиз-
гради“ като научна философия във връзка с общество- 
знанието. Неговите задачи му налагат винаги да има 
поглед към всички страни на действителността.

Философията използува непрекъснато частните нау-
ки не просто да илюстрира своите принципи и догад-
ки. Тя преди всичко се изгражда от изводите на тези 
науки, тя обобщава непрекъснато в най-широк план 
достигнатото в различни области познание за материя-
та, за нейните свойства. Несъмнено тази работа е твър-
де сложна и трудна. За да стигне до понятието жи-
вотно, биологът разглежда качествата на различни ор-
ганизми. Най-после той синтезира общото в тях: съ-
ществуването иа белтъчини, обмяна на веществата и 
пр.

Обобщенията ца философията са пределно широки, 
le стигат до такива свойства и черти на нещата и яв-
ленията, които съществуват навсякъде в обективната 
действителност.

Значението на философското познание на материята 
за развитието на другите науки

Философията не е пасивна мирогледна система, която 
едностранно зависи от всички останали науки. Нейно-
то познание на материята играе много активна мето- 
дологичсска роля. То дава ръководни насоки, определя-
щи в една или друга степен развитието на останалите 
науки.

Преди всичко материалистическата философия сти-
мулира постоянното развитие на естествознанието, на 
различните негови отрасли. Докато идеалистите насоч-
ват поглед към световния дух, към бога, тази филосо-
фия подтиква учените да изследват самата природа, 
нейните обективни явления. Тъкмо затова историчес-
кият разцвет на естествознанието през последните 
200—300 години е свързан пряко с възхода и на мате-
риалистическия мироглед. Бруно, Бейкън, Хобс, Лок, 
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Спиноза, Дидро създават определена атмосфера за 
Галилей, Кеплер, Нютон, Лавоазие, Дарвин и др.

Освен това материалистическата философия поста-
вя проблеми, дава ръководни насоки за изследване на 
обективната действителност, на нейните разнообразни 
свойства и форми. Тя постоянно изтъква най-общите 
положения относно материята: нейната пространствено- 
времева определеност, нейното движение, развитие, 
структурност, неизчерпаемост, несътворимост, неунищо- 
жимост и пр. Това намалява лутанията във всяка об-
ласт на научното изследване, дава опорни точки, най- 
мащабни ориентири на изследователската работа, под-
сказва ръководни идеи, догадки на мисълта.

Особено ярък пример за методологическата роля 
на философията е атомистичната теория. Създадена от 
философи-материалисти, като Демокрит, Лукреций Кар 
и др., тази теория дава най-общи насоки в изследова-
телската работа на физиката и химията. Нейните коло-
сални резултати в съвременното естествознание са 
очевидни.

Когато беше открит електронът, физиците смятаха, 
че това е последната неделима „тухличка“ на вселена-
та. Още тогава Ленин заяви, като изхождаше от най- 
общото принципно разбиране на материята: „Електро-
нът е също така неизчерпаем, както и атомът...“40

Философското предвиждане на Ленин се потвър-
ждава. Учените-физици откриват множество по-елемен- 
тарни частици от електрона.

Диалектическият материализъм дава най-общо, фи-
лософско тълкуване на откритията на частните науки. 
Той винаги подчертава дълбокия мирогледен смисъл 
на тези открития, като предпазва мисълта от заблуж-
денията на идеализма и религията.

В това отношение могат да бъдат посочени редица 
примери. Особено типично е отношението на марксист-
ката философия към кризата, обхванала физиката в 
началото на нашия век. Това беше криза, предизвикана 
от идеалистически тълкувания на данните на опита, 
на радиоактивността, на ролята на математиката и пр. 
Щом атомът лъчеизпуска, разсъждаваха много физи-
ци, тогава значи материята „изчезва“, т. е. в крайна 

40 Л е н и и, В. И. Съч., Т. 14, с. 275.
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сметка всичко е само енергия. Но тази особена безплът-
на същност прилича много на съзнанието, на абсо-
лютния дух. Значи, светът в своята основа не е мате-
риален. Той се оказва една „чиста енергия“, духовна 
„идеална природа“.

Ленин разкрива източниците на „кризата“ в модер-
ната физика. Той прави основна критика на спекула-
циите на идеализма във връзка с радиоактивността. 
Ленин дава материалистическо тълкувание на това от-
критие. Той развива тезата, че фактически материята 
не изчезва. При лъчението тя само преминава от една 
форма в друга. Ленин доказва, че откритието на радио-
активността е ново потвърждение на материалистичес-
ката теория за диалектическите превръщания на мате-
рията, за многообразието на нейните свойства. Съвре-
менната4 физика, писа Ленин, „ражда диалектически 
материализъм“41. Съзнателното използуване на цялост-
ното философско познание на материята може да об-
лекчава мъките на това раждане в науката.

ВСЕОБЩА ВРЪЗКА И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ 
НА НЕЩАТА И ЯВЛЕНИЯТА

Всичко е взаимно свързано
t

Светът. който ни заобикаля, е по своята същност 
безкраен и разпобразен. Пред погледа на човека той 
се открива на етапи, все по-дълбоко и все по-цялостно 
с неизброимите си неща, предмети и явления. Всичко 
в него напомня за безкрайната сила на битието, за 
вечната подвижност на материята. Херцен казва, че 
природата със своето многообразие, със своето велико-
лепие танцува като баядерка пред очите на хората. 
Милиарди звезди, планети и слънца кръстосват безд-
ните на космическото пространство. Неизброими са не-
щата и явленията на Земята. Само ракообразните жи-
вотни достигат около 25000 вида, а насекомите — 
1 000 000 вида.

Но светът не е просто гигантско механическо струп-
ване на неща и явления: па радиации, на елементарни 

41 Пак там, с. 330.
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частички, на атоми и молекули, на звезди и планети, 
на минерали и течности, на растения и животни. Той 
представлява един свят на неизчислими, дълбоки, вза-
имни връзки, една безкрайна цялостност на материята, 
в която съществува диалектическа взаимна зависимост 
между всяко нещо и всичко.

Под връзка или взаимна връзка ние разбираме та-
кова отношение, при което съществуването или измене-
нието на едни обекти е условие за съществуването или 
изменението на други обекти. Връзката означава и вза-
имозависимост между нещата и явленията. Всичко то-
ва е проява на взаимодействието, израз на постоянната 
активност на материята.

Метафизиците не разбират диалектическата цялост-
ност на нещата и явленията на битието. За тях нещата и 
явленията изглеждат повече или по-малко взаимно 
изолирани. Те следват едно след друго във времето или 
са наредени едно до друго в пространството. Все пак 
тази оценка не трябва да бъде пресилена. И метафи-
зиците, и най-необразованите хора виждат отделни 
връзки между нещата и явленията. Иначе те щяха да 
бъдат напълно безпомощни в практиката. Кой не раз-
бира, че бурята е причина за счупените клони на дър-
ветата, че влагата е условие за порастването на тре-
вите и дърветата, че редица качества на родителите се 
прецават на децата, че изстрелът на пушката се пред-
извиква от възпламеняването на барута и пр., и пр. 
Няма такива наивници, които да виждат всички неща 
и явления в природата и в обществото напълно изоли-
рани, без никаква взаимна връзка.

Метафизиците виждат немалко връзки в действи-
телността, но ’тяхната мисъл, тяхната представа за 
нещата и явленията е ограничена, едностранчива, дефор-
мирана- Те виждат отделни връзки, отделни зависи-
мости, които не изразяват най-съществените отноше-
ния в развитието на обективната действителност. Но 
метафизиците не виждат универсалната неизброимост 
на връзките, зависимостта на всяко нещо в обектив-
ния свят не само от едно или две други неща, но в 
крайна сметка от всички други неща.

Само диалектиката, и то материалистическата диа-
лектика, разкрива научно всеобщата взаимна зависи-
мост между нещата. Само тя доказва, че изолирани 
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(макар и частично) явления фактически не съществу-
ват, че в света никъде не можем да намерим абсолют-
но затворена система. Това е така именно защото вся-
ко нещо зависи в крайна сметка от всичко. Енгелс 
нарича диалектиката „Наука за всеобщата връзка“, 
наука, доказваща, че всички „материални реалности от 
звездите до атома“ постоянно си взаимодействуват.42

Разкриването на тази обективна диалектика има 
първостепенно значение в науката. „Когато мислено 
разглеждаме природата или историята на човечеството, 
или нашата собствена духовна дейност — пише Ен-
гелс, — то пред нас най-напред изпъква картината на 
безкрайно преплитане на връзки и взаимодействия.“43 44

Съвременната наука потвърждава и от гледна точ-
ка на кибернетиката и на общата теория на системите 
посочената диалектика на нещата и явленията. Метафи- 
зическата ограниченост на така нареченото „едноли- 
нейно“ изследване на действителността окончателно се 
преодолява. Редица*  буржоазни учени по свой път вече 
стигат фактически до идеята за всеобщата връзка. Бер- 
талапфи, един от създателите на общата теория на 
системите, подчертава, че докато науката в миналата 
епоха виждаше по правило еднолинейна зависимост 
между нещата и явленията и работеше с две или не-
много променливи, съвременната наука изследва мно- 
голинейната зависимост между нещата и явленията и 
работи с много променливи.**

Многообразие на връзките

Диалектическите връзки между нещата*и  явленията не 
са нещо напълно стереотипно и шаблонно. Те могат 
да бъдат систематизирани по някои свои признаци, как- 
то следва:

а. Преки и косвени връзки. Първите винаги се проя-
вяват непосредствено, а вторите — посредством едно или 
друго междинно звено. Взаимодействието между раз-

42 Енгелс, Ф. Диалектика на природата, С., 1950, с. 23, 74.
43 Енгелс, Ф. Анти-Дюринг, С, 1946, с. 21.
44 Вж. Л. Берталапфи. Общая теория системы — крити-

ческий обзор _  В: Исследования по общей теории систем, Сб. М.,
1969, с. 26.
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личните животни и заобикалящата ги естествена среда 
е пряка връзка. Животните вземат наготово даровете 
на природата. Птичката събира червейчета, антилопа-
та пасе трева и пр. Но взаимодействието между хо-
рата и природата е повече опосредствувана връзка. 
Човекът притежава оръдия на производството (сечива, 
инструменти, машини и пр.). Те опосредствуват него-
вото взаимодействие с природата.

Зависимостта на политиката от икономиката е друга 
пряка връзка. Тук също липсват междинни звена. Ико-
номическите интереси на дадена социална група непо-
средствено се отразяват в една или друга политическа 
платформа. Но дълбоката социална зависимост на 
философията от икономиката е опосредствувана. Меж-
динни звена и компоненти в тази област на взаимодей-
ствието са политиката, частните науки, социалната 
психика и пр.

б. Съществени и несъществени връзки. Те обектив-
но играят различна по степен и значение роля за съ-
ществуването и промените на нещата и явленията. Съ-
ществените връзки са при всички случаи най-важни. 
Без тях появата и развитието на дадено явление е 
практически невъзможно. Несъществените връзки са 
второстепенни, третостепенни, десетостепенни и т. п. Те 
въздействуват обикновено чрез опосредствуващи звена 
и оказват малко влияние върху цялостната характери-
стика на даденото явление.

Съществена връзка е зависимостта на живия орга-
низъм от хранителната среда. Без нея организмът нито 
може да съществува, нито може да се развива. Не-
съществена е връзката между самопроизволното лъче-
ние на урана и промените на температурата на въздуха. 
Тези промени практически не играят почти никаква 
забележима роля върху процеса на радиацията.

Понякога явления, които изглеждат съвсем далеч-
ни, се оказват много дълбоко взаимно свързани. Съвет-
ският учен проф. Чиевски доказва, че йонизацията на въз-
духа влияе силно върху жизнените процеси. Това мо-
же да се констатира сега експериментално. Редица 
учени-медици откриват изключително странния факт, 
че избухванията на слънцето, ставащи периодически, 
предизвикват на земята не само наводнения, катастро-
фи, но и развихряне на епидемии. Американският учен 



от български произход акад Живко Ангелушев доказ- 
ва, че ултразвукът на свръхзвуковите самолети пред, 
извиква срутване на 80-тонна скална маса, разстройст-
во на механизмите на живата клетка, увеличаване 
смъртността на хората.45

Причинна (каузална) връзка

Това е зависимост, която намира израз в простия факт, 
че появата на едно явление при дадени условия пред-
извиква появата на друго явление. Причинността раз-
крива генезиса (произхода) на нещата. Нейната все-
общност е обяснима, като имаме пред вид закона за 
съхранение на енергията и материята в обективната 
действителност.

Няма безпричинни явления, т. е. такива, които да не 
произлизат от някакви други явления. В борба с не-
обяснимите сили на природата и на своята история 
човек постоянно се домогва да открие как става пораж-
дане па едни или други неща и процеси. Това е вър-
ховна задача на науката и практиката. „Нашето обяс-
нение — казва големият руски физиолог Ив. П. Пав-
лов — е чисто научно, т. е. ние винаги се обръщаме към 
причината, винаги търсим причината.“46

Истински да се разбира природата на нещата значи, 
на първо място, вярно да се разкриват условията н 
факторите за тяхното възникване и съществуване като 
явления в обективната действителност. Пред учения 
винаги стоят множество питания, въпроси. Когато ис-
торикът изследва, да речем Априлското въстание, той 
несъмнено трябва да обясни защо въстанието избухна, 
после. защо завърши с поражение. Той следователно 
трябва да открие навсякъде причинната връзка.

Миогото нерешени въпроси на съвременната наука 
имат характер на постоянно търсене на обективните 
причини, които предизвикват определено явление. Та-
ка например астрономите не могат все още да отгово-
рят съвсем убедително защо единият спътник на Марс

45 Ангелушев, Ж. Шумът през 2000-та година. — На 
ука и техника, изд. на БТА, 1970, бр 23, с. 5—6.

46 Павлов, И. П. Двадцатилетний опыт, 1933, с. 119.
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в противоположност на всички други спътници, насе-
ляващи огромната система на Слънцето, се движи не 
от изток на запад, а от запад на изток. Най-добрите 
геолози упорито търсят да открият причините, които 
през последните 1000 000 години предизвикват перио-
дически заледявания на Европа.

Всяко нещо е обективно следствие от дадена при-
чина. От своя страна обаче то също е причина, която 
създава определено следствие. Феодализмът като соци-
ален строй неизбежно поражда капитализма. Но в след-
ващата епоха на развитието капитализмът поражда 
социализма. „Причините и следствията — пише Ен-
гелс — постоянно менят местата си. Това, което сега или 
тука е причина, става там или тогава следствие и об-
ратно.“47 Разглеждайки този въпрос, Ленин допълва: 
„Причината и следствието са само... звена във вери-
гата на развитието на материята.“48

Когато разглеждаме цялостно дадено явление, тая 
зависимост е сложна. Отделните неща имат комплекс 
от причини. Всяко явление в крайна сметка е много-
факторно. При това обикновено една причина има оп-
ределящо значение. Всички други са второстепенни, 
третостепенни и т. и. Например главната, определящата 
причина, която предизвика Първата световна война, 
беше империалистическата политика на капиталисти-
ческите държави на основата на икономическото гос-
подство на монополите. Останалите противоречия само 
наливаха допълнителни капки масло в димящия пла-
мък на този решаващ конфликт.

Закономерна и случайна връзка

Това са два типа отношения в света. Въпреки своята 
противоположност те винаги действуват неразделно 
като диалектическо единство. Законът е4 устойчива, 
съществена, повтаряща се, т. е обща и необходима 
връзка между нещата и явленията. Можем да посочим 
като пример физическата гравитация на телата. Ней-
ното действие в пространството изразява една същест-

47 Маркс, К. и Ф. Енгелс. Избр, произв., Т. 2, с. 147.
48 Лен и н, В. И. Съч., Т. 33, с. 149.
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вена характеристика на дадената връзка. То се проявя-
ва навсякъде, където има тела, сиреч повтаря се като 
нещо общо, като еднакво по тенденция, по структура 
в многообразието. Най-после гравитацията има приз-
нака необходимост. Това значи нещо, без което при да-
дените условия процесът не може да се осъществи.

Кооперирането на частното селско стопанство през 
периода на строителството на социализма е също един 
социален закон. Тази връзка между старото и новото 
се повтаря във всяка социалистическа революция, си-
реч представлява нещо общо. Тя, от друга страна, е 
обективно необходима, т. е. без коопериране на селско-
то стопанство тази революция никъде на света не мбже 
да бъде завършена.

Законът е вътрешна, задължителна връзка. Тя про 
изтича от самия процес, от неговата природа. Но съ 
ществува и външна, спонтанно възникнала, незадъл-
жителна по отношение на даденото явление връзка. 
Това е случайността. Нейното действие постоянно изви-
ра в явленията на природата и обществото. Автомобил-
ната катастрофа на улицата е проява на случайността. 
Обективно тя може да не настъпи. Броят на зърната 
в една грахова шушулка е резултат на известна слу-
чайност на условията. Отделният човек по отношение 
на развитието на социалния живот е случайност. Ако 
загине, историята на обществото не спира.

Но случайността не означава безпричинност на да-
дено явление. Случайното явление също има определе-
на причина. Тя обаче винаги представлява една външ-
на. връзка по отношение на развитието на дадената 
материална форма.

Всяко събитие съдържа едновременно закономер-
ността (сиреч необходимостта) и случайността. Нико-
га едното не съществува без другото. Великата октом-
врийска социалистическа революция победи като една 
закономерност, като необходимост, като една промяна, 
без която не можеше да се развива по-нататък самото 
общество. Тя изразява определена еднаквост на явле-
нията в историята. Някои нейни черти (смъкването на 
буржоазията от власт, установяването на пролетарска 
диктатура и пр.) обективно се повтарят в следващите 
социалистически революции в Монголия, в България, в 
Полша и в други страни. Обаче събитията в Русия на 
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7 ноември 1917 г. съдържат и много исторически слу-
чайности. Датата на решителния щурм на народа мо-
жеше да бъде друга. Изстрелите на крайцера „Авро-
ра“, обстоятелствата във връзка с щурмуването на 
Зимния дворец, битките на едно или друго място са 
случайности по отношение на революцията. Следова-
телно те можеха да станат и в друг вариант, без да 
отменят същността на явлението.

Случайността е форма за осъществяване на необхо-
димостта, на закономерността. Едното преминава диа-
лектически в другото. Всяка закономерност в природа-
та и в обществото се проявява не пряко, а чрез най- 
различни случайности, общото чрез особеното, и в 
крайна сметка единичното, повторимото чрез неповто-
римото.

Известните от историята на философията метафизи-
чески детерминист и като Демокрит, Холбах, Дидро и 
т. н. отричат случайността. Според тях всичко същест-
вува по необходимост и нищо не може да стане по- 
иначе освен както е станало. Тази теория носи назва-
нието фатализъм. Тя осъжда хората пасивно да чакат 
онова,, което по начало е предопределено като неотмен-
на съдба.

Противоположна груба грешка допуска субективиз-
мът. Той често се нарича волунтаризъм. Това пъстро 
течение обединява различни, своеобразни възгледи. 
Общото е само едно, че субективистите и волунтаристи- 
те отричат или пренебрегват законите на развитието 
на нещата и явленията. По принцип те смятат, че на-
всякъде гссподствува произволът и случайността. Човек 
според субективистите и волунтаристите обикновено 
действува по хрумване, той може да насочи цялата ис-
тория натам, където сам пожелае.

Марксистите отричат както метафизическия детер- 
минизъм, така и субективизма, волунтаризма. Те доказ-
ват, че в обективния свят господствува закономерност-
та, но нейната същност винаги се проявява чрез най- 
различни случайности. По такъв начин общата необ-
ходимост намира израз в многообразието на явления-
та
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Закони на диалектиката

Законите на развитието се делят на различни групи 
съобразно степента на общност, която те изразяват. 
Немалко закони действуват само в част от природата, 
например в областта на кристалите, на газовете или 
на организмите. Други закони на развитието имат по- 
голяма степен на общност. Те действуват в цялата при-
рода. Такъв е например законът за съхранение на 
енергията.

Същото по принцип се отнася и за обществото. Има 
закони, които действуват само в една социална фор-
мация. Например конкуренцията е присъща само на 
капитализма. Но има закони, които действуват във 
всички социални формации. Такъв е например законът 
за съответствието на производствените отношения на 
характера на производителните сили, законът за обус-
ловеността на общественото съзнание от начина на 
живот на хората и пр.

Най-после съществуват закони, които са универсал-
ни. Те действуват навсякъде в природата, в общество-
то и в съзнанието на човека. Те са най-общи закони 
на развитието на различните конкретни форми на ма-
терията и на нейните многообразни свойства. Тяхната 
приложимост не познава ограничения,- защото е абсо-
лютна. Това са законите на диалектиката, т. е. най- 
дълбоко съществените, най-устойчивите, най-всеобема- 
щите отношения във вселената, в безкрайната мате-
рия.

Формулирането на законите на диалектиката е 
свързано с така наречените категории. Това са основ-
ни, възлови, най-общи понятия в науката, които изра-
зяват най-дълбоката същност на отделните взаимно- 
свързани, взаимнозависими неща или страни на дейст-
вителността. Между категориите на материалистичес-
ката диалектика можем да посочим най-важните: би-
тие — съзнание, материя, движение, време, пространст-
во, същност — явление, възможност — 'действителност, 
единично — общо, съдържание — форма и др.

Те са отделни съставни части на законите. Да взе-
мем двете основни категории на материалистическата 
диалектика: битие — съзнание. Дадени в своята най- 
съществена връзка — битието определя съзнанието —
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те съставляват основен закон, решение на основния 
въпрос на философията.

Обобщение. В своята същност като битие, като съвкупност 
от предмети и явления обективният свят е дълбоко взаимно свър-
зан. Всяко нещо фактически зависи от всички неща. Връзките меж-
ду предметите н явленията са преки и косвени, съществени и не-
съществени.

Универсална разпространеност в действителността има причин-
ната връзка. Тя изразява отношението на пораждане на едни яв-
ления от други явления. В обективната действителност няма и не 
може да има нищо безпричинно.

Връзките са още закономерни и случайни. Те вътрешно пре-
минават една в друга. Законът е съществено, устойчиво, повтаря-
що се (общо), необходимо, задължително отношение в конкретни-
те форми на материята. Случайността е външна, своеобразно 
действуваща, неустойчива, несъществена връзка между нещата. 
Законът винаги се проявява чрез най-разнообразни случайности.

Най-висока степен на общност имат законите на материалисти-
ческата диалектика. Те отразяват най-съществените, универсално 
действуващите отношения в действителността.

Въпроси:

Î. Кои връзки в живота на човека са най-съществени, кои по-мал-
ко съществени, кои най-несъществени?

2. Как би изглеждал нашият свят, ако всичко в него е само слу-
чайно? Ами ако всичко е само необходимо?

3. Кое може да се приеме като необходимо и кое като случайно 
в нашата социалистическа революция?

4. Защо необходимото в материалните отношения в света е в съ-
щото време и общо?

ЗАКОН ЗА ЕДИНСТВОТО И БОРБАТА 
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ

Светът е изпълнен с противоположности

Когато наблюдаваме явленията и нещата в природата 
и в човешкото общество само външно, те изглеждат 
наредени едно до друго, без никакъв собствен „заряд“ 
и вътрешна динамика. Това е повърхностна и наивна 
метафизическа представа за действителността. Факти-
чески във всички неща и явления съществуват непре-
къснато различни противоположности, т. е. противопо-
ложни сили и тенденции, които си взаимодействуват и 
преминават една в друга. Външната „монотонност“ на 
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отделните качества, съставляващи света, е само при-
видна. Тя скрива дълбоките вътрешни противополож-
ности на нещата и явленията.

Когато говорим за противоположности, ние разби-
раме двете страни, двата момента на определено диа- 
лектическо противоречие в обективната действителност 
или неговото отражение в съзнанието. Диалектическо 
то противоречие — това е единството (т. е. взаимната 
обусловеност, взаимното проникване) и борбата (т. е 
взаимното изключване, взаимното отричане) на две 
противоположности, които характеризират неотменна-
та при дадените условия същност на явлението.49

Всички неща и процеси на битието, съставляващи 
безкрайната вселена, вътрешно са раздвоени. Те по си 
лата на необходимостта имат противоположни части, 
които проникват една в друга. Дълбоката диалектичес- 
ка противоречивост на действителността се открива 
научно във всички форми па движение на материята.

Различните форми на движение на материята имат 
и различни противоположности: в механическото дви-
жение съществуват привличане и отблъскване на тела, 
действие и противодействие, центробежност и центро- 
стремителност и пр.; във физическото движение откри-
ваме сцепление и отблъскване на молекулите, взаимо-
действието на положителните и отрицателните електри-
чески товари, противоположността и взаимното привли-
чане на протоните и електроните в атома и пр; В хими-
ческата форма на движение на материята — привлича-
не (афинита) и отблъскване на атомите, съединяване 
и разлагане и пр. На биологическото движение са при-
същи изграждане и разрушаване на клетките, асими-
лация и днсимилация, наследственост и приспособява-
не, постоянно взаимодействие на кръвни тела и антите-
ла, на токсини и антитоксипи и пр.

Обществото има също диалектически раздвоена 
структура. В него съществуват исторически такива про-
тивоположности: производство и потребление, органи-
зация и дезорганизация, борби между племена, по- 
късно в класовото общество — между класи, ме? ду 
старото и новото, прогресивното и консервативното и 
пр. Самият духовен живот на човека е постоянно изп л- 

49 Вж. Энгельс, Ф. Т. 4, с. 403.
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нен с противоположности: любов и омраза, удоволствие 
и неудоволствие, жажда към новото и подчинение на 
традицията и пр.

Освен това ние винаги мислим с противоположни 
понятия: топло — студено, тъмно — светло, добро — 
лошо, красиво — грозно, крайност — безкрайност, въз-
можност — невъзможност, движение — покой, живот — 
смърт, теза — антитеза, плюс — минус и пр. Науката 
доказва, а социалната практика потвърждава, че всич-
ки тези понятия, които непрекъснато използуваме, са 
отражение па противоречивата същност, на действител-
ността.

Борбата на противоположностите — 
източник на развитието

Законът за единството и борбата на противоположно-
стите разкрива диалектически вътрешния „заряд“ на 
движението и развитието на нещата и явленията в 
действителността. Неговата същност дава отговор на 
един голям въпрос на науката, който е вълнувал пред-
ставителите па философията в продължение на векове.

Традиционното метафизическо разбиране на мате-
рията като действителност, лишена от самодвижение, 
от вътрешна активност на нещата, води към теорията за 
„външния тласък“. Това е представата за света като 
един колосален механизъм. Той практически може да 
работи, да функционира само ако преди това му се 
даде външен тласък и някаква инерция, с други думи, 
ако се „навие пружината“. Но кой ще „навие“ тази 
невидима „пружина“? Защитниците на религията сочат 
бога като източник на движението. До същия погре-
шен краен извод на мисълта могат да стигат, без да 
искат, и метафизиците-материалисти, които разглеж-
дат материята като пасивна реалност. Така философи-
те Декарт и Хобс, които не са богослови, правят от-
стъпки на религията.

Отхвърляйки аргументирано идеята за „външния 
тласък“, материалистите-диалектици доказват, че из-
точник на движението и развитието е борбата на про-
тивоположностите, противоречието в нещата и явления-
та. Още в древността Хераклит казва, че „всичко се 
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извършва чрез борба и по необходимост“. Двадесет и 
четири века по-късно Хегел формулира максимата: 
„Противоречието води напред.“

Всяко движение, всяко развитие в обективната дей-
ствителност е възникване и разрешаване на едно или 
друго противоречие. Борбата, която кипи непрекъснато 
както в малките, така и в големите системи в света, 
можем да кажем, играе ролята на вечна и неизтощима 
динамична сила на материята. „Развитието — казва Ле-
нин — е борба на противоположности.“50 Нещата, чер-
тите, свойствата във всеки процес на действителността 
преминават едно в друго. Тъкмо поради това че този 
всеобщ закон разкрива източника на развитието, Ле-
нин вижда в него „солта на диалектиката“, „ядрото 
на диалектиката“51.

Борбата, но не като „физическа схватка“, а като 
взаимно проникване и взаимно отричане на опре-
делени тенденции, включва и момент на диалек- 
тическо единство на противоположностите. Неговата 
същност трябва да се разбира в смисъл, че противо-
положните страни и тенденции обективно са един про-
цес и следователно иначе не могат да съществуват и 
да си взаимодействуват при даденото явление. Така 
положителното се проявява само във връзка с отрица-
телното, асимилацията — във връзка с дисимилацйята, 
пролетариатът — във връзка с буржоазията, животът — 
във връзка със смъртта и пр.

Видове противоположности (противоречия)

Като източник на развитието на действителността про-
тиворечията винаги се проявяват своеобразно. Те могат 
да бъдат систематизирани и обединени в следните ос-
новни групи:

а. Вътрешни и външни противоречия. Първите 
действуват непрекъснато вътре в даден процес и обус-
лавят неговата характеристика. Те по правило имат ре-
шаващо значение за развитието на процеса. Външни-
те противоречия осъществяват специфичния обмен на 

50 Лени п, В. И. Съч., Т. 38, С., 1963, с. 358.
51 Пак там, с. 215, 221.
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енергиите и веществата с конкретните условия, с мате-
риалната среда. Те оказват определено влияние за тем-
повете и формите на развитие на дадени процеси, на 
дадената система.

Вътрешни противоречия са например определени 
взаимодействия в живия организъм, намиращи прояв-
ление в обмяната на веществата в него. Външните 
противоречия тук са конкретните взаимодействия на 
организма с природните условия. Постоянната диалек- 
тическа връзка между едните и другите осигурява био-
логическото съществуване на живеещия в дадена сре-
да индивид.

В социалното развитие вътрешните противоречия са 
конкретните взаимодействия в рамките на едно об-
щество, а външни — взаимодействията на това общест-
во с природата. Посоченото разграничаване има отно-
сителен характер. Ако преминем от една по-малка 
(съставна) към една по-голяма (обединяваща) систе-
ма, външните противоречия стават вътрешни.

б. Антагонистични и неантагонистични противоре-
чия. Първите изразяват конкретно взаимоотношенията 
между напълно несъвместими, враждебни сили и тен-
денции в класовата обществена система. Това са про-
тиворечия между роби и робовладелци, крепостни се-
ляни и феодали, работници и капиталисти в областта 
на икономиката, политиката и културата. Интересите 
на тези класи обективно са непримирими. В процеса 
на развитието антагонистичните противоречия напълно 
закономерно придобиват все по-голяма сила и острота. 
Те могат да бъдат разрешени само по пътя на социал-
ната революция, по пътя на прехода към по-висша и 
по-развита обществена система.

Неантагонистични противоречия са тези, които из-
разяват известна несъвместимост на редица неосновни 
интереси на дадени социални слоеве и общност, еднак-
вост на техните основни, коренни интереси. Такива са 
противоречията между работниците и дребните соб-
ственици при капитализма и в периода на строителст-
вото на социализма. Фактите показват, че обективно 
тези две класи не са враждебни. Моментът на несъв-
местимост между тях съществува поради частната 
собственост. На преден план обаче изпъква общността 
на коренните им интереси в борбата против експлоа- 
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тацията и подтисничеството на капитализма. Неантаго- 
нистичните противоречия, които съществуват между ра-
ботниците и дребните собственици, по правило не се 
изострят и не водят към враждебност. Напротив, те 
постепенно и безконфликтно се разрешават по пътя 
на укрепването на дружбата на тези две класи в пери-
ода на подготовката и осъществяването на социалисти-
ческата революция.

в. Основни и неосновни противоречия. Основно про-
тиворечие можем да наречем това, което изразява най- 
дълбоката същност на процеса в една система. То 
предопределя другите противоречия на неговото разви-
тие при дадена обстановка. Неосновните противоречия, 
обратно, изразяват по-малко съществени отношения, 
свойства и страни в това явление. Фактически те са 
дълбоко зависими от развитието на основното проти-
воречие.

Основно противоречие в капиталистическото общест-
во е противоречието между класата на буржоазията 
и пролетарската класа, между обществения характер 
на производството и частното притежаване на сред-
ствата за производство (фабриките, обработваемата 
земя, транспорта и цр.). Това е най-същественото от-
ношение, което характеризира дадената социална сй 
сте ма.

Но в капиталистическото общество има и неоснов-
ни противоречия. Това са противоречията между раз-
лични страни на културата, между селото и града, 
между класата на буржоазията и класата на дребните 
собственици и пр. Както показва историята на съв-
ременното общество, те имат подчинено значение. Раз-
решаването на основното противоречие на капитализ-
ма е най-важното звено в цялата верига на революци-
онните събития. То създава условия за разрешаване и 
на всички неосновни противоречия в тази социална 
система.

Противоречията в съвременната епоха

Съвременната епоха на дълбоко революционо, диа- 
лектическо преобразование на обществото е наситена с 
много събития, с най-различни по характер и насоче- 
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ноет икономически, политически, теоретически, нацио-
нални, интернационални и други схватки и борби. На 
историческата сцена постоянно излизат сложно препле-
тени като единен процес на социалната динамика всич-
ки видове противоречия — вътрешни и външни, анта-
гонистични и неантагопистични, основни и неосновни. 
Тяхното разрешаване по законите на развитието изпъл-
ва с богато съдържание огромния поток на събитията 
в света.

Основното противоречие в съвременната епоха е 
борбата между двете световни системи — капиталисти-
ческата и социалистическата. Неговото проявление за-
сяга всички страни. Това основно противоречие на съв-
ременната епоха има напълно антагонистичен характер 
и голяма действена сила. То изразява дълбоката соци-
ална враждебност и непримиримост между капиталис-
тическата и социалистическата система — първата 
изградена на основата па частната собственост и же-
стоката експлоатация на човек от човека, втората — на 
основата на обществената собственост и братската вза-
имопомощ между хората.

Други особено мащабни антагонистични противоре-
чия в нашето съвремие са противоречията между тру-
дещите се и буржоазията в капиталистическите стра-
ни, между империализма и националноосвободителните 
движения в света и пр. Тяхното разрешаване при съ-
ществуващата историческа обстановка зависи във все 
по-голяма степен от нарастването на силите на светов-
ната социалистическа система и нейното превъзходство 
над капиталистическата система.

Разбира се, новото, социалистическото общество се 
подчинява също на законите на диалектиката. В него 
действуват навсякъде противоречия както в предишни-
те социални формации. Но съществува и огромна, ка-
чествена разлика. При социализма по правило всички 
противоречия са неантагонистични. При условията на 
социализма на основата на общността на интересите 
има известни противоречия между селото и града, меж-
ду физическия и умствения труд, между изоставащите 
и напредващите хора в различните области на социал-
ния живот и пр. Съществува и борба на мнения, на 
възгледи, която съдействува за развитието на науката.
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Обобщение. Марксистката философия доказва, че източник на 
развитието са противоречията. Светът é вътрешно раздвоен. Про-
тиворечията като диалектически отношения, като борба на противо-
положности са присъщи на всички неща, явления, процеси. Борбата 
е взаимно проникване и взаимно отричане. Противоположностите 
навсякъде съществуват заедно. Тяхното единство като диалектиче-
ски процес означава, че те никога не могат да съществуват една 
без друга.

Противоречията са основни и неосновни, съществени и несъ-
ществени, вътрешни и външни, антагонистични и неантагонистични.

Основните противоречия определят характера на процеса, на 
явлението. Съществените играят първостепенна роля в развитието, 
несъществените — второстепенна, третостепенна. Вътрешните проти-
воречия се отнасят до природата на самото явление, външните из-
разяват определено взаимодействие с дадената среда. Противоречи-
ята между напълно враждебни социални групи (класи) наричаме 
антагонистични. Те са дълбоко непримирими. Обратно, противоре-
чията в обществото, при които съществуват и общи трайни социал-
ни интереси, наричаме неантагонистични.

Съвременната епоха е дълбоко динамична. В нея съществуват 
и действуват непрекъснато най-различни противоречия: основни и 
неосновни, съществени и несъществени, вътрешни и външни, анта-
гонистични и неантагонистични.

Въпроси:

1. Може ли да се разглежда различието между нещата като проти 
воречпе?

2. Защо борбата между противоположностите е абсолютна, а 
единството между тях относително?

3. Какъв характер имат противоречията при социализма?
4. Могат ли да възникват антагонистични противоречия в социа 

лизма и при какви условия?

ЗАКОН ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕНИ

Законът за единството и борбата на противоположно-
стите разкрива източника на движението и развитието 
в света. Но как се разрешават противоречията? До 
какво състояние на нещата и явленията довежда не-
прекъснатата борба на противоположностите? На тези 
въпроси дава отговор законът за преминаването на 
количествените изменения в качествени. Това е нов, 
следващ момент в системата на материалистическата 
диалектика. Неговото разглеждане обаче изисква пред-
варително да се разбере същността на понятията ка-
чество, количество, мяра. Тези понятия на философията 
се намират в диалектическо единство.
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Качество, количество, мяра

Всеки следващ момент нещата и явленията стават по-
други, до известна степен различни. В тях постоянно 
се извършват малки или големи промени. За известно 
време обаче дадените неща и явления на битието за-
пазват и нещо неизменно. Ако това не е така, във все-
ки следващ момент не бихме могли да ги познаем.

Така например отделният човек търпи непрекъсна-
то известни промени. Напълнява или отслабва, косата му 
започва да окапва или да посивява, на лицето му се 
появяват бръчки и т. н. Но въпреки това ние разпозна-
ваме този човек, защото в него има нещо, което го 
прави да бъде същият. Или да вземем за пример капи-
тализма. През последните 100 години той значително 
се промени — започна господството на монополите, за-
сили се икономическата функция на буржоазната дър-
жава и пр. Но въпреки това капитализмът си остава 
капитализъм. Той запазва и сега своето качество. Из-
мененията не засягат неговата система.

Качеството е вътрешна, съществена устойчива оп-
ределеност на нещата и явленията, която ги прави да 
бъдат същите за известно време. Това е определеност, 
благодарение на която ние можем да разпознаем кон-
кретно тези неща и явления в обективната действи-
телност.

Качеството е свързано с така наречените свойства. 
Те са проява на неговата същност. Фактически всяко 
реално качество е цялостност и съвкупност на свойства. 
Последните са два вида: съществени, задължителни в 
този процес, и несъществени, случайни, които могат 
да изчезнат, без качеството да стане друго. Различ-
ните свойства изразяват определени характерни особе-
ности наддадено явление, на даден конкретно диферен-
циран предмет в отношенията му с различни други 
неща (явления, предмети) в обективната действи-
телност.

Така например всеки химически елемент има кон-
кретно различни свойства и белези. Той се отличава с 
характерна твърдост или окисляемост на въздуха, с 
определен цвят, валентност и др.

Ябълката като качество има също различни свойст-
ва, признаци. Тя по форма е кръгла, съдържа известен 
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процент вода. Нейният вкус е особен, т^ има жълт, ро-
зов или зелен цвят и пр. Тези свойства изразяват об-
що качеството на дадената ябълка. Те имат различни 
варианти. Цветът може от зелен да стане жълт, а вку-
сът от кисел и малко стипчив — сладък. Но при това 
ябълката си запазва качеството. Ако обаче на нея 
липсват естествената форма и особеният вкус, който ни 
позволява да я разпознаваме, тя очевидно е друг плод 
или някаква изкуствена ябълка, направена от захар 
и шоколад, но не същинска ябълка.

Принципно това важи и за качествената определе-
ност на различните общества. Социализмът като соци-
ална система притежава много признаци (качества). 
Но най-съществените са: революционна социалистичес-
ка власт начело с марксистко-ленинска партия, обоб-
ществено производство и разпределение на благата на 
основата на принципа „на всекиго според труда“, из-
граждане на социалистическа култура.

Освен качество различните системи на действител-
ността имат и свое количество. Тази категория означа-
ва не вътрешна, а външна определеност, варирането 
на която в дадени граници не изменя качеството на 
нещата и явленията. Количеството е определеност за 
брой, величина, обем, скорост, темпове и т. н. Нещата 
и явленията, които изследваме, са големи или малки, 
обединени в една или друга множественост, като съв-
купност и групи. Те имат определен брой съставни час-
ти. Понякога е важна и величината на температурата. 
Движението има определена скорост в дадения път, 
а развитието — известни темпове.

Количеството се изразява обикновено с алгебрични цифри по 
десетичната система, с проценти и различни фбрмули. Водата на 
морското равнище замръзва при 0 градуса, анилинът — при 6 
градуса. Диаметърът на Земята е 109 пъти по-малък от диаметъра 
на Слънцето и почти 3 пъти по-голям от диаметъра на Меркурий. 
Светлината се разпространява с 300 000 километра в секунда. През 
1939 г. България е произвеждала 270 милиона киловатчаса електро-
енергия, а през 1967 г. 13 милиарда и 600 милиона. Това са опреде-
ления, които разкриват много важни, макар и частични показатели 
на явленията.

Количествената определеност на нещата позволява 
да се разбере по-дълбоко и тяхната качествена харак-
теристика. В съвременната епоха голямо значение при-
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добива математизацията на различни области на нау-
ката (физика, химия, биология, политическа икономия, 
социология, лингвистика и т. и.). Съчетаването на ко-
личествения с качествения анализ разкрива по-цялост-
но и по-точно картината на действителността.

Очевидно всички явления, пбне на сегашния стадий 
на развитието иа науката, не могат да бъдат цифрово 
изразени. Това се отнася преди всичко за духовните 
явления в обществото. Никой не може да определи се-
га с цифри или точни проценти нарастването на со-
циалистическата съзнателност на хората или степента 
на развитие иа техните морални черти, като съвест, 
дълг, взаимопомощ и т. н. При такива случаи се изпол-
зуват определенията — „повече“, „по-малко“, „почти 
напълно“ и пр.

Количеството е свързано винаги с определено ка-
чество и обратно, качеството — с определено количест-
во. Тази необходима вътрешна връзка се нарича мяра. 
Нейното научно изследване разкрива съществени отно-
шения в действителността.

Мярата изразява единството и зависимостта между 
едпо качество и неговите възможни количествени вари-
ации. Така водата е течност между 0 и 100 градуса 
па морското равнище, спиртът — между 114 и 78,5 
градуса и пр. Атомите на различните химически еле-
менти се отличават по количеството на протоните. За 
мяра може да се говори също така и в отношенията 
между хората. Обикновено казваме, че даден човек 
прекалява, ако неговите волности надхвърлят приети-
те норми на културно поведение в дадената социална 
група. Естетическите отношения също имат своя оп-
ределена мяра.

Преминаване от едно качествено състояние 
в друго (еволюция и революция)

Качествата и количествата в действителността не сто-
ят неизменни. По силата на борбата на противополож-
ностите, която действува постоянно, те преминават от 
едно състояние в друго. Изменението на нещата и яв-
ленията сгава по два начина, в две форми, които често 
се наричат еволюция и революция. Това са две основ-
ни фази на развитието.
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Когато говорим за еволюция, ние разбираме бавни, 
количествени изменения на несъществени признаци на 
предмета или явлението. Фактически това е натрупва-
не на нови елементи в съдържанието на даденото ка-
чество. Революцията означава сравнително по-бързи, 
дълбоки изменения на съществените признаци на даде-
ния предмет или явление. Това е качествен скок, пре-
минаване границите на съществуващата мяра, отрича-
не на старото и създаване на ново качество.

Еволюцията и революцията са диалектически вза-
имно свързани. Първата фаза на развитието създава 
необходимите обективни предпоставки за настъпване 
на втората фаза, т. е. на качествения скок. Еволюция-
та преминава по необходимост в революция, след ка-
то натрупването на количествените изменения достигне 
границата на мярата или така наречената „критична 
точка“.

Ядрото на водорода съдържа 1 протон. Ако се при-
бавят още два, става ядро на литий, още 5 — на кис-
лород. Атомното ядро на оловото има 82 протона. 
„Химията — казва Енгелс — би могла да се нарече 
наука за качествените изменения вследствие на изме-
нен количествен състав.“52

Голямо значение тук иматсъщотака и особености-
те на структурата. Еднакво количество съставни еле-
менти, свързани по различен начин в предмета или яв-
лението, дават различни качества. Можем да посочим 
като пример така наречените изомерии съединения. 
Гърмящата киселина и циановата киселина съдър-
жат еднакви по количество елементи (водород, кисло-
род, въглерод и азот). Въпреки това по качество те са 
различни.

Много ярък пример за качествен скок в явленията 
на живата природа са така наречените мутации. Пос-
ледните възникват ненадейно, като резки морфологич-
ни и физиологични изменения в организмите и в мно-
го случаи дават начало на нов растителен сорт или 
на нова зоологическа порода. Мутациите са плод на 
изменения в хромозомите.

Законът за преминаването на количествените изме-
нения в качествени действува постоянно и в общество*

62 Енгелс, Ф. Диалектика на природата, С., 1950, с. 69.
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то. Всяка социална формация възниква като резултат 
на количествено натрупване на нови елементи в рамки-
те на предишната формация. Това се отнася напълно 
и за отделни сфери на социалния живот. Маркс отбе-
лязва, че притежателят на пари или па стоки придо-
бива качеството на капиталист, „когато авансираната 
в производството минимална сума става много по-го- 
ляма от средновековния максимум“53. В. И. Ленин раз-
глежда промяната на качеството на кооперацията при 
социализма във връзка с нейното количествено на-
растване. „Кооперацията — пише той — като малко ос-
тровче в капиталистическото общество е дюкянче. Ко-
операцията, ако тя обхване цялото общество, в което 
е социализирана земята и са национализирани фабри-
ките и заводите, е социализъм.“54

Еволюционният и революционният стадий, количест-
вената и качествената промяна съставляват единство 
на непрекъснатост и нрекъснатост в развитието. Не-
прекъснатостта е израз на обективната цялостност на 
дадена вещ или система, на всички нейни последова-
телни състояния. Обратно — прекъснатостта характе-
ризира нейната диференциация, различието, явления-
та на новото, които не са конкретна реалност преди 
това.

Историята показва, че с откриването на този диа-
лектически закон философията преодолява научно ве-
ковните лутания на човешката мисъл но въпросите на 
създаването и изменението на неща'та в света. Възгле-
дът на метафизиците намира израз в лаконичната фор-
мула: „Под небето нищо ново!“ Християнските фило-
софи Августин Блажени (V в.), Анселм Кентърберпй- 
ски (XI в.), Тома Аквински (XIII в.) и др. твърдят, че 
бог е създал небесните тела, предметите, растенията 
и животните в определена форма и те досега остават 
качествено неизменни. Само творецът може да напра-
ви понякога известни корекции на своите изделия. 
Възгледът за неизменността на създадените веднъж 
качества тегне дълго време в науката. Дори френските 
материалисти, които в XVIII в. постоянно атакуват ре-
лигията и развиват естествознанието, се придържат

53 Маркс, К. Капиталът, T. I. С., 1950, е. 330.
54 Ленин, В. IJ. Съч., Т. 27, с. 205.
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към ръководното начало: „Природата не прави скоко-
ве.“ Тази метафизическа формула пречи па развитието 
на науката. Естествоизпитателят Линей (XVIII в.) за-
явява, че на Земята има толкова различни растителни 
и животински видове „колкото... са били създадени 
отначало“. Същият възглед поддържа след него и 
Жорж Кювие. Той прибавя само това, че от време на 
време стават катастрофи. Бог с един замах унищожава 
някои видове и на тяхно място създава други видове.

Диалектическата идея за изкуственото превръщане 
на веществата едно в друго се появява още в Средно-
вековието в мистифицирана форма. Обкръжените с 
тайнственост алхимици постоянно търсят да открият в 
своите лаборатории някакъв чудодеен „философски ка-
мък“, чрез който ще могат от желязото да добиват 
чисто злато.

Първичната мъглява догадка постепенно става на-
учна идея. Кант и Лаплас доказват произхода на Зе-
мята чрез качествени превръщания на определена 
материя в космоса. Ампер, Фарадей, Джаул и др. по-
сочват преминаването на енергията от едпа форма в 
друга (топлина, електричество, магнетизъм). Либих до-
казва по същия начин взаимното превръщане иа хи-
мическите съединения. Дарвин открива законите на 
възникването на органическите видове.

Маркс и Енгелс научно изследват преходите от ед-
на обществена формация в друга по пътя на еволюция-
та и революцията. Във връзка с това те обосновават 
принципите на -пролетарската класова борба и създа-
ването иа социалистическото общество. Тази марксистка 
революционна теория, допълнена и развита от Ле-
нин. потвърдена от най-големите събития в съвремен-
ната епоха, отрича едностранчивите и метафизически 
възгледи както на реформизма (т. е. на десния опор- 
тюнизъм), така и на догматизма (т. е. на левия опор- 
тюнизъм).

Реформистите не разбират нуждата от революцио-
нен скок. Те си представят изграждането на социализма 
само като бавно количествено натрупване на демо-
кратични реформи в рамките на капитализма. Рефор-
мистите отричат и пролетарската диктатура. От дру-
га страна, левите опортюнисти пренебрегват напълно 
фазата на еволюционната подготовка на революцията. 
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Като изразяват постоянните люшкания на известни 
слоеве от дребната буржоазия, те обикновено са склон-
ни да извършват необмислени, авантюристични дейст-
вия, с които фактически помагат на реакцията.

Ленин води принципна борба както срещу десния, 
така и срещу левия опортюнизъм в работническото 
движение. Той разкрива дълбоко научно-диалектичес- 
ката връзка на еволюцията с революцията, премина-
ването им в процеса на развитието една в друга. Всич-
ко това има принципно теоретическо значение за про-
грамата и политиката на партията на работническата 
класа.

Форми на качествения скок на разрешаване 
на противоречията

Процесът на преминаването на една качествена систе-
ма в друга не протича никога шаблонно. В зависимост 
от характера на явлението и условията, които му въз- 
действуват, скоковете по форма могат да бъдат след-
ните:

а. Постепенни и взривни. Характерно за постепен-
ните скокове на развитието е това, че при тях отрица-
нието на старото качество и създаването на новото ка-
чество не става едноактно, а постепенно, елемент след 
елемент. Разбира се, тази постепенност не означава 
еволюционност, защото тя осъществява последовател-
ни изменения в същността на процеса или предмета. 
Взривните скокове са характерни с това, че при тях 
отрицанието на старото качество и създаването на но-
вото качество става едноактно. Съществува като че ли 
остра нетърпимост между едното и другото. Изключе-
но е компромисно съжителство на част от старото с 
част от новото.

Невзривен скок в природата е например създаване-
то на земната кора, живата клетка, флората и фауна-
та. Към тази форма на качествените превръщания мо-
жем да отнесем и окисляването на различните метали. 
То става постепенно, ден след ден, седмица след сед-
мица. При това окисленият метал може да съжителст- 
ьува заедно с неокисления. В обществото също има 
навсякъде много невзривни скокове. Можем да посо-
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чим само следните: развитието на дадена културна 
революция, качествените промени в съзнанието на хо-
рата, изграждането на определена материално-техни-
ческа база, кооперирането на селското стопанство при 
условията на пролетарската диктатура и пр.

Взривни скокове в природата несъмнено са експло-
зиите на някои „нови звезди“ на небето, избухването 
на нитроглицерина, тротила, на атомната и водородна-
та бомба и пр. Главното, което характеризира тези ка-
чествени превръщания на различни веществени и поле-
ви структури, е моментът на едноактност и внезанност 
на реакцията.

Към взривните скокове, разтърсващи понякога чо-
вешкото общество, трябва да отнесем и завладяване-
то на политическата власт от революционната работни-
ческа класа чрез въоръжена борба. Установяването на 
диктатура на пролетариата при такива случаи става 
едноактно, без никаква междинна фаза на деление на 
властта с буржоазията.

б. Скокове, протичащи в рамките на една и съща 
форма на движение на материята, и скокове, осъщест-
вяващи преход между различни форми на движение на 
материята. Фактически това е разлика по дълбочина 
и степен на качествените превръщания.

Така например кипенето на водата, формирането 
на нови зоологически видове или осъществяването на 
дадена социална революция като скокове не излизат 
вън от рамките на една основна форма на движение на 
материята. Съществуват качествени превръщания с 
още по-малка степен и дълбочина. Имаме предвид 
скокове, които не излизат извън рамките на една со-
циална формация.

Такива промени настъпват например с въвеждане-
то на огъня в първобитното общество, с прехода към 
фазата на империализма в капиталистическото об-
щество и пр.

Много по-дълбоки са качествените скокове, които 
реализират преходи от една форма на движение в дру-
га. Такива скокове са: възникването на живота на Зе-
мята, създаването на човешкото общество преди хиля-
ди години и др.

Обобщение. Всички явления, процеси и вещи в света имат оп-
ределено качество и количество. Благодарение на това ние можем 
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да ги разграничаваме. Качеството с вътрешна определеност на 
нещата, която изразява тяхната относителна устойчивост и се 
проявява конкретно в различни свойства. Количеството е външна 
определеност за брой, величина, обем, скорост, темпове и т. н. 
Съществуването на качеството в дадени граници на количеството 
се нарича мяра. Тя има различни стойности за различни явления 
в обективната действителност.

Развитието е закономерно изменение на количеството и качест-
вото на нещата. Процесът на това развитие минава през две пос-
ледователни фази. Най-напред настъпват несъществени и количест-
вени изменения. Това е фазата на еволюцията. След това идва 
момент, когато количествените изменения преминават в коренни 
качествени изменения. Това е фазата на революцията (в широк 
смисъл на думата) или на качествения скок, на диалектическа пре- 
къснатост в развитието на процеса. Това е същевременно разре-
шаване на определено противоречие.

По форма скоковете биват постепенни и взривни. При посте-
пенните ликвидирането на старото качество и създаването на ново-
то качество не става едноактно, а елемент след елемент. Процесът 
протича плавно. При така наречените взривни скокове ликвидира-
нето на старото качество и създаването на новото качество става 
едноактно. Съществуват сътресения. Процесът обикновено протича 
бурно.

Качествените скокове могат да бъдат разграничавани още по 
дълбочината на прехода. Някои скокове протичат в рамките на 
една и съща форма на движение на материята. Несъмнено те имат 
по-малка дълбочина. Други скокове протичат между различни фор-
ми на движение на материята. Те осъществяват по-голям преход 
на развитието.

Въпроси:

1. Как се разрешават антагонистичните противоречия? Взривно или 
иевзривно? А иеантагонистичните?

2. Защо едни скокове са взривни, а други иевзривни?
3. Какви скокове са научните открития?
4. Посочете моменти на прекъснатост и непрекъснатост в нашата 

социалистическа революция.

ЗАКОН ЗА ОТРИЦАНИЕ НА ОТРИЦАНИЕТО

Качествените превръщания на нещата и явленията не 
спират никога на една последна точка. Те създават 
безкрайната във времето и пространството верига на 
обективното развитие на материалните форми. Това е 
постоянно загиване на нещо старо и възникване на не-
гово място на нещо ново. Законът за отрицание на от- 
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риданието разкрива дълбоката диалектическа зависи-
мост на последователните качествени състояния в тази
безкрайна верига.

 

Що е отрицание?

Научният смисъл на дадената категория на философи-
ята има определено съдържание. Когато говорим за
диалектическата форма па отрицание в различните об-
ласти на действителността, пие разбираме, че това е
разрешаване на едно противоречие, т. е. преминаване
от една качествена определеност на нещата в друга

Човешкият опит и фактите показват, че всичко не-
прекъснато се обновява. Милиарди „млади звезди“
пламват с невероятна температура в космоса. Минава
дълъг астрономически период и те угасват. В същото
време постоянно се раждат милиарди нови звезди,
които разпръскват огромна енергия. Животните остаря-
ват и умират по силата на необходимостта. Но те оста-
вят своето потомство на земята. Прогресивното разви-
тие на видовете не прекъсва. Човечеството биологически
също се обновява. То е надарено с вечната свежест
на младостта. Едно поколение расте, разцъфтява, пос-
ле умира. След него идва друго поколение. Самата
обществена организация, макар и по-бавно, също се об-
новява. Един строй достига своя пълен разцвет, после
загубва жизненост и умира. На негово място идва дру-
га, по-съвършена социална система.

Още великите древногръцки философи са виждали,
макар и опростено, тази грандиозна картина, тази па-
норама на постоянно обновяване на света. Хераклит
казва, че всичко в нашата вселена е вечно жив огън,
който пламва, угасва и отново пламва. Отрицанието
действува непрекъснато. „Животът на едни — казва
Хераклит — е смърт за други, а смъртта на едни е
живот за други.“

Диалектическото отрицание е момент и звено в да-
дена верига на развитието. Енгелс и Ленин обръщат
внимание, че съществува така нареченото „голо“, „ме-
тафизическо“, „безплодно“ отрицание. То има характер
па субективен произвол на човека. При него в ре-
шителния момент става прекъсване на дадената вери-
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га на развитие. Да смачкаш една буболечка, да изя-
деш ябълка, да зачеркнеш положителната величина 
„X“, това не означава диалектическо отрицание. То 
„не е стадий в развитието на самото нещо“ като еле-
мент на действителността.55 Диалектическо отрицание в 
посочените примери ще има, когато насекомото даде 
потомство, ябълката попадне в почвата и от нейната 
семка порасне ново дърво, математическата величина 
„+Х" премине в X" и т. н.

При това съществува момент на приемственост. 
Във всяко диалектическо отрицание на дадено качест-
во елементите на старото не изчезват безследно. Те за-
кономерно преминават в новото качество на нещата и 
явленията „в снет вид“ и там действуват преобразени. 
Този термин, въведен от Хегел, означава едновременно 
„премахване и запазване“ на нещо. В семките на ябъл-
ката е съхранена по особен начин самата ябълка. Ре-
волюцията в обществото не унищожава без остатък 
всичко старо. Тя запазва и преобразува редица негови 
елементи, като ги превръща в елементи на новото ка-
чество. Тази приемственост е различна по степен и 
форма в различните процеси на действителността.

Отрицание на отрицанието

Докато диалектическото отрицание изразява отноше-
нието само между две последователни взаимно свър-
зани качествени състояния на явленията и нещата, от-
рицание на отрицанието има по-сложна структура и 
нови моменти в своята специфика. То изразява отно-
шението между три последователни качествени състоя-
ния в определена верига на развитието в природата 
или обществото.

Същността на тази дналектическа зависимост меж-
ду нещата и явленията се свежда до следното. Всяко 
ново качество, което възниква, като отрича друго ка-
чество, на свой ред също се отрича. Тук можем да от-
крием поне два нови момента, изразяващи определени 
страни на обективната диалектика.

В процеса на развитието всяко нещо диалектически

“Маркс, К. и Ф. Енгелс Съч., Т. 20, с. 625. 
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отрича друго нещо и самото то след това бива отрече-
но. Липсва качество на материалните образувания, ко-
ето да не остарява, което да не подлежи на отмиране. 
Представите за последна инстанция на развитието са 
метафизически. „Върху всичко и във всичко — пише 
Енгелс — тя (диалектическата философия, б. м., К. В.) 
вижда печата на неизбежния упадък и пред нея не мо-
же да устои нищо освен непрекъснатият процес на въз-
никването и унищожаването, на безкрайното изкачване 
от низшето към висшето.“56

В голяма част от цикличните процеси взаимното 
отричане става по спирала. Изходното положение на 
развитието, сиреч дадената теза, преминава в своята 
противоположност — антитеза. Последната също се от-
рича и става нещо трето — синтеза. Това е така нарече-
ната от Хегел триада. При нея дълбокият процес на 
развитие очертава спирала. Синтезата е възвръщане 
към тезата, но на по-висока степен. Така се осъщест-
вява линията на развитието.

Енгелс дава редица примери на подобна триадна 
форма на отрицание на отрицанието в различни обла-
сти на действителността. Красивата орхидея произвеж-
да семена. Това е първото отрицание. От семената 
израстват нови орхидеи. Това е второто отрицание, 
възвръщане към изходното положение на по-висока 
степен. Орхидеите стават повече и по-качествени. Ця-
лата геологическа история на нашата планета е съ-
ставена от редица „отречени отрицания“. Така първич-
ната земна кора възниква на основата на изстудяване-
то на течната маса. По-късно тази кора постепенно се 
раздробява от атмосферните и водните фактори, утайва 
се на морското дъно и дава нови земни пластове. Триа^ 
дата може да бъде открита и в математиката. Вели-
чината „4-Л" се отрича и по такъв начин става А", 
Второто отрицание („— А“ по „—Л“) дава „4- Л2“. То-
ва е възвръщане към ,,4-Л“, но на по-висока степен.57

Развитие по етапите на триадата става и в човеш-
ката история. Отначало съществува първобитна об-
ществена собственост върху средствата за производ-
ството. В класовия строй настъпва нейното отрицание. 

и М а р кс, К. и Ф. Енгелс Избр. произв., Т. 2, с. 409.
67 Маркс, К. и Ф, Енгелс Съч., Т. 20, с. 137—138.
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j4o развитието не спира. След векове настъпва отрицав 
ние на отрицанието. Както казва Маркс, удря часът, 
когато експроприаторите трябва да бъдат експроприи-
рани. Възниква съвременната социалистическа систе-
ма. Тя възвръща изчезналия отдавна първобитнообщи- 
нен строй, само че на по-висока степен. Това е също 
развитие по спирала.

Хегел вижда във всички процеси на природата и 
обществото действието на триадата. При някои случаи 
той натрапва тази форма на явленията. Но фактите по-
казват, че всичко не се развива по схемата на триада-
та. И все пак тя обяснява моментите на цикличност в 
природата и обществото. Нейната широка приложи-
мост не може да бъде отречена.

Всеобщността на закона за отрицание на отрицани-
ето се свежда към два основни пункта: а) никога не- 
преставащата цикличност на отрицанието; б) момента 
на приемственост при осъществяване на отрицанието.

Прогрес и регрес

Това са две съотносителни, взаимно свързани понятия 
във философията. Когато говорим за прогрес в най- 
общ смисъл на тази дума, ние разбираме такава поре-
дица от диалектически отрицания, при която се отива 
от по-низшето към по-висшето, от по-несъвършеното 
към по-съвършеното състояние на нещата и явления-
та. Всичко това може да бъде изразено като изкачва-
не по една сложно извита стълба. Когато говорим за 
регрес, ние разбираме обратното, деградацията, преми-
наването от по-висшата към по-низшата качествена 
определеност на нещата и явленията. Следователно и 
в двата случая въпросът фактически се отнася до реал-
ната посока на развитието.

Изясняването на този въпрос предизвиква дискусии 
в съвременната епоха. Редица буржоазни мислители, 
като американския социолог Сорокин, твърдят, че това, 
което наричаме прогрес, обективно не отговаря на 
Действителността. То има чисто субективна окраска. 
Прогресът е въпрос на предпочитание, на вкус, а не на 
научно дефиниране. Той се определя по симпатии. Чо-
век нарича прогресивно това, което на него е угодно 
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и приятно. Има други буржоазни филосфи, като Макс 
Вебер, Пол Валери, Шпенглер и т. н., които приемат в 
най-общ план съществуването на прогрес в историята, 
но изтъкват, че съвременното човечество живее във фа-
зата на регрес, на упадък. Хората деградират, превръ-
щат се в роби на машината, личността постепенно за-
гива, остава безформената маса. Това становище стои 
в основата на „културния песимизъм“, обхванал часг 
от идейните представители на буржоазията.

Но съществува и друга едностранчива крайност. 
Някои философи марксисти говорят само за „постъпа-
телно развитие“, за прогрес в обективната действител-
ност. Те виждат единствено тази необходима линия на 
развитието.

Науката и практиката показват, че в действител-
ност има както градация, прогрес, така и деградация, 
регрес. По сила и значение това са равни и противопо-
ложни тенденции. Прогресът е възходящата посока на 
измененията, регресът е низходящата. Фактически те 
взаимно проникват една в друга.

Цикълът на възходящо развитие на нашата огром-
на галактична система ‘започва преди милиарди годи-
ни. Отделните стъпала на това развитие според наука-
та се очертават по следния начин: дозвездно състояние 
на Галактиката, създаване на звезди, на слънца, изсти-
ване на планети, възникване на органическа материя, 
на животни и растения, формиране на обществото.58 Са-
мата човешка история също има прогресивен харак 
тер. Феодалната система е по-висша от робовладелска-
та, капиталистическата — по-висша от феодалната, со-
циалистическата — по-висша от капиталистическата. 
Прогресивното не се определя според някакви субек-
тивни предпочитания на човека, според лични симпа-
тии, както казва Сорокин. То има обективна характе-
ристика и не зависи от нашите вкусове, от нашите при-
страстни оценки.

В науката обаче и досега се спори — кои са общи-
те критерии (т. е. признаци, показатели) на прогреса? 
Кое прави една система, една специфична материал-
на форма да бъде по-висша от друга? Съветският фи-
лософ Мелюхин посочва два критерия: а) усложняване-

58 Вж. Философская энциклопедия. T. 4, С; 380.
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то на системата; б) увеличаването темповете на раз-
витието на системата,59

Посочените признаци наистина характеризират в 
много случаи възходящата линия на развитието. Плане- 
тарната структура е по-сложна от допланетарната. Мо-
лекулата на органичното вещество има повече състав-
ни части от най-голямата молекула на неорганичното 
вещество. Темповете на развитие на обществото са по- 
бързи от темповете на развитие на чисто животинските 
форми на материята.

Но приложението на посочените критерии по отно-
шение на всички явления на действителността е риско-
вано. Има случаи, когато една по-слсжна структура се 
оказва по-несъвършена, например увеличаването на 
звената на бюрокрацията в управлението. Една по- 
сложна теория в много случаи също е по-несъвършсна, 
по-далече от истината.60

Биологическият прогрес има, според някои автори, 
следните критерии: повишаване степента на цялостност 
на биологическата система, повишаване обективната 
целесъобразност на индивида и вида, степента па не-
говото ефективно взаимодействие със средата, прибли-
жаването към обществената форма па движение на 
материята и пр.61

Изобщо сега учените изясняват критериите на про-
греса в отделните фази на развитие на нашата Галак-
тика. Според някои автори за прогрес може да се го-
вори само при явленията на органичната природа и 
социалната система. Този въпрос е спорен в науката. 
Все още досега не е формулиран един цялостен и все-
общ критерий за възходящото развитие на нещата и 
явленията. Според мнозина философи такъв критерий 
не съществува.62 Отговор на поставения въпрос е бъ-
деща задача на науката.

Но както изтъкнахме, във вселената освен възходя-
ща линия на отрицания съществува и друга, противо- 

69 М е л ю X и н, С. Об особенностях развития в неорганической 
природе. — В: Проблемы развития в природе и обществе, Сб. Мос-
ква — Ленинград, 1958, с. 8, 10.

60 Вж. Диалектический и исторический материализм М., 1969, 
с. 115.

61 Вж. Философская энциклопедия Т. 4, с. 380.
62 Вж. Философская энциклопедия Т. 4, с. 380.
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действуваща, низходяща линия на отрицания. Това са 
две посоки на качествени превръщания. От една стра-
на, постоянно става изграждане на по-развити форми. 
Навсякъде в безкрайната вселена съществуват неизме-
рими количества елементарни частички на материята 
(протони, електрони, мезони, позитрони и пр.). Те не-
прекъснато се комбинират и така изграждат най-прос-
тите химически елементи (водород, хелий, литий). Та-
зи възходяща линия на качествени превръщания на ма-
терията продължава. След водорода и хелия възникват 
химически елементи с по-сложна структура. Най-после 
закономерно се появява органическата материя.

Но едновременно с процеса на концентрацията, 
на диференциацията, на изграждането на по-сложни 
структури във вселената непрекъснато действува и про-
цес на „деградация *,  на разрушаване на тези структу-
ри, на преминаване от веществена в полева космическа 
форма. По начало всички конкретно съществуващи те-
ла могат в последна сметка да бъдат характеризирани 
като радиоактивни. Те лъчеизпускат и се разрушават 
самопроизволно, макар и с много бавни темпове. Са-
мата Галактика след милиарди години вероятно ще 
изчезне завинаги. Тя постепенно ще се разпадне, за 
да възникне отново на друго място и в друго време ка-
то резултат от преобразуването па полевата форма на 
материята.

Все пак можем да бъдем спокойни за бъдещето. В 
света на нашата Галактика, в който живеем, гос- 
подствува и ще господствува още милиарди години въз-
ходящата линия в развитието на материята.

Обобщение. Отрицанието е разрешаване на диалектического 
противоречие в обективната действителност, преминаването от една 
качествена определеност на нещата в друга.

Това не трябва да се бърка с така нареченото „голо“, „мета- 
физическо“ отрицание. При него става прекъсване на процеса на 
развитието. Диалектического отрицание съдържа: момент на скок, 
прекъснатост, възникване на нещо ново и момент на приемственост, 
непрекъснатост, съхраняване на старото „в снет вид“ в преобразе-
на и обогатена форма.

Отрицание на отрицанието е диалектическо преминаване през 
три последователни състояния на нещата. Съществува изходен мо*  
мент, определено качество. То диалектически се отрича. Възниква 
ново качество. То също се отрича. Това е, условно казано, трето 
стъпало във веригата на развитието на нещата и явленията.

Качествените отрицания протичат в две противоположни по- 
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соки: възходяща и низходяща, регресивна. Едната е немислима 
без другата.

Въпроси:

1. Кое премахва, кое съхранява (и как го съхранява) нашата со-
циалистическа революция?

2. Всички неща и явления във вселената се развиват чрез отрица-
ния, но дали общо самата вселена (цялата материя) се развива?

3. Посочете моменти на регрес в досегашната еволюция на жи-
вотните.

4. Културата е прогрес, но създава ли тя и някакви регресивни 
тенденции в развитието на човека?

МЕТОДОЛОГИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ 
НА ДИАЛЕКТИКАТА

Обобщение

Законите на материалистическата диалектика имат 
универсално значение. Каква е обаче връзката между 
тяхното действие в обективния свят, в природата и в 
обществото? Правилният отговор на този въпрос има 
философско-мирогледно и методологическо значение за 
науката.

Единство на законите на диалектиката

В обективната действителност, в природата и в човеш-
кото общество законите на диалектиката са неделими. 
Те съществуват при всички случаи дълбоко взаим-
но свързани, преминават един в друг, действуват ком-
плексно (съвместно, цялостно).

Практиката показва, че няма природно или общест-
вено явление, в което да не можем да открием взаим-
ната връзка на всички закони на материалистическата 
диалектика. Това единство на диалектиката придава 
определена цялостност на дълбоко съществените отно-
шения в действителността.

Когато разглеждаме живота на един организъм, 
откриваме разнообразни връзки с обективния свят. В 
същото време ние можем да установим единството и 
борбата на противоположностите. Този обективен за- 
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кои преминава непосредствено в закон за качествени 
изменения. Най-после жизненият процес намира израз 
в отрицание на отрицанието.

Същата комплексноег на диалектиката е присъща 
на всяко явление в действителността, включително и на 
социалната история. В развитието на обществото като 
единен процес постоянно се преплитат и преминават 
един в друг законите за единството и борбата на проти- 
воположностите, за количествените и качествените из-
менения, за отрицание на отрицанието. Всяка отделна 
брънка във веригата на световното развитие съдържа 
комплексно взаимодействие на всички елементи на ма-
териалистическата диалектика. Това показва, че отдел-
ната частичка на мирозданието, на вселената „носи при-
родата на природното цяло“.

Методологическата роля на възгледа 
за всеобщата връзка

Ние вече знаем, че всички явления в природата и 
в обществото са вътрешно дълбоко взаимно свързани. 
Това има голямо принципно методологическо значейие 
за развитието на науката и практиката.

Щом като всяко нещо възниква и съществува чрез 
множество различни материални връзки, неговото изу-
чаване може да стане само ако тези връзки се разкри-
ват все по-пълно и по-дълбоко в самата реална обста-
новка. Това е смисълът на така наречения конкретен, 
многостранен, или както често казват, всестранен ана-
лиз на обекта на изследването. Метафизическата ед-
ностранчивост неизбежно създава ограничени, погреш-
ни представи за действителността. Всичко в нея обик-
новено изглежда много просто и шаблонно.

Критикувайки този подход към действителността, Ен-
гелс подчертава, че физиката, химията и биологията са 
изключително геоцентрични. разчетени „само за Земя-
та“, за условията на нашата планета. Процесите не про-
тичат по същия начин на повърхността на Слънцето. 
Енгелс отбелязва, че химията на Слънцето „е съвсем 
различна от тая на Земята“63.

63 Енгелс, Ф. Цит. съч., с. 241—242.
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Когато изследват не само природата, но и общест-
вото, марксистите никога не разглеждат явленията ед-
ностранчиво. Те търсят навсякъде множеството зависи-
мости на цялата социална система. Ленин отбелязва, 
че марксистите бяха първите, които изтъкнаха „необхо-
димостта от анализ не само на икономическата, но на 
всички страни на обществения живот“64.

Ако искаме да разберем същността на отделния чо-
век, неговия характер, неговото възпитание, морала му 
и пр., ние трябва да проучим цялата съвкупност на 
връзките му с реалния свят, икономическите условия, 
положението на неговото семейство, приятелските гру-
пи, общата социална (политическа, идеологическа и 
т. н.) среда, учението, книгите, които е чел, трудовите 
условия, дори наследствените качества и пр.

Или да вземем производителността иа труда в ед-
но предприятие. Тя зависи от най-различни фактори: от 
организацията в предприятието, от квалификацията на 
«аетите в работата хора, от използуваната техника, 
от приложението на науката, от снабдяването със су-
ровини, от заплащането на труда. Но тази производи-
телност зависи още от съзнанието на хората, от техния 
морал, от състоянието на семействата им, от здравето 
на всеки работник поотделно, даже от естетиката в по-
мещенията.

Следователно, за да се разбере който и да е факт, 
което и да е конкретно явление в действителността, 
трябва да се изучат връзките и взаимодействията му с 
множество други неща. Без такъв подход цялата прак-
тика па хората се оказва мъчителна и твърде ограни-
чена. За да се промени човек, трябва да бъдат измене-
ни условията. Производителността на труда може да 
стане по-голяма само когато се повиши конкретно сила-
та на множеството нейни фактори. Това е пътят за усъ 
вършенствуване на социалното управление.

Но ако смятаме, че всички връзки играят обектив-
но еднаква роля в даден процес, ние ще бъдем не диа-
лектици, а еклектици65. Необходимо е да разграничава-
ме силата на отделните взаимодействия, да степенува-
ме по възможност различните фактори. Тъкмо това не 

84 Лен и н, В. И. Съч. T. 1, с. 159.
65 Еклектизъм — механично смесване на разнородни, противо-

положни възгледи.
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разбират еклектиците, които са метафизици. Те обикно-
вено смесват противоположни теории, като придават 
еднакво значение на различни фактори в действител-
ността.

Твърде наивно е да се мисли например, че за пови-
шаване производителността на труда имат еднакво зна-
чение внасянето на по-съвършена техника и създаване-
то иа естетически условия в предприятието (избирането 
на подходящи цветове, пускането на музика и пр.). 
Същото се отнася принципно и за възпитанието на чо-
века. Има взаимодействия, които играят най-важна ро-
ля и те постоянно трябва да бъдат в центъра на вни-
манието.

Ленин подчертава, че марксистът е длъжен да откри-
ва най-важната връзка при конкретното решаване на 
дадена практическа задача във веригата на развитието. 
„Трябва — пише той — да умееш да намериш... оно-
ва особено звено във веригата, за което трябва да се 
хванеш с всички сили, за ... да подготвиш ... премина-
ването към следващото звено . •. .“66

Така за победата на социалистическата революция 
решаващо значение при всички обстоятелства има ус-
тановяването на пролетарска диктатура; за осъществя-
ването на прехода към зряло социалистическо общест-
во решаващо е изграждането на високо развита мате-
риално-техническа база и пр.

Опознаването на взаимната връзка на нещата и яв-
ленията позволява на човека да открива непознати не-
ща, да предвижда бъдещи събития. Тази възможност е 
напълно реална. Всеки човек предвижда в една или 
друга форма бъдещи явления, като изучава редуването 
на определени причини и следствия при дадени усло-
вия. Така той планира своята дейност в практиката. 
Всеки човек знае например, че на другия ден отново 
ще съмне, че след пролетта ще настъпи лято, след не-
го есен, а по-късно зима. Нашите метеоролози дават 
прогнози какво ще бъде в следващите дни времето. Бла-
годатната способност на човека да предвижда нараства 
с увеличаването на неговите знания за връзките между 
нещата и явленията.

Древногръцкият философ Талес определя бъдещите

66 Л е н и н, В. И. Съч., изд. Ill, Т. 22, с. 466.
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слънчеви затъмнения. Съвременната астрономия прави 
много повече и по-точни предвиждания. Така ние зна-
ем, че в 1985 г. към Земята ще се приближи отново 
Халеевата комета. Льовере някога предсказа, че отта-
тък Уран съществува неизвестна планета. Друг астро-
ном я откри, като й даде името Нептун. Менделеев пред-
види съществуването на три неоткрити химически 
елемента (скандий, галий, германий). Съветският изсле-
довател Визе по движението на ледовете определи съ-
ществуването на непознат остров. След известно време 
той беше намерен от ледоразбивача „Седов“ на ука-
заното място. Маркс и Енгелс преди повече от сто го-
дини предвидиха настъпването на социализма, което в 
наше време става реална действителност.

Приложение на диалектическите закони 
в познанието и в практиката

Законите на диалектиката не са изолирани от всич-
ки други разнообразни връзки, свойствени на природа-
та и на социалния живот. Те винаги действуват чрез 
така наречените частни закони на действителността. 
Съществува една повсеместна диалектическа йерар-
хия на отношенията. Най-общото се проявява чрез по- 
малко общото, а то чрез още по-малко общото и т. н. 
до единичното, неповторимото. Стъпалата на това дъл-
боко взаимно преминаване на отношенията съставляват 
определени възлови моменти в структурата на ма-
терията.

Диалектическият закон за единството и борбата на 
противоположностите например винаги действува чрез 
многообразни частни и все по-частни закони на разви-
тието. Неговата реализация в природата са най-раз-
лични механически, физически, химически, биологически 
взаимно проникващи тенденции. В човешката исто-
рия този първостепенен диалектически закон действува 
чрез постоянно взаимно проникване на противополож-
ни обществени сили, чрез частните закони на класова-
та борба, на революцията, на стълкновенията между 
старата и новата култура и пр. Най-общото „слиза“ от 
стъпало на стъпало и се въплъщава конкретно във вся-
ко явление. Това напълно важи за всички закони на

7. Основи на комунизма 97



материалистическата диалектика. То ни позволява да 
разберем дълбоката методологическа роля на филосо-
фията по отношение на другите науки, на цялата об-
ществена практика.

Законът за единството и борбата на противополож-
ностите създава определени методологически принципи. 
Той задължава човека при всяко изследване на едно 
или друго явление да търси неговите полюси, вътреш-
ната му раздвоеност, неговите плюсове и минуси. То-
ва има принципно значение за разбиране източника на 
развитието и за най-целесъобразно изменение на дей-
ствителността.

Всяка материална структура е пълна с противопо-
ложности. Човек трябва да изследва тяхната спецнфи- 
ка, тяхното взаимоотношение. Само така той може да 
съдействува за целесъобразното им разрешаване. Този 
важен закон методологически засяга и развитието на 
човешкото съзнание, на творческата мисъл. Той раз-
крива голямата действена роля на критиката и само-
критиката, на борбата на различни становища в нау-
ката и в практиката.

Законът за преминаването на количествените изме-
нения в качествени също играе определена методоло-
гическа роля. Той несъмнено изисква човек да отчита 
винаги двете фази на развитие на всички неща. Ево-
люционните, количествени промени са толкова необхо-
дими, колкото и качествените скокове. Отричането на 
едните за сметка на другите води до сериозна дезориен-
тация в науката и авантюризъм или реформизъм (т. е. 
антиреволюционност) в практиката.

Определена методологическа роля играе също и за-
конът за отрицание на отрицанието. Неговите изводи 
насочват мисълта към разбиране на прекъснатостта и 
непрекъснатостта на развитието, към изследване на 
прогреса и регреса, на старото и новото, на техните 
взаимоотношения в практиката и т. н.

ПОЗНАВАЕМОСТ НА СВЕТА

Хиляди години човекът постоянно взаимодействува с 
нещата и явленията на заобикалящата го реалност» 
Принуден да произвежда всеки ден блага, за да съ*  
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ществува, организиран в социална система, тон атаку-
ва непознатия свят с оръжието на своята мисъл, проя-
вява усилия да разбере колкото се може по-пълно и 
по-дълбоко неговата същност, свойства и закономер-
ности. Но възниква неизбежно въпросът: Дали светът 
е познаваем? Не са ли напразни усилията па човека да 
разбере същността на битието, да проникне дълбоко в 
неговите тайни?

Познаваем ли е светът?

Отговорът на този въпрос ни води към историята 
на вековни спорове, които хиляди години вълнуват чо-
вешката мисъл. Едни философи твърдят, че светът е 
познаваем. Това са предимно представители на мате-
риализма. Други философи отричат напълно или от-
части възможността светът да бъде опознаван. Това 
схващане носи названието агностипнзъм (от гръцки — 
,.а“ значи не, „гносис“ — знание). То е свързано с 
идеалистическата философия. Съществува и особено 
междинно схващане — скептицизмът, което не отрича 
напълно всяка възможност за опознаване на обектив-
ния свят, но изразява съмнение в това. Неговите изво-
ди често се сливат с агностицизма.

Съмненията в познанието на света възникват още в 
древна Гърция. Според Протагор ние нямаме възмож-
ност да определим какъв е сам по себе си вятърът —1 
топъл или студен. Хората не го възприемат еднакво. 
На едни той се струва топъл, на други студен. По-късно 
християнската църква обявява, че мъдростта и знание-
то идват на земята винаги от дявола. Нужна е само 
вярата в „свещените книги“ на вечния живот, събрани 
в библията. Християнският богослов Лактанций преду-
преждава, че праведният човек никога не трябва да 
търси да разбере причините на явленията, нито да пита 
каква е големината на Слънцето и на Земята. Според 
него „безумни“ са онези, „които мислят, че могат да 
познаят природата“67.

Немският философ Кант е най-типичен представи- 

67 Вж. Лункевич, В. От Хераклит до Дарг .л, С., 1947, 
î. I, с. 134.
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тел на агностицизма. Той се мъчи да докаже убеди-
телно, че фактически човек познава не нещата „сами 
по себе си“ (ноумените), а само как те изглеждат на 
нас като явления (т. е. като феномени). Според Кант 
ние възприемаме звукове, багри, миризми, топлини, 
форми на предметите. Но самата същност на битието е 
тайна. Какви са нещата „сами по себе си“, не знаем, 
а и никога няма да узнаем.

Дори някои представители на естествознапието 
изпадат па позициите на агностицизма. Такъв е напри-
мер английският биолог Хъксли. Той твърди, че причи-
ната за нашите усещания, въпреки развитието на нау-
ката, ще си остане скрита. Немският буржоазен фи-
лософ Дюбоа-Раймон изтъква, че зад усещанията всич-
ко е тайна, вечна загадка. Той стига до максимата: 
„Не познаваме.“ Агностицизмът е твърде разпростра-
нен и сега сред най-различни буржоазни философи. Тг 
обикновено разглеждат елементите на познанието ка 
то символи, като знаци, които мислещият субект — чо-
векът, създава „за удобство“, без да претендира, че 
това е отражение на самата същност на битието.

Агностицизмът лесно може да бъде опроверган. Той 
влиза в дълбоко противоречие с разума на човека, с 
неговата хилядолетна социална практика. Можем да 
запитаме каква е тази странна и абсолютно непознава-
ема същност на нещата? Ние възприемаме определено 
животно, да речем, крава. Нейният цвят е кафяв с бе-
ли петна. Очите й са кафяви, тежи двеста килограма. 
Познаваме анатомията на това животно. Разбираме, че 
кравата се храни с трева, че в нея става определен об-
мен на веществата и пр.. Това животно се движи по 
особен начин. Когато е гладно — реве. Най-после от 
кравата се дои мляко. С него закусват и агностицптс. 
Нима всичко това е просто измама на сетивата? Или 
само някакъв свят на явленията? Каква е собствено 
скритата същност на кравата вън от всички нейни свой-
ства, които знаем или можем да узнаем? Това никой 
агностик не може да определи. Но разумът ни води 
към следното заключение. Ако махнем всички познава-
еми свойства и качества на кравата, от нея фактически 
ще остане само едно нищо. Кант изкуствено разделя 
съществуващата реалност на „свят за нас“ и „свят сам 
по себе си“. Енгелс привежда мисълта на Хегел, който
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казва, че „ако вие знаете всички свойства на дадено 
нещо, вие знаете и самото нещо“68.

Агностицизмът се опровергава от развитието на на-
уката и от самата обществена практика. Той не държи 
сметка за очебиещия факт, че познанието засилва 
непрекъснато властта на човека над природата. На 
Бейкън принадлежи мисълта: „Ние можем толкова, 
колкото знаем.“ Тази максима е дълбоко научна и 
мъдра. Нито един кораб не би плавал в морето, нито 
един самолет не би кръстосвал синия простор, ако на 
инженерите и конструкторите липсваха сигурни знания 
за обективния свят, за неговата действителна същност. 
Гьоте казва, че природата има преимущество над чове-
ка, тя скрива от него твърде много тайни. Обаче в 
същото време и човекът има преимущество, за което 
може да се гордее. Със своята неспокойна мисъл той 
разкрива тайните на битието и се „възвисява над при-
родата“69.

Непознати неща в обективния свят има и винаги ще 
има’ Човешката мисъл не може всичко да обхване, 
всичко да овладее, макар и за милиони години. Важно 
е обаче това, че по принцип непознаваеми неща няма 
и никога не ще има. 
t

Познанието като отражение

За да се разбере същността на познанието, трябва да 
се имат предвид следните основни предпоставки: 
а) съществува обект — това са нещата вън и незави-
симо от съзнанието; б) съществува субект — това е 
съзнанието, което иска да познае природата на тези не-
ща; в) да се познае даден обект — значи да се получи 
определено сведение (т. е. информация) за него.

Различните философи разбират по различен начин 
взаимоотношенията между нещата (обекта) и съзна-
нието на човека (субекта). Представителите на агнос-
тицизма разкъсват напълно тези две противоположни 
страни. Затова те отричат възможността съзнанието да 

68 Марк с, К. и Ф. Енгелс. Избр. произв., С.» 1951, Т. 2, 
с. 110.

69 Гете, И. В. Избр. философские произведения, М., 1964, 
с. 355.
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познае същността на нещата. Но има други философи, 
идеалисти, които абсолютно сливат или както се каз-
ва — метафизически отъждествяват обекта със субекта, 
без да държат сметка за тяхното различие. Според тях 
съзнанието на човека опознава пряко нещата, защото 
те влизат в неговото съдържание. Това е субективен 
идеализъм, който пе признава обективното съществува-
не па света.

Марксистката философия отрича и двете погрешни 
разбирания. Според вея обектът и субектът, нещата н 
съзнанието пе са нито абсолютно откъснати, нито абсо-
лютно съвпадащи, метафизически тъждествени. Те 
противостоят един на други, но същевременно си вза- 
имодействуват. Познанието е процес на отражение на 
обекта в субекта. Нещата не влизат в съзнанието, а му 
въздействуват, предизвикват в него вътрешни състоя-
ния. Това наподобява огледалното отражение на даден 
предмет или фотографията.

В съзнанието възникват образи, „копия“, особени 
„снимки“ на обективните неща. По структура тези об-
рази несъмнено са мпого по-сложни от всякакви други 
копия. 'По съществуват и общи признаци, които ни да-
ват основание да гн сравняваме.

Така че познанието на човека е съвкупност от су-
бективни образи („копия“, „снимки“) па обективната 
действителност. То е процес на превръщане па външ-
ните дразнения в определен факт иа съзнанието, на 
мисълта. „Всички идеи — казва Енгелс - са извлече-
ни от опита, те са отражения — верни или изопачени - 
ira действителността.“70

Познавателният образ (усещане, представа, мисъл 
и пр.) има двустранна характеристика. Прели всичко 
топ е обективен по съдържание, по произход, по причи-
на, по това, че отразява нещо вън от човешкото съзна*  
ние, но в същото време е субективен, защото принадле-
жи па субекта, защото има идеален характер.

Матсриалиститс до Маркс и Енгелс оприличаваха 
мозъка на восъчно вещество, на което външните обек-
тивни предмети и неща оставят своите отпечатъци. Та-
зи представа е огрубена и твърде примитивна. Отраже-
нието представлява нещо много сложно. Външният 

70 Маркс, К. и Ф р. Енгелс. Съч., Т. 20, с. 613.
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предмет (оригинал) и неговият образ в човешкото 
съзнание са твърде различии по качество. Нашата 
представа за една къща не съдържа нито милиграм от 
камъка, стъклото и хоросана. Когато някой мисли, да 
речем за своята баба, в неговата глава не се намира 
някаква малка, микроскопична стара жена.

И все пак образът е образ, не просто един знак. 
Редица буржоазни автори смятат, че усещанията, пред-
ставите. идеите са особени йероглифи и символи, кон- 
го не отразяват, а само означават неизвестната дейст-
вителност. Фактически тази теория отрича познавае-
мостта на света. Марксистката философия доказва, че 
обектът и неговият образ в човешката глава се нами-
рат в отношение на подобие, на съответствие, дори на 
съвпадение по структура.

Когато кажем „България", гази дума не отразява, 
а само означава една реалност. Между нашата страна 
и буквите или звуците на посочената дума липсва по-
добие. Обаче когато видим на географската карта очер-
танията на България, връзката е друга. Този очерта-
ния, макар и на плоска, твърде малка равнина, са по-
добни, съответствуващи на действителните контури на 
пашата страна.

Когато една система съотвстствува на друга система 
не по качество, а по някои съществени признаци на 
своята структура, това е отношение па пзоморфнзъм. 
Наред с различието съществува нещо сходно. Тези две 
системи са подобни една на друга. Такова е отноше-
нието между познавателния образ и действителността. 
Първото съотвстствува на второто изоморфно. Те могат 
да бъдат сравнявани.

Голямо значение в съвременната наука придоби-
ва понятието модел. Тази дума означава естествена 
или създадена от човека система (предмет, миниатюр-
но копие, план, чертеж и пр.) за изучаване на друга 
изоморфна, подобна система. Познавателният образ мо- 
:лс да се разглежда като идеален модел на обективните 
неща. Той представлява едно „удвояване“ на реалния 

вят, па неговата структура и съзнанието на човека.
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Степени на познанието

Зае капал пред обективния свят, опознаващият субект 
разкрива стъпка по стъпка неговите тайни, които са 
неизброими. Това е сложен процес на духовно усвоява-
не на света. „От живото съзерцание — пише Ленин — 
към абстрактното мислене и от него към практиката — 
такъв с диалектическият път на познанието на истина-
та, на познанието па обективната реалност.“71

Познанието непрекъснато преминава две основни 
стъпала, степени или фази. То започва като сетивно 
познание, като съзерцание на единичните неща и тех-
ните свойства. После става по необходимост абстрактно, 
логическо или рационално познание, т. е. познание lui 
общите признаци, отношения, черти и свойства на не-
щата. Посочените основни степени на познанието не съ-
ществуват изолирани. Те постоянно преминават една ■■ 
друга.

Сетивното познание на човека е първично и н /ос- 
родствено познание на конкретния свят, на нею.итс 
многообразни вещи, предмети и явления. То има три 
необходими форми, конто си взаимодсйствуват — усе-
щане. възприятие, представа.

Усещането е познание па отделни, специфични, еле-
ментарни свойства на различни предмети и явления. Т< 
се осъществява посредством човешките сетива (очи. 
уши, нос. език и пр.) и анализаторите в мозъчната 
кора. Всичко в съзнанието идва като първичен позна 
вателен материал от различните усещания. Човек най- 
иапред иска да види, да чуе, да пипне и пр., за да 
опознае материалната действителност и да може да 
разсъждава, да мисли. По такъв начин се създава прак-
тическият опит на хората.

Възприятието е по-сложна форма на сетивно по-
знание. То се изгражда от една или друга съвкупност 
на усещанията и представлява цялостно възприемане in. 
даден предмет. Човек има възприятие за определен:' 
къща, за определено дърво, за определена местност 
н т. и.

Представата е най-висша форма на сетивно позна-
ние на човека. Тя съществува като сетнвнонаглсдеп

Т| Лен н и, В. И. Съч., Т. 38, с. 161.
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обобщен образ на предметите и явленията, запазван и 
възпроизвеждан без тяхното непосредствено въздейст-
вие. Човек има представа, да речем, за един град, в 
който някога е ходил и за който си спомня. Неговите 
възприятни оставят повече или по-малко трайни следи. 
Той съхранява и възпроизвежда в съзнанието данните 
на миналия опит, на собствената си практика.

Сетивното познание дава на човека много ценна 
информация за конкретните свойства и черти на нещата 
и явленията. То обаче не разкрива общите свойства, 
общите отношения, законите на развитие па действител-
ността. Неговата информация по начало е твърде огра-
ничена н отразява, можем да кажем, „повърхността“, 
външната видима страна на явленията.

Висша степен па познанието е абстрактно-логичес-
кото мислене. То разкрива общите свойства на нещата, 
съществените, закономерните, необходимите, повтарящи-
те се отношения в действителността. Неговите основни 
форми са: понятие, съждение и умозаключение.

В основата на абстрактно-логическото мислене стои 
понятието. Неговото изграждане става по следната, 
макар и схематично изразена обща гносеологическа 
„процедура“: Човек има възприятия (които се превръ-
щат в представи) за отделни еднотипни предмети или 
явления, да речем, за отделни хора. Той анализира, т. е. 
мислено разлага получените представи. По такъв начин 
разкрива отделните признаци, свойства н черти па 
различните хора. Всеки човек нма глава, ръце, очи, нос, 
крака и пр., говори един или друг език, нма определен 
цвят на очите, на косата, притежава особености на ли-
цето, на темперамента, на психиката н т. п. След това 
сравнява признаците на отделните хора. Едни се оказ-
ват общи, а други особени, индивидуални. Съзнанието 
извършва абстракция. То се отвлича от несъществени-
те, индивидуалните черти на отделните хора. Най-после 
идва моментът па логически синтез — обединяват се 
само общите признаци, конто са присъщи на всички 
хора.

По такъв начин възниква понятието човек. То е 
обобщен, мисловен образ. Неговите характерни черти не 
могат да бъдат сетивно възприемани. Понятието човек, 
топа не е конкретният, определеният човек, Драган или 
Петкан. Това е човекът изобщо (нито чернокос, нито 
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кестеняв нли рус, нито малък, нито голям и пр.)*  Това 
е общото, което притежават неотменно всички хора. По 
същия начни възникват и другите понятия: къща, дър-
во» камила, птица, държава, планета» добро, зло, мате-
рия, пространство п пр.

Съждението е друга форма на човешкото мислене 
То разкрива чрез даден езиков израз определено общо, 
съществено отношение, при което нещо се утвърждава 
(например „Социалистическата система е по-висша от 
капиталистическата1*)»  или нещо се отрича (например 
„Съзнанието не поражда материята"). Съжденията съ 
държат понятия. От друга страна, понятията се изясня-
ват посредством съждения. Така например съждението 
„човекът е обществено същество" разкрива съдържа-
нието на понятието човек. Това са отделни страни на 
познавателната диалектика.

Умозаключенного е висша форма на абстрактно-ло-
гическото познание. То представлява извличане на ново 
съждение (т. с. извод на мисълта) от редица дадени 
съждения (предпоставки). Умозаключение™ е иай-важ 
пият творчески момент в научната работа. Посредством 
него се раждат хипотези, нови теории, пови идеи, обоб-
щения на фактите в действителността. Възниква една 
или друга научна система. Човешката мисъл разкрива 
законите на развитие па нещата и явленията.

Сетивното и логическото познание са дълбоко вза-
имно свързани. Абсолютно изключено е човек да има 
дори едно понятие, съждение, умозаключение, ако няма 
усещания, възприятия, представи. От друга страна, 
богатството на идеите помага па сетивното познание. 
Когато един ботаник наблюдава определени растения, 
той вижда повече, отколкото всеки неспециалист в тази 
област на науката.

Не всички философи правилно схващат ролята на 
двете степени на познанието. Така наречените сенсуа- 
листк (Лок, Дидро, Кондиляк и др.) придават по-голя- 
мо значение па сетивността и подценяват ролята на 
мисленето, па разума. Противоположно схващане раз-
виват представителите на рационализма (Декарт, Спи 
поза н др.), конто обратно, смятат за основа па позна 
писто разума, т. е. човешкото мислене. Сетивата често 
ни лъжат, казват те.

Марксистката философия показва теоретическата ел 
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ностраичнвост както на сенсуализма, така и на рацио-
нализма. Тя обосновано изтъква ролята на двете сте-
пени на познанието в съвременната наука. Подценява-
нето на логико-теорстичнптс процеси води към плосък, 
повърхностен емпиризъм, т. е. към описване само на 
външните черти на явленията, към изброяване на фак-
ти без тяхното анализиране и обобщаване. Законите на 
вътрешното саморазвитие остават почти напълно скри-
ти. От друга страна, подценяването на конкретното 
изследване на единичните явления води към догмати*  
зъм в мисленото, към необосновани изводи. Това е 
празно, безпочвено теоретизиране, което нс помага на 
социалния живот.

Науката има динамичен характер и собствена, вът-
решна диалектика. Тя опознава конкретно фактите, но 
веднага сс издига над тях във висините на творческо-
то мислене, после отново се връща към практиката, за 
да провери своите изводи.

Обобщение. Въпросът за познаваемостта на света има огром-
но мир01лсл«ю и методологическо значение. По него се водят от ве-
кове страстни философски спорове. Представителите на агности-
цизма поддържат становището, че обективният свят, който пи зао-
бикаля, в своята същност е по начало непознаваем. За човека са 
достъпни само явленията, външните признаци на нещата. Диалск- 
тическяят материализъм обосновава научно възгледа, че свегьт е 
познаваем. Пропаст между явленията и вътрешната същност и*  
нещата няма и нс може да има.

Познанието е отражение на действителността в главите на хо-
рата. Обектът н субектът не са нито абсолютно разделени (както 
мислят философите-агностици). нито метафизически тъждествени 
(както твърдят Шупе, Льоклер и др.). Те постоянно си взанмо- 
действуват един на друг.

Всяко човешко знание представлява субективен образ на обек-
тивната действителност. Нсювият източник са нещата н явления-
та от външния материален свят, от заобикалящата ни среда. То е 
обаче и субективно, защото има идеален характер. Познавател-
ният образ и външният предмет (оригинал) се намират в отноше-
ние па изоморфно съответствие. Това е отношение на специфично 
моделиране на действителността.

Познанието се осъществява, като минава през две основни сте-
пени: сетивна и абстрактно-логическа. Сетивната степен има след-
ните форми на отражение на действителяоста: усещане, възприе- 
ine, представа. Те са познание на индивидуалните свойства и чер-
ти на нещата и явленията. Абстрактно-логичната степен на по?на- 
inieio също има три форми: понятие, съждение, умозаключение. 
Възникнали на основата на сетивния материал, те отразяват общи-
те свойства и отношения в действителността.

Пътят на познанието е от живото съзерцание, от сетивпонаг-
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ледното възприемане на нещата към абстрактно-логическото мие- 
лене и оттам отново към самите конкретно съществуващи неща, 
към практиката.

Въпроси:

1. Кое кара някои хора да се съмняват в познаваемостта на света? 
И дали това е основателно?

2. Можем ли да сс доверяваме на сетивата? Напълно безусловно 
нлн само при определени услсшня?

3. Дали динята (която се оказва червена, след като бъде разря-
зана) с червена, преди да бъде разрязана, т. е. преди някой да 
я види?

4. Каква е връзката между най-абстрактните науки (математика-
та, философията) и сетивното познание?

МАРКСИСТКОТО УЧЕНИЕ ЗА ИСТИНАТА

В процеса на познанието всеки човек иска да стигне 
до определена истина. Това не винаги му се удава. 
Въпросът за истината нма дълга и драматична история. 
Той съпътствува от хиляди години развитието на об-
ществото. Още в зората на цивилизацията древните 
халдейци искат да опишат истината на папируси и на 
пясъците край Вавилон. За пея, както свидетелствуват 
хронистите, Сократ изпива чашата с отрова. По-късно 
в решителна борба с религията Бруно изгаря на кла-
дата в името на голямата истина. За нея хората водят 
понякога войни, революции. Обикновено всеки мисли, 
че защищава истината. Нейните мъченици, казва проф. 
Асен Златаров, са неизброими но земята. Но различни-
те хора, живеещи дори в една и съща епоха, различно 
я разбират.

Що е истина?

Този въпрос се задава постоянно и от векове. Той не 
може да бъде избягнат при сблъскването на противопо-
ложни мирогледи. Според легендата римският проку-
ратор Пилат запитал доведения за разследване Исус: 
„Що е истина?“ Обаче „божият син“ замълчал и не ка-
зал нищо. Платон твърди, че истината е това, което без-
смъртната душа на човека си спомня от „света на идеи-
те“. Холбах дава материалистическа дефиниция, която 
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почива на научна основа. Според него истината е „по-
стоянно съгласие плн съответствие е помощта на опита“ 
между различните предмети, от една страна, и нашето 
ь знание за тях — от друга.72 73

Според дналсктнческия материализъм истината е 
обективно вярно, правилно отражение на действител-
ността в усещанията, възприятията, представите, поня-
тията, съжденията и умозаключенията на познаващия 
субект. Обратно, заблудата, или неистината е погреш-
но, изопачено отражение, което не съотвстствува па са*  
мпте неща и явления. То дезориентира човека в заобн- 
• тящата го среда.

Истина е например, че хората се раждат и умират, 
че Земята е кръгла, че светлината се разпространява 
< Î00 000 километра в секунда, че развитието на произ-
водството па материални блага определя хода на чо-
вешката история, че в 811 година славянобългарските 
войски начело е хап Крум са разбили византийците 
при Върбншкия проход и т. н. Но не е истина, че хора-
та са безсмъртни, че Земята е плоска, че съществуват 
крилати ангели, че вселената е създадена за 6 дни, 

что пише в библията, че историята зависи от някакъв 
пшнетвен божествен дух п пр.

В първата поредица конкретни примери това, кое-
то твърдим, съотвстствува на действителността и може 
да се потвърди от самата практика и чрез документи. 
Във втората група примери казаното не отговаря па 
действителните- явления. То е плод на съчнпнтслство, на 
една произволна фантазия.

Обективност, абсолютност и относителност на истината

Всяка истина притежава специфични черти, конго я 
характеризират като вярно отражение на действител-
ността. Преди всичко тя притежава качеството обектив-
ност. Ленин подчертава, че тона е такова съдържание 
в познавателните образи, „което не зависи от субекта, 
не зависи нито от човека, нито от човечеството“*3.

72 Гольбах, П. Избранные пэоилиедспня. М., 1036, T. !, 
с. 162.

73 Л с и и н, В. И. Съч., Т. 14, с. 120.
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Истината обаче е обективна само в определен сми-
съл. Тя не съществува никога вън от съзнанието, както 
нещата и явленията. Истината пе може да не зависи 
от човека, от неговите способности да възприема света, 
да превръша материалното в идеално. Истината при-
надлежи на субекта, но в пея нма съдържание, което 
пе зависи от качествата, желанията и полята на човека. 
То се обуславя от самия обект на отражение.

Например положенията, че радиовълната се изкри-
вява по посока па дадена маса, когато минава кран 
нея (отразено в Айнщайновата теория па относител-
ността), чс феодалното общество по пътя на своето 
вътрешно саморазвитие закономерно се заменя от ка-
питалистическото, а капиталистическото — от социа-
листическото, несъмнено са обективни истини. Те пе 
зависят от човека, от неговите желания и волята му. 
Може на някого да не с приятно радиовълната да се 
изкривява към дадено тяло, капитализмът да се заме-
ня от социализма, но в случая подобни чувства нямат 
никакво значение. Обективността на истината я прави 
общовалидна. Фредерик Жолио-Кюри казва, че истина-
та пътува без гранични визи навсякъде по земята.

Обективната истина съдържа момент па абсолют-
ност. Под абсолютност па истината се разбира: а) на-
пълно изчерпващо знание, което разкрива изцяло всички 
страни на нещата; б) неизменно един път завинаги да-
дено „вечно11 знание, което никога пе може да бъде 
отречено с каквито и да е нови открития на науката.

Абсолютната истина в първия смисъл на тази дума 
се разкрива не изведнъж, а стъпка по стъпка. Този 
процес никога няма да завърши напълно, защото мате-
рията с по начало безкрайна и необхватна. Хората ни-
кога няма да знаят п да разбират всичко, но ще знаят 
все повече и повече. В такъв смисъл абсолютната исти-
на е вечна цел иа човешкото познание на действител-
ността. Историческите постижения на разума във всяко 
време са ограничени, а неговите възможности да про-
никне в нови тайни на битието са безгранични.

Абсолютната истина в смисъл на „вечна“, т. е. неиз-
менна истина, е постижима. Тя преди всичко има за 
обект някои факти, които са установени по неопровер-
жим начин. В такъв смисъл абсолютна истина е, че 
Първата световна война избухна през 1914 г.» чс Съвет - 
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ската армия разгроми напълно хитлеристите и превзе
Берлин, че Георги Димитров с умрял през 1949 г. и пр.
Фактически тези констатации никога няма да бъдат оп-
ровергани.

Абсолютната истина може да се отнася и до закони,
до съществени отношения. Така бъдещата наука ще до-
пълва знанията за строежа па материята, за произхо-
да на съзнанието и т. и., по никога няма да отмени
положенията, че всички тела сс изграждат от атоми, че
съзнанието е вторично по отношение на материята и пр.
Тона са моменти на абсолютной*  в науката, неотменни
опорни точки па развитие на мисълта.

Човешкото знание закономерно се променя, уточня-
ва в развива. То спада към така наречената относител-
на, с други думи, непълна, незавършена, неокончателна
истина. Можем да посочим като пример знанията за
строежа па веществото. Преди откриването на радио-
активността те изразяваха една стенен на развитие на
истината. В съвременната епоха тези относителни зна-
ния твърде много се обогатиха. Науката изследва ус-
пешно тайния свят на атома. Но и съвременните паши
знания в тази област нс са окончателни. Бъдещата на-
ука ще открива неподозирани досега тайни на строежа
па материята.

Редица философи-идеалисти смятат, че всички исти-
ни са относителни, чс в познанието на човека няма ни-
що трайно, абсолютно. Те принадлежат към направле-
нието на така наречените гносеологически релативисти.
Други философи, пак предимно идеалисти, обратно,
ил-рдят. че всички истипи са изцяло абсолютни. За-
щитниците на това разбиране съставляват „школата-
на така наречените догматици. Те смятат, че знанието
не подлежи на развитие, на коригиране, на уточняване,
а само на механично натрупване на истини, конто са
винаги завършени, окончателни.

  Релативизмът е твърде разпространен в съвременна-
та буржоазна философия. Към него спада конвенииона-
лизмът. Основателят па това течение във философията,
френският математик Поанкаре, смята, чс в основата
на научните теории лежат „съглашения“ (конвенции)
да се приеме дадена постановка по съображения „за
удобство* 4, а не защото съответствуват па действител-
ността, на нейните обективни закони. Американският

  in



прагматизъм (основатели на който са Джеймс н Дюи) 
спала към същото направление в гносеологията. Според 
него истината с това, което по-добре „работи**  за нас, 
което е „полезно“ за субективните ни интереси, а не 
това, което намира потвърждение в социалната прак-
тика.

Известни черти на релативизъм проявяват и така 
наречените ревизионисти. Преминали на метафизичес- 
ка основа, те отричат принципни положения на марк-
сизма. не виждат устойчивото, неопровержимото в на-
учна! а идеология на работническата класа.

Догматизмът е също разпространен в съвременната 
буржоазна философия като разбиране на познанието, 
като стил на мислене. Той намира израз в консерватив-
ния подход към всяка проблема. Догматиците воюват 
против онова, което е ново и необичайно за тях, против 
развитието на науката. В даден момент те отричат 
Айищайповата теория на относителността, учението на 
Ив. П. Павлов за висшата нервна дейност, квантовата 
механика, учението на Мендел за наследствеността, 
кибернетиката и пр. За тях напълно приляга сентенци-
ята: „Нищо ново не са научили, нищо старо не са заб-
равили.“

Особено пакостна е ролята на догматиците в меж-
дународното работническо движение. Като паралират с 
името марксисти, ленинци, те въстават против ражда-
нето на всяка нова идея в марксизма, против развити-
ето на идеологията на работническата класа. Тези дог-
матици лъжереволюциопери смятат, че Маркс, Енгелс 
и Ленин са решили веднъж завинаги напълно всички 
проблеми на науката и практиката и комунистът вече 
трябва само да назубря постигнато и да прилага 
шаблонно всяка истина. За тях напълно важи това, кое-
то Роза Люксембург е казала някога на руските мен- 
шевики: „Вие, за жалост, не стоите на позициите на 
марксизма, вие просто лежите върху марксизма.“ Разо-
бличавайки догматиците, които работят само с вечни 
истини, с готови рецепти, които мислят по калъп, Ле-
нин казва: „Трябва да имаш собствена глава на плещи-
те си.. ,“7<

Марксистката философия отрича по принцип както

"Ленин, В. И. Соч., Т. 31, с. 50.
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релятивизма» така и догматизма. Тя доказва» че исти-
ната съществува като диалектически процес» т. е. че 
познанието непрекъснато се обогатява и развива. Пито 
една наука не с напълно закършена и никога няма да 
бъде напълно завършена. От друга страна, марксистка-
та философия доказва, че истината съществува и като 
резултат, т. е. че тя достига определени моменти на вяр-
но отражение на реалния външен свят, па обективните 
закони на неговото развитие. В такъв смисъл всяка 
наука е относително завършена теоретическа система.

При това между абсолютната и относителната iicin- 
на в процеса на познанието не съществува пропаст. 
Обратно, съществува дълбока взаимна връзка. Позна-
ващият субект на етапи задълбочава достигнатото зна-
ние. „Човешкото мислене — казва Ленин — по своята 
природа е способно да дава и то нн дава абсолютната 
истина, която се образува от сбора на относителните 
истини. Всяка степен от развитието на науката прибавя 
нови зърна в този сбор на абсолютната истина, но гра-
ниците па истината за всяко научно положение са от-
носителни.“75

Практиката — мерило на истината

Познанието на човека има за цел да постигне опреде-
лена истина. Обаче това е свързано с една постоянна 
трудност. Как да се разбере кое твърдение може да 
бъде прието за истина? Съществува ли някакво мери-
ло (критерий), с помощта на което да разграничаваме 
правилното от неправилното, вярното от невяриото от-
ражение на действителността?

Според Декарт критерий на истината е логическата 
съгласуваност и отчетливост на идеите, според Мах и 
Авенариус — така наречената „икономия на мисленето“, 
неговата изгода, спорел някои други идеалисти — със-
тоянието на безвъпросност, на безпротнворечивост н 
т. в. По правило идеалистите търсят мерилото за вер-
ността па познанието в самото познание. С това те 
проявяват своето пренебрежение към действителността.

Но съгласуваност, „икономия на мисленето“, безпро- 

» Л е и н я, В. И. Съч, Т> 14, é. 134.
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тиворечпвост на идеите може да има не само в раз*  
съжденията, водещи до истина, до оярно познание, но 
и в една изкуствено създадена погрешна теоретическа 
система. Такава е например философията на Хегел. 
Всички мнели в нея са логически напълно съгласува-
ни. Топа им придава голяма логическа стройност. - В 
Хсгеловата система обаче съществуват редица неисти-
ни, като тази, че природата е „друго битие“ на някакъв 
абсолютен дух и пр.

Разбира се, научното познание на света изисква 
логическа съгласуваност на идеите. Това е условие за 
верността на умозаключенията. Но критерият на всяка 
истина трябва да се търси в съответствието на идеите 
с обективната действителност, което се проверява кон-
кретно в материалната обществена практика. Специ-
фичните рамки на съзнанието не позволяват на човека 
да разграничи в него вярното от невярното познание. 
„В практиката — пише Маркс — човек трябва да до-
ка;:-? истинността, т. е. действителността и мощта на 
своето мислене, неговата принадлежност към този 
свят.“76

Когато говорим за практика, ние разбираме всяка 
обществена дейност па хората, водеща до изменение на 
света. Най-важната област на тази дейност е производ-
ството на материални блага. Понятието практика 
включва още: социалните движения (в класовото об-
щество - класовите борби), революциите, съобщител-
ните взаимодействия, научните експерименти, управле- 
ннею на обществото и пр.

Социалната практика обуславя познанието на чове-
ка. Тя го поражда и насочва с оглед на целесъобразно-
то изменение па света. Познанието с обективно вярно, 
доколкото изпълнява успешно тази своя социална 
функция. То изхожда от практиката и се връща отново 
към практиката. Неговата истинност н крайна сметка 
намира израз в обективната целесъобразност па кон-
кретното изменение на света. Следователно практиката 
може да се разглежда като изходна основа и цел на 
познанието, като мерило иа истината. Без нейната про-
верка нашата убеденост, че това, което мислим н гово-
рим, е обективно вярно, че то не е самоизмама, увисва 
неизбежно във въздуха.

ïe М а р к с, К. и Ф. Енгелс. Съч., Т. 3, с. 3.
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Философът агностик може да спори дали знанията 
ча химика за едно или друго вещество са истина. Оба- 
IC практиката може да премахне съмненията. Химикът 
апочва изкуствено да произвежда от каменовъгления 

латран багрилното вещество ализарин. Това е доказа- 
елство, че знанията му за него са обективно верни.

Човечеството навлиза в епохата на синтетичните 
■ създавани по изкуствен път) вещества. То имитира
* слепню в лабораторна обстановка процесите на приро- 
;ата. През 1828 г. Вьолер синтезира изкуствено за пръв 

лът органическо съединение (карбамид — урся). Тази 
лрактнка постоянно се развива и обогатява. Учените
• издават изкуствено каучук, бензин, коприна и т. н. Син- 
езнранп са вече обикновен вирус и най-прост ген. Ла-

бораторното производство на вещества, които съществу-
ват естествено в природата, потвърждава с необорима 
сила, че постигнатите знания в тази област несъмнено 
V а верни. Те съдържат и относителната, и абсолютната 
i-стпна.

В процеса на практиката човек твори и такива не-
ща, които не съществуват в природата: оръдия на труда 
(инструменти, уреди, машини), транспортни средства, 
пътища, сгради, битови комплекси, облекло и пр. Всич-
ко това показва голямата ефективност на познанието, 
неговата постоянно растяща способност да осветлява 
и разкрила обективно вярно качествата и взаимните 
връзки иа предметите и явленията в действителността.

Социалната практика от векове потвърждава непре-
къснато правилната, общо взето, целенасоченост на 
научните предвиждания, на множество различни прог-
нози. Човешката мпсъл е много динамична и творческа. 
Тя създава хипотези, развива догадки, предвиждания 
;а непознати неща, които по-късно се откриват, за бъ- 
•л*щи  процеси, конто след време настъпват закономер-
но. Тази практическа проверка, тази целесъобразност 
га действията, обусловена от предварително дадените 
I асоки на творческата мисъл, е доказателство, както 
» азва Ленин, за „обективността па познанието“77.

Съвременните научно-технически постижения са тър-
жество на силата на човешкия дух, на неговата спо-

собност да открива тапиите на природата. Всеки по»

” Л екип. В. И. Съч., Т. 38. с. 203.



безстрашен полет в космоса потвърждава толкова мно-
го истини (характеристики, формули, принципи и т. н.) 
на астрономията, математиката, физиката, химията, 
биологията, кибернетиката и пр. Пито един космически 
кораб не би могъл да излезе в орбита и отново, по 
предварително разчетени етапи, да кацне на нашата 
планета, ако сегашните знания на човека за материята, 
за силите и взаимодействията в космическото простран-
ство но са обективно верни.

Блестящо потвърждение на истинността на марк-
сизма-ленинизма е съвременната революционна прак-
тика. Предвижданията на Маркс, Енгелс и Ленин се 
пъплъщават непрекъснато в световните събития, в ис-
торическия преход на народите от капиталистическата 
към социалистическата социална формация.

Обобщение Дналсктнческнят материализъм разглежда исти-
ната като вероятно отражение на действителността в съзнанието 
на човека. Истината противостои на неистината, на изопаченото от-
ражение на действителността.

Истината съществува: а) като обективна истина — типа е съ-
държанието па познавателния образ, което не зависи от човека и 
човечеството; б) като относителна истина — това е моментът на 
щ-завършеност. на непълнота на отражението в познавателния 
образ; в) като абсолютна истина — това е моментът на устой-
чивост, на завършеност в знанието на субекта, който не може да 
бъде никога опроверган и коригиран.

Истината е процес и резултат, незавършепост и завършеност. 
Фнлософитс-рслатнвнсти виждат само незавършеността. Чове$ спо-
ред тях никога нс постига обективна, абсолкмна истина. Обратно, 
философите догматици виждат само резултата, завършеността н не 
схващат развитието на познанието на човека. Те гледат на всяка 
истина като на нещо абсолютно и неприкосновено.

Мерило (критерий) на истината е социалната практика, човеш-
ката материална преобразователна дейност. Практиката обус-
лавя самото познание на човека. Тя винаги е основна, решавапа, 
движеща сила за неговото развитие. Съвременната материално-тех-
ническа н социално-политическа практика потвърждава истинност-
та па природните н на обществени гс науки.

Въпроси:
1. Може ли да бъде абсолютно точна истината за момента на ес -

тествената смърт на даден човек, дори аКЪ е поставен под ле« 
карско наблюдение?

2. Съществуват ли случаи дадена обективна истина да станс фак-
тическа неистина н неистина да станс истина?

3. Посочете премери от различни области па науката как при 
последователно преминаване към все по пълна истина се запаз-
ват моменти на абсолютнсст на познанието?

4. Достигането на истината зависи от практиката, но практиката 
зависи ли от истината?
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проф. д-р МАРКО МАРКОВ

ИСТОРИЧЕСКИ
МАТЕРИАЛИЗЪМ



ПРЕДМЕТ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ. 
ОБЩЕСТВЕНО БИТИЕ И ОБЩЕСТВЕНО СЪЗНАНИЕ

Великите мислители и пролетарски революционери 
К. Маркс и Фр, Енгелс са създатели на първата докрай 
последователна научна философска теория, която раз-
крива законите за развитие на природата, обществото 
и мисленето. Нейна неразделна съставна част е исто-
рическият материализъм — науката за най-общите за-
кони и движещи сили на развитието на човешкото об-
щество.

Революция във философията на историята

Проблемата за обществото, за неговата същност и за 
законите па неговото развитие е вълнувала човешката 
мисъл много векове наред. През различните епохи въз-
никват и се разпространяват най-разнообразни теории 
за обществото. В много от тях има известни повече или 
по-малко правилни идеи.

Но като цяло предмарксовата философия па исто-
рията няма научен характер. Тя страда от два много съ-
ществени недостатъка. Преди всичко в нея напълно гос- 
подствува идеализмът. Тя разглежда идейните мотиви в 
човешката дейност като единствени двигатели на истори-
ческото развитие и не можа да покаже какви материал-
ни причини стоят зад идеите, възгледите и чувствата на 
хората. Теоретиците преди Маркс разглеждат история-
та на обществото като история на бележитите обществе-
ни дейци —царе, пълководци, мислители и пр. Те не-
оправдано пренебрегват решаващата роля на народните 
маси в развитието на обществото. Това е вторият осно-
вен недостатък на домарксовата философия на история-
та. Така според Платон основа на държавата е мора-
лът. Средновековният философ Августин разглежда ис-
торията като резултат на божественото провидение. Бер- 
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кли, като изхожда от позициите на идеализма, се опит-
ва да докаже, че богът е върховна духовна субстанция. 
В основата на обществения живот, според Хегел, стои 
абсолютната идея. В епохата на империализма идеализ-
мът и субективизмът в обяснението на обществените яв-
ления и процеси приема още по-силио изразена форма. 
Разпространява се ирационализмът — отрицание на въз-
можността за разумно обяснение на историята.

Идеалистическият и ненаучен характер на филосо-
фията на историята преди Маркс не е случайно явле-
ние. До появата на марксизма не само не възниква, но 
и не можеше да се създаде научна теория за общество-
то. Причините за това са много: сложността на общест-
вото и на обществените отношения, неразвитостта иа об-
ществената практика и др. Но най-важната причина 
трябва да се търси в стремежа на господствуващите екс- 
плоататорски класи да дават такова тълкуване на об-
ществените явления, което укрепва тяхното господство. 
Класовият интерес на експлоататорите е изисквал да не 
се- отива по-далеч от повърхностното описание на обще-
ствените явления, от изобразяването на отделни страни 
па историческия процес. Представителите на експлоа- 
таторските класи не са заинтересовани от разбулване 
чудовищната система на експлоатация, не могат да по-
кажат и пътя за създаване на справедлив обществен 
строй. Потиснати, експлоатирани и обезправени, народ-
ните маси през робовладелския и феодалния строй ие 
са могли да излъчат такива свои идеолози, които да 
разкрият истинската картина на обществения живот, 
действителните пружини иа неговото развитие.

С появата и утвърждаването на пролетариата като 
класа положението се изменя коренно. Като най-прогре- 
сивна класа — носител на нов, комунистически начин па 
производство, работническата класа е заинтересована да 
открие законите на общественото развитие, да създаде 
научна теория за обществото.

Преди появата на марксизма представителите на об- 
ществознанието като метафизици разсъждават за обще-
ството въобще, за прогрес въобще. Даже тогава, когато 
описват промените в обществото, те не разбират не-
говите закономерности, неговите конкретни исторически 
форми. Така например буржоазните идеолози в мина-
лото и днес разглеждат капиталистическия строй като 
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най-съ&ършен обществен строй — те отричат неговия 
преходен характер. Маркс нръв в историята на наука-
та подходи към историята на обществото като към об-
ществено-исторически процес. Той отхвърли разсъжде-
нията за обществото въобще и анализира отделните за-
кономерно следващи една след друга фази на историче-
ското развитие и преди всичко капиталистическата об-
ществена формация. Маркс разкри законите на възник-
ването и гибелта на обществените строеве и показа, че 
победата иа комунизма е неизбежна.

Маркс научно разкри, че истински творец на исто-
рията са трудещите се, народните маси. Те създават ма-
териалните и културните блага, те извършват социал-
ните революции и със своя труд и борба тласкат на-
пред обществения прогрес.

Със създаването на историческия материализъм ис-
торията и общественият живот престанаха да бъдат за-
гадка. Зад привидната случайност и многообразието на 
обществените явления, зад многоликите човешки съдби 
марксизмът откри закономерността на историческия про-
цес. А познаването на законите на общественото разви-
тие е основа за научно предвиждане па неговото бъде-
ще. Най-значително от научните предвиждания на Маркс 
и Енгелс е откриването на закономерната смяна на кла- 
совоантагонистичното с безкласовото комунистическо об-
щество. Това предвиждане днес е безусловно потвърде-
но от победилия социализъм, от възникването и утвър-
ждаването па световната социалистическа система, от 
разгърнатото строителство па комунизма в СССР.

Откритията на Маркс и Енгелс са истински рево-
люционен преврат в обществознанието. Те дадоха въз-
можност да се създаде историческият материализъм ка-
то наука за обществото като цяло, за най-общите закони 
и движещи сили на неговото развитие.

Историческият материализъм е вътрешно и нераз-
ривно свързан с диалектическия материализъм, пред-
ставлява неразделна част от марксистко-ленинската фи-
лософия. Основните закони и принципи на диалектиче-
ския материализъм са закони и принципи и на истори-
ческия материализъм. Но между диалектическия и исто-
рическия материализъм не може да се сложи знак на 
равенство. Макар и свързани в единна философска тео-
рия, те се различават по обекта на изследването и по 
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обхвата на разглежданите от тях явления. За разлика 
от диалектическия материализъм» който изучава света 
като цяло и неговите най-общи закони, историческият 
материализъм изучава само една специфична област на 
света — обществения живот и неговите най-общи зако-
ни на изменение и развитие.
• Историческият материализъм е своеобразен научен 
компас, който позволява на хората да се ориентират в 
сложния лабиринт от обществени явления и да опреде-
лят правилно мястото и ролята на всяко едно от тях в 
живота на обществото. Тази своя роля историческият 
материализъм изпълнява преди всичко с разкриването 
на взаимоотношението между общественото битие и об 
щественото съзнание.

Обществено битие и обществено съзнание

Общественият живот има две основни, неразривно свър 
запи помежду си страни — материална и духовна. С по-
нятието обществено битие се означава материалният 
живот на обществото, а с понятието обществено съзна-
ние — неговият духовен живот.

Главно съдържание на материалния живот на обще-
ството, т. е. на общественото битие, съставлява произ-
водството на материални блага. В процеса на производ-
ството хората не само преобразуват природните пред-
мети и явления, но и влизат в определени обективни, 
т. с. независими от тяхната воля и съзнание отношения 
помежду си. Тези отношения са основна част от обще-
ственото битие на хората.

Материалният живот на обществото е невъзможен 
извън обкръжаващата човека географска среда и без 
хората като основна производителна сила. Затова вина 
ги, когато се разкриват условията на материалния жи-
вот на обществото и се характеризира общественото би-
тие, се вземат предвид и географските фактори на про 
изводството, гъстотата и ръстът на народонаселението. 
Но макар и много важни, тези фактори играят подчи-
нена роля в сравнение с начина на производството, кой-
то е определящата основа на обществения живот.

Общественото съзнание обхваща възгледите, пред-
ставите, идеите, политическите, юридическите, естетиче-
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ските, нравствените и други теории, философията, мора-
ла, религията, изкуството, т. е. целия многообразен ду-
ховен живот на обществото. Съзнанието не е само поз-
нание, но и отношение на човека към света. В него 
голяма роля играят емоциите (чувствата).

Взаимоотношението между материалната и духовна-
та страна на обществото е разкрита с известния тезис на 
Карл Маркс: „Начинът на производството на материал-
ния живот обуславя обществения, политическия и духов-
ния процес изобщо. Не съзнанието на хората определя 
тяхното битие, а напротив, тяхното обществено битие оп-
ределя съзнанието им.“ Следователно корените на раз-
личните идеи, възгледи, теории трябва да се търсят в 
материалните условия на живота на хората, а в класо-
вото общество — и в интересите и положението на съот-
ветните обществени класи.

На всички етапи от развитието иа обществото об-
щественото битие е първично, определящо по отношение 
на общественото съзнание. Отначало през първобитно- 
общинния строй духовният живот на хората се формира 
под непосредственото въздействие на производството и 
е вплетен в него. По-късно взаимовръзката между об-
щественото битие и общественото съзнание се услож-
нява, осъществява се посредством такива междинни 
звена, като държавата и прлитиката.

Общественото съзнание не е пасивен продукт на ма-
териалния живот на обществото. Веднъж възникнало» то 
придобива относителна самостоятелност по отношение 
па общественото битие и е в състояние да оказва силно 
обратно въздействие върху породилите го материални 
условия. Историческият материализъм отхвърля както 
идеалистическото възвеличаване на съзнанието, така и 
възгледите, които принизяват неговата роля в живота 
иа хората.

Историческият материализъм е свързан най-тясно с 
борбата на работническата класа за революционно пре-
образуване на обществото. Заедно с диалектическия ма-
териализъм той представлява най-дълбока теоретична 
основа на политиката па комунистическата партия, на 
нейната стратегия и тактика в борбата за мир. демокра-
ция и социализъм. Познаването на законите на общест-
веното развитие дава възможност на хората да въздей- 
ствуват върху хода на историческото развитие, да пре-
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образуват обществените отношения, да изграждат най- 
справедливия и истински хуманен обществен строй — 
комунизма.

Въпроси:

1. Кои са основните недостатъци на домарксовото обществознание?
2. Каква е същността па революционния преврат в обществозна- 

ннето, извършен от Маркс и Енгелс?
3. Какво с значението на понятията обществено битие и обществе-

но съзнание за практическата дейност на хората?

МАТЕРИАЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО - ОСНОВА НА 
ОБЩЕСТВОТО. ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СИЛИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ОТНОШЕНИЯ

В основата на обществения живот стои производството. 
Производството е процес на_създаване на материални 

"~faara. книтп црппгррпгтпАил яяппвпляват потреЬносТТгпг 
па човека или пък служат за по-нататъшно развитТОтга^ 
самого проиядолство Зя разлика пт животните чпнек^б' 
изпблзува наготово природните предмети, а ги преобра-
зува с оглед на своите потребности.

Производството е постоянно условие за съществу-
ването на човешкия живот. Няма и не може да има об-
ществен живот там, където не се произвежда, където не 
се развиват и усъвършенствуват производителните сили.

В съвременните условия при все по-широкого вне-
дряване на постиженията на научно-техническата рево-
люция производителните сили се развиват с много го-
леми, непознати в миналото темпове.

Постоянно развиващото се производство на матери-
ални ценности е основа за развитие и обогатяване на 
социалния и духовния живот. Преди да се занимават и 
за да се занимават с изкуство, просвета, политика и пр., 
хората трябва да задоволят своите потребности от 
храна, облекло, жилище.

През различните епохи от развитието иа обществото 
хората по различен начин са произвеждали материал 
ните блага, необходими за тяхното съществуване.^£©* - 
кретната историческа форма, в която хората произвеж-
дат, наричаме начин на производству В историята на 
обществото са известни пет начина на производство: 
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първобитнообщинен, робовладелски, феодален, капита-
листически и социалистически.

Понятието начин на производство има важно значе-
ние при характеристиката на структурата на всяко об-
щество, тъй като отделя и разкрива спецификата на 
основната сфера на обществения живот — материално- 
производствената дейност на хората.

За да разберем по-добре същността и закономер-
ностите на развитието иа начините на производство, 
трябва да разгледаме техните две неразривно свърза-
ни една с друга страни — производителни сили и про-
изводствени отношения.

Производителни сили и производствени отношения

Производителните сили представляват сложно единство 
от различни елементи на производството. Определяща 
роля сред тях имат оръдията на труда, които с право 
могат да се нарекат костна и мускулна система на про-
изводството. Към производителните сили се отнасят съ-
що така необходимите за производството сгради, скла-
дове, източници на енергия, напоителни системи, торове 
и т. н. Всички тези елементи, взети заедно, образуват 
средствата на труда. Но за осъществяване на произ-
водството наред със средствата на труда е нужен и 
предмет на труда. Предметът на труда — това е изход-
ният материал, от който човек изготвя необходимите 
средства за съществуване — руда, въглища, нефт, дър-
вен материал и т. н. Предметът на труда и средствата 
на труда образуват средствата за производство.

Но за да има производстве}, не е ЛисеаТьчпо само 
наличието иа средства за производство. Необходими са 
и хора, които да действуват със средствата за производ-
ство, да ръководят и управляват производствените про-
цеси. Сами по себе си средствата за производство са 
куп мъртва материя. Те стават производствена сила
само когато са обхванати от пламъка на живия труд.
Затова хората са^сдавната производителна chjul

И така. Създадените от обществото средств а ЛПГ про-
изводство заеЛнггТ^хората. които б-ркедпдрение ~на~своя 

з5 производство, съставляват производителните сили на 
обществото. 11р0Извияитёлните сили сгГТгиказачел за 
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развитието на материално-техническата база на обще-
ството и за степента па развитие на*  трудещите ce.

Производителните сили образуват само едната 
страна на начина на производство. Другата, също така 
много важна страна на производството — това са про-
изводствените отношения между хората.

Зада произвеждат необходимите им блага и да раз-
пределят Ъомежду си тези блага, хората влизат b иЩмГ- 
делени? независими от тяхната воля и съзнание отйдГ 
лце1шя^^пР0ИЗЬодсгвениотношения. Основните елеме11- 
ти тезиотношения саТсобствейосНЗГ^рху^Средства^. 
tg^aXLwoM3BogcTBp  и10^Гожението -общест4

■^ртГ^груци в процеса; на производст^пГ1Г1Пгн111ът- иа 
JH13 щи деленде^на пройзв^ценитеблдга. ТГ~57ппг блучЗ ri"^ 
през първобитнообщинния строй — хората са колектив-
ни собственици на средствата за производство и иа про-
изведените с общи усилия продукти, които се разпреде-
лят по равно между всички членове на обществото. В 
други случаи — в класовото общество — средствата за 
производство се намират в ръцете на една класа, която 
потиска и експлоатира трудещите се и обсебва главна-
та част от произведените блага. В зависимост от това 
производствените отношения по своя характер биват: 
отношения па другарско сътрудничество и взаимна по-
мощ и отношения на господство и подчинение.

Съществуването на един или другк производствени, 
отношения се обуславя не от волята и желаният^Jia 
кората, а от степента на икономическата зрелост на об- 
щеспкгго. jn мЗвитието на производителните^ёИЛИ. За-
това производствените отпо_щ 
ятГв осйбватй им. имат обективен^гезадисииимс-иолята 
1усъзнанието на хората xâp3Kreg.

ДТП сто-

Историята на обществото е преди всичко история на 
възникването, съществуването и загиването на различ-
ните начини на производство. На всеки начин иа произ-
водство съответствува определен строй, определени въз-
гледи и учреждения. Така например на капиталистиче-
ския начин на производство съответствува (Капиталисти-
ческият социално-политически строй — буржоазната дър-
жава, борбата между пролетариата и буржоазията и 
свързаните с тях политически партии, буржоазната и 
пролетарската култура и т. н. Гибелта на капиталисти-
ческия начин на производство, както показва опитът на 
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социалистическите страни» неизбежно води до коренен 
преврат в обществения живот.

Диалектиката на производителните сили 
и производствените отношения

Начинът на производство, кдкто изтъкнахме, представ- 
лйва единство от производителни сили и производстве-
ни отношения. В това единство определящата роля при-
надлежи на производителните сили. Те са най-подвпж- 
ният и революционен елемент в производството. Те 
постоянно се променят» а това по необходимост води 
до изменение и на производствените отношения.

Тази черта на производителните сили не е случай-
на. Тя произтича от самата същност на материалното 
производство, което е непрекъснато развиващ се процес. 
В процеса на производството в стремежа Си да бСйГуряТ 
повече блага, все по-пълно да задоволяват постоянно ра-
стящите си нужди хората непрекъснато усъвършенству- 
ват оръдията на труда, придобиват нов производствен 
опит, развиват техниката и технологията на производ-
ството. Машините са материализиран трудов опит на 
обществото. Всяко ново производство обаче създава и 
нови нужди, за задоволяването на които трябва да се 
конструират нови машини, нови средства за производ-
ство и така до безконечност.

За разлика от производителните сили, в които посто-
янно се извършват промени, производствените отноше-
ния през определен период от време — десетилетия, сто-
летия, а понякога и хилядолетия — не се променят 
съществено. Така например феодалните производствени 
отношения в Западна Европа са съществували почти 
цяло хилядолетие.

Историческите граници, в които се jaj.a 4р,«т опре-
делени производствени ЪтнсЯВепнЯ. CS определят от 
онези възможности за развитие, които те създават за 
Производителните сили,

— тя

о5щ^вено-икоцо}щщ 
фджяйтвг, изтъква^ 
серазвилн^сизп^^^^ Закри то

~нВвй“^произвад 
дре^Нла^^ 
дп^^н^^амо^^^ро^Б^сгвоГ*  

производителните сили надрасЙЗтвсвоето

дста^просту! 
СТЪПВДТ^ДЩС1 

гава, когато 

а, да
Ген
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развитие съществуващите производствени отношения, 
когато последните се превърнат в спирачка за общест-
вения прогрес, настъпва епохата на социалната рево-
люция, в хода на която се ликвидират остарелите про-
изводствени отношения заедно с класата, която се стре-
ми да ги увековечи.

Изтъкнатото дотук взаимоотношение между произ-
водителните сили и производствените отношения зако-
номерно се проявява във всички обществено-икономиче-
ски формации. Но характерът на противоречията между 
производителните сили и производствените отношения и 
формите на тяхното разрешаване не са еднакви във 
всички общества. В това отношение между класовите 
формации и социализма съществува коренна противо-
положност.

Противоречията в начините на производство 
и тяхното разрешаване

В условията на класовото общество, например в капи-
талистическото, противоречията между производителни-
те сили и производствените отношения имат антагони-
стичен, обективно непримирим характер. Зад остарели-
те производствени отношения стои капиталистическата 
класа, която с всички средства и сили се стреми да уве-
ковечи експлоатацията на трудещите се, да запази и 
умножи своите богатства. Борци за нови производстве-
ни отношения са прогресивните обществени сили и пре-
ди всичко работническата класа, която е непримирим 
враг на всякаква експлоатация и потисничество. При 
това положение на нещата разрешаването на противо-
речието между производителните сили и производстве-
ните отношения може да стане само по пътя на непри-
миримата класова борба, по пътя на социалната рево-
люция. В отделните страни това става при различна 
степен на развитие на производителните сили и произ-
водствените отношения, при нееднакви вътрешни и вън-
шни условия. Така например в Русия социалистическа-
та революция победи при средно развит капитализъм, 
в Албания, в Северен Виетнам и др. — при крайно не-
развити производителни сили, а в Чехословакия и Гер-
манската демократична република — при високо рав-
нище на производството. Но във всички тези случаи съ-
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ществуваше конфликт между остарелите консерватив-
ни производствени отношения и производителните сили. 
Задачата на революционни™ пъв всяка страна е 
да определят правилно съобразно специфичните усло-
вия, врбМёТбТТ фбрШте 3â извършване на революцион-
ния прбврат. Сами тигана те могат да "разчитат на ус-' 
пех в своята борба.

При социализма също има противоречия между про-
изводителните сили и производствените отношения. Но 
те коренно се отличават от противоречията в капитали-
стическия начин на производство. При социализма няма 
обществена сила, която да е заинтересована ст за-
пазване на остарелите страни на производствените от-
ношения. Напротив, всички обществени сили — работ-
ническата класа, селяните и интелигенцията, са кръвно
заинтересовани от усъвършенствуването на производст-
вените отношения, от ускореното и хармонично развитие 
на производителните сили. Друга характерна черта на 
отношенията между произвидЙТбЛИН'Гё сили и производ-
ствените отношения НРИ СТЯГИилизма е таЛ1, че противо-
речията между ТИХ нямаг всеибетгащ характнр, Нё Зася” 
гат всички, ä само отделни стра1ПГ'На начина на прииз7 
волство -- :

Комунистическата партия, която изразява интереси 
те на всички трудещи се, осигурява непрекъснатото раз-
витие и усъвършенствуване на всички съставни части и 
елементи на производствените отношения, както и непре-
къснатото усъвършенствуване на средствата на труда. 
Тя провежда политика, насочена към все по-голямо 
сближаване и развитие па двете форми на социалисти-
ческата собственост — държавната и кооперативната. 
Тя укрепва съюза между работническата класа, селяни-
те и интелигенцията, създава условия за постоянно за-
личаване на съществените различия между тях. Под 
нейното ръководство се осъществяват необходимите и 
възможните на всеки етап изменения в системата на 
заплащане на труда. Конкретен израз на усилията на 
Българската комунистическа партия за усъвършенству-
ване на производствените отношения е изработването 
и приложението на нова система на ръководство на на-
родното стопанство и на по-съвършен икономически ме-
ханизъм. В резултат на всичко това непрекъснато се 
издига ролята на социалистическите производствени от- 
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ношения като главен двигател на развитието на про-
изводителните сили в нашата страна.

Голямата съзидателна роля на социалистическите 
производствени отношения изпъква особено ярко, кога-
то ги съпоставим с остарелите, загнили капиталисти-
чески производствени отношения. В развитите капита-
листически страни производителните сили се развиват 
много по-бавно*,  отколкото в страните от световната со-
циалистическа система.

Така например средногодишният темп на нараства-
не на промишленото производство на страните-членки 
на Съвета за икономическа взаимопомощ е два пъти 
по-голям в сравнение със страните от Общия пазар. С 
примера на своето всестранно превъзходство над ка-
питалистическата обществена система социализмът 
чертае пред човечеството реалната оптимистична кар-
тина на неговото бъдеще.

Съзидателната сила на социалистическите произ-
водствени отношения ярко се проявява в нашата стра-
на. В сравнение с 1948 г. през 1974 общата продукция 
на промишлеността нарасна 25 пъти, а продукцията на 
селското стопанство — 2,2 пъти. С особено бързи тем-
пове се развива българската икономика след истори-
ческия Априлски пленум на ЦК на БКП от 1956 г. През 
последвалите години средногодишното увеличаване на 
националния доход е 8,6 на сто. По този синтетичен 
показател България се нарежда между най-бързо раз-
виващите се страни в света.

В етапа на изграждане на развито социалистическо 
общество, както е показано в Програмата на Българ-
ската комунистическа партия, производствените отноше-
ния ще се развиват и усъвършенствуват, ще се издига 
тяхната роля като основен двигател на ускореното раз-
витие на материално-техническата база на обществото 
в името на висшата цел — все по-пълното и комплекс-
но задоволяване на материалните и културните потреб-
ности на народа.

Въпроси:

1. Кои са главните съставни части па производителните сили на 
обществото?

2. Каква е ролята на производствените отношения при капитализ-
ма и при социализма?
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общес твено -иконом ическа  формация .
БАЗА И НАДСТРОЙКА

Още от най-древни времена, _рт своето възникване ч<ь
век е обществено същество. 1г>и живее н определена
социална среда, сред себеподобни. Неговият живот и
развитие са немислими извън взаимовръзката му с дру-
гите хора.

OfiiiipcTROTo но е механичен сбор от индивиди, изо-
лнря1ш_и неая виси ми едни иг дбуг. а тижна системггот^
исторически установили се форми на съвместна дейност
на хората. Обществото е^особена. висша степен на раз-
витие па живите системйГТо е съвкупност от всички, co-
циални, политически и духовни отноШЕния/които cej
фирм И [^i ат върху основата на ДДДён начин на произВОД-'
СТЩЕ-; —--------- --------------------------------

С понятието обществено-икономическа формация
историческият материализъм означава обществото ца
определен етап от неговото историческо развитие. Всяка
сбТЛёХЛИёИи-ИКиномическа формация се характеризира
със свой специфичен начин на производство и съответ-
на организация на труда (а в експлоататорските об-
щества — ис особени класи и форми на експлоата-
ция), с устойчиви форми на общност между хората, със
съответен тип на. управление, със специфична органи-
зация на семейството и семейните отношения, с харак-
терни обществени идеи и т. и. За да се разбере същ-
ността на обществото, трябва да се вникне в особено-
стите па различните, закономерно свързани една с дру-
га обществено-икономически формации.

Първобитно общество

Първатако^щ^тирняДфпрмяпия р пърпобитнообщиннияг
строи. Той е съществувал десетки хиляди години. Про-
наВбДПтелните сили в първобитнообщинния строй са се
намирали на крайно ниска степен на развитие. Хората

  били въоръжени с примитивни, крайно несъвършени
оръдия на труда. Много векове наред хората използу-

  вали в борбата за съществуване природни предмети:
  камъни, пръчки и др. След много усилия те изобрети-

ли такива мощни за времето си оръдия на труда, като
копието, лъка и стрелата, каменната брадва и т. н. Си-
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лата на човека многократно нараснала с откриването 
на огъня.

На примитивните, неразвити производителни сили 
през първобитнообщинния строй съответствували обще-
ствената форма на собственост и уравнителното разпре-
деление на благата. Всички средства за производство с 
изключение на личното оръжие били собственост на ро-
да. Обществената собственост и равенството обединява-
ли хората, били основата на другарското сътрудничест-
во и взаимопомощта в живота и труда. На тогавашната 
степен на развитие на общественото производство съот- 
ветствуба родовата организация на социалния живот и 
първобитното равенство.

В своята борба за съществуване първобитните хора 
непрестанно, макар и много бавно, са усъвършенствува- 
ли оръдията на труда, придобивали са производствен 
спит и трудови навици. Истински преврат в отношенията 
между хората се извършил след откриването на мета-
лите и начините на тяхната употреба. Употребата на же-
лезни оръдия на труда (рало с железен лемеж, желяз-
на брадва и т. н.), които по своята твърдост и острота 
далеч надхвърляли каменните, довела до коренно изме-
нение в производството и в производствените отношения 
между хората — значително се увеличило производство-
то на продукти, трудът станал по-прсизводителен, посте-
пенно земеделието, животновъдството и занаятите ста-
нали самостоятелни производствени дейности, с които 
започнали да се занимават отделни племена, общини и 
даже отделни семейства. С други думи, появило се обще-
ствено разделение на труда, а заедно с него и имущест-
веното неравенство между хората. Постепенно родовите 
първенци — старейшините, вождовете, жреците, загра-
били богатствата на рода, обособили се като експлоа- 
таторска класа. Появило се класовото общество.

Робовладелски строй

Робовладелският строй е крачка напред в прогресивно-
то развитие на обществото в сравнение с първобитното 
общество. Робският труд създава възможност за част 
от хората да се занимават само с умствена дейност, да 
обобщават трудовия опит, да усъвършенствуват оръ- 
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дията на труда, да създават архитектурни, литератур-
ни, скулптурни и други паметници.

В епохата на робовладелския строй производител-
ните сили достигнали голямо за времето си развитие. 
Металът окончателно изместил дървените и каменните 
оръдия за производство. След ралото с железен лемеж 
бил изобретен железният плуг, металическият сърп и 
др. Започнало изкуственото напояване на земята, изо-
бретена била мелницата, развил се добивът на руди и 
други полезни изкопаеми. Голямо развитие достигнало 
занаятчийското производство. Появили се много изкус-
ни занаятчии в различните отрасли иа производството. 
Широко развитие получило строителното дело, корабо-
строенето, военното дело. Израствали градове, голям 
размах достигнала търговията.

Производствените отношения на робовладелския 
строй коренно се отличават от тези па първобитното об-
щество. Робовладелецът бил абсолютен господар на 
средствата за производство и на роба. С роба той мо- 
жел да се разпорежда, както намери за добре — да го 
продаде, да го убие, да му възложи всякаква работа и 
т. и. Изпълнени с господарско високомерие, робовладел-
ците изобщо не са смятали робите за хора. Древните 
мислители в своите трудове разглеждат робите като 
„говорящи инструменти“ за разлика от „немите инстру-
менти“ — сечивата, и „полунемите“ — животните.

Първоначално системата на робския труд тласкала 
напред развитието на производителните сили. Но поло-
жението, в което бил поставен робът, убивало у него вся-
ка заинтересованост да усъвършенствува и съхранява 
оръдията на труда. Нещо повече, деградирал физиче-
ски и умствено, озлобен от жестоката експлоатация, 
робът много често чупел инструментите и производстве-
ните съоръжения. Робската форма на труда влязла в 
крещящо портиворечие с нуждата непрекъснато да се 
развиват производителните сили и вече не успявала да 
задоволи растящите нужди на обществото. Стихийно, не-
организирано робите започнали да се надигат против 
своите господари, борели се на живот и смърт за право-
то си на съществуване.

По силата на своите вътрешни противоречия робо-
владелският строй рухнал. На негово място дошъл фео-
дализмът.
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Феодален строй  
Прогресивното развитие на производителните сили про-
дължило и в епохата на феодализма. В мною области
на производството били направени важни усъвършепст-
вувания и изобретения. Създадени били водни и вятър-
ни мелници, платноходки, развило се мореплаването и
т. н. Изобретено било книгопечатането. Значителен про-
грес бил достигнат и в текстилното производство, поя-
вили се по-съвършени занаятчийски инструменти.

Нови възможности за развитие на производителни-
те сили създавали феодалните производствени отноше-
ния, които били ло-прогресивни от робовладелските.
Наистина и феодалът подобно на робовладелеца вла-
деел основните средства за производство и преди всич-
ко земята. Той имал „право“ да заставя селянина да се
труди на господарската земя, могъл да купува и прода-
ва крепостните селяни, но животът н§ селяните вече не
принадлежал на феодала. Макар и зависими от феода-
лите, селяните и занаятчиите имали (за разлика от ро-
ба) свое лично стопанство, където те работели през
свободното от феодалните повинности време. Поради
това трудещите се при феодализма били заинтересова-
ни да усъвършенствуват оръдията на труда, да разви-
ват земеделието и занаятите.

С течение на времето особено след великите гео-
графски открития в края на XV в. и началото на XVI в.
(откриването на Америка, на морския път за Индия и
т. н.), производителните сили на феодалния строй до-
стигнали такова равнище, при което феодалните про-
изводствени отношения започнали да спъват, тяхното
развитие и трябвало да бъдат унищожени. Необходи-
мостта от преврат в икономическите отношения напъл-
но назряла тогава, когато възникнала манифактурата.
Като по-прогресивна форма на производството мани-
фактурата постепенно измествала дребното занаятчий-
ско производство. Но на възхода на манифактурата пре-
чели феодалните производствени отношения, които за-
държали работната сила в село, утвърждавали разпо-
късаността, обособеността и натуралния характер на
стопанството. Поради това възникнала историческа га
необходимост да бъдат унищожени феодалните произ-
водствени отношения. Тази задача била изпълнена от
буржоазните революции.
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Капитализъм

След унищожаването на феодалните производствени от-
ношения и победата на буржоазния строй започнали 
много по-бързо да се развиват производителните сили. 
За няколко столетия капитализмът развил производи-
телните сили в много по-големи мащаби, отколкото всич-
ки предшествуващи формации, взети заедно. Най-важ-
ният резултат от развитието на производителните сили 
при капитализма е появата на едрото машинно произ-
водство. Бързо се увеличава главната производителна 
сила — населението на Земята.

Основната причина за бурното развитие на произво-
дителните сили в началния период от историята иа ка-
питализма били капиталистическите производствени от-
ношения, които тогава съответствували на достигнатата 
степен на развитие на производителните сили. Главният 
стимул за увеличаване на производството бил стреме-
жът към печалба. В стремежа си да получи повече пе-
чалба буржоазията разширявала производството, усъ- 
вършенствувала техниката, подобрявала технологията 
на производството. Като освободил работника от фео-
дална зависимост, капитализмът си осигурил необхо-
димата за своето развитие работна сила.

Машинното производство въвлича в производстве-
ния процес стотици хиляди и милиони работници и слу-
жещи. То концентрира работната сила в едри пред-
приятия, свързва тясно интересите на всички експлоати-
рани от буржоазията трудещи се. Голямата специали-
зация на производството в гигантските предприятия с 
огромни маси работници засилва неимоверно и прави 
съвсем очевиден обществения характер на производ-
ството. Но присвояването на продуктите остава част- 
нокапиталистическо.

При капитализма в гигантски размери се задълбо-
чава пропастта между богатството на' буржоазията и 
бедността на пролетариата. Въпреки огромните произ-
водствени възможности при капитализма мизерията, гла-
дът, болестите са неизменни спътници на мнозинството 
от населението в несоциалистическите страни. Най-ярко 
изпъкват недъзите на капиталистическия строй в него-
вата висша и последна фаза — империализма. На тази 
основа възниква ^обективната историческа необходи- 
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мост да се ликвидират капиталистическите производст-
вени отношения, превърнали се в окови па обществения 
прогрес, да се изградят такива отношения, които да 
отговарят на обществения характер на производството.

Комунизъм

Комунизмът е нан-висшата обществено-икономическа 
формация, начало на нова ера в историята на човече-
ството. Комунизмът е обществото на всестранно разви-
ти производителни сили, основани върху комплексната 
автоматизация и кибернетизация на производствените 
процеси и на хармоничното развитие на човека — глав-
ната производителна сила на обществото. В основата на 
комунистическите производствени отношения стои обще-
ствената собственост върху средствата за производство, 
кояго изключва експлоатацията на човек от човека и 
осигурява постоянното издигане на материалното и кул-
турното положение на трудещите се.

База и надстройка на обществото

Обликът на всяка отделна обществена формация се оп-
ределя от присъщите й база и надстройка. Извън базата 
ня.ма производство и следователно и обществен живот.

Базата на обществото — това е съвкупността от 
производстпаиитА отношения на всеки ладен етап от 
общественото развитие. Основният определящ елемент 
в производствените отношения, а следователно и на ба-
зата, са формите на собственост. От това, в чии ръце 
се намират основните средства за производство в даде-
на епоха, се определя характерът на съответната ико-
номическа база. Базата в класовоаитагонистнчното об-
щество е антагонистично противоречива, защото изра-
зява отношения между експлоататори и експлоатирани, 
господари и роби.

Надстройката — д-ова.са политическите., правните, 
философските, нравствените художествените и ~религи- 
озТТЙте възгледи~на обществото и съответците~ТйГ тях 

отношения, учреждения и~0пгани.чя?ии._Г1ппп6Нп &я 6я7 
зата, надстройката в класовоантагонистичните обществ 
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na е антагонистично противоречива. Между идеология-
та и учрежденията на враждебните класи се води не-
примирима борба. Господствуваща роля в класовите 
общества играят възгледите и учрежденията на гос- 
подствуващата класа.

Възникналата въз основа на дадена база надстрой-
ка играе огромна роля в живота на обществото. Тази 
роля е тясно свързана с относителната самостоятелност 
в нейното развитие. Цдй-съществената проява на отно- 
ситапнаФа-самостоятелноСТ-тГа надстройката е нейната— 
способност да оказва обратно jfyçvnpwaamn или за~5Э\ 
йящо) въздействие върху порппипятя я икономическа 

*база. Както възникването, така и съществуването на 
всяка обществена формация е немислимо без опази ро-
ля, която играят идеите, възгледите и съответните на 
тях учреждения. Така например великите идеи на френ-
ските мислители — материалисти и хуманисти от XVIII 
в., подготвиха идейно Френската буржоазна революция. 
В условията на социализма съзнателността на масите, 
родена от дълбокия прелом в обществените отношения, 
става могъща сила, която ускорява обществения про-
грес, движи напред развитието на производителните си-
ли, техниката, науката и културата.

Относителната самостоятелност на надстройката 
намира израз и в приемствеността в нейното - развитие. 
Създаването на идеологията на новата класа не може 
да стане изолирано, напълно независимо ат мислител- 
ния материал, натрупан от миналите поколения. Част, 
от идеите и възгледите на старата епоха неизбежно се 
вливат в идеологията на новата класа. Като най-про- 
гресивна класа на нашето време работническата класа 
е единственият наследник на духовните ценности, постиг-
нати от човечеството в неговото многовековно разви-
тие. Приемственост съществува и в областта на друга-
та съставка на надстройката — учрежденията, които 
пропагандират и защищават дадени обществени идеи. 
Така напирмер експлоататорската държава е институт, 
присъщ на всички класовоантагонистични обществени 
формации.

Друга проява на относителната самостоятелност на 
надстройката е възможността идеологията, а също и ня-
кои свързани с нея учреждения да изостанат в своето 
развитие от икономическата база на обществото или да 
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изпреварят в известна степен нейното утвърждаване. 
Пример за изоставане на надстройката представляват 
отживелиците от капитализма п гл^пям|[етоГи бита на 
трудещите нт гтщалистическото, общество 31 dkö  1шид 
явление на възможността надстройката да изпревари в 
своето развитие икономическата база представляват 
марксическата философия и марксическите партии пре-
ди победата на социалистическата революция, зароди-
шите на комунистическото отношение към труда и изоб-
що съществуващите още през низшата фаза на кому-
низма елементи на комунизма в духовния живот на об-
ществото.

Посочените дотук закономерности на възникването 
и ролята на базата и надстройката на обществото се 
проявяват и при прехода от капитализма към социализ-
ма. Тук обаче има някои своеобразия, които се опреде-
лят от особеностите на социализма като качествено раз-
личен от всички други обществени формации социален 
строй. За разлика от класовоантагонистичните общест-
вени формации, зараждането на новите производствени 
отношения не става в недрата на стария строй .^1оради_ 
това формирането на социалистическата база започва 
сл£д завземането на властта от пролетариата. Създаде- 
на под ръководството на комунистическата партия, со-
циалистическата държава играе огромна роля в процеса 
на формиране и утвърждаване на социалистическата 
икономическа база. След изграждането на социалисти-
ческата държава социалистическата надстройка напъл-
но се формира и развива. Следователно и тук базата 
е първична по отношение на надстройката. Други осо-
бености на социалистическата база и надстройка са: 
те не възникват стихийно, а катох резултат ст целена-
сочената дейност на хората, преди всичко на работ-
ническата класа, между тях и в тях няма антагонистич-
ни противоречия; те непрекъснато се развиват и усъвър*  
шенствуват, все повече се издига ролята им в изграж-
дането на комунистическото общество.

В етапа на изграждане на развито социалистическо 
общество в базата и надстройката се извършват дълбо-
ки изменения. Сближават се и взаимно се обогатяват 
двете форми на собственост — общонародната и коопе-
ративно-груповата. Постепенно се преодоляват запазили-
те се социално-класови различия, формират се чертите 

138



на социалната еднородност. Социалистическата държа-
ва прераства в общонародна организация. Обогатява се
духовният живот на обществото, издига се ролята на
надстройката в социалистическото строителство. Кон-
кретен израз на усъвършенствуването на надстройката
представляват промените, извършени в политическия и
социалния живот у нас в последно време — приемането
на новата Конституция, създаването на Държавния съ-
вет, издигане ролята на народните съвети и др. Програ-
мата на Българската комунистическа партия прави все-
странен марксистко-ленински анализ на количествените
и качествените изменения в базата и надстройката на
обществото и научно определя задачите на субективния
фактор.

Въпроси:

1. По какви главни белези се различават отделните обществени фор-
мации?

2. Кои са причините за прехода от една обществено-икономическа
формация към друга?

3. Каква е ролята на социалистическата надстройка?
4. Какво практическо значение има относителната самостоятелност

на надстройката?

КЛАСИ И КЛАСОВА БОРБА
      ■
Във всички обществени формации — с изключение на
първобитнообщинната и комунистическата — общество-
то е било разделено на класи с коренно противополож-
ни интереси. Борбата между тях е основна движеща си-
ла на общественото развитие.

Какво представляват класите

„Класи се наричат големи групи от хора, които се раз-
лТТчават пб~своето място в~и£ТОТЯГчески определепата'сй'-
стема на общественото производств^ по своето отягоще-
ние (нЗй-чеСТо закрепено и оформено в закбните) към '
средствата за ппг>ияпопстпо_ цр своята роля  ~в'обществе^
йата организация па труда, а следователно~по начините
ira получаванеи по~размерите на оная част от ббщёстне-
иото богатство, с която те разполагат. Класите са~~Таки*
ва групи от хора, една от които мб?ке~да~си присвоява
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труда на друга благодарение на разликата в-мястото, 
което заема" в определения строй на^бщественото~75о^~ 
Ттайство.и~р1енинг '

Нека по-отблизо да се вгледаме в това Лениновото 
определение на класите.

Първият белег на класите това е различното място, 
което те заемат в исторически определената система на 
общественото производство. На всяка класова антаго-
нистична обществена формация съответствуват две 
основни класи, едната от които е експлоататирска, а 
другата — експлоатирана. Наред с тях съществуват и 
иеоснозни класи, като например дребни производители 
през робовладелския и феодалния строй, буржоазията 
в епохата па феодализма и т. н.

Мястото на класите в системата иа общественото 
производство се определя от тяхното отношение към 
средствата за производство. Робовладелците, феодали-
те и капиталистите са собственици на средствата за про-
изводство и поради това те са в състояние да експлоа-
тират трудещите се — робите, крепостните селяни, про 
летарипге, които на свой ред са производителите на 
материалните блага на обществото.

Класите се различават и по ролята, която играят в 
организацията на обществения труд. Господствуващата 
класа ръководи (направо или чрез доверени лица) про-
изводството, определя насоките на неговото развитие. 
Нейната дейност има повече или по-малко характер на 
умствен труд, докато потиснатите и експлоатирани кла-
си са обречени на тежък изтощителен физически труд. 
В класовото общество съществува противоположност 
между умствения и физическия труд.

Всяка класа получава в различни форми и в различ-
ни размери част от общественото богатство. Тя зависи 
от отношението па класите към средствата за производ-
ство и от мястото, което те заемат в общественото про-
изводство. Феодалът получава рента, капиталистът — 
печалба, работникът — работна заплата и т. и. Основна-
та част от националния доход на всяка капиталистиче-
ска страна се присвоява от буржоазията, въпреки че тя 
навсякъде е малцинство в населението.

Представителите на експлоататорските класи се 
стремят да докажат, че класите са вечни, а класовото 
деление на обществото — съвсем естествено и нормално 
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явление. Този възглед, продиктуван от реакционни кла-
сови съображения, противоречи иа науката, на обек-
тивния анализ на общественото развитие, който показва, 
че класовото деление на обществото не е вечно, а исто-
рически възникнало и преходно обществено явление. То 
е свързано само със съществуването на частната соб-
ственост върху ёрёДств'ата за производство.

Класовата борба и нейната роля в живота 
на обществото

И най-беглият поглед върху живота на робовладелско-
то, феодалното и буржоазното общество показва, че 
между богати и бедни, експлоататори и експлоатирани, 
потиснати и потисници винаги се е водила ту явна, ту 
скрита борба. Жестоката експлоатация и произволът 
па господствуващите класи е принуждавала робите в 
робовладелското общество, крепостните селяни при фео-
дализма и пролетариите в буржоазното общество да се 
съпротивяват, да се борят за човешко съществуване за 
ло-добър живот. Тях' малко са ги утешавали проповеди-
те на църквата за небесния рай, който уж ги очаквал 
след смъртта. Те искали да живеят като хора па зе-
мята.

Защо се води класовата борба. Причината за бор-
бата между класите трябва да се търси в това, че те 
имат коренно различни основни интереси. Експлсатато- 
рите и експлоатираните стоят на различни полюси в 
обществото. Първите са заинтересовани да запазят и 
утвърдят системата на експлоатация, да увековечат 
своите привилегии, а вторите — да ликвидират експлоа-
тацията и потисничеството. Поради това класовата бор-
ба в класово-антагонистичното общество е закономерно 
явление. Тя произтича от положението на класите в 
производството, от цялата тяхна жизнена обстановка.

Няма сила, която да отстрани, да „отмени“ борбата 
на класите, да установи „класов мир“, за който с тако-
ва усърдие говорят идеолозите на експлоататоритс. Те 
с всички средства се мъчат да докажат, че в капитали-
стическото общество няма класи и класова борба. Но 
доколкото под натиска на фактите те са принудени да 
признаят наличието на класова борба, те я представят 
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в съвсем погрешна светлина. В класовата борба те виж-
дат задържаща, консервативна сила, а в класовото сът-
рудничество — най-благоприятния фактор на обществе-
ния прогрес. Това схващане изопачава действителната 
роля на класовата борба в историческото развитие, про-
тиворечи на целия опит, натрупан от прогресивните си-
ли. Няма и не може да има прогрес там, където експло-
атираната класа се примирява със своето робско по-
ложение и не води решителна борба за своето освобож-
дение. Теориите за класов мир, упорито проповядвани 
от дясната социалдемокрация и ревизионистите, задър-
жат развитието на класовата борба, пречат на класо- 
осъзнаването на работическата класа.

Класовата борба е главният двигател на прогреса, 
основна движеща сила на развитието. Борбата на потис-
натите и експлоатираните класи ускорява развитието на 
всички страни на обществения живот. Тя тласка собст-
вениците, особено в капиталистическото общество, да 
усъвършеиствуват оръдията за производство, да модер-
низират производството, да ускоряват техническия про-
грес. Тя ускорява гибелта на старите, отживели вре-
мето си обществени формации, съдействува за победата 
иа новите обществени отношения. Класовата борба е 
неотделима от социалната революция.

Съществуването на класи (L коренно противополож- 
нкГинте£есЙ 0Т5сновата за възникването j[à политически5* 

2^ГтПУрт1П1^й~н5 политическите борби вуТГасовоацт^гсь 
Тпстч£чТюТггзЯУщество. Т1олитйческите партии изразяват 
интересите на съответните класи и слоеве в обществото 
и обединяват най-активната част от тях. Партията орга-
низира класата, целенасочва нейната борба, дава за-
вършен израз на нейните тежнения и стремежи. Поради 
това в класовото общество, особено при капитализма, 
борбата на класите е неотделима от политическата бор-
ба, от борбата между партиите — представителки на 
различните класи в обществото.

Политическите партии на реакционните класи скри-
ват своята връзка със съответните класи, представят 
себе си изразителни на цялото общество. Но в хода на 
общественото развитие все по-ясно изпъква зависимост-
та на партиите от класите, ролята на политическите 
партии като изразители и защитници на определени 
класови интереси и цели. Разбулвайки действителната 
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същност на партиите в капиталистическото общество, 
комунистическата партия открито провъзгласява своя-
та цел — да служи на работническата класа, да ръко-
води нейната борба за освобождение от експлоатацията 
и политическия гнет.

Пролетариатът е гробокопач на капитализма. На 
него историята е възложила историческата мисия да 
освободи човечеството от експлоатацията и потисничест-
вото и да изгради най-справедливото човешко общест-
во — комунизма. Тази световноисторическа роля на 
пролетариата не е случайно явление. Тя произтича от 
неговото място в капиталистическото общество.

Форми на класовата борба на пролетариата

Пролетариатът наред с буржоазията е осиовна класа 
па капиталистическото общество. Но за разлика от бур-
жоазията той е лишен от средствата за поризводство и 
е принуден да продава своята работна сила, за да оси-
гури съществуването ей. В хода на развитието на капи-
талистическото общество пролетариатът непрекъснато 
нараства числено в резултат на разоряване на дребни-
те производители от града и селото. Пролетариатът е 
най-решителен борец против експлоатацията и потисни-
чеството, истински изразител на интересите на всички 
трудещи се. Затова той стои начело на революционната 
борба против капитализма, води след себе си всички 
трудещи се слоеве от обществото: бедните и средните 
селяни, народната интелигенция, служещите и т. н. 
Въоръжен с научна марксистко-ленинска идеология, ръ-
ководен от комунистическата партия, пролетариатът на-
сочва борбата на всички трудещи се към крайната 
цел — изграждането на комунистическото общество.

.еБорбада на пролетариата против капитализма се 
^осъществява в три  главни ^Еорми — иконоМичссК<у по-< 
"лЯПяеСКГ и идеоЛбТйЧЯ.Ка. Исторически~първата"фор" 
"йа на клЛиина ГЯ"“борба еТГкономическата борба. Ней-
ната същност се изразява в защита на материалните 
икономически • интереси на пролетариата. Жестоко екс-
плоатиран от капиталистите, пролетиратът се бори за 
увеличаване на работната заплата, намаляване на ра-
ботния ден и т. н. Икономическата борба сплотява ра-
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ботниците, помага им да осъзнаят своята сила и исто-
рическата си мисия. Затова икономическата борба за-
кономерно прераства в политическа — в борбата за 
унищожаване на самата система на експлоатация на 
човек от човека, за изграждане на социалистическото 
общество. Идеологическата форма на класова борба 
се изразява в борбата против буржоазната идеология, 
за преодоляване на идейното влияние на буржоазията.

Основната и най-важна форма на класовата борба 
е политическата борба, защото само по пътя на непри-
миримата борба против политическото господство иа 
буржоазията може да се унищожи капитализмът, да се 
освободят пролетариатът и всички трудещи се, да се 
изгради комунистическото общество. В политическата 
борба работническата класа използува най-различни 
методи: стачки, демонстрации, дейност в парламента 
и пр. За да бъде успешна нейната борба, работническа-
та класа трябва да владее всички форми, мирни и на-
силствени, парламентарни и извънпарламентарни.

Изострянето на класовата борба при капитализма е 
естествено и неизбежно явление. То произтича от кон-
фликта между производителните сили и производствени-
те отношения, от реакционната политика на буржоазия-
та. То говори недвусмислено, че експлоататорските кла-
си трябва да бъдат унищожени и да се изгради ново, 
безкласово общество.

Унищожаване на класите

Научен, марксистки отговор иа въпроса за съдържание-
то на процеса на унищожаване на класите даде Ленин. 
цДа_се унищожат-класите -^-казва Ленин — това зна ч и 
да се поставят всички граждани в еднакво> отшшГегплГ

_към средствата за производствоТП1
ва значи — всинки граждани, да имат еднакъв достъп 

_ да ра^у^дт с п<?шествените средства за про"гр^™п. на 
■^обществената зеля на обществените фабРшииц^нД,_

Премахването на класите е'сложен и продължите-
лен процес, който обхваща цяла историческа епоха. Пър-
ва крачка в тази насока е унищожаването на експлоата-
торските класи — капиталистите, селските експлоата- 
тори, помешчиците (там, където съществуват). Това 
става в хода на упорита и ожесточена класова борба.
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£ледунищожаванетона буржоазията работциче£^ 
^afÉJ^ôaj^ecTaBa да/бъде -пролетариат,. JÜÇr. класа< 
лишена от собственост, защото в нейни ръце, в ръцете 
на целия народ се съсредоточават основните средства 
за производство — фабриките, мините, електростанции-
те, средствата за съобщение и др. Настъпват дълбоки 
промени и в живота на селяните. С победата на коо-
перативния строй те се превръщат в единна социалис-
тическа класа, която успешно изгражда социалисти-
ческия строй в село. Интелигенцията се свързва тясно 
с работниците и селяните и се превръща във важен 
фактор за прогрес във всички области на живота на co 
циалистическото общество. На основата иа всички тези 
изменения изчезва класовият антагонизъм, характерен 
например за капитализма, и се изгражда социално-по-
литическо и идейно единство па трудещите се под ръ-
ководството на комунистическата партия.

Но и при социализма има известни социално-класо-
ви различия. Така например работническата класа е 
свързана с общонародната форма на собственост, а 
класата на селяните-кооператори — с груповата, коо 
перагивната форма на собственост. Запазват се и някои 
съществени различия — между умствения и физичес-
кия труд, във формата и размера на доходите, които 
отделните категории трудещи се получават. Тези раз-
личия са неизбежни за низшата фаза иа комунизма, 
свързани са с недостатъчната степен на развитие на 
производителните сили и на обществените отношения.

В етапа на изграждане па развито социалистическо 
общество сближаването на класите протича с ускорени 
темпове. Ролята на работническата класа като главна 
производителна сила и като ръководна класа в общест-
вото продължава да расте. Различията между работни-
ческата класа и класата на селяните-кооператори до 
голяма степен се преодоляват. Значително се увелича-
ва ролята и значението на интелигенцията. Ускорява 
се процесът на преодоляване на съществените разли-
чия между хората на физическия и хората на умстве-
ния труд. „Различията между обществените класи н 
групи намаляват дотолкова, че по своята социална 
структура социалистическото общество застава пред 
прага на социалната еднородност/4 (Из Програмата 
на БКП)

Ю. Основи на комунизма 143



В постепенния преход към висшата .фаза на: кому-
нистическото общество се създават условия за пълно 
сближаване на работниците, селяните и интелигенцията 
и преодоляване на различията' между тях. На опреде-
лена степен от развитието на обществото двете форми 
на социалистическата собственост — общонародната и 
кооперативната, ще се слеят в единна комунистическа 
форма па собственост и следователно ще изчезне основ-
ното социално различие между работниците и селяните. 
Гигантският ръст на производителните сили ще даде 
възможност да се премине към комунистическия прин-
цип на разпределение — „от всекиго според способ-
ностите, на всекиго според потребностите“. А когато 
обществото достигне още по-висока степен на разви-
тие, физическият и умственият труд ще престанат да 
бъдат самостоятелни сфери на човешката дейност, ще 
се съединят органически в трудовата дейност на тру-
жениците на комунистическото общество.

Изграждането на безкласово комунистическо об-
щество. ще бъде най-великият триумф на борбата на 
работническата класа, тържество на нейния велик 
идеал

Въпроси и задачи

1. Анализирайте Лениновото определение на понятието класа.
2. Защо класите непрекъснато воюват помежду си? Каква е роля-

та на политическите партии в класовата борба?
3. Кон са основните форми па класовата борба на пролетариата? 

Каква е крайната цел иа класовата борба?

ДЪРЖАВА И РЕВОЛЮЦИЯ

Държавата е политическа организация на икономичес-
ки господствуващата класа« орган за политическо гос-
подство на една обществена класа над другите. Дър-
жавата е най-важната съставна част от надстройката 
на обществото. Нейното съществуване и дейност отра-
зяват най-пряко и в кондензирана форма икономичес-
ките потребности и интереси на господствуващата кла-
са в обществото.
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Функции и органи на държавата в класовото общество

Държавата не е съществувала вечно. Имало е време, 
когато обществото е минавало и без нея. Хората не са 
имали понятие за държава и държавна власт, не са 
познавали господството и подчинението, неравенството 
и неправдата. Това време е епохата на първобитното 
комунистическо общество. С появата на общественото 
разделение на труда и с развитието на производител-
ните сили единното безкласово общество се е разпад-
нало на класи, враждебно настроени една към друга. 
При тези условия възниква историческата необходимост 
от създаване на държавата — особен орган за потиска-
не, за осигуряване господството па експлоататорите над 
експлоатираните.

Същността па държавата като орган на господству-
ващата класа най-пълно се проявява в нейните основ-
ни функции. Главната функция на експлоататорската 
държава е защитата на експлоататорския строй, борба-
та против експлоатираното мнозинство. Стремежът да 
държи в подчинение и покорност широките народни ма-
си е основното съдържание на дейността на робовла-
делската, феодалната и буржоазната държава. Екс-
плоататорската държава има още една, втора функ-
ция — да разширява своята територия в интерес на гос-
подствуващата класа за сметка на територията на дру-
гите държави или да защищава своята територия от 
други държави. В продължение на целия период от 
съществуването на класовото общество и на експлоа-
таторската държава са се водили много войни като из-
раз па завоевателните стремежи на експлоататорските 
класи.

Между вътрешната и външната функция на държа-
вата има тясна връзка и взаимна зависимост. Каквато 
с класата, заемаща господствуващо място в дадено 
общество, такава е и нейната вътрешна и външна по-
литика. Реакционната външна политика на империалис-
тическите държави например произтича от историчес-
кото място, от безперспективността на буржоазията 
като класа.

Заменянето на родовата организация с държавна 
не е станало и не е могло да стане изведнъж. То е про-
дължило стотици години. Отначало насилието се е 
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осъществявало от органите на управление на рода. 
Последните постепенно попадат в ръцете на родовата 
аристокрация и робовладелците. В епохата на разло-
жението на рода общото събрание на всички мъже-во-
ини, макар и да оставало да съществува, постепенно 
загубило своята роля на върховен господар па съдби-
ните на рода. На негово място се издигнал аристокра-
тическият съвет, който решавал обществените дела в 
угода на богатите. В редица страни, например в Гър-
ция и Рим, заемането на длъжности в държавния апа-
рат станало привилегия на имотните слоеве от населе-
нието. Племенните вождове постепенно се превърнали 
в царе и царската власт станала наследствена.

Възникването на държавата с нейните пови, непоз-
нати на рода, функции изисквало създаването иа спе-
циални въоръжени органи за насилие, като полиция и 
войска, различни учреждения за принуда, като съди-
лища, затвори и др. Постоянната войска и полицията 
са били винаги главната опора, главните оръдия, които 
държавната власт е използувала в борбата си против 
трудещите се. Колкото повече се изостряли класовите 
противоречия, толкова по-голяма роля започнала да 
играе държавата. В продължение на векове и хилядо-
летия експлоататорите все повече и повече са усъвър- 
шенствували държавната машина за насилие, укрепва-
ли апарата и органите, с помощта на които са държе- 
ли в подчинение народните маси. И не могло да бъде 
другояче. Без постоянното укрепване на държавната 
власт, на нейния апарат за насилие шепата експлоата- 
тори и потисници не биха могли да поддържат своето 
господство, да експлоатират безнаказано и да угнетя-
ват мнозинството от хората.

В историята са известни различни типове държавих 
робовладелски, феодални, капиталистически и качестве-
но нов тип — социалистически. Типът на държавата се 
определя от характера на господствуващата класа.

В рамките на даден тип държава има разнообраз-
ни форми на управление. Формите на управление на 
робовладелския тип държава са робовладелската де-
мокрация и робовладелската аристокрация, робовла-
делската република и монархията; на феодалния тип — 
феодалната монархия и републиката (която се сре-
ща рядко); на буржоазния тип — буржоазната кон-
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ституционна монархия, буржоазно-демократическата 
република, тоталитарната1 фашистка държава и др.

Демокрацията на буржоазната държава до голяма 
степен е фиктивна, защото узаконява и защищава екс-
плоатацията на наемния труд и изключва широките на-
родни маси от решаващо участие в държавните дела. 
И най-„демократичните“ буржоазни държави нямат и пе 
могат да имат друга природа и основна задача освен 
да потискат трудещите се маси. Съвременните буржоаз-
ни държави не са нищо друго освен политически орга-
ни па капиталистическата експлоататорска класа. С 
насилие и демагогия, с бич и религиозни проповеди те 
служат на своя създател и върховен господар — кла-
сата иа капиталистите.

Нито израсналата от родовия строй робовладелска 
държава, нито държавата при феодализма и капита-
лизма е орган за примиряване на класите. Експлоата- 
торската държава винаги е била орган за класово 
господство, орган за потискане на една класа от друга. 
Наистина държавата създава „ред“, прави по-умерени 
стълкновенията между класите. Но този ред не озна-
чава, че противоречията между класите са притъпени. 
Напротив, те стават още по-остри и непримирими. За-
щото към икономическото потисничество се прибавя пов 
вид потисничество — политическото.

С появата на държавата като орган на господство-
то на експлоататорите възникнала необходимостта от 
нови форми и средства за урегулиране на отношенията 
между хората. В докласовото общество хората урежда-
ли своите отношения с помощта на традициите и обича-
ите, предавани от поколение на поколение. С появата 
на класите и на отношенията па господство и подчи-
нение наследяваните от миналите епохи социални нор-
ми станали вече недостатъчни, за да се урегулнрват от-
ношенията на хората. Понятията за добро и зло, за 
справедливо и несправедливо станали различни за раз-
личните класи. Тогава възникнало правото. То пред-
ставлява съвкупност от писани норми и правила за от-
ношенията между хората. Но за разлика от обичаите и 
традициите при първобитното общество то има прину-
дителен характер. Правото не е израз на общата воля,

* Тоталитарен — диктаторски.

149



а на издигнатата в закон воля на господствуващата 
класа. Със своите органи за насилие държавата при-
нуждава експлоатираните и потиснатите маси да изпъл-
няват законите. Главна грижа иа правото още с него-
вото възникване е да укрепва и охранява частната соб-
ственост като източник иа икономическата и политиче-
ската мощ иа експлоататорите. Такъв характер са има-
ли законите на Солон в древна Гърция, Крумовото за-
конодателство в България и други. Конституциите на 
съвременните буржоазни държави освещават и охра-
няват частната собственост и експлоатацията на човек 
от човека.

С победата на социалистическата революция се съз-
дава коренно нов тип държава — диктатура на проле-
тариата. Социалистическата държава е по новому дик- 
таторска — за експлоататорите и враговете иа социа-
лизма, и по новому демократическа — за трудещите се 
народни маси. Демократическата същност на социали-
стическата държава с всяка крачка от нейното разви-
тие все повече се утвърждава. Главни задачи на социа-
листическата държава са: да смаже съпротивата на 
съборените от власт класи, да защити пролетарската 
революция от външни врагове, да унищожи експлоата-
цията и националния гнет, да укрепи съюза между ра-
ботническата класа и трудещите се селяни, да органи-
зира изграждането на социалистическото и комунисти-
ческото общество, да възпитава трудещите се в духа 
на социализма.

Държавата ще изчезне при комунизма. Изпълнява-
ните от нея функции постепенно ще загубят политиче-
ския си характер и ще се превърнат в непосредствено 
самоуправление на обществото, на народа.

Ние вече знаем, че стъпалата на обществения прог-
рес са закономерно следващите една. след друга об-
ществено-икономически формации: първобитнообщин- 
ният строй, робовладелският строй, феодализмът, ка-
питализмът и социализмът. В съвременната епоха се 
извършва световноисторически преход от капиталисти-
ческата към социалистическата обществена формация. 
Естествено възниква въпросът: Как се извършва пре-
ходът от един към друг, по-висш обществен строй?

Създателите на научната теория за общественото 
развитие Маркс и Енгелс първи дадоха правилен отго- 
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вор и на този въпрос. Те показаха, че преходът от една 
към друга, по-висша обществена формация се извърш-
ва по пътя на социалната революция.

Социалната революция — закономерно явление 
в класово-антагонистичното общество

Социалната революция е дълбок, радикален пре-
врат във всички области на обществения живот: в ико-
номическия строй, в политическата организация на 
рбществото, в неговата идеология и култура и т. и. 
Така например с победата на буржоазната революция 
се премахнаха феодалните и се утвърдиха капиталис-
тическите производствени отношения. Феодалната кла-
са и нейното господство бяха унищожени, утвърди се 
политическата власт на буржоазията, отхвърлена беше 
феодалната идеология и господствуващо място в идей-
ния живот на обществото зае буржоазната идеология. 
Обществото направи голяма крачка напред в своето раз-
витие. Изобщо всяка социална революция ликвидира 
остарелия строй и утвърждава господството на нов об-
ществен строй. Затова Маркс с пълно право нарича 
социалната революция локомотив на историята.

Най-дълбока причина за социалната революция 
представлява конфликтът между остарелите производ-
ствени отношения и развиващите се производителни 
сили. Такъв конфликт неизбежно възниква на опреде-
лен етап от развитието на класово-антагонистичните 
обществени формации.

Щом като причините на социалната революция се 
съдържат в начина на производството, във взаимоотно-
шенията между неговите две основни страни — произ-
водителните сили и производствените отношения, тя не 
е и не може да бъде резултат на „подстрекателство“, 
на хрумвания и капризи на хората. Тя не може да се 
„внесе“ или „изнесе“, да се „диктува“ или „назначава“. 
Социалната революция е дело иа народа, на прогресив-
ните класи, които в хода на революционната борба 
стават повече или по-малко съзнателни изразители нз 
историческата необходимост да се ликвидират реакци-
онните производствени отношения и свързаните с тях 
политически институти и учреждения.
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Но даже тогава, когато негодността на дадени про-
изводствени отношения е очевидна за всички, класата- 
носител на тези отношения не се отказва доброволно 
от своето господство. С всички сили и средства тя се 
стреми да увековечи господствуващото си положение в 
обществото, да задържи и укрепи остарелите реакци-
онни производствени отношения. Това тя прави главно 
с помощта на държавата. При тези условия разреша-
ването на противоречието между производителните си-
ли и производствените отношения може да стане само 
чрез изтръгване на политическата власт от ръцете на 
реакционната класа. Ето защо въпросът за властта е 
основен въпрос на всяка социална революция.

Социалната революция може да победи само при 
наличието на определени обективни условия, съвкуп-
ността от които се нарича революционна ситуация. По 
време на революционната ситуация настъпва икономи-
ческа, политическа и духовна криза на даденото об-
щество. Главните проявления на тази криза са: невъз-
можността на господствуващите класи да запазят в 
неизменен вид своето господство и нежеланието на по-
тиснатите класи да живеят по старому; крайно изостря-
не на нуждите и бедствията на потиснатите класи; 
значително повишаване на тяхната активност. При съв-
ременните условия революционна ситуация може да се 
създаде и когато господствуващата класа провежда 
реакционен външнополитически курс.

Ярък пример на революционна ситуация представ-
ляваше положението в нашата страна в последните 
месеци преди победата на Деветосептемврийското въс-
тание. Изправени на края на пропастта, фашистките 
управници се опитаха да продължат своето господство 
чрез провеждане на политика на лавиране. Правителст-
вото на Багрянов, дошло на власт на 1. VI. 1944 г., с 
демагогски декларации се опита да създаде илюзия, че 
прави всичко възможно да изведе България от войната. 
Демагогията беше оръжието и на следващото прави-
телство на Муравиев. Народните маси се намираха в 
тежко икономическо положение: цените неудържимо 
растяха, левът непрестанно се обезценяваше. В стра-
ната съществуваше мощно антифашистко съпротиви-
телно движение, ползуващо се с подкрепата на огром-
ното мнозинство от работниците, бедните и средните 
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селяни, дребните занаятчии и други прогресивни и пат-
риотични елементи. При тези условия крахът на стария 
банкрутирал режим стана неизбежен. Победата на Де- 
ветосептемврийското въстание бе израз на тази истори-
ческа необходимост.

Наличието на революционна ситуация е главното, 
но не и единствено условие за победата на социалната 
революция. В историята са известни много случаи, ко-
гато е била налице революционна ситуация, но рево-
люции не е имало. Така например в много страни в 
Европа след Първата световна война се създадоха 
всички необходими обективни условия за победата на 
социалистическата революция. Но революцията не мо-
жа да победи. Главната причина за това беше липсата 
на достатъчно зрели и опитни марксистко-ленински 
партии, които да застанат начело на революционното 
движение и да ръководят неговите борби. Оттук след-
ва, че субективният фактор играе също важна роля в 
революцията.

Социалните революции се различават по своя ха-
рактер и по движещите ги сили. Характерът и типът на 
революцията се определя от това, коя класа я ръково-
ди и след победата става господствуваща, какви про-
изводствени отношения се установяват в резултат на 
нейното извършване. Революцията, която изтръгва по-
литическата власт от ръцете на феодалната класа, 
унищожава феодалните производствени отношения и 
утвърждава господството на буржоазията (например 
Френската буржоазна революция от 1789 — 1794 г.), 
по характера си е буржоазна революция.

Движещите сили на революцията са онези общест-
вени класи и сили, които извършват революционния 
преврат. Във всяка революция една от класите играе 
ролята на хегемон (ръководител), който води след себе 
си всички потиснати и експлоатирани социални групи. 
При различните условия в една и съща по характер 
революция ролята на хегемон могат да изпълняват 
различни класи. Така например в епохата на разложе-
нието на феодалния строй хегемон на буржоазната ре-
волюция е била буржоазията, в епохата на империализ-
ма там, където пролетариатът съумее да застане 
начело на революционната борба, се създават условия 
буржоазнодемократическата революция под ръководст-
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вото на пролетариата да реши задачите на буржоаз-
ната революция и да прерасне в социалистическа, да 
доведе до победата на социализма.

въпроси:

1. По какво държавата се отличава от родовата организация на 
обществото?

2. Кои са основните функции па държавата?
3. Каква с същността па социалната революция?

ИСТОРИЧЕСКА НЕОБХОДИМОСТ И СЪЗНАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
НА ХОРАТА. РОЛЯТА НА НАРОДНИТЕ МАСИ 
И НА ЛИЧНОСТТА В ИСТОРИЯТА

Ако съпоставим природата и обществото и анализираме 
развитието им, непременно ще забележим една същест-
вена разлика между тях. В природата си въздейству- 
ват една на друга слепи, безсъзнателни сили. Никаква 
желана, съзнателна цел не съществува в нищо от оно-
ва, което се извършва в природата. Напротив, в исто-
рията на обществото, подчертава Фр. Енгелс, действу-
ващите лица са само хора, които са надарени със 
съзнание, действуват обмислено или под влиянието 
на своите страсти, работят с оглед на определена цел.

От тази съпоставка логично възниква въпросът: съ-
ществува ли историческа необходимост и ако същест-
вува, какво е нейното отношение към съзнателната 
дейност на хората?

Историческа необходимост и съзнателна 
децност на хората

Научният отговор на този въпрос, изработен от класи-
ците па марксизма-ленинизма, гласи: да, историческа 
необходимост съществува и тя обуславя границите на 
съзнателната дейност на хората. Но и при наличието 
на историческа необходимост хората не са пасивни 
зрители на историческия процес. Извън тяхната дейност 
е немислим нито общественият живот, нито социалният 
прогрес. Дейността на хората представлява необходимо 
условие за функциониране на обективната социална 
необходимост.
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Историческата необходимост се проявява в обектив-
ния ход на историята, който не зависи от волята и 
желанията на хората. Хората съзнателно преследват 
определени цели. Но много често възникват последици, 
съвсем различни от желаните. Така например робите 
са се борили против робовладелския строй в името на 
първобитното равенство между хората. Но в резултат 
на робските въстания и гибелта на робовладелския 
строй се формира по-висш обществен строй — феода-
лизмът, който няма нищо общо със социалните идеали 
на въстанали'Л роби.

Като анализира реалния исторически процес, Фр. 
Енгелс стига до основния теоретически извод: „Какъвто 
и да е ходът на историята, хората я правят така: все-
ки от тях преследва своите собствени, съзнателно же-
лани цели, а резултантната от това множество действу-
ващи в различни посоки воли и от техните многообраз-
ни въздействия върху външния свят е именно исто-
рията.“

Наличието на историческа закономерност, на обек-
тивни закони за развитие на обществото не е пречка 
за съзнателната, свободна дейност на хората. Общест-
вената необходимост действува сляпо, стихийно дото-
гава, докато не е опозната, докато хората не се съоб-
разяват с нейните изисквания. Обратно, тогава, когато 
хората опознаят обективните социални закони и дейст-
вуват в съгласие с тях, те могат да окажат решава-
що въздействие върху историческия процес, да ускорят 
неговото протичане.

Използуването на историческата необходимост за 
целите на прогреса се извършва от прогресивните кла-
си, в наше време — преди всичко от пролетариата и 
неговия марксистко-ленински авангард — комунистиче-
ската партия. Познаването на историческата законо-
мерност даде и дава възможност па трудещите се, ръко-
водени от комунистическата партия, да преобразуват 
обществото, да преодоляват социалните антагонизми, 
да изграждат строй на свободни и всестранно развити 
личности.

За да се вникне по-дълбоко в диалектиката на ис-
торическата необходимост и съзнателната дейност на 
хората, трябва да се анализира ролята на личността 
и на народните маси в историческия процес.
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Народът — творец на историята

Предмарксовата и съвременната буржоазна философия 
отрича или силно принизява ролята на народните маси 
в историята. Това е един от нейните основни недоста-
тъци. От съвременните буржоазни теории лъха открита 
или прикрита ненавист към народа и страх от него.

Според представителите на субективно-идеалисти- 
ческото схващане творец на историята е личността. На-
родът е пасивна, инертна сила, нещо безлико и неспо-
собно за самостоятелно историческо творчество. В най- 
добрия случай народът е само неосъзнат изпълнител 
на волята на великите хора, глина в творческите ръце 
на „героите“, поредица от нули, които стават сила са-
мо тогава, когато пред тях застане „критически мисле-
щата единица“. Към това схващане са се придържали 
младохегелианците в Германия, руските народници и 
др. В епохата на империализма то се развива от нем-
ските реакционни философи Шопенхауер и Ницше, от 
редица реакционни философи в САЩ и в други импе-
риалистически страни. Учението на Ницше стана по- 
късно теоретична основа и оправдание на фашистката 
практика, която култивираше в немците робската пси-
хика, изразена в думите „фюрерът знае/.

Съществува и второ, обективно-идеалистическо схва-
щане. Според неговите представители животът и раз-
витието на обществото е резултат на божествено предо-
пределение, на сляпа съдба. Нито народът, нито от-
делната личност според тях не може да измени нещо в 
строго определения ход на събитията. Същността пато-
ва реакционно учение е изразена в максимата „Човек 
предполага, бог разполага“.

Както субективно-идеалистическото, така и фата-
листичното2 схващане имат реакционен смисъл и зна-
чение. Като принизява ролята на народните маси, всяко 
едно от тях по свой начин служи на експлоататорите, 
цели да направи трудещите се послушно оръдие на 
тяхната политика.

След дълбок анализ на процеса на историческото 
развитие класиците на марксизма-ленинизма научно 
доказаха, че истински творец на историята е не отдел-

2 Фатум (от лат. fatum) — съдба, неизбежност.
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ната личност, а народът. Народът според марксистко- 
ленинската философия е исторически изменяща се 
общност от социални групи с различна класова струк-
тура, в която се включват тези слоеве и класи, които 
по своето обективно положение са способни да участ-
вуват в решаването на задачите на прогресивното раз-
витие на обществото. Като главна производителна си-
ла трудещите се играят решаваща роля в основната 
област на човешкия живот — материалното производ-
ство. Когато назрее конфликтът между производител-
ните сили и остарелите производствени отношения, 
народът преодолява съпротивата па експлоататорските 
класи, унищожава реакционните учреждения и институ-
ти, извършва социална революция. При това колкото 
по-широки народни маси съзнателно и активно участ-
вуват в революцията, толкова по-дълбоки революционни 
преобразования назряват в обществото, толкова по- 
дълбоко е тяхното въздействие върху историческото 
развитие. Народът играе решаваща роля и в развитие-
то на духовната култура йа обществото. Създаденото от 
него литературно, песенно и друго художествено твор-
чество е непресъхващ извор на духовни ценности. На-
родът, по думите на Горки, е първият по време, красота 
и гениалност на своето творчество философ и поет.

Ролята на народните маси не е неизменна па раз-
личните стъпала на общественото развитие. Закон на 
общественото развитие е непрекъснатото нарастване 
на съзнателната творческа активност на народа като 
творец на историята. С всяка крачка напред в истори-
ческото развитие народните маси играят все по-голяма 
роля, все по-съзнателно и целеустремено участвуват в 
изменението на общественото устройство. На ка-
чествено нов етап се издига ролята иа народните маси 
при социализма и комунизма.

Социализмът е такова общество, което не може да 
се изгради без народните маси, без тяхното най-актив-
но въвличане в производството, в ръководството на 
обществено-политическия живот, без приобщаването 
им към културата. Социализмът — казва Ленин — мо-
же да бъде построен само тогава, когато десеторно и 
стократно по-широки маси, отколкото преди, започнат 
да изграждат държавата, да изграждат новия стопан-
ски живот. Ролята на народните маси като творци на 

157



историята особено много нараства в периода на из-
граждане на развито социалистическо общество.

Личността — активна сила в борбата
за социален прогрес

Като признава решаващата роля на народните маси в 
историческото развитие, марксизмът-ленинизмът не от-
рича ролята и значението па отделната личност в жи-
вота на обществото. Личността не е всемогъща и все-
силна, тя не може да спре или да измени обективния 
ход на историческия процес. Но тя оказва по-голямо 
или по-малко ускоряващо или забавящо въздействие 
върху развоя на определени събития, върху хода и 
резултатите на борбата на определена класа.

В историята е имало много изтъкнати обществени 
дейци. Всеки един от тях така или иначе е оказал 
влияние върху обществено-историческото развитие. Но 
велики са само онези исторически дейци, които внасят 
най-голям принос в обществения прогрес, в развитието 
на науката и културата. Палачите и мракобесниците, 
душителите на прогресивната мисъл, авантюристите и 
мизантропите3 не са и не могат да бъдат велики исто-
рически личности.

„Великият човек — казва Плеханов — е именно на- 
чинател, защото той вижда по-далеч от другите и иска 
по-силно от другите. Той решава научните задачи, по-
ставени на дневен ред от предидещия ход на умственото 
развитие на човечеството; той посочва новите общест-
вени нужди, създадени от предидещото развитие на об-
ществените отношения, той поема върху себе си ини-
циативата за задоволяване на тези нужди. Той е герой. 
Герой не в смисъл, че може да спре или измени 
естествения ход на нещата, а в смисъл, че неговата дей-
ност е съзнателен и свободен израз на този необходим 
и безсъзнателен ход. В това е цялото негово значение, 
в това е цялата негова сила.“

Силата на въздействието на дадена историческа 
личност върху общественото развитие се определя не 
само от нейните лични качества (знания, опит, органи-

8 Мизантроп — човекомразец.
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заторски способности, морално-волеви черти и т. н.), 
а и от характера на епохата, в която тя живее, от кла-
сата, чиито интереси тя защищава. Работническата кла-
са, на която историята възложи мисията да освободи 
човечеството от социален гнет, се нуждае от титани на 
мисълта и делото и тя ражда такива титани.

Историческа мисия изпълняват ръководителите на 
работническата класа, на комунистическото движение. 
Тяхното значение се състои преди всичко в това, че те 
изработват и формулират политиката на работничес-
ката класа, на партията и на социалистическата държа-
ва и стават организатори на борбите и труда на наро-
да. Творческият марксистко-ленински подход към 
събитията дава възможност на ръководителите на ко-
мунистическото движение да виждат по-далеч от дру-
гите, да поставят за разрешение назрелите въпроси на 
обществено-политическото развитие: те страстно и не-
примиримо воюват за победата на новото в живота, 
за преодоляване на всички пречки по пътя па социа-
лизма и комунизма, убеждават и повеждат след себе 
си партията, класата, целия народ за решаване на обек-
тивно назрелите исторически задачи. Ненадминат об-
разец на комунистически ръководители са великите 
вождове на пролетариата от цял свят Mapxç, Енгелс и 
Ленин, геният на които озарява пътя на цялото чове-
чество към комунизма.

Създателите на научния комунизъм показаха не-
състоятелността и вредността на възгледите, които при-
низяват или отричат значението на великите личности в 
историческото развитие. Фр. Енгелс подложи на унищо-
жителна критика анархистките4 нападки против ролята 
на авторитета. Авторитетът и свързаното с него подчи-
нение — казва Енгелс — е необходим на всяка общест-
вена организация. Без него съвременното производство, 
-което се отличава с висока концентрация и с наличие 
на сложни икономически връзки между отделните ико-
номически клонове, между отделните отрасли и пред-
приятия, е невъзможно. Авторитетът на ръководителя 
е абсолютно необходим и за извършване на социална-
та революция. Само партията, строго централизирана и 

4 Анархист — привърженик на безвластие™, враждебно от-
насящ се към всяка власт, в това число и към диктатурата иа 
пролетариата.
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единна, с опитни и авторитетни ръководители може да 
изпълни своята мисия на ръководител ’на трудещите се 
в борбата за победата на социалистическата револю-
ция. В. И. Ленин нарича смешна безсмислица противо-
поставянето на диктатурата на пролетариата на измис-
лената от т. нар. „леви комунисти“ „диктатура на 
вождовете“. „Политическите партии — казва Ленин — 
като общо правило се управляват от повече или по- 
малко устойчиви групи от най-авторитетните, влиятел-
ните, опитните, избрани на най-отговорните длъжности 
лица, наречени водачи. Всичко това е азбука.“ Отри-
чането на ролята на партията и на партийните ръко-
водители според Ленин е „равносилно на пълно раз-
оръжаване в полза на буржоазията“.

Силата на авторитетния ръководител от ленински 
тип е в колективното ръководство, в колегиалното ре-
шаване на всички принципни въпроси на партийната 
политика. Колективното обсъждане и решаване на 
въпросите предпазва партията от допускане на греш-
ки, осигурява правилно ръководство в изграждането 
на социализма и комунизма. Но принципът на колек- 
тивността на ръководството не омаловажава ролята и 
значението на отделния ръководител. Работейки в най- 
тясна връзка с партията и народа, отделният ръководи-
тел може да даде огромен принос в делото на кому-
низма.

Закономерност на социалистическото и комунисти-
ческото строителство е непрекъснатото нарастване на 
ръководната роля на партията. Това изисква да се усъ- 
вършенствува квалификацията на ръководните кадри, 
да се повишават техните политически, икономически и 
организационни знания и опит. Животът поставя еже-
дневно нови, повишени изисквания към големите и мал-
ките ръководители. Да отговори на тези изисквания, 
да служи всеотдайно на народа, на делото на кому-
низма — такова е най-висшето задължение на ръко-
водния деец в социалистическото общество.
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Въпроси:

1. Какво е отношението между историческата необходимост и съз-
нателната дейност на хората?

2. Каква е ролята на народните маси в строителството па социа-
лизма и комунизма?

3. Кога отделната личност може да играе голяма положителна 
роля в историята?

ФОРМИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ

С понятието обществено съзнание се означава целият 
духовен живот на обществото. Главната съставка на 
общественото съзнание е идеологията — политическите, 
правните, моралните, художествените, философските и 
религиозните възгледи. Към духовния живот се отнася 
и социалната психика, чувствата и настроенията на 
хората, общественото мнение и пр. Природните и 
техническите науки, макар и да не отразяват пряко 
общественото битие, също принадлежат към обществе-
ното съзнание. В тях са систематизирани и обобщени 
знанията на хората за природата и нейните закони.

Същността на общественото съзнание се разкрива 
в исторически създалите се негови форми.

Наука

Науката е система от обективно верни, проверени от 
практиката знания за света, за процесите, протичащи 
в природата и обществото и тяхното отражение в ду-
ховния живот на хората. Изучавайки внимателно фак-
тите, тя се стреми да вникне в същността на нещата, 
да открие законите, които ги управляват. Колкото по- 
дълбоко научното познание отразява законите на реал-
ния свят, толкова по-голяма е неговата роля в живота 
на хората, толкова по-широки стават възможностите 
на човека да изменя и преобразува света.

С понятието наука се означава: процесът на изра-
ботване на научни знания; системата от проверени от 
практиката знания, които представляват обективна ис-
тина; отделната област на научното познание. Съвре-
менната наука е извънредно разклонена съвкупност от
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отделни научни дисциплини. Според някои класифика-
ции сега има повече от 2 хиляди отделни науки.

Науката не е плод на някаква чиста, социално не-
мотивирана любознателност. Основата, върху която тя 
възниква и се развива, е всестранната трудова и об-
ществена практика. В процеса на труда човек опозна-
ва фактите, овладява законите на природата. Всяка 
крачка напред в усъвършенствуването на производство-
то поставя нови задачи пред познанието. Основата на 
научното познание, стимулаторът на неговото развитие 
е обществената практика. Науката, така както и оста-
налите форми на общественото съзнание, е отражение 
на общественото битие.

Науката има два големи дяла — природознание и 
обществознание. Природните науки изучават законо-
мерностите на природата. Те са свързани пряко с раз-
витието на производителните сили. Като цяло те нямат 
класов и партиен характер. Обществените науки изу-
чават социалните процеси и явления, а последните са 
свързани с дейността и интересите на класите. Затова 
в класовото общество надкласова и надпартийна нау-
ка за обществото няма и не може да има. Възникване-
то на марксизма извърши дълбок преврат в общество- 
знанието. Науката за обществото е теоретичен израз 
на класовите интереси на пролетариата и едновременно 
носи и белезите на обективно, вярно знание. Това 
води до качествено изменение на ролята н социалната 
функция на обществените науки. Те се превръщат в 
научна основа на борбата за социализъм и комунизъм.

Социализмът и науката са неотделими. Колкото по-
вече се развива социалистическото общество, толкова 
по-силно се изявява необходимостта да се развива на-
учното познание и да се издига ролята му в управле-
нието на социалните процеси. „Партията си поставя за 
цел — се казва в приетата от Десетия конгрес Програ-
ма — развитието на науката да достигне равнище, при 
което цялата дейност — политическа, икономическа, 
идеологическа, възпитателна, управленческа и пр. — 
да се осъществява напълно върху научна основа, в съ-
ответствие. с марксистко-ленинската теория, с постиже-
нията на научно-техническата революция.“ За да из-
пълнява науката пълноценно тази своя важна социал-
на функция, трябва да се осъществяват комплексни 
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фундаментални и приложни изследвания върху крупни, 
с общонационално значение проблеми на развитието 
на производителните сили и на цялата система от об-
ществени отношения.

Религия

Религията е една от най-древните форми на обществе-
ното съзнание. Нейните първоначални корени трябва 
да се търсят в безсилието на човека пред редица при-
родни сили, в ограничеността на неговия опит и зна-
ние. По-късно с появата на класовото общество рели-
гията се задържа въпреки своята абсурдност и наив-
ност по силата на зависимостта и потиснатостта па 
човека от стихийното действие на обществените закони. 
Господствуващите класи я превръщат в оръжие за идей-
но и психологическо потискане на експлоатираните.

Религията подобно на философията, науката и пр. 
дава на човека система от представи за света. Но тези 
представи са илюзорни, фантастични, противоречат на 
опита на човешкото познание. Те дават невярна, изо-
пачена картина на света. Това ясно се вижда напри-
мер от християнската легенда за сътворението на све-
та, несъстоятелността на която аргументирано е дока-
зана от съвременната наука. Но колкото и фантастични 
да са, религиозните представи имат „земна“ основа — 
в тях е отразено безсилието па човека пред природата 
и обществото. Не бог създава човека, а човек създава 
бога, като му приписва онези качества, които той сам 
би искал да има: всесилие, непогрешимост и пр.

Религиозното съзнание включва в себе си наред с 
тези мнрогледни, идеологични моменти и съответни чув-
ства, настроения и пр., т. е. обществена психика. Гла-
вен институт, който защищава и пропагандира рели-
гията, с църквата.

Религията играе реакционна роля в живота на об-
ществото. Тя създава у хората фантастични представи, 
които им пречат да овладеят природните и обществени-
те закономерности. Тя им обещава „блажен живот“ на 
небето и насажда у тях покорност към нечовешките ус-
ловия на живот на земята, към експлоатацията и без- 
правието. Тази социална функция на религията е раз-

163



крита от Маркс и Енгелс с думите:-религията е опиум 
за народите.

С победата на социализма се изтръгват най-дълбо-
ките корени на религията, създават се предпоставки 
за освобождаване на трудещите се от нейното зловред-
но влияние, премахва се частната собственост върху 
средствата за производство, експлоатацията и потисни-
чеството на личността. Окончателното преодоляване па 
отживелиците от религията в съзнанието и бита на 
трудещите се изисква да се води постоянна, аргумен-
тирана и убедителна борба срещу тях, без да се оскър-
бяват вярващите граждани и да се унижава човешкото 
им достойнство.

Изкуство

Изкуството е специфична форма на отражение на дей-
ствителността. Неговият предмет са естетическите 
страни, качествата на нещата и явленията в природата 
и обществото, включително и на човека като обществе-
но същество. За разлика от науката, която отразява 
действителността в понятия, категории, съждения и пр., 
изкуството прави това с помощта на художествени об-
рази, които притежават особена конкретност и наглед- 
ност, но в тях са обобщени съществени черти и белези 
на отразяваното явление. То е възникнало още в дъл-
бока древност.

Като форма на общественото съзнание изкуството 
се изменя заедно с измененията в социално-икономичес-
кия строй на обществото. Неговата връзка с обществе-
ното битие не е пряка, а косвена. Върху развитието на 
изкуството голямо влияние оказват останалите форми 
на общественото съзнание.

Конкретен израз на зависимостта на изкуството от 
социално-икономическия строй е неговата класовост и 
партийност. Художественият творец отразява действи-
телността от определени граждански позиции. Всяко 
значително произведение на изкуството неизбежно, чес-
то и независимо от субективните намерения на автора 
въздействува по определен начин върху социалните от-
ношения, върху борбата на класите. Социалистическо- 
реалистичното изкуство направо и открито защищава 

164



делото на работническата класа, бори се за социален 
прогрес. Общественото значение на дадено художестве-
но произведение при социализма се определя от съвър-
шенството на художествената форма и комунистичес-
ката му идейност, взети в единство.

Прогресивното изкуство е могъщо оръжие за опоз-
наване на действителността, за възпитанието на труде-
щите се, за тяхното организиране и мобилизиране в 
борбата за революционно изменение на света.

В съвременната епоха наред с прогресивното съ-
ществува и реакционно изкуство, което се подкрепя и 
разпространява от империалистическата буржоазия. 
Най-важните черти иа реакционното буржоазно из-
куство са: липсата на правдивост, откъснатост от жи-
вота, открит антихуманизъм (човеконенавистничество). 
От произведенията па това „изкуство“ лъха страх и 
песимизъм, безверие и отчужденост от житейските про-
блеми, то проповядва антиморални и антиобществени 
идеи. Борбата против реакционното буржоазно изкуст-
во, формирането па верен естетически критерий и вкус 
е важно условие за духовния разцвет на социалисти-
ческия човек, за неговото всестранно и хармонично 
развитие.

В етапа на изграждане на развитото социалистиче-
ско общество изкуството придобива изключително зна-
чение като незаменимо средство за комунистическо 
възпитание на човешката личност и същевременно като 
една от основните социални сфери, в които все по- 
пълно ще се реализира творческата същност на новия 
човек, неговият стремеж към прекрасното и възвише-
ното. „Развитието на художествено-творческите залож-
би па отделната личност, приобщаване на целия народ 
към красивия и възвишен свят на изкуството — тако-
ва е направлението за по-нататъшното развитие иа со-
циалистическата култура.“ (Из Програмата на БКП).

Морал

Моралът представлява съвкупност от възгледи, идеа-
ли и чувства за добро и зло, справедливо и несправед-
ливо, честно и нечестно, дълг, съвест и т. н. Моралът 
оценява поведението на хората и предписва норми на
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поведение. Поради това той е един от най-важните ре-
гулатори на обществените отношения, възникнал още 
с появата на обществото.

На пръв поглед моралните норми и принципи из-
глеждат вечни, неизменни и общовалидни. Нали във 
всички общества хората са осъждали злото, несправед-
ливостта, призовавали са към добросъвестно изпълне-
ние на дълга и пр. Работата е в това, че в тези поня-
тия хората от различните времена и епохи са влагали 
различно конкретно съдържание. Представата за добро 
и зло в класовото общество коренно се отличава от 
съответните представи в епохата на първобитиообщин- 
пия строй.

С появата на класите моралът придобива класов 
характер. В съзнанието на експлоататорите и експлоа-
тираните едно и също действие предизвиква противо-
положна нравствена оценка. За капиталиста експлоата-
цията е морално оправдана, тя произтича от „свещено-
то“ право па частна собственост. За работника морал-
но е онова, което служи на борбата за освобождение 
от оковите на експлоатацията и политическия гнет.

Обективният източник на различните, често проти-
воположни нравствени възгледи, към които се придър-
жат враждебните класи, е тяхното нееднакво положе-
ние в обществото. Всяка класа в зависимост от своите 
интереси си изработва свой морален кодекс, т. е. съв-
купност от нравствени норми и принципи за отношение 
към обществото, към другите класи и пр. Това озна-
чава, че нравственото съзнание е отражение на общес-
твеното битие и се формира под неговото определящо 
влияние. Разбира се, нравственият облик на класата 
и особено на отделните нейни представители се изграж-
да не само под въздействието на икономическите отно-
шения. Определена роля тук изпълняват политиката, 
правото, религията, науката и пр.

С преодоляването на класовите различия се създа-
ват условия моралните принципи и норми па иай-про- 
греспвната класа в обществото — работническата класа, 
постепенно да се превърнат в дълбоко вътрешно убеж-
дение и регулатор на поведението на всички трудещи 
се. Това е голяма историческа крачка напред в нрав-
ствения прогрес в обществото.
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Въпроси и задачи:

1. Кои са основните форми на общественото съзнание и в какъв 
смисъл те са отражение на общественото бнтне?

2. Съпоставете морала и изкуството като форми па обществено 
съзнание.

3. Съпоставете науката н религията н покажете тяхната проти-
воположност. t

СЪЩНОСТ И СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА 
ИСТОРИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛИЗЪМ

Обобщение

С името иа Карл Маркс е свързано едно от най-вели-
ките научни открития — .материалистическото разбира-
не па историята. В основата на това разбиране е пос-
тавен очевидният, но неосмислен теоретически до въз-
никването на марксизма факт, че начинът на производ-
ство на материални блага обуславя процеса на социал-
ния, политическия и духовния живот изобщо, че не съз-
нанието на хората определя тяхното битие, а напротив, 
тяхното обществено битие определя съзнанието им.

Решаващ, най-важен структурен елемент на общест-
веното битие е икономическата база, а общественото 
съзнание е вторично. Със създаването на учението за 
базата и надстройката класиците на марксизма-лени-
низма разкриха действителните пружини на обществе-
ното развитие, неговите вътрешни обективни законо-
мерности.

Марксизмът-ленинизмът научно доказва, че обще-
ството се развива по обективни, независещи от волята 
на хората закони. Истински творци на историята, „авто-
ри и актьори на историческата драма“, са хората, на-
родните маси. Поради това философията, респективно 
историческият материализъм може да изпълни ролята 
си па идеологическо оръжие в борбата за революцион-
но преустройство на обществото само ако се свърже с 
класата-носител на социалния прогрес. Гениалността 
на Маркс се състои в това, че той откри и научно обос-
нова всемирноисторическата роля на пролетариата и 
създаде теория — знаме на неговата борба. Още в 
„Манифест на комунистическата партия“ Маркс и Ен-
гелс писаха: „От всички класи, които днес противостоят 
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ма буржоазията, само пролетариатът е действително 
революционна класа.“ На организирането и просвеще-
нието на тази класа великите апостоли на комунизма 
посветиха целия свой живот. Анализирайки социална-
та действителност, Карл Маркс стигна до извода, че 
както философията намира в пролетариата свое ма-
териално оръжие, така пролетариатът намира във фи-
лософията своето духовно оръжие.

Маркс и Енгелс доказаха, че цялата световна исто-
рия, с изключение па първобитнообщинпия строй, е ис-
тория иа класите и класовата борба. Този извод, вля-
зъл в основния фонд па марксисткото обществознание, 
има решаващо значение за стратегията и тактиката на 
работническата класа в борбата за комунизъм. Теория-
та за класите и класовата борба е, по думите на Ленин, 
ръководна нишка, която дава възможност на работни-
ческата класа и на комунистическата партия като неин 
политически авангард да се ориентира в сложния ком-
плекс от обществени явления, да открие закономер-
ността в привидния хаос на историята. Всякога, когато 
отделни отряди на пролетариата са пренебрегвали за-
коните на класовата борба, когато са се поддавали на 
измамни лозунги за „общност на класовите интереси“, 
за „демокрация въобще“, за „общочовешки хумани-
зъм“ и т. н., са претърпявали поражение. Такъв е без-
пощадният извод на историята. Като проникновен ми-
слител Маркс не спря до факта, че обществото има 
класи и класова борба. Той направи извънредно важни 
за борбата на работническата класа изводи: 1. „че съ-
ществуването на класите е свързано с определени исто-
рически фази от развитието на производството“; 2. „че 
класовата борба необходимо води към диктатурата на 
пролетариата“; 3. „че тази диктатура е само преход 
към унищожаване на всякакви класи и към общество 
без класи“. Тези изводи, намерили блестящо потвърж-
дение в по-сетнешното развитие на обществото, п днес 
са в’ основата на историческия оптимизъм на работни-
ческата класа.

Маркс разкри диалектиката на историческия про-
цес, показа иманентните5 закони па възходящото раз-
витие на обществото. В знаменития предговор към тру- 

5 Иманентен — вътрешно присъщ.
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да си „Към критиката на политическата икономия“ той 
писа: „На известно стъпало от своето развитие матери-
алните производителни сили на обществото влизат в 
противоречие със съществуващите производствени от-
ношения ... От форми на развитие на производителни-
те сили тези отношения се превръщат в окови за съ-
щите. Тогава настъпва епохата на социалната револю-
ция.“ Марксизмът-ленинизмът доказа, че социалната 
революция е не случайно, а закономерно историческо 
явление. Преходът от низшите към висшите стъпала на 
обществения прогрес се извършва по революционен 
път. Революцията е локомотивът на историята, празник 
на угнетените и експлоатираните. В буриите дни па 
революционния кипеж социалният прогрес прави по- 
големи стъпки, отколкото в течение на десетки мирни 
години.

Революцията става факт само при определени усло-
вия. „Нито една обществена формация — изтъква 
Маркс — не загива, преди да са се развили всички про-
изводителни сили, за които тя дава достатъчно простор, 
а нови по-висши производствени отношения не настъп-
ват никога преди материалните условия за съществу-
ване на същите да са узрели и в недрата на самото 
старо общество. Ето защо човечеството си поставя ви-
наги такива задачп, които може да разреши.“ В епо-
хата на империализма и социалистическата революция 
тази идея на Маркс беше всестранно разработена от 
Ленин. Лениновите указания за революционната ситуа-
ция, за ролята на субективния фактор в революцион-
ната борба, за въстанието като изкуство и пр. и днес 
служат като сигурна теоретическа основа на борбата 
на работническата класа против капитализма. Рево-
люцията е отговорно историческо дело и не търпи про-
извол и авантюризъм.

Марксизмът-ленинизмът направи всестранен научен 
анализ на общественото съзнание и разкри неговата 
роля в живота на обществото. Съзнанието отразява 
действителността, но същевременно е важен фактор за 
нейното революционно изменение. С изменението на 
начина на производство настъпва по-бавен или по- 
бърз процес на изменение в цялата огромна надстрой-
ка. Великият диалектик и революционер К- Маркс по-
казва цялата сложност на преобразованията в област- 
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та на общественото съзнание. „При разглеждането на 
такива преврати — пише Маркс — трябва винаги да 
се прави разлика между материалния преврат в иконо-
мическите условия на производството, който може да 
се установи с точността на природните науки, и прав-
ните, политическите, религиозните, художествените или 
философските, накъсо идеологическите форми, в които 
хората съзнават този конфликт и го разрешават." Про-
мените в съзнанието не следват автоматически иконо-
мическите перобразования. Научната теория за отжи-
велиците от капитализма, а и теорията за възпитание-
то въобще и днес се градят върху Марксовия анализ 
па общественото съзнание.

Историческият материализъм, сътворен от гения па 
Маркс, е стройна философска теория за обществото, за 
неговите взаимовръзки и закономерности на развитие.

Между диалектическия и историческия материали-
зъм има дълбока вътрешна връзка. Те, по думите на 
В. И. Ленин, са излети от един къс стомана.

Историческият материализъм е обща, философска 
теория за обществото, за неговото функциониране и 
развитие, за закономерностите му. Поради това той 
изпълнява важна методологическа роля по отношение 
на специалните (частните) обществени науки — исто-
рията, правото, етиката, естетиката, езикознанието и 
др. Опрени на глобалния анализ на обществото, който 
прави историческият материализъм, тези науки изслед-
ват специфичните социални явления и техните законо-
мерности. Съвременното научно обществознание е не-
мислимо без научните постижения и откривателските 
възможности на историческия материализъм.

Историческият материализъм заедно с диалектичес-
кия материализъм, взет в единство с другите съставни 
части, е цялостно философско-социологическо учение, 
което има една друга основна социална функция — да 
служи на освободителното дело на пролетариата, да 
осветлява борбата на трудещите се за социализъм и 
комунизъм. „Философите — пише великият основател 
ка новата философия К. Маркс — само по различни 
начини са обяснявали света, но задачата се състои в 
това, той да бъде изменен/1 В тази крилата мисъл ге-
ниално е изразено социалното предназначение на науч-
ната философия и на историческия материализъм като 
нейна съставна част.
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Великата преобразуваща сила на идеите на Маркс 
е въплътена във всички главни факти на съвременност-
та — в създаването на световната социалистическа 
общност» в разпадането на колониалната система на 
империализма, в неспирния ръст на международното 
комунистическо и работническо движение. Да се върви 
по пътя, озарен от идеите на Маркс, Енгелс и Ленин, 
означава да се ускорява социалният прогрес, да се 
приближава тържеството на комунизма в целия свят.

ИДЕОЛОГИЯТА И НЕЙНАТА РОЛЯ В ОБЩЕСТВОТО

Семинар

Проблемът за идеологията, за нейната същност п роля 
в обществото има огромно и все по-нарастващо значе-
ние в съвременния свят. Правилно да се осветли той 
означава да се формират у младото поколение верни 
ориентири и критерии за оценка на социалните явления 
и процеси.

1. Същност на идеологията

1. Определение. Идеологията е съвкупност от идеи 
и възгледи, които отразяват в теоретическа форма от- 
йошението на хората към социалната действителност и 
помежду им.

Анализ на определението. Когато се говори за идео-
логия, става дума не за един отделен възглед, а за 
съвкупност от възгледи за обществото, за неговата 
същност и развитие. В тази съвкупност влизат възгле-
дите на хората за политическия и правовия строй на 
обществото, за морала, изкуството, религията и пр. От-
делните видове възгледи не са механично „наредени“ в 
съвкупността, наречена идеология, а са дълбоко вът-
решно свързани помежду си.

Друга особеност на идеологията е, че тя отразява 
обществото в теоретическа, повече или по-малко сис-
тематизирана форма. Този отличителен белег на идео-
логията става особено очевиден, ако тя се съпостави 
със социалната психика. В процеса на своя живот хо-
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рата емпирично6 си изработват мисли, чувства, настро-
ения, навици и други като спонтанна психологическа 
реакция спрямо действителността, в която те живеят. 
Така например у пролетариите под непосредственото 
въздействие на капиталистическите условия на живот 
естествено се формира омраза към капиталистите. Но 
тези чувства, мисли, навици, начини на поведение и пр. 
не се основават на научен анализ на капиталистиче-
ската действителност. Идеологията е по-висше в срав-
нение със социалната психика отражение на обществе-
ната действителност и е характерна със своята систе- 
матичност и логическа обоснованост.

Чрез идеологията хората изразяват своето отноше-
ние към обществото, към неговата организация и насо-
ките на развитието му. В този смисъл идеологията е 
по-тясно понятие от светогледа, който е отношение изоб-
що към обективната реалност — природна и обществена.

2. Класов характер и социално-политически функ-
ции на идеологията. Хората формират своето отноше-
ние към обществото под определящото въздействие на 
своите материални интереси. В класовото общество ин-
тересите на различните социални групи не са и не мо-
гат да бъдат еднакви. Нещо повече: антагонистичните 
класи имат коренно противоположни, несъвместими ин-
тереси. Оттук логично следва, че единна идеология в 
класовото общество няма и не може да има. Всяка 
класа в зависимост от своето място в системата на об-
ществените отношения си изработва своя идеология, в 
която дава теоретически и систематизиран израз на со-
циалните си интереси и тежнения. Така например марк-
систко-ленинската идеология е израз на социалното по-
ложение, интересите и перспективите на работническа-
та класа.

Социално-политическите функции на всяка идеоло-
гия се определят от нейната същност и историческа пер-
спектива. Идеологията може да служи за: закрепване 
на съществуващите обществени отношения, а в някои 
случаи дори и за връщане към унищожени вече отно-
шения или пък за изменение, развитие на обществените 
отношения. В зависимост от това за какви отношения 
ратува дадената идеология, тя може да бъде реакцион-
на, консервативна или прогресивна.

6 Емпиричен — въз основа на опита.
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3. Наука и идеология. Всяка идеология има повече 
или по-малко теоретична, систематизирана форма, но 
не всяка идеология е наука. Възможни са две крайни 
ситуации: първата — идеологията да няма нищо общо 
с науката, т. е. да не отразява вярно социалната дейст-
вителност; втората — да има съвпадение, тъждество 
между науката и идеологията. Такова съвпадение има 
само при марксистко-ленинската идеология, която се 
базира върху обективния анализ на социалната дейст-
вителност и която вярно разкрива закономерностите на 
историческия процес. Възможни са и междинни ситу-
ации, когато дадена идеология представлява еклекти- 
чсска смесица между научно верни изводи и принципи 
и неверни, илюзорни, неправилни положения. Пример 
за това са някои форми на дребнобуржоазния немарк- 
сичсски социализъм.

II. Критика на буржоазните концепции 
за идеологията

Буржоазията и нейните апологети сега проявяват мно-
го голям интерес към въпроса за идеологията. Причи-
ните за това са много: идеологията има първостепенно 
значение за ориентацията на личността в обществения 
живот; марксизмът-ленинизмът се превърна в най-го- 
ляма духовна сила на епохата; засилва се упадъкът и 
деградацията на буржоазната идеология. Борбата за 
дутите и сърцата на хората, за приобщаването им към 
една или друга идеология се превърна в решаваща ос 
на духовния живот па човечеството.

Най-важните разновидности па буржоазното схва-
щане за идеологията са следните:

1. Концепция за „деидеологизация“. Главни пред-
ставители: Р. Арон, С. Хук, Д. Бел и други американ-
ски и западноевропейски реакционни теоретици. Същ-
ност на концепцията: съвременното поколение не е 
свързано и отрича идеологията. Социалната наука се-
га се развива извън идеологията. Настъпва залезът на 
идеологията. Научно-техническият прогрес и рациона-
лизацията на производството и управлението неизбеж-
но водят към „смъртта“ на всички идеологии. '

Критика. Съвременното поколение повече от всяко 
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друго е свързано с идеологията: Представителите на 
реакционните социални слоеве упорито и настойчиво 
пропагандират реакционни социално-политически въз-
гледи, като за целта използуват всички съвременни 
научно-технически средства: радиото, телевизията, ма-
совия печат и т .н. Прогресивната идеология, преди 
всичко идеологията на марксизма-ленинизма, завоюва 
умовете и сърцата на десетки милиони хора по света, 
за което свидетелствува неспирният ръст на междуна-
родното комунистическо движение. Съвременното об-
ществознание е също така идеологично, както и об- 
ществознанието на миналите епохи. Проникването на 
марксизма-ленинизма в обществените науки усилва 
тяхната мощ и откривателски възможности. Макар и 
да внася някои изменения в масовата психология, на-
учно-техническият прогрес не изменя основното идеоло-
гическо противоречие на съвременната епоха — проти-
воречието между марксизма-ленинизма и буржоазната 
идеология.

2. Концепция за „единното индустриално общество“. 
Главни представители: У. У. Ростоу, Р. Арон, П. Жане 
il др. Същност па концепцията: в съвременната епоха 
расте сходството между социалистическите и капита-
листическите страни като резултат на индустриализа-
цията на СССР и измененията в неговата социално- 
политическа система. Формира се единно общество с 
висока степен иа индустриализация и масово потребле-
ние.

Критика. Основният порок на тази концепция е, ча 
абсолютизира известни външни белези в развитието на 
социалистическите и капиталистическите страни. Инду-
стриализацията като най-съществен белег в развитие-
то иа съвременните производителни сили има коренно 
различен социален смисъл и значение при капитализ-
ма и при социализма. Развитието и разширяването на 
производството при капитализма, макар и да увелича-
ва в известни граници масовото потребление, неизбеж-
но води до усилване на социално-класовите различия в 
обществото. Растат богатствата на крупните монополи, 
на цялата буржоазна класа, а заедно с това — труде-
щите се обедняват относително, а някъде и абсолютно. 
В условията на социализма бурното развитие иа про-
изводителните сили е източник за непрекъснато пови-
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шаване на материалното и културното благосъстояние 
на трудещите се.

Коренно различните социални последици от разви-
тието на индустрията при капитализма и при социализ-
ма има за своя основа различния тип производствени 
отношения в двете социални системи — капиталисти-
чески, основани на частната собственост върху сред-
ствата за производство, и социалистически. Противопо-
ложността между социализма и капитализма намира 
израз и в принципното различие между двете социал-
ни системи — капиталистическата и социалистическата, 
и ще се реши не чрез тяхното мнимо сливане в една, 
а чрез революционното преобразуване на капиталисти-
ческата система, която е отживяла времето си и е об-
речена на неизбежна гибел.

Теорията за „единното индустриално общество“ ве-
че отстъпва място на други, по-модни, но не по-малко 
лъжливи и ненаучни теории. Буржоазиите идеолози, 
изплашени от неудържимия ход на прогресивното ре-
волюционно движение, което постига все по-големи по-
бели, все повече се замислят върху съдбата на капита-
листическата социална система. Прокламират се разни 
футурологични концепции за „слединдустриалното об-
щество“, прави се опит да се прогнозира бъдещето на 
човечеството. Една от тези концепции е:

3. Концепцията за „технотронната ера“. Главен 
представител — американският социолог антикомунист 
Збигнев Бжежински. Същност на концепцията: общест-
вото, към което вървим, се оформя не от традиционния 
индустриален прогрес, а от техниката и електрониката 
в условията на кибернетическата революция. Оттук из-
раства т. нар. от него „технотронна“ революция, която 
засягала дълбоко условията на живот на човека, него-
вото възпроизводство, настояще и бъдеще. Бжежински 
твърди, че технотронната революция практически ре-
шава проблемите на човечеството, на общетвото изоб-
що. Настъпва „деидеологизация“. Социалните пробле-
ми се решават, отпада потребността от идеи и класови 
битки. Тези процеси протичат в общосветски, глобален 
мащаб.

Критика. В съвременния свят се извършва невиж-
дана по мащаби и социални последици научно-техни-
ческа революция. Но тази революция не решава и не 
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може да реши сама и автоматически социалните проб-
леми на човечеството. Източникът на социалните злини 
е в капиталистическия начин на производство, който из-
ползува най-новите постижения на научно-техническата 
революция, за да усилва своето господство, да закреп-
ва и разширява системата на експлоатация на човек от 
човека. Характерен в това отношение е примерът със 
Съединените американски щати — страната, която сега 
има високо развита електронна техника. Повече от 
60 000 компютера (електронни машини )се използуват 
в американската икономика. Но това нито е решило, 
нито може да реши острите социални проблеми на аме-
риканското общество: класовите конфликти, безрабо-
тицата, расовото неравенство, проблемите на големите 
градове и т. и.

III. Комунистическата идеология — 
знаме на епохата

Идейната нищета на съвременните буржоазни концеп-
ции за идеологията ясно изпъква, като се съпостави с 
марксизма-ленинизма. Най-съществените черти на марк-
систко-ленинската идеология са:

1. Идеологията на марксизма-ленинизма е научно, 
обективно вярно отражение на социалната действител-
ност, на закономерностите и тенденциите на развитие 
на съвременното общество. Тя е научен израз на инте-
ресите и историческите цели на най-прогресивната кла-
са — пролетариата, на когото принадлежи бъдещето.

2. Комунистическата идеология органически съеди-
нява класовостта и научността, обективността на ана-
лиза с откритото заставане на позициите на определе-
на класа — пролетариата. Поради това марксизмът- 
ленинизмът е потенциално идеология на цялото чове-
чество, което неминуемо ще се освободи от оковите на 
капитализма и реакцията.

3. Марксистко-ленинската идеология е най-хуман-
ната идеология. Тя се създава и шествува по земята в 
името на човека, за неговото освобождение и всестран-
но развитие.

4. Марксизмът-ленинизмът е творчески развиваща 
се идеология. Тя непрекъснато се обогатява на основа- 
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та на обобщаването на новия опит в революционната 
борба и социалистическото строителство. Като запаз-
ва своите основни принципи, доказали своята научна 
обоснованост и практическа значимост, марксизмът- 
ленинизмът непрекъснато се обновява и развива.

По силата на всички тези причини комунистическа-
та идеология е победно знаме на епохата, опора и вдъх-
новение в борбата за революционно преустройство на 
света.
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I. КАПИТАЛИЗМЪТ - ПОСЛЕДЕН 
ЕКСПЛОАТАТОРСКИ СТРОИ

ВСТЪПИТЕЛЕН УРОК

Какво изучава политическата икономия

Всеки обществен строй се изгражда върху определен 
начин на производство на материалните блага.

Марк Варон, историк отчвремето па античния Рим, 
описвайки структурата на римското общество, нарича 
робите „говорящи инструменти“. Според него, не е има-
ло принципна разлика между тях и т. нар. „неми ин-
струменти“ (сечивата и механизмите )и „полунемите 
инструменти“ (работния добитък). Робите получавали 
от робовладелеца най-елементарните средства за жи-
вот, необходими за поддръжката на тяхната работоспо-
собност. Идеолозите на робовладелския строй са смя-
тали това за естествен ред на нещата и цялата робо-
владелска държава била нагодена да поддържа този 
ред. Заедно с развитието на производителните сили се 
изменят и отношенията между хората в процеса на 
производството. Феодалите се принуждавали да отстъп-
ват на крепостните селяни малка част от произведения 
продукт, за да се повиши в известна степен техният ин-
терес към работата.

За разлика от робовладелеца и феодала капитали-
стът вече не разполага с личната свобода на човека- 
производител. Работникът формално е свободен — ако 
не желае, той може да не работи. Ако продаде своята 
работна сила на капиталиста, в края на всеки месец 
получава работна заплата. Привидно всеки прлучава 
„своето“ — кпиталистът „своята“ печалба, работни-
кът — „възнаграждение“ за труда си. Буржоазните ико-
номисти и социолози представят това за най-естествено 
и хармонично състояние на икономическите отношения.
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Какво се крие обаче зад тези „естествени“ (от глед-
на точка на буржоазните идеолози) отношения? От 
какво се определя начинът, по който хората организи-
рат в обществен мащаб своето производство? Защо в 
хода на историята се изменя икономическото положе-
ние на класите и техните взаимоотношения? Какви не-
видими закони определят как да се разпределят мате-
риалните и духовните блага между членовете на об-
ществото? На тези и на много други въпроси отговор 
дава марксическата политическа икономия.

Терминът „политическа икономия“ произлиза от 
гръцките думи „политена“, което означава обществено 
устройство, и „ойкоиомиа“, от своя страна образувана 
от думите, „ойкос“ — стопанство, и „иомос“ — закон. 
Или в най-широкия смисъл на думата политическата 
икономия съгласно нейното наименование е наука за 
законите на общественото стопанство. Като самостоя-
телна наука тя започва да" се развива едва през XVI— 
XVII в. заедно с възникването и развитието на капи-
тализма. Новата класа, буржоазията, се нуждаела и 
от своя теория за стопанството. В пай-голяма степен 
тази теория е развита от класиците на буржоазната по-
литическа икономия — Адам Смит и Давид Рикардо.

Но заедно с укрепването на капитализма се раз-
раства и крепне носителят на неговата гибел — работ-
ническата класа. Буржоазията все повече се оказва в 
положението на магьосника от приказките, който осво-
бодил великана от вълшебната бутилка, но нямал сили 
да го укроти. Новата обществена сила, пролетариатът, 
търси ново, правдиво, действително научно обяснение 
на хиляди въпроси: кой създава общественото богат-
ство, на кого принадлежи то при капитализма, на кого 
би трябвало да принадлежи според законите на спра-
ведливостта? Вечен ли е капитализмът, какво ще пред-
ставлява бъдещото общество и ми. др.

Буржоазните икономисти след Смит и Рикардо из-
писаха тонове хартия, за да „докажат“, че разпределя-
нето на общественото богатство при капитализма е 
справедливо и хуманно, че капитализмът е вечен строй 
и пролетариатът няма за какво да се бори. Но в сре-
дата на миналия век Маркс и Енгелс доказаха, че ка-
питализмът е последният експлоататорски строй и че 
бъдещето принадлежи на тези, които се трудят.
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Така възникна пролетарската политическа иконо-
мия, важна съставна част на марксизма. Маркс и Ен-
гелс за първи път определиха точно и ясно какъв е ней-
ният предмет. Политическата икономия е наука за 
развитието на обществено-производствените, т. е. иконо-
мическите отношения между хората. Тя изучава ико-
номическите закони, управляващи производството и 
разпределението на материалните блага на различните 
стъпала от развитието на човешкото общество.

Велик продължител на делото па Маркс и Енгелс 
стана В. И. Ленин, който обобщавайки новия опит на 
икономическото и политическото развитие на човечест-
вото, обогати редица проблеми на политическата ико-
номия и създаде учението за империализма.

Класиците на марксизма доказаха, че икономичес-
ките категории (пари, капитал, рента и др.) не пред-
ставляват нищо друго освен израз на отношения между 
хората, между класите. Точно обратното — буржоазните 
икономисти твърдят, че икономическите явления въз-
никват като отношения между вещите, а отделният ин-
дивид (а не класата) е главната обществено-икономи-
ческа сила. Любим пример за „доказване" на това с 
случаят с Робинзон Крузо. Според тях историята с Ро-
бинзон Крузо пи дава пример, че производството може 
и да не бъде обществено! Но те забравят, че просла-
веният герой на Даниел Дефо е могъл да проживее 
много години на необитаемия остров само защото е 
използувал производствения опит и знанията па своя 
век. Производството на материални блага винаги е пред-
ставлявало обществен процес. (Този въпрос бе разгледан 
в урока „Материалното производство — основа на обще-
ството. Производителни сили и производствени отноше-
ния".)

Политическата икономия на капитализма

Явленията в природата и обществото могат да бъдат 
разгледани и изследвани само в тяхната връзка и вза-
имодействие с останалите явления. Всеки процес (осо-
бено обществен) има свое минало и свое бъдеще. Капи-
тализмът е само една брънка от веригата па обществе-
но-икономическите явления по пътя на човечеството към 
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безкласовото общество — комунизма. Капитализмът е 
закономерен резултат, стъпало на общественото раз-
витие.

Капиталистическият начин на производство не све-
чей. Създавайки за сравнително кратък исторически 
срок могъщи производителни сили, капитализмът в 
своето развитие все повече се превръща в спирачка па 
обществения прогрес.

Обективният ход на историята налага смяната па 
капиталистическия строй с комунистическия строй, спо-
собен да даде пълен простор на развитието на техни-
ката, човешката мисъл, личността и обществото. Но 
тази смяна не става автоматически; тя е резултат на 
революционна, класова борба на пролетариата срещу 
буржоазията.

Капитализмът създава редица материални предпо-
ставки, конто са първоначалната база за развитието 
на социалистическата икономика. Това са: фабрична 
индустрия, съобщителна и пътна мрежа, някои техно-
логически процеси и т. н. Капитализмът създава и су-
бективната сила, която е призвана да осъществи со-
циалната революция. Това е пролетариатът, събран в 
големи човешки маси от фабричната система, организи-
ран в борба за постигане па своите икономически п по-
литически права.

Капиталистическият строй като последно експлоа- 
таторско класово общество в момента на своята гибел 
може да бъде по-малко или повече развит. Така Ру-
сия преди Октомврийската революция беше една сред-
но развита капиталистическа страна; България преди 
9-ти септември беше изостанала аграрна страна със 
слабо развита лека промишленост и т. н. Чехословкня 
папр. наследи от периода на капитализма значително 
по-развита индустрия. Но най-важното е, че в страни-
те, поели нов, социалистически път на развитие, настъп-
ва коренно преустройство на всички икономически от-
ношения и всестранно разширение на материалната 
база.

Капитализмът е ярък пример за действие на зако-
ните на общественото развитие. Не бива да се забравя, 
че Маркс изведе всеобщия закон за развитието на об-
ществото главно на базата на анализа на съвременната 
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нему капиталистическа икономика. Той доказа, че при 
капитализма противоречието между производителните 
сили и производствените отношения е достигнало своя 
краен предел и поражда редица класови конфликти. 
Неговият монументален труд „Капиталът'1 е посветен 
както на разкриването експлоататорската същност на 
капиталистическия строй, така и на доказване преход-
ния му характер. Тази книга по думите на самия 
Маркс, е „най-страшният снаряд, който някога е бил 
пускан в главата на буржоазията“.

Капитализмът все още съществува на голяма част 
от земното кълбо. Между него и социализма се води 
ожесточена борба па политическия, икономическия и 
идеологическия фронт — борба, в която всички ние по 
един или друг начин участвуваме. Осъден на гибел от 
историята, буржоазният строй полага всевъзможни 
усилия, за да запази своето господство. В тази битка 
капитализмът особено много разчита на идеологическа-
та защита на собствения обществен строй пред очите 
иа своите и чуждите народи. За тази цел не престават 
да се фабрикуват нови идеи и „теории“ за защита па 
капитализма, представящи го като „обновен“, съвсем 
различен строй от капитализма, описан от Маркс. Мно-
го от тези „теории“ по един или друг начин се изнасят 
и пропагандират в социалистическите страни. Стотици 
западни списания непрекъснато натрапват „прелестите“ 
на буржоазния свят, някои филми ни показват „без-
облачния“ живот на преуспели членове на буржоазно-
то общество. „Преимуществата“ иа западния свят про-
кламират ежечасно множество радиоцентрали, по този 
въпрос се пишат „солидни“ трудове.

В действителност какво се крие зад външния бля-
сък на рекламата? Еднакво „щедър“ ли е капитализмът 
към всички? Дава ли този строй възможност за все-
странно развитие на личността? Какви са вътрешните 
противоречия, които раздират капиталистическия свят?

Елементи на социално-икономическата структура 
на капитализма

Изучаването на социални икономическата структура на 
капиталистическия строй дава отговор на горните 
въпроси.
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Първо. Необходимо е да се разбере в чии ръце се 
намират основните средства за производство при капи-
тализма и какви преимущества дава частната собстве-
ност.

Второ. Какви основни класи съществуват в капита-
листическото общество и какви са взаимоотношенията 
между тези класи. *

Трето. По какъв начин се разпределят произведе-
ните материални и духовни ценности между тези класи, 
равноправни ли са те в икономическо и социално от-
ношение.

Четвърто. Как се осъществяват връзките между 
икономическата мощ и политическото господство в бур-
жоазното общество. Как политическите и болшинството 
морални и лични отношения при капитализма са под-
чинени на частната собственост.

Затова нека разгледаме основните характерни чер-
ти па капиталистическия начин на производство.

Въпроси:

1. Кои отношения изучава политическата икономия? Какви знания 
за обществото ни дава тя?

2. Как се опитват да представят буржоазните икономисти капита-
листическото общество? Каква е крайната цел на икономическото 
учение на Маркс?

3. Какво трябва да знаем за едно общество, за да определим него-
вата същност?

ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ 
НАЧИН НА ПРОИЗВОДСТВО

СТОКОВО ПРОИЗВОДСТВО, СТОКА и ПАРИ

Изучаването на всеки обект започва с анализ на него-
вите елементарни частици. Която и наука да вземем, 
ще се убедим в това: в биологията — анализът на клет-
ката, в химията — строежът на молекулата и т. н. В 
политическата икономия такава частица е стоката. 
„Капиталистическото богатство — пише Маркс в „Ка-
питалът" — представлява грамадно натрупване на сто-
ки." Всичко в буржоазния свят се превръща в стока — 
земята, заводите, работната сила на човека, дори таки-
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ва неща като съвест и чест. В стоковата форма са въ-
плътени в зародиш всички противоречия на капитализ-
ма. Затова изучаването на капиталистическия начин 
на производство започва с неговата елементарна клет-
ка — стоката.

Стока

В света съществува неизброимо многообразие от пред-
мети. Но за да станат тези предмети „стока14, е необ-
ходимо те да притежават определени свойства.

На първо място стоката е полезен предмет. Тя за-
доволява някакви човешки потребности — материални 
или духовни. Полезността на дадена вещ в политиче-
ската икономия се нарича потребителна стойност. Всяка 
стока трябва да притежава някаква потребителна стой-
ност.

На второ място, стоката е продукт на човешкия 
труд. Съществуват редица предмети, които имат потре-
бителна стойност, но не са стока, защото не са про-
дукти на труда. Така например въздухът, водата в из-
вора, дърветата в планината са полезни предмети, но 
не са стока. Но ако водата се каптира за нуждите на 
хората или дървото се отсече за производството на ме-
бели, тогава в тези предмети се влага труд и те се пре-
връщат в стока.

На трето място, стоката е предназначена за потреб-
ление от други лица, а не от производителя й. Тя сти-
га до тях чрез продажба, чрез пазарна размяна. Кре-
постният селянин също е произвеждал продукти не са-
мо за себе си, а п за феодала. Но тези продукти не 
са се превръщали в стока, защото не са стигали до 
феодала по пътя на покупко-продажбата.

Следователно стоката е полезен предмет на човеш-
кия труд, предназначен за размяна.

Що е стоково производство

Какви са причините, които са накарали хората да раз-
менят продуктите на своя труд като стоки?

В недрата па първобитнообщинния строй всяко 
племе е добивало своите средства за живот изолирано 
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от другите племена. Съществувало е т.. нар. натурално 
стопанство. Всичко произведено — дрехи, храна, при-
митивни оръжия и пр., се е разпределяло между чле-
новете на общината.

Първата причина за възникването на стоковото про-
изводство е развитието на общественото разделение на 
труда. Колкото повече се развивали производителните 
сили, толкова повече отделните общини и производите-
ли вътре в тях се специализирали в производството на 
различни видове продукти. Първо сс отделило земеде-
лието от скотовъдството, след това се отделили и зана-
ятите. Едни произвеждали животински кожи, други — 
жито, трети — сечива и оръжия. Исторически стокова-
та размяна се е породила преди десетина хилядоле-
тия между някои племенни общини. Членовете на тези 
общини започнали да обменят своите излишъци от про-
изведени продукти (напр. кожи срещу жито).

Но достатъчно ли е само общественото разделение 
на труда за появата на стоковата размяна? В древна 
Индия напр. са съществували общини, в които ясно са 
се разграничавали занаятите — имало е земеделци, 
ковачи, грънчари и пр. Всичко произведено от тях оба-
че се е разпределяло между членовете на общината без 
покупко-продажба, тъй като разнообразната произве-
дена продукция е принадлежала на общината като 
цяло, а не на отделния занаятчия.

Второто необходимо условие за възникване на сто-
ковото производство е появата на частната собственост 
върху средствата за производство и продуктите на тру-
да. Феодалният селянин не може да продаде произве-
дената пшеница, която не е негова собственост. Част-
ният майстор обаче разполага със своите инструменти, 
а оттук и с произведените вещи. Неговият продукт, из-
несен на пазара,вече е стока.

Тогава, използувайки определението на Ленин, мо-
жем да заключим, че стоковото производство е „такава 
организация на общественото стопанство, при която 
продуктите се произвеждат от отделни, обособени про-
изводители, като всеки се специализира за изработване 
на един какъв да е продукт, така че за задоволяване 
на об ществените потребности е необходима покупко- 
продажбата на продукти (ставащи по силата на това 
стоки) на пазара11.
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видове стоково производство

За робовладелския и феодалния строй е било типично 
натуралното стопанство, въпреки че и стоковото про-
изводство е получило значително развитие. Това е било 
т. нар. просто стоково производство. Негови характер-
ни черти са:

1. Стоките се произвеждат с личния труд на стоко-
производителя, без да се експлоатира чужд труд;

2. Стокопроизводителят сам е собственик па необ-
ходимите за производството инструменти и материали;

3. Стокопроизводителят произвежда предмети, за да 
ги размени с други стоки, необходими за неговия жи-
вот. Целта на производството е потреблението.

Най-типични представители на простото*  стоково 
производство са дребните селяни и занаятчиите. При 
капитализма съществуват множество дребни стокопро-
изводители, но те са подложени на експлоатация от 
едрия капитал и непрекъснато се разоряват, като част 
от тях се превръщат в пролетарии.

Своя апогей стоковото производство достига при 
капиталистическия начин на производство. „Буржоазия-
та удави й ледената вода на егоистичната сметка све-
щения трепет на религиозния екстаз, рицарския енту-
сиазъм и еснафската сантименталност. Тя превърна 
личното достойнство в разменна стойност...“ писаха 
Маркс и Енгелс в „Манифест на комунистическата пар-
тия“. Всички материални и духовни ценности вече мо-
гат да се купуват!

Но производството на стоки при капитализма ко-
ренно се различава от простото стоково производство. 
При капитализма то се развива вече в капиталистиче-
ско стоково производство. Негови отличителни черти са:

1. Стоките се произвеждат с наемен, чужд труд;
2. Капиталистът притежава капитал във формата 

на средства за производство и пари;
3. Капиталистът влага пари в производството, при 

което основната негова цел е обогатяването. Всичко а 
неговата дейност е подчинено на една цел — печалбата. 
Основна черта на капиталистическото производство е 
неговата експлоататорска природа.
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Стойност

Въз основа на какво хората разменят помежду си тол-
кова много и разнообразни стоки? Защо иапр. една 
кожа ce е разменяла за две крини жито?

Винаги, когато сравняваме две или повече различ-
ни неща, ние търсим общото между тях.

Като оставим настрана външните, полезни свойства 
па стоките, толкова разнообразни за всяка от тях, ще 
остане само едно общо качество — всички те са про-
дукти на човешкия труд. Трудът прави стоките срав-
ними и съизмерими. Въплътеният в стоката труд обра-
зува нейната стойност.

Стойността е невидимият кристал на човешката тру-
дова дейност от всички етапи на производството на сто-
ката. Например в стойността на дрехата, произведена 
от шивача, влиза трудът на селянина, добил памука 
илп вълната, па тъкача, произвел плата, на шивача, 
ушил дрехата, и т. п.

Равенството на две стоки и основаващата се на то-
па размяна са възможни само поради факта, че в тях 
е въплътено еднакво количество труд за произвеждане*  
то им. Опитът е научил хората да преценяват трудови-
те разходи на производителите. Много от тях (селяни, 
ковачи, дърводелци, шивачи и т. н.) работят пред очи-
те на другите. При това величината иа стойността се 
определя не от индивидуалното работно време на сто-
копроизводителите. Един може да е по-сръчен, друг 
по-мързелив, трети да използува някаква усъвършенст- 
вувана технология за производството на стоката и пр. 
Величината на стойността се определя от средните об-
ществени разходи на труд (средна степен на напреже-
ние, умение и сръчност), необходими за производството 
на дадена стока. Колкото повече се развива стоковото 
производство, толкова повече производители се включ-
ват в производството. Обикновено се получава така, че 
величината на стойността на стоките стихийно се опре-
деля от тази група производители, които произвеждат 
преобладаващото количество от стоките за пазара.

Стойността е обществена категория. Зад размяната 
: иа стоките се крият отношения на производителите, 
разменящи своя труд, въплътен в тези стоки. Стоковото 
отношение (покупко-продажбата) е основна форма на 
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връзките между хората в капиталистическия свят Как-
то казва Маркс, навсякъде господствува безсърдечното 
„плащай, за да получиш!“

И така, общественият труд, изразходван за произ-
водството на стоките, е общото, което се съдържа във 
всички тях. Той ги прави качествено сравними и коли-
чествено съизмерими. Стойността на стоките представ-
лява въплътеният в тях обществен труд. Тя се проявява 
на пазара, когато стокопроизводителите разменят по-
между си продуктите на труда.

Пари

Въпросът за произхода на парите е занимавал столетия 
наред умовете на много учени. За парите са създавани 
най-различни теории и хипотези. През XVII и XVIII в. 
е била разпространена теорията, че парите са резултат 
на съзнателната воля на държавата, че могат да се 
създават и отменят със закони. Такива възгледи раз-
виват и днес много буржоазни икономисти. Маркс пръв 
разкри тайната на парите и доказа техния произход.

Първоначално хората са извършвали стокова раз-
мяна без помощта на парите. Те рядко се лъжели при 
приблизителната оценка на стойността. Така напр. по 
време на Троянската война съпоставянето па различни 
видове предмети по стойност е ставало много отчетли-
во. В „Илиадата“ четем:

„За победителя сложи огромен триножник за огън, 
който ахейци с око оцениха дванадесет вола. За побе-
дения точно в средата изведе робиня, опитна в къщни 
дела: оцениха я четири вола.“ Както виждаме: 1 мета-
лен триножник = 12 вола = 3 робини.

Милиони пъти хората са изършвали стоковата раз-
мяна в най-простата, случайна форма — една стока се 
разменя срещу определено количество друга стока. С 
развитието на производството и разнообразяването на 
продуктите тази форма па размяна става неудобна. 
Ако на обущаря напр. са необходими гърнета, но на 
грънчаря в момента не са нужни обувки, а кожи, те 
трябва да търсят трето лице, което се нуждае от обув-
ки, а предлага кожи. Едва тогава размяната може да 
стане. Така хората постепенно стигат до необходимост- 

191



та да намерят една стока, срещу която ще могат да 
обменят всички останали стоки. Всеки е готов да про-
даде своите продукти срещу тази стока, защото с нея 
може да се купи всичко. Маркс нарече тази стока 
всеобщ еквивалент (равностойност). Стокопроизводите-
лите използуват всеобщия еквивалент за изразяване 
стойността на своите стоки.

В различните епохи ролята на всеобщ еквивалент 
играят различни стоки. В редица скотовъдни области, 
а дори и известно време в древна Гърция и Рим екви-
валент с бил едрият рогат добитък. Това се е запазило 
в Африка до XIX век. Известният пътешественик Ли-
вингстон пише, че зулусите, питайки го за богатството 
на английската кралица, са се интересували колко кра-
ви притежава тя. Скандинавските народи, индианците 
в Сев. Америка и др. използували за разменна едини-
ца животинските кожи, в древен Египет — зърното, в 
Абиспння и Китай — соята, в Монголия — чая и пр.

Така се появяват парите. Те са произлезли от само-
то стоково производство, представляват негов продукт.

Парите са особена стока, чрез която се изразява 
стойността на всички останали стоки.

Постепенно в ролята на паричен материал започват 
да се появяват благородните метали — среброто и 
златото. За първи път златото като пари се е появило 

.у финикийците преди три хиляди години. От началото 
на XIX в. „презреният“ метал изпълнява тази роля в 
почти всички цивилизовани страни в света. Защо имен-
но златото се е наложило като всеобщ еквивалент, като 
пари? Преди всичко то е рядък метал и трудно се от-
крива в природата. За неговото намиране и добиване 
се изразходва много труд, следователно то има висока 
стойност. Оттук с малко количество злато може да се 
изрази стойността на много стоки. Златото лесно се 
съхранява, транспортира и дели, не се разрушава от 
въздуха, влагата, светлината и пр.

Парите изпълняват редица функции. Те изразяват 
стойността на стоките, т. е. те са мярка на стойността. 

!Тази функция парите изпълняват, защото самите те са 
; носители на стойност. Така напр. 1 лв. представлява 
î 0,759548 г чисто злато. Това означава, че за една сто-*
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ка, която струва 1 лв., е изразходвано толкова човеш-
ки труд» колкото за добиването на 0,759548 г злато.

Парите са средство за обръщение на стоките. Тази 
функция златото може да не изпълнява непосредствено, 
а чрез свои заместители — монети от неблагородни ме-
тали и книжни пари. Те са националните носии на да-
дено количество злато, въплътено в паричната единица. 
Държавата трябва да гарантира, че тези заместители 
действително са представители на златото. В епохата 
на империализма много от националните парични еди-
ници на капиталистическите страни са подложени на 
непрекъснато обезценяване (т. нар. явление „инфла-
ция“). В международните икономически отношения в 
качеството на пари функционира самото злато, т. нар. 
световни пари.

Парите могат да служат също така за купуване 
стоките на кредит. Тогава не е необходимо те да се на-
мират в наличност в момента на покупката. Те се из-
плащат след изтичането на определен срок. В тази им 
функция парите се наричат платежно средство. И на-
края парите служат за натрупване на богатство. При-
тежателят на натрупани пари в условията на стоковото 
производство се чувствува „всемогъщ“. Той потенциал-
но притежава всички потребителни стойности. Само 
пълноценните пари — златото и среброто, могат да се 
съхраняват като съкровище.

При капитализма натрупаните пари при определени 
условия се превръщат в капитал и служат като сред-
ство за експлоатация.

Въпроси:

1. Може ли даден предмет да нма потребителна стойност, без 
да има стойност? А обратно?

2. Диворастящите плодове стока ли са? Могат ли да се превърнат 
в стока?

3. Защо възниква стоковото производство?
4. Какво представлява стоковото производство?
5. По какво се различава капиталистическото стоково производ-

ство от простото стоково производство?
6. Какво представлява стойността и от какво се определя нейната 

величина?
7. Защо стойността е обществено отношение?
8. Как се е стигнало от натуралната размяна на стоките до парите?
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9. Защо златото е станало паричен метал?
10. Кон cä функциите на парите?

(За изучаване на проблема за възникването и същността иа 
парите може да се използува книгата „Парите“ от Т. Трендафи-
лов, библиотека „Мавър“, изд. „Народна младеж“, С., 1970 г.)

ЗАКОНЪТ ЗА СТОЙНОСТТА

Законът за стойността е икономическият закон иа сто-
ковото производство. Но какво представляват икономи-
ческите закони?

Що е икономически закон

Всички явления и процеси в икономическия и социалния 
живот на хората са свързани помежду си и зависят 
едни от други. Така напр., когато за една страна се 
каже, че в нея заводите и фабриките са частна собстве-
ност, то това предполага експлоатация на наемен труд, 
извличане на печалба от отделни лица. Следователно 
в тази страна съществува капиталистически обществен 
строй. Едно явление или процес неизбежно води до въз-
никването на друго явление или процес. Връзката и 
взаимозависимостта между икономическите явления се 
отразява от икономическите закони.

Икономическият закон изразява необходимите, съ-
ществени, причинни връзки между икономическите яв-
ления. Тези връзки са относително Постоянни в рамки-
те на определен исторически период. В зависимост от 
това каква е формата на собствеността, се определя по 
какъв начин ще се разпределят благата между отдел-
ните класи в обществото. Изменя ли се формата на 
собственост, неизбежно се изменят и класовите отноше-
ния, и разпределението.

Икономическите закони, както природните закони, 
имат обективен характер. Те действуват независимо от 
това, дали хората ги използуват, или не, дали желаят 
тяхното действие, или не. Те се отличават от юридиче-
ските закони, създавани по волята на властвуващата в 
дадена страна класа. Икономическите закони не могат 
да бъдат отменявани от определена класа или от група 
хора.

Каква е ролята на хората в осъществяването на 
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икономическите закони? Няма икономическо явление 
или процес без тяхното участие. Те са творци на исто-
рията, или както казва Маркс, едновременно и автори, 
и актьори на собствената си драма. Отмиращите кла-
си винаги сс опитват да използуват икономическите за-
кони в своя полза с оглед на своите интереси. Когато 
обективният закон влиза в противоречие с тези интере-
си, те отчаяно сс съпротивяват на неговото действие.

От друга страна, икономическите закони не дейст-
вуват автоматически. На основата на опознаването на 
икономическите процеси и условията в буржоазното 
общество пролетариатът разработва програма за рево-
люционно преобразуване на тези условия. Такава прог-
рама на времето създадоха Маркс и Енгелс, въз осно-
ва на такава програма • Ленин оглави борбата за 
създаването на първото в света социалистическо об-
щество. Комунистическите партии в света ръководят 
борбата на пролетариата, опирайки се на опознаването 
на икономическите закони на развитието.

Икономическите закони не са вечни. Всяка общест-
вено-икономическа формация има свои специфични за-
кони — така при капитализма действува законът за 
принадената стойност, законът за капиталистическото 
натрупване и мп. др. Някои икономически закони дей-
ствуват във всички стадии от развитието на човешкото 
общество — те са всеобщи. Такъв е например законът 
за съответствието между производителните сили и ха-
рактера на производствените отношения. Други закони 
Действуват в няколко обществено-икономически форма-
ции, макар и да не са всеобщи. Такъв е законът за 
стойността.

Какво представлява законът за стойността

Маркс нарече закона за стойността закон за еквива-
лентната размяна. Той писа, че това е закон, който 
изисква „труд в една форма да се разменя срещу съ-
щото количество труд в друга форма“. Или двама 
производители, срещайки се на пазара, за да разменят 
своите стоки, фактически разменят равни количества 
труд. Законът за стойността изразява обществената 
връзка между стокопроизводителите.
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Източник на стойността на стоките е човешкият 
труд. Стокопроизводителите разменят стоките по тях-
ната стойност, като величината на тази стойност се оп-
ределя от обществено-необходимото работно време, 
изразходвано за тяхното производство.

Какви са икономическите и социалните функции на 
закона за стойността?

Законът за стойността — стихиен регулатор 
на капиталистическото производство

Коя е невидимата ръка, която разпределя машините, 
суровините и труда между различните отрасли на сто-
ковото стопанство, основано на частната собственост 
върху средствата за производство? За да се удовлетво-
рят потребностите на обществото от различни стоки, е 
необходимо между отделните отрасли и подотрасли на 
стопанството да съществуват някакви съотношения. 
Напр. добивът на каменни въглища трябва да бъде в 
съответствие с добива на стомана, добивът на стома-
на — в съответствие с производството на машини и т. н.

Единствен регулатор на общественото производство 
в условията на частнособственическото стоково сто-
панство е законът за стойността. Той действува стихий-
но, зад гърба на стокопроизводителите. Основен лост 
на неговото действие е конкуренцията.

В условията на стоковото стопанство, основано на 
частната собственост върху средствата за производство, 
действието на закопа за стойността се осъществява 
чрез стихийното колебание на цените. Цената на сто-
ката е паричният израз на стойността. Но във всеки 
конкретен момент цената на дадена стока се определя 
от съотношението между търсенето и предлагането на 
тази стока. Ако търсенето превишава предлагането, то 
цената на стоката се повишава. И обратно, когато е 
произведено повече от дадена стока, отколкото се тър-
си (т. е. има повишено предлагане), цената спада. Стой-
ността е оста, около която се колебаят цените на сто-
ките. Това графично може да се изрази по следния 
начин (вж. стр. 197) :

Как произтича регулирането на капиталистическо-
то производство чрез закона за стойността? В едно
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Силно търсене, сла^Ь предлагане на стоката

+ Цена

■ Стойност

/олямо предлагане, сла^о търсене на стоката

стопанство се произвеждат например стоката А и сто-
ката Б. В резултат на някакви причини (като напр. из-
менение в модата) населението увеличава търсенето на 
стоката А. Цените на гази стока растат. Растат печал-
бите на тези, които я произвеждат. Това е сигнал за 
всички останали, че производството на стоката А е из-
годно дело. От другите отрасли, в случая от изработка-
та на стоката Б, производителите се насочват към про-
извеждане на стоката А. Но вследствие анархията на 
производството, присъща на стоковото стопанство, в 
скоро време предлагането на стоката А започва да пре-
вишава търсенето. Никой не знае точно колко стоки 
трябва да се произведат, за да се задоволят нуждите 
на обществото. Всички се стремят в процеса на кон-
куренцията да изнесат колкото се може повече от тази 
изгодна стока на пазара. В резултат на това предла-
гането е превишило търсенето и цените на стоката А 
са започнали отново да спадат.

В същото време цените на стоката Б започват да 
растат, тъй като нейното производство е намаляло. Ви-
соките цени на стоката Б носят високи печалби за про- 

- изводитслнте. Тогава започва отново прилив на стоко-
производителите към производството на стоката Б и 
отлив от стоката А.

Така с приливи и отливи стихийно се разпределят 
машините, суровините и работната сила между отдел-
ните клонове на капиталистическото производство. Гор-
ният схематичен пример показва обаче само частица 
от действителните сложни процеси, извършващи се в 
стопанството, регулирано от закона за стойността. Оже-
сточената конкуренция в съвременния капиталистичес-
ки свят се води между хиляди предприятия от мно-
жество отрасли и сфери на производството. В този 
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процес много предприятия се поглъщат от други, тех-
ните собственици загиват като самостоятелни произво-
дители. Само в САЩ от 1970 г. до 1975 г. в промишле-
ността и търговията са банкрутирали над 96 хил. дреб7 
ни и средни предприятия, т. е. над 19 хил. годишно.

Законът за стойността — двигател 
на стоковото производство

Каква е ролята на закона за стойността за развитие-
то на производителните сили? Кое кара производители-
те да въвеждат нова техника?

Нека разгледаме един пример. Да предположим, че 
стойността иа един чифт обувки е 10 долара. Тази стой-
ност отразява средната степен на умение на произво-
дителите на обукви, средното равнище на техниката и 
технологията в този отрасъл. Но появява се човек, кой-
то открива нов начни за обработка на кожите за обув-
ки. В резултат иа това производителността на труда в 
пррпзводството иа обувки рязко се увеличава. Тези, 
които са внедрили новия начин, започват да произвеж-
дат обувките при индивидуална стойност 7 долара. От 
всеки чифт обувки те печелят по 3 долара допълнител-
на печалба. Но останалите производители не са без-
участни към това. Конкурентната борба принуждава и 
другите стокопроизводители да следват техния пример, 
да внедряват нова технология. Всички се стремят да 
увеличат своите печалби, като снижават индивидуал-
ната стойност на стоките чрез усъвършенствуване па 
производството. Законите на конкуренцията са безми-
лостни. Който не въвежда нова техника, не може дъл-
го да съществува.

По такъв начин действието на закона за стойност-
та води до стихийно развитие на производителните си-
ли на стоковото производство, до усъвършенствуване 
на производството.

Законът за стойността — регулатор и двигател на 
стоковото производство, създава дълбоки социални не-
равенства сред стокопроизводителите. Разместват се 
слоеве в обществото, рушат се фамилии, които десетки 
години са били организирани около дадено производ-
ство, хиляди бивши „самостоятелни“ селяни и занаят-
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чии поемат пътя на наемни труженици. В редица раз-
кази и повести, на Йордан Йовков, Елин Пелин, Антон 
Страшимиров и други български писатели е пресъзда-
ден художествено този процес.

Коя е причината за този резултат от действието на 
закона за стойността?

В жестоката конкурентна борба печелят тези стоко-
производители, които имат по-ниска индивидуална стой-
ност на стоките, и губят тези, при които индивидуал-
ните разходи на труд са се оказали над обществената 
стойност. Те се разоряват, лишават се от средствата за 
производство. От друга страна, първите започват да 
развиват своето производство па все по-широка осно-
ва. Дребните работилници се превръщат във фабрики, 
собственият труд все повече се заменя от наемен чужд 
труд.

Неизбежен резултат на стихийното действие на за-
кона за стойността е разоряването на едни и обогатя-
ването на други стокопроизводители. Този дълбок со-
циален процес на разслоение съдействува за превръща-
не па простото стоково производство в капиталистиче-
ско стоково производство. В книгата си „Развитие на ка-
питализма в Русия'*  В. И. Ленин показва конкретно 
как е протекъл този процес в Русия. От дребните селя-
ни и занаятчии възникват-търговци и фабриканти, но 
огромната маса от стокопроизводители обеднява и се 
принуждава да търси работа при богатите селяни или 
в града. Ленин пише: „Дребното производство ражда 
капитализъм и буржоазия постоянно, ежедневно, еже-
часно, стихийно и в масов мащаб.**

Разоряването па дребните стокопроизводители , е 
процес, които продължава и днес в капиталистическия 
свят. В Западна Европа напр. ежегодно хиляди селски 
стопани се разоряват, съсипани от ударите на конку-
ренцията. Само в селското стопанство на ГФР „изчез-
ват**  годишно около 90 хил. „самостоятелни**  произво-
дители, във Франция — 80 хил., в Италия — 120 хил. В 
Съединените щати едрите предприятия непрекъснато 
поглъщат редица дребни и средни предприятия и про-
изводители, разоряват се фермерите и т. и.

Въпроси:

I. Какво представляват икономическа е закони? Могат ли хората 
да ги отменят? А да окажат влияние върху тяхното действие?
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2. Кои икономически отношения отразява законът за стойността? 
Опишете гн подробно.

3. Кое е по-постоянно — стойността или цените на стоките?
4. Как търсенето и предлагането на стоките се отразява върху 

техните цени?
5. Кой регулира пропорциите на производството при капитализма 

и как?
в. Каква е ролята на закона за стойността за извършване на нови 

открития в областта на техниката при капитализма?
7. Обяснете защо Ленин смята, че дребното стоково производство 

ражда капитализъм постоянно н в масов мащаб?

КАПИТАЛ И ПРИНАДЕНА СТОЙНОСТ

Още през периода на Късното средновековие започва 
процес на разслояване на дребните стокопроизводители. 
Мнозинството от тях се превръщат в пролетарии, а 
малцина стават представители на зараждащата се бур-
жоазна класа — собственици на средствата за произ-
водство. За да се появи новата фигура в човешката 
история — капиталистът, са необходими две главни ус-
ловия: първо — да са налице крупни матерални и па-
рични средства, притежание на частни лица, и второ — 
да са налице достатъчно количество хора, които мо-
гат да съществуват само ако продават единственото 
нещо, което притежават — своята работна сила. И две-
те условия възникват в едно и също време, в епохата 
на разложението на феодализма. Този процес се нари-
ча първоначално натрупване на капитала.

Първоначално натрупване на капитала

Буржоазните икономисти и социолози разпространяват 
редица легенди за възникването на капитализма. Спо-
ред някои теории сегашното неравенство между хората 
в капиталистическия свят има в своята основа морал-
но-етични причини. От край време според тях съществу-
вали хора трудолюбиви, разумни и пестеливи. Но 
по-голямата част от хората били мързеливи и пропи-
лявали всичко, което имат. Първите натрупвали богат-
ства, ставали капиталисти, а вторите нямали нищо ос-
вен собствените си ръце.

Подобни истории се разпространяват и от самите 
представители на крупния бизнес. Един от най-богатите 
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хора в света, американският петролен магнат Пол Гети, 
написа книга и редица статии, в които „разказва“ как е 
стигнал до своето лично богатство от 1 млрд, и 120 
млн. долара. Според него милионер може да стане все-
ки, който има характер, инициативност и умение да се 
ориентира. За тези твърдения един канадски журналист 
иронично отбелязва: „Ние не можем да препоръчваме 
статиите на Гети като пособие за бъдещия милионер... 
ние например препоръчваме да се родите син на мили-
онер... или да се ожените за негова дъщеря.“

Първоначалните източници на капиталистическото 
богатство са свързани с най-груби методи на насилие, 
покрити са с кръв. В „Капиталът“ Маркс отбелязва 
следните основни начини за възникване на парични бо-
гатства, необходими за създаването на едри капитали-
стически предприятия:

а) развитието на колониалната система от XV до 
XVIII в., ограбването и поробването на народи в Азия, 
Африка и Америка;

б) насилственото изземване на земята от селяни-
те. Това се отнася главно за Англия, където селяните 
през XVI—XVII в. насилствено били обезземлявани, а 
техните земи превръщани в пасбища за отглеждане 
на овце. Развиващата се през този период текстилна 
промишленост в Англия изисквала голямо количество 
вълна. За това време големият английски хуманист То-
мас Мор пише: „овцете изядоха хората“;

в) присвояване на големи части от държавни да-
нъци, спекулации с имоти на разорени собственици, 
лихварство в най-крупни мащаби и т. н.;

г) зверска експлоатация на разорилите се селяни, 
на дребните занаятчии, градския пролетариат и др.

Тези методи допълват „мирното“ натрупване на па-
рични средства у малка част преуспяващи стокопроиз-
водители. С кърваво законодателство, изтезания и дру-
ги мерки биват приучвани към новата дисциплина на 
наемния труд разорените дребни селяни и занаятчии. 
Така напр. в Англия били издавани сурови „закони про-
тив скитничеството“, които принуждавали останалите 
без собственост хора да работят при нечовешки усло-
вия в капиталистическите предприятия. Процесът на 
формиране на буржоазия и пролетариат в Западна Ев-
ропа започва от края на XV в. и продължава за някои 
страни до XIX век.
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В България разглежданият процес има редица осо-
бености. Османското господство по българските земи 
дълги години спъва развитието на капиталистическите 
отношения. С разгръщането на лихварството в редица 
занаятчийски центрове и чифликчийството (след рефор-
мата от 1834 г.) започват да се развиват някои заро-
дишни капиталистически форми. Едва Освобождение-
то обаче, премахвайки феодалните и полуфеидални 
пречки и ограничения, откри възможности за развитие 
на процеса на формиране на българската буржоазия 
и пролетариат.

I

Превръщане на парите в капитал

За да се превърнат парите в капитал, необходимо е те 
да бъдат приведени в движение по особен начин. При 
простото стоково производство парите изпълняват 
скромната роля на посредник в обръщението на стоки-
те. Целта па стокопроизводителя е да получи някаква 
друга потребителна стойност срещу своята стока. Дви-
жението па стоките приема следната форма: С (сто-
ка) — П (пари) — С (стока). При капиталистическото 
стоково производство целта на движението на стока-
та е да се увеличи паричната сума, вложена първона-
чално в производството. Капиталистът се интересува от 
стойността, която ще получи в повече, а не от потреби-
телната стойност.

П (пари) — С (стока) — П' (пари + прираст от 
пари)

Тази формула характеризира превръщането на па-
рите в капитал. Парите вече служат не само за обръ-
щение. В условията на капитализма тяхното движение 
е подчинено на единствената цел — авансираните па-
ри да се върнат с прираст. Затова Маркс нарече фор-
мулата П—С—П' всеобща формула на капитала.

Но как се осъществява движението на парите по 
такъв начин, че да се постигнат целите на капиталиста?

В зората на капитализма пред замогналия се соб-
ственик стоят големи възможности за разгръщане на 
производството — развиват се градовете, разширява се 
вътрешната и външната търговия. „Нашият притежател 
на пари — пише Маркс, — който е още какавида на 
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същинския капиталист, трябва да купува стоките по 
тяхната стойност, да ги продава по стойността им и 
все пак в края на процеса да извлече повече стойност, 
отколкото е вложил в размяната.1’ За да се превърне от 
какавида в пеперуда, топ отива на пазара да закупи 
необходимите стоки за организиране на своето произ-
водство на капиталистическа основа. Нужни са му 
машини, суровини, гориво, енергия и т. н. Всички тези 
закупени от капиталиста предмети в политическата 
икономия се наричат постоянен капитал. Те не изменят 
своята стойност в процеса на производството, а само 
външната си форма.

Но машините и суровините не са достатъчни за ор-
ганизиране на производството. Единствено живият труд 
може да им вдъхне живот.

Целта на капиталиста е да увеличи сумата на пър-
воначалните пари, вложени в производството, да из-
влече печалба. Следователно капиталистът трябва да 
намери на пазара такава особена стока, която да има 
свойството в процеса на производството да създава по-
вече стойност, отколкото е нейната собствена стойност. 
И той открива на пазара „достатъчно количество“ та-
кава особена стока. Това е стоката работна сила. Без 
пея не може да се осъществи производството. Един-
ствено работната сила може да създава нова стойност.

Изразходваната парична сума за закупуване иа ра-
ботна сила се нарича променлив капитал, т. е. такава 
част от капитала, която в процеса на производството 
дава прираст над собствената си стойност.

Капиталистът закупува работната сила, за да я из-
ползува в производството иа даден вид предмети. След 
завършване па процеса на производството и продаж-
бата сс оказва, че целта е постигната. Желаният при-
раст пад вложените първоначално пари е получен. Па-
рите са направили своето движение, но вече като ка-
питал.

И така парите се превръщат в капитал само ако 
извършват специфично движение, като част от тях се 
използува за наемане на работна сила, която от своя 
страна се влага в производството на дадени стоки с 
цел първоначално изразходваната парична сума да 
нарасне.
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„Двойната свобода“ на работника

Капитализмът е първата обществено-икономическа фор-
мация, при която работната сила се превръща в осо-
бен вид стока. Робът е стока и собственост на робо-
владелеца изцяло, крепостният селянин също е лично 
зависим от феодала. Дребните стокопроизводители са-
ми продават продуктите на своя труд, но не и работ-
ната си сила. Едва при възникване на капиталистичес-
ките отношения работникът продава своята работна си-
ла на капиталиста за определено време. Работникът 
прави това привидно по своя воля, тъй като е юриди-
чески свободна личност, разполагаща със себе си. Но 
той е „свободен“ и от собственост върху средствата за 
производство. За да съществува, за да се грижи за 
своето семейство, пролетарият трябва да продава своя-
та работна сила, едничкото нещо, на което е собственик. 
Единственият път пред него е пътят на наемния труд. 
Неговата формална свобода се превръща във фикция 
пред икономическата необходимост, която го обвързва 
с капитала.

И така оформили са се класата на капиталистите и 
класата на хората на наемния труд. „Нашият предишен 
притежател на пари крачи напред като капиталист, 
притежателят на работна сила го следва като негов 
работник; единият многозначително се подхилва и гори 
от деловитост, а другият плахо се тегли назад като 
човек, който е продал на пазара своята собствена ко-
жа и сега не очаква нищо друго освен... да му я оща- 
вят.“ (Маркс)

Производство на принадена стойност

Привидно работникът и капиталистът участвуват в 
равноправна сделка. Капиталистът закупува силата и 
умението на работника за даден период от време (напр. 
един работен ден, равен на 8 ч.), като за това време 
му плаща работна заплата.

Работната заплата като цена на работната сила се 
колебае (както всяка цена) около стойността на работ-
ната сила. А величината на стойността на стоката ра-
ботна сила се определя от обществено необходимите 
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разходи па труд за нейното възпроизводство. В стой-
ността на работната сила влизат:

а) стойността на стоките, задоволяващи физически-
те потребности на работника и семейството му (храна, 
дрехи, жилище и т. н.);

б) стойността на средствата, задоволяващи социал-
ните и културните потребности на работника (вестни-
ци, книги, кино, спортни състезания и т. н.);

в) средства за обучение и квалификация на работ-
ника и неговите наследници. Колкото повече се разви-
ва човешкото общество, толкова повече се увеличават 
материалните и духовните потребности на човека. Ра-
ботната заплата при съвременния капитализъм в свои-
те колебания като правило изостава от бързото на-
растване на стойността па работната сила.

За определено време работникът изработва дадено 
количество продукти. Ако тези продукти се продадат 
на пазара, срещу парите, получени от тях, ще могат да 
се задоволят нуждите на работника от средства за жи-
вот. Това време се нарича необходимо работно време, 
т. е. труд, необходим за съществуването на работника 
(може да са 2, 3, 4 часа и т. и.). Нека предположим,

Работно време

4 у аса 4 часа'
1--------- 1---------1-------- 1--------- 1-------- --------- 1——I--------1
Неов-ходамо равотно Пои парено равотно. 
време време
че за издръжката на един работник и неговото семей-
ство са нужни 4 часа. Но капиталистът е закупил ра-
ботната сила за 8 часа. Това е скрепено с договор и 
признато от „свещеното буржоазно право“ за спра-
ведливо. Следователно работникът работи останалите 
4 часа за капиталиста, който по силата на това, че е 
собственик на средствата за производство, присвоява 
цялата произведена продукция. От привидното равен-
ство не остава нищо. Тези 4 часа, присвоявани от капи-
талиста, се наричат принадено работно време.

Маркс нарече стойността, произведена през прина-
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деното работно време, принадена стойност. Принадена-
та стойност е крайната цел на капиталистическото про-
изводство. В края на движението на капитала (П—С— 
П') е получен желаният прираст.

И така принадената стойност се създава през не- 
заплатеното работно време на работника. Тя е получе-
на в резултат на експлоатацията на неговия труд. В 
процеса на тази експлоатация капиталистът използува 
свойството па работната сила да създава стойност, по- 
голяма от нейната собствена стойност.

Видове принадена стойност

Ненаситен е стремежът на капиталиста да увеличава 
принадената стойност. В периода на първоначалното 
развитие на капитализма това става главно чрез уве-
личаване на работния ден. Работническата класа тога-
ва все още не е била достатъчно силна, за да се бори 
за своите права. Работният ден в Англия напр. през 
XVII и XVIII в. достигал до 13—14 часа. Получената 
чрез увеличаване на работния ден принадена стойност 
се нарича абсолютна принадена стойност.

Но заедно с развитието на капитализма расте и ор-
ганизираната сила на пролетариата. За капиталисти-
ческата класа става все по-трудно да увеличава неогра-
ничено работния ден. Но в ламтежа за получаване на 
допълнителна печалба капиталистите се стремят да 
увеличават постоянно производителността на труда и 
неговата интензивност. При новата техника (автомати-
зирани машини, полуавтомати, конвейери и пр.) па ра-
ботника са необходими напр. само два часа, за да про-
изведе стоките, с които би могъл да закупи средствата 
за съществуване. Но общата продължителност на ра-
ботния ден си остава същата. Намалило се е само не-

Ра^отно 0реме

2 часа 6 va са
1—7—1--------Нт—I-------- ь—-Н-------- 1--------- 1-------- 1

Неоаходимо Принаденораоотно 0реме 
работно 
âpewe
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обходимото работно време. Следователно принаденото 
работно време се увеличава па 6 часа.

Принадената стойност, която се постига в резултат 
на повишаване на производителността на труда и съ-
ответно съкращаване на необходимото работно вр^ме, 
се нарича относителна принадена стойност.

Основен икономически закон на капитализма

Теорията за принадената стойност според Ленин с 
крайъгълният камък в икономическото учение на 
Маркс. За пръв път в историята Маркс откри действи-
телната същност иа експлоатацията на човек от чове-
ка. Той доказа, че принадената стойност, или незапла- 
теиият труд на наемния работник, е единственият 
източник иа богатството иа всички експлоататорски 
слоеве в буржоазното общество (индустриалци, крупни 
търговци, банкери, едри поземлени собственици). Или 
с други думи, постоянното производство и присвояване 
на принадена стойност е абсолютно условие за същест-
вуването на капиталистическия строй. „Производството 
на принадена стойност, или обогатяване — пише 
Маркс, — такъв е абсолютният закон на този начин па 
производство.“

Законът за принадената стойност е основен иконо-
мически закон на капитализма и изразява основните 
връзки, съществуващи в капиталистическою общество. 
Първо, той изразява същността на този строй. За да 
съществува капиталистическата класа и цялата буржо-
азна политическа надстройка, е необходима експлоа-
тация на лицата на наемния труд. Следователно това 
е строй, изграден на базата иа остър социален антаго-
низъм. Второ, законът за принадената стойност отра-
зява целта на капиталистическото производство — уве-
личаването на капиталистическото богатство. Трето, 
законът определя средствата за постигане на тази цел — 
прикрити и открити методи на експлоатация на наем-
ния работник, който е окован във веригите на иконо-
мическата зависимост от капитала.

Основният икономически закон на капитализма сла-
га своя отпечатък върху всички действия на представи-
телите на буржоазията. Развитието на науката и тех-
никата, използуването силата на държавната машина 
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за икономически и политически цели, военните и поли*  
тическите акции на империализма, развитието на меж-
дународните отношения и т. н. — всичко в крайна смет-
ка се определя от стремежа да се увеличи принадена-
та стойност в условията на капиталистическите произ-
водствени отношения.

Въпроси:

1. Какви са методите на първоначалното натрупване на капитала? 
(За да отговорите на този въпрос, можете да използувате из-
ключително интересната и образно написана 24 глава от I т. 
на „Капиталът“ от Карл Маркс. За България направете справ-
ка в учебника по история.)

2. Какво е нужно да закупи притежателят на пари, за да се пре-
върне в капиталист?

3. Кое свойство на работната сила използува капиталистът, за да 
увеличи своето богатство?

4. Каква е разликата между работната сила на роба, на крепост-
ния селянин, на дребния стокопроизводител и на работника?

5. Кога работната сила има по-висока стойност — сега или през 
миналия век? Защо?

6. Как се създава принадената стойност?
7. Каква е разликата между двата основни вида принадена 

стойност?

НАТРУПВАНЕ НА КАПИТАЛА И ЗАСИЛВАНЕ 
ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ

Същност на възпроизводството

Капиталистическото общество, както и всяко друго об-
щество може да съществува само при условие че про-
цесът на производството непрекъснато се възобновява. 
Изобщо процесът на производството на материални 
блага не е спирал и не може да спре, докато същест-
вува човечеството. Постоянното повторение на процеса 
на производството се нарича възпроизводство.

По същия начин, за да съществува капиталисти-
ческата класа, тя трябва непрекъснато да възобновя-
ва своето производство, да купува машини и суровини, 
да наема работна сила. При постсяното повторение 
на капиталистическото производство външно изглежда, 
че капиталистът „работи“ със свой капитал. Едва ли 
не благодарение на него работникът съществува, защо-
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то получава средства за живот под формата на работ-
на заплата. Ако напр. един капиталист има първонача-
лен капитал 100 000 долара и всяка година получава 
20 000 долара принадена стойност, тези пари той из-
разходва всяка година за дрехи, хранз, пътуване, удо-
волствия и т. н., без самият да е създал някаква стой-
ност. Следователно за 5 години капиталистът ще 
„изяде“ първоначалния си капитал (100 000:20 000 = 5). 
Но той невъзмутимо продължава да наема работна 
сила, да използува капитала като свой. Производството 
продължава. Капиталът се е превърнал изпяло в на-
трупана принадена стойност (всяка година по 20 000 
долара). От парите на капиталиста не е останало нито 
цент. Въпреки това капиталистът продължава да е соб-
ственик иа „своя“ капитал, а работникът, който го е 
създал, да остава единствено със своята работна сила.

В процеса на постоянното повторение на производ-
ството отношенията на експлоатацията отново и отново 
се възобновяват като отношения между собственици на 
средствата за производството и наемни работници, ня-
мащи нищо друго освен своята работна сила.

Всяко производство, което се повтаря в същите ма-
щаби, т. е. цялата принадена стойност се консумира, се 
нарича просто възпроизводство. * ч

Натрупване на капитала

Увеличаването на мащабите на производството се нарича 
разширено възпроизводство. Фактически капиталистът 
като правило не консумира цялата принадена стойност, 
която получава. За да осигури растежа на производ-
ството във все по-увеличаващи се мащаби, той изпол-
зува част от принадената стойност за разширяване на 
производството. Тази част се капитализира, т. е. пре-
връща се в капитал. По този начин всяка година раз-
мерът на производството и съответно масата на извли-
чаната принадена стойност се увеличава.

Превръщането на принадената стойност в капитал 
се нарича натрупване на капитала.

Кое кара капиталистите непрекъснато да разширя-
ват своето производство?

В капиталистическото общество властта се определя
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от богатството. Единственият източник на богатството 
е принадената стойност. Колксто повече-се увеличава 
степента на експлоатацията на наемния труд, толкова 
повече се увеличава и богатството, което носи власт и 
охолен живот? Колкото повече капитал има капитали-
стът, толкова повече принадена стойност може да 
извлече. Получава се затворен кръг — капиталистът 
увеличава принадената стойност, за да натрупва капи-
тал, натрупва — за да увеличава принадената стойност.

Самата жестока конкуренция тласка капиталистите 
непрекъснато да натрупват капитал. Ако не правят то-
ва, те ще бъдат погълнати от други капиталисти. В 
конкурентната борба милост няма. „Натрупвай“ — та-
кава е повелята на капиталистическия строй. „Изяж, 
за да не бъдеш изяден“ — това е основното ръковод-
ство за действие. По-слабият винаги загива. Капита-
листическата действителност изобилствува от примери 
на такава безчовечна борба. В художествената литера-
тура има много описания на този процес (напр. в кни-
гите иа Д. Димов — „Тютюн“, на Ем. Зола — „Пари“, 
иа Дж. Лондон — „Желязната пета“ и на ми. др.).

Двете страни на капиталистическото натрупване

Капиталът се натрупва под най-различни форми. Соб-
ственикът па една текстилна фабрика напр. може да 
купи нови машини и суровини, да наеме нова работна 
сила. Той уголемява размерите на предприятието иа 
базата па по-съвършена техника. Подобно съсредоточа-
ване на все по-голяма маса принадена стойност, слу-
жеща за разширяване на производството, се нарича 
концентрация на капитала. Концентрацията носи голе-
ми икономически изгоди — едрото предприятие разпо-
лага със средства за внедряване на по-усъвършенству- 
вани машини, може да организира по-рационално 
производството и т. н.

Съществува и друг път за натрупване иа капитала. 
Няколко капиталисти със своите капитали могат да се 
обединят в едно предприятие или фирма. Те ще обра-
зуват т. нар. акционерно дружество. Или пък собстве-
ниците на по-едри предприятия могат да закупят на 
безценица предприятия и фирми на разорили се соб- 
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ствеиици и пр. Този начин на натрупване на готови 
капитали в ръцете на малобройни групи милионери и 
милиардери се нарича централизация на капитала.

При съвременните условия концентрацията и цен-
трализацията иа капитала се извършват с изключи-
телно ускорени темпове.

Английският икономист Сениор, живял по времето 
на Маркс, остави в наследство на буржоазията една 
много приемлива за нея теория. Това е теорията за 
„въздържанието“. И до ден днешен буржоазните идео-
лози твърдят, че капиталистическото натрупване се осъ-
ществява само за сметка на това, че капиталистите се 
„въздържат“ да потребит голяма част от принадената 
стойност, т. е. лишават се от редица удоволствия на 
живота. За тяхното „въздържане“ говори напр. фактът, 
че съвременните американски милионери изразходват 
за своите лични нужди около 25% от доходите си. А 
понастоящем личното богатство на семейството на Рок- 
фелеровци се оценява на около 4 млрд. долара, на Дю- 
поните — 5 млрд., на семейството Мелон — 4,7 млрд,, на 
Форд — 3,8 млрд. долара и т. н. За парадния прием, 
който едно от 60-те най-богати семейства в САЩ дава 
всеки сезон, се изразходват толкова средства, с колкото 
едно обикновено семейство от 5 души би могло да пре-
кара целия си живот, без да търпи лишения! Натрупва-
нето на капитала съвсем не изключва най-разточително 
лично потребление от страна на капиталистите.

Но капиталистическото натрупване има и друга 
страна. За да увеличи своята печалба, всеки капиталист 
се стреми да повиши колкото е възможно степента на 
експлоатация па работническата класа. За да станс 
по-силен в конкурентната борба, той внедрява нови 
машини, строи конвейери, въвежда нови технологии. 
Увеличава се интензивността на труда. Това означава, 
че един работник може да произвежда много повече 
продукция, отколкото по-рано. Така напр. през 1947 г. 
автомобилната промишленост на САЩ е произвела 
4 800 000 леки и тежки автомобили при 601 700 работ-
ници. Двадесет и пет години по-късно само 500 000 ра-
ботници произвеждат над 9 млн. автомобила.

Постоянното повишаване на дела на машините и 
другата техника в производството означава, че търсе-
нето на работници изостава в сравнение с нарастване- 
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то па капитала. Много работници биват изтласквани от 
производството, когато се въвежда нова, пи-съвършена 
техника. Появява се „излишно“ население, което е от-
носително „излишно“ в сравнение с нуждите иа ка-
питала.

Автоматизацията иа производството усилва този 
процес. Автоматите изхвърлят на улицата огромно ко-
личество неквалифицирани работници. Само в САЩ в 
резултат на автоматизацията годишно около 1,6 млн. 
души губят работа. В Детройт, център на американ-
ската автомобилна промишленост, една радиостанция 
поставила въпрос на своите слушатели: „Какво изпит-
вате при произнасяне на думата „автоматизация?“ От 
запитаните работници 90% отговорили — „страх“.

Капиталистическият начин на производство създа-
ва условия заедно с разширяването на капиталистиче-
ското производство да расте и безработицата. Натруп-
ването на капитала е процес, който води до увеличава-
не богатството на капиталистите на единия полюс и 
неизбежно до повишаване на експлоатацията и влоша-
ване положението на пролетариата на другия полюс. Та-
зи обективна зависимост между натрупването на богат-
ството и положението на трудещите се в капиталисти-
ческия свят Маркс нарече всеобщ закон на капитали-
стическото натрупване.

Резервна промишлена армия на труда

Изтласканите от производството работници (в резул-
тат на внедряването на нова техника и засилване ин-
тензификацията на труда) образуват резервната про-
мишлена армия на труда. В нея влизат и всички други 
лица на наемния труд, загубили по една или друга при-
чина своята работа. Към резервната промишлена ар-
мия спадат и разорените дребни собственици, останали 
без средства за препитание.

Капиталистическата класа използува армията от 
безработни като главен резерв на работна сила. Този 
резерв е много изгоден за капиталистите. Колкото по-
вече безработни има, толкова повече капиталистите мо-
гат да поставят под заплаха от уволнение тези работ-
ници, които са на работа.
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Безработицата обаче е нож с две остриета за бур-
жоазията. Безработните са потенциална заплаха за ка-
питалистическия строй. Те се бунтуват, борят се за 
своите права като членове на обществото, поставени от 
капитала извън това общество. Ето защо буржоазната 
класа се страхува от периоди, в които безработицата 
взема особено масови размери. Такива периоди напр. 
са икономическите кризи, когато милиони нови работ-
ници биват изхвърлени на улицата.

„Излишното“ население в капиталистическия свят 
съществува под няколко форми. Една от тези форми е 
т. пар. текуща безработица. Едни работници биват увол-
нявани от предприятията, други могат да бъдат наети 
в някои разширяващи се отрасли. Винаги обаче един 
голям процент от населението, което е в трудоспособна 
възраст, е безработно. При съвременните условия това 
са главно неквалифицираните работници, изтласкани от 
настъплението на автоматизацията. Текущата безрабо-
тица е типично явление за развитите капиталистически 
страни.

Друга форма на безработица е скритата безрабо-
тица. В селското стопанство също навлизат машините, 
много селскостопански работи се механизират. Това во-
ди до абсолютно намаляване на заетите лица в сел-
ското стопанство. Те работят сезонна работа (напр. по 
прибиране на реколтата или в строителството), но не са 
заети през цялата година. Работят примитивно, без еле-
ментарна техника и при мизерно заплащане. При най- 
слабата механизация па някои селскостопански опера-
ции (или на строежите в града) техният труд става из-
лишен. Формално обаче те не се водят от буржоазната 
статистика като безработни. И накрая една голяма со-
циална група от възрастни работници, разорили се за-
наятчии, инвалиди от производството и др. образуват 
т. нар. постоянна безработица. Те живеят от случайни 
доходи и водят полугладен живот.

Безработицата е неизбежен спътник на капитализ-
ма. Само през последните години в Съединените щати 
броят на напълно безработните достигна 5—6 млн. ду-
ши, в ГФР — от 300 до 600 хил.; в Англия — от 400 до 
700 хил. души и т. н. Особено силна е базработицата 
сред младежта. Всеки трети безработен в САЩ е мла-
деж под 25 години. В Италия средно 50% от всички 
безработни са младежи.
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Натрупването на капитала и положението на 
работническата класа

Какво е влиянието на натрупването иа капитала върху 
положението па работническата класа в капиталистиче-
ските страни? Буржоазните идеолози се опитват да убе-
дят народите в света, че положението на работническата 
класа при съвременния капитализъм непрекъснато се 
подобрява. Привеждат се частни данни за повишени до-
ходи па някои групи работници, дава се за пример това, 
че сега в редица работнически семейства има телевизор, 
хладилник, а понякога дори и лека кола. Но дали по 
подобни показатели може да се съди за положението на 
цялата работническа класа в капиталистическия свят? 
Са мата капиталистическа действителност показва спе-
кулативния характер на подобни твърдения, целящи да 
разкрасят съвременния капитализъм.

Нито една буржоазна статистика не може да скрие 
факта, че все по-голяма част от новосъздадената стой-
ност в капиталистическото общество (в икономическата 
наука тази стойност се нарича национален доход) се 
присвоява от капиталистите. Непрекъснато се увелича-
ва делът на буржоазията в националния доход и се на-
малява делът на работническата класа.

С развитието на капитализма положението на ра-
ботническата класа се влошава не само относително 
(като намаляване частта на работната заплата в на-
ционалния доход), по по определени показатели и абсо-
лютно. Фактът, че някои работници имат хладилник, те-
левизор и т. н. не противоречи на теорията на Маркс за 
обедняването на пролетариата. Работническата класа 
като цяло значително изостава в своето жизнено рав-
нище от възможностите, които дават за подобряване 
на живота съвременните производителни сили. Увели-
чава се степента на експлоатация на работниците, пси-
хическото напрежение на техния труд. Влошавасе ка-
чеството на жизнената среда на човека, особен^ в го-
лемите градове на Запада. Непрекъснатото повишаване 
на цените в капиталистическия свят орязва доходите 
на работническите семейства. Разбира се, работническа-
та класа води упорита икономическа борба срещу на-
стъплението на капитала срещу жизнените й интереси. 
Показател за това са мощните стачки, които разтърсват 
капиталистическия свят.
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Безработицата в капиталистическия свят води до 
значително понижаване на общото жизнено равнище иа 
работническата класа. Често пъти в едно семейство ра-
боти само един от членовете му, а останалите са без-
работни. В средата на 70-те години броят на напълно 
безработните в капиталистическите страни достигна 
13 млн. души. Много трудещи се работят при непълен 
работен ден и получават мизерни заплати.

По признания на правителствени лица в САЩ око-
ло 30 млн. души имат равнище на живот, до-ниско от 
това, което официално се определя като „граница на 
бедността“. Тук не влизат 12-те млн. души, които са на 
„границата на бедността“, и 6 млн. души, главно негри, 
необхванати от статистиката поради липса на постоян-
но местожителство. Известният американски журналист
H. Котц публикува през 1969 г. книгата „Нека те се 
хранят с обещания“, в която пише, че поне около 7 млн. 
деца в Щатите гладуват.

Натрупването на капитала означава богатство за 
капиталистите и увеличаване на експлоатацията и обед-
няване на работническата класа. Тези присъщи на бур-
жоазното общество черти ще съществуват, докато съ-
ществуват самите капиталистически производствени от-
ношения.

Въпроси:

I. Един капиталист започва производство с 200 000 долара капитал. 
Всяка година тон получава по 40 000 долара принадена стойност, 
които изразходва за лични нужди. За колко години „неговият“ 
капитал ще се превърне в капитализирана принадена стойност?

2. Защо капиталистът непрекъснато разширява производството?
3. Каква е разликата между концентрация и централизация па ка-

питала?
4. Кон са причините за безработицата при капитализма?
5. В романа „Тютюн“ е описан случаят с въвеждането па тонгата в 

складовете на „Никотиана“. Защо това среща съпротивата на ра-
ботниците?

6. Какви са основните форми на безработица в капиталистическия 
свят?

7. Как се изменя положението на работническата класа и трудещи-
те се при капитализма?
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СЪЩНОСТ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЯ СТРОИ

Обобщение

Капитализмът е третата и последна форма на класово 
общество в историята на човечеството, основана на ба-
зата на експлоатацията на човек от човека.

1. За капитализма е характерно господството на 
стоковото производство. Всичко тук взема формата на 
стока — средствата за живот, земята, работната сила 
и т. н., и се произвежда за размяна, за да се увеличи 
богатството на капиталистите.

2. Капитализмът се характеризира с частна соб-
ственост върху средствата за производство. Тези сред-
ства принадлежат на отделни лица — капиталистите. 
Въз основа на това, че са собственици на фабриките, 
мините, складовете и пр., те присвояват цялата продук-
ция, произведена в „техните“ предприятия, а на работ-
ника — действителния производител на благата, дават 
работна заплата само колкого да поддържат неговата 
работна сила. Работникът става необходима „прина-
длежност“ иа капитала.

3. Капиталистическият начин на производство е ос-
нован на експлоатацията на наемния труд. В предиш-
ните класовоантагонистични формации също е имало 
експлоатация. При капитализма работникът е вече 
формално свободен. Но поради това че за да съще-
ствува, трябва да продава своята работна сила, той 
е в пълна икономическа зависимост от капитала. На 
който и капиталист да продаде своята работна сила, 
работникът винаги става обект на експлоатация, от 
него се извлича принадената стойност. Формалната 
свобода на работника се превръща в бреме на наем-
ния труд.

Цялата система на буржоазната държава с нейния 
административно-полицейски апарат, с нейните органи-
зации е нагодена за запазване на отношенията на соб-
ственост и експлоатация в капиталистическото об-
щество.

В. И. Ленин дава кратко и ясно определение на 
капиталистическия строй: „Капитализъм се нарича та-
кова устройство на обществото, при което земята, фа-
бриките, машините и пр. принадлежат на малък брой 
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земевладелци и капиталисти, а масата от народа не 
притежава никаква или почти никаква собственост и 
затова трябва да работи срещу заплащане.“

Капиталът като обществено отношение

Буржоазните икономисти дават следното определение 
на капитала: капитал това са инструментите, машини-
те, суровините, с които се произвеждат дадени продук-
ти. Някои отиват по-далече, наричайки капитал лъка 
и стрелата на първобитния човек. Или, с други думи, 
всяко средство за производство според тях е капитал. 
По този начин идеолозите на буржоазията искат да 
представят капитала като вечен в историята на чове-
чеството и че всеки, който притежава някакво, макар 
и малко средство за производство (напр. дърводелски 
тезгях), е капиталист. Целта е да се скрие истинска-
та природа на капиталистическия строй.

Маркс за първи път в историята показа действи-
телната същност на капитала. Той разкри, че капи-
талът е стойност, която, използувана за експлоатация 
на наемните работници, носи принадена стойност. 
Сама по себе си една вещ — напр. една машина, не е 
капитал. Тя се превръща в капитал само при опреде-
лени обществени условия. Буржоазните икономисти 
никога не признават, че капиталът не е вещ, а общест-
вено отношение. „Негърът е негър — казва Маркс. — 
Само при определени условия той става роб. Памуко- 
предачната машина е машина за предене на памук. 
Само при определени условия тя става капитал.“ Тези 
условия са: първо, средствата за производство да са 
частна собственост и да се използуват за експлоатация 
на чужд труд. Второ, да има лица, които да продават 
своята работна сила, да са принудени да обвържат 
своя труд с капитала, за да могат да живеят. Капи-
талът не може да съществува без наемен труд. Или, 
както картинно пише Маркс, „капиталът, това е мър-
тъв труд, който като вампир оживява само когато 
всмуква жив труд“.

И така, капиталът е обществено-икономическо или 
както се нарича в политическата икономия — произ-
водствено отношение. Той изразява отношенията меж-
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ду две класи. Това са основните класи на буржоазното 
общество — класата на капиталистите, собственици на 
средствата за производство (индустриалци, търговци, 
банкери и пр.), и класата на наемните работници.

Всички други човешки групи и прослойки в буржо-
азното общество в една или друга степен атостепенио 
се включват по своето социално положение към една 
от двете основни класи на капиталистическото общест-
во. В селското стопанство става разслоение на произ-
водителите на: капиталисти — фермери, и наемни ра-
ботници. Една малка част от научно-техническата ин-
телигенция по своето материално и социално поло-
жение все повече се приближава до буржоазията, а 
огромният брой инженери, учени, служещи се превръ-
щат в лица на наемния труд и т. н. Този процес се 
нарича поляризация на класите в капиталистическото 
общество.

Експлоатацията — основна черта 
на капиталистическия строй

Отношенията между класите при капитализма неизбеж-
но предполагат експлоатация на човек от човека. Тя 
е основна черта на капиталистическия строй. Проле-
тариатът като класа на наемните работници, лишен от 
средства за производство, е подложен на жестока екс-
плоатация от страна на капиталистическата класа. 
Главната цел на капиталистическото производство е 
извличането на колкото се може повече принадена 
стойност, а това може да стане само чрез изсмукване-
то на повече незаплатен труд.

Буржоазията и нейните идеолози се стремят по 
всякакъв начин да прикрият експлоататорската приро-
да на капиталистическия строй. За това'те използу-
ват обстоятелството, че работната заплата външно 
замаскирва незаплатения труд на работника и екс-
плоатацията. „Колкото си изработил, толкова ти се 
плаща“, казва капиталистът на работника, но в дейст-
вителност той заплаща само част от работния ден, а 
останалото присвоява. Напразни са усилията на бур-
жоазията и нейните учени слуги да „докажат“, че ка-
питалистът и работникът участвуват в равноправна 

218



сделка, защото и двамата са свободни да правят как- 
вото пожелаят. За опровержение на подобни басни е 
достатъчно да се посочи, че един добре платен амери-
кански работник трябва в продължение най-малко на 
двеста хиляди години да спестява цялата си заплата, 
за да натрупа богатството на един милиардер. Иконо-
мическата зависимост на работника от капитала пре-
връща „свободата“ в капиталистическото общество в 
право на капиталиста да експлоатира наемния труд.

Капиталистическата класа при съвременните усло-
вия използува най-разнообразни и хитри методи, за да 
може чрез различни форми на работната заплата да 
прикрие експлоатацията па работника. Сега много от 
системите за заплащане па работниците носят названия 
„справедливи“, хуманни“, „поощрителни“ и пр. Дават 
се известни малки премии на работници, които са рабо-
тили с най-бързо темпо, които са имали добро поведе-
ние към работодателя, не са участвували в стачки и пр. 
Стремежът е да се разбие единството на работническа-
та класа. В някои случаи към предприятията се строят 
клубове, медицински пунктове, спортни площадки и дру-
ги. Целта на съвременния капиталист е да покаже, че 
той има „човешко отношение“ към работника. Но в 
крайна сметка всичко това се строи с трохи от извлече-
ната от него принадена стойност. Привидните грижи на 
капиталиста към работещите в пякои предприятия са 
израз на демагогската политика на буржоазията, целя-
ща да насади вредните илюзии за класово сътрудниче-
ство и да притъпи тяхната класова борба.

През последните десетилетия всяко увеличаване на 
интензивността на труда се прикрива под „високонауч- 
ни“ и „хуманни“ принципи. Използуват се редица дей-
ствителни постижения иа науката само и само да може 
да се изстиска повече труд от работника. Така напри-
мер към пякои капиталистически предприятия са съз-
дадени специални кислородни камери, където работни-
кът влиза за определено време, за да възстанови силите 
си. Или на определени трудови участъци се дават някои 
тонизиращи средства, които временно повишават бод-
ростта, и т. н. Сравнително старият метод на хрономет- 
риране на всяка операция на работника се подменя с 
много по-съвършени методи. В модерните предприятия 
всяко движение на работника се следи от електронно 
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око или от телевизионна камера. Целта е да не се до-
пусне нито едно излишно движение, да не се загуби ни-
то една секунда. Стремежът винаги е един и същ — по-
вече труд, по-голяма интензивност, повече експлоатация, 
повече принадена стойност! В резултат — расте нервно-
то напрежение у работника и неговото психическо и фи-
зическо изхабяване.

Експлоатацията в капиталистическото общество ни-
кога не е обхващала толкова широки слоеве от насе-
лението. Расте армията на наемния труд. Само в Съе-
динените щати през 1950 г. е имало 48 млн, души, които 
са продавали своята работна сила. През 1970 г. те са 
вече над 80 млн. В Западна Европа съответно през 
1950 г. е имало 87 млн. лица на наемния труд. А през 
1970 г. те са се увеличили на 105 млн. души. Този про-
цес продължава. Армията на наемния труд расте не са-
мо количествено, в нея се вливат и хора с по-висока 
квалификация. В нея се включват нови отряди трудещи 
се: към работниците от материалното производство се 
присъединяват работници от транспорта и съобщенията, 
наемни работници от селското стопанство, търговски 
работници, канцеларски служители, наети от частните 
фирми или държавата, инженери, техници, администра-
тивно-управленчески персонал в предприятията и др. 
Всички те са обединени от една основна характерна чер-
та — лишени са от собственост върху средствата за 
производство. Това е причината, която ги принуждава 
да продават своята работна сила.

Следователно капитализмът е дълбоко антагони-
стичен строй. Интересите на класата на наемните ра-
ботници са в неизмеримо противоречие с интересите на 
капиталистическата класа.

Противоречията между труда и капитала намират 
израз в ожесточените борби на работническата класа 
за защита на своите интереси. Главните капиталистиче-
ски държави все по-често са разтърсвани от стачки. В 
някои случаи общите стачки на трудещите се парали-
зират цялата икономика на дадена страна, както стана 
във Франция през м. май — юни 1968 година. Особено 
силно е стачното движение в Италия и Япония. Стач-
куват работниците от най-крупните монополи в Съеди-
нените щати, западногерманските работници и мн. др. 
В стачното движение участвуват и служителите, труде- 
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щите се селяни, учителите. През 1975 г. в капитали-
стическите страни са стачкували около 30 млн. души. 
Широко разпространение получиха такива форми на 
борба срещу капитала, като забавяне темповете на ра-
бота, стачки, съпровождащи се със заемане на пред-
приятията, внезапни стачки (без предупреждение на 
администрацията), „шахматни1* стачки (спиране на ра-
бота последователно в отделни цехове, което дезорга- 
низира производството) — и мн. др.

Работническата класа в капиталистическите страни 
все повече осъзнава, че само с икономическата борба 
не може да се отмени експлоатацията, произтичаща 
от самата същност на капиталистическия строй. При 
всеки удобен случай капиталистите отнемат извоюва-
ното от работниците. За да се премахне експлоата-
цията, трябва да се премахнат причините, които я по-
раждат — частната собственост върху средствата за 
производство. Това означава да се разруши капитализ-
мът. Преходът от една обществена формация към дру-
га може да се осъществи само по революционен път. 
Революционната борба на пролетариата срещу буржо-
азията трябва да „реши“ основното противоречие на 
капиталистическия строй.

Основно противоречие на капиталистическия строй

В рамките на капиталистическите производствени отно-
шения производителните сили на обществото се разви-
ха до несравнимо по-висока степен, отколкото през 
предшествуващите епохи. Капитализмът премахна фео-
далните ограничения, които пречеха за развитието на 
пазарите и производството. Стремежът за печалба, 
борбата за запазване и разширяване на капитала до-
ведоха отначало до възникване на капиталистически 
манифактури (предприятия, използуващи предимно 
ръчния труд на работника), а по-късно и до развитие 
на крупно машинно производство.

Крупното производство обединява под един покрив 
все повече и повече работници. Засилва се взаимодей-
ствието при изработването на продуктите (напр. един 
цех произвежда една част, друг цех друга и едва в тре-
ти цех продуктът се сглобява). Разделението на труда 
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обаче при съвременните условия е отишло далече на-
пред. Вече редица дребни части от един продукт се из-
работват от отделно специализирано предприятие и чак 
след това се сглобяват в предприятието —краен произво-
дител. Така напр. американската фирма за производ- 
сво на леки коли „Крайслер“ се е кооперирала с над 
10 000 други фирми, които й доставят отделни части за 
колите. На конвейера в предприятията на тази фирма 
се извършва главно монтаж на автомобилите. Специа-
лизацията на производството е особено голяма р най- 
новите видове продукция. За производството на една 
космическа ракета са необходими към 2,5 млн. части. 
Изработването на всеки детайл се предшествува от 
огромна научно-конструкторска работа.

Следователно колкото повече се развиват произво-
дителните сили, толкова повече в производството на 
който и да е продукт участвуват работници, инженери и 
конструктори от най-различни предприятия и клонове 
на стопанството, участвува цялото общество. Вече не 
може да се намери производител на съвременната про-
дукция, който да заяви както майсторът от епохата на 
дребното стоково производство: „Това произведох сам.“ 
Производството добива все по-обществен характер.

Заедно с това все повече се разширява армията на 
пролетариата. В нея участвуват лица с най-различни 
професии и квалификация — работници на физическия 
труд, служещи, инженери, техници, оператори на елек-
тронни машини и др. Но резултатите от техните усилия 
се присвояват от капиталистическата класа, която не е 
вложила никакъв личен труд в производството. Увели-
чаващата се класа на наемните работници — произво-
дители на благата, притежава относително все по-малка 
част от общественото богатство. Явно е, че формата на 
присвояване на продуктите влиза в крещящо противо-
речие с обществения характер на производството.

Основното противоречие на капиталистическия 
строй е противоречието между обществения характер 
на производството и частнокапиталистическата форма 
на присвояване на произведените блага. Това противо-
речие е неразрешимо, докато съществуват капитали-
стически производствени отношения в дадена страна.

За обществения характер на производството при 
капитализма говорят редица показатели: концентра-
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цията и централизацията на капитала, развитието на 
транспорта и съобщенията, развитието на банковата си-
стема, превръщането на науката в абсолютно условие за 
разгръщане на производството, образуването на меж-
дународни предприятия и засилване интернационалните 
връзки на капиталистическите производители и мн. др.

Способна ли е обаче капиталистическата класа да 
управлява развиващите се производителни сили на съ-
временното общество? Действителността показва, че 
тези производителни сили все по-малко могат да се по-
берат в тесните рамки на капиталистическите производ-
ствени отношения, основаващи се на частната собстве-
ност върху средствата за производство. Частният ка-
питал се оказа неспособен сам да развие такива съ-
временни отрасли като атомната промишленост, ракето- 
строенето, производството на космически апарати и пр. 
Той трябваше да се обърне към помощта на държава-
та, която с пари и хора па науката съдепствува за раз-
витието на тези отрасли. Най-ярка проява на неспособ-
ността при частната собственост върху средствата за 
производство да се управлява общественото производ-
ство са икономическите кризи, които периодично раз-
търсват капиталистическото стопанство, валутно-финан-
совите кризи, които се изостриха особено много през 
последното десетилетие, огромното неизползуване на 
работната сила (безработицата), бездействуващите ма-
шини в някои клонове на индустрията и мн. др.

Нова поредна проява на невъзможността на капи-
талистическата класа да овладее съвременната иконо-
мика е острата икономическа криза, която избухна във 
всички капиталистически страни без изключение през 
1974—1975 г. Тази криза е най-острото стопанско сътре-
сение на Запада след Втората световна война. Тя се 
съчета с тежка енергийна и суровинна криза, което 
допълнително изостри противоречията на капиталисти-
ческото стопанство. Нарасна безработицата, а цените 
извършиха най-резкия си „скок“ през последните три-
десет години. Неспособността на буржоазията да ръко-
води стопанството в крайна сметка удря по интересите 
на трудещите се класи в капиталистическото общество.

Производството, което има обществен характер, 
може да се развива рационално единствено при нали-
чието на обществена собственост върху фабриките, ма-
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шините, суровините и т. н. Тогава няма да съществуват 
частнокапиталистическите интереси, които да влизат в 
противоречие с обществения характер на производ-
ството. Това обаче означава да се премахне частната 
собственост върху средствата за производство, да се 
лиши капиталистическата класа от материалната база 
за нейното господство. Пролетариатът е в състояние да 
извърши това единствено след като вземе държавната 
власт, защото буржоазната държава с всички свои ме-
ханизми и органи защищава частната собственост. Са-
мото развитие на капитализма обединява огромни маси 
наемни работници в индустриалните центрове, което е 
важно условие за политическата борба. Марксистко-ле-
нинските комунистически партии са техните ръководи-
тели. Историческата мисия на пролетариата е по рево-
люционен път да приведе в съответствие общественото 
производство с характера на производствените отноше-
ния. Едва тогава ще се ликвидира експлоатацията на 
човек от човека.

В зората на капитализма буржоазията поглъща 
дребните собственици, експроприира (присвоява) тях-
ната собственост, експроприира и труда на всички, които 
се превръщат в наемни работници. Историческата тен-
денция на капитализма е такава, че идва време, когато 
самите капиталисти биват лишени от собственост от 
класата — производител на благата, която дотогава е 
била експлоатирана. Маркс описва образно взрива в со-
циално-икономическите отношения на буржоазното об-
щество по следния начин: „Централизацията на сред-
ствата за производство и обобществяването на труда 
стигат до една точка, когато те повече не се побират в 
своята капиталистическа черупка. Тя бива пръсната. 
Удря часът на капиталистическата частна собственост. 
Експроприаторите биват експроприирани!“

МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ КАПИТАЛИЗЪМ (ИМПЕРИАЛИЗЪМ)

Капитализмът е жив обществен организъм. Той има 
своята младост, зрелост и съответно старческа въз-
раст, в която са налице всички признаци за това, че тази 
експлоататорска формация трябва да слезе от истори-
ческата сцена и да отстъпи място на нов обществено- 
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икономически строй. В развитието си капитализмът пре-
минава през редица стъпала, преди окончателно да бъ-
де сменен от по-прогресивното общество — комунизма.

Капиталистическата обществено-икономическа фор-
мация има два основни етапа в своето развитие. Пър-
вият етап, домонополистическият капитализъм, обхва-
ща продължителен период от време — от зараждането 
на буржоазното общество до края на XIX и началото на 
XX век. През домонополистическия капитализъм се раз-
виха капиталистическите фабрики с широко прило-
жение па различни видове машини. Оформиха се кла-
сите на капиталистите и пролетариата. Главен стимул 
за развитието иа производството беше стремежът към 
повече печалба, а главна пружина на стопанския меха-
низъм па буржоазното общество — свободната конку-
ренция. Свободната, от нищо неограничавана конку-
рентна борба е основна характерна черта на първия 
етап от развитието на капитализма.

Към края на XIX и началото на XX столетие на-
стъпи повият, последният етап в развитието на капи-
тализма. Това е монополистическият капитализъм или 
империализмът.

Още по времето на Маркс и особено в последните 
години от живота на Енгелс възникнаха и получиха из-
вестно развитие някои нови форми на крупни капита-
листически предприятия. Маркс и Енгелс не пропуснаха 
да отбележат този факт. Появиха се първите акционер-
ни дружества, т. е. фирми, които бяха собственост на 
няколко капиталисти-акционери. Но основната част от 
стоките се произвеждаше в еднолични предприятия, соб-
ственост на отделни капиталисти. ,

В. И. Ленин направи всестранен научен анализ на 
новите явления в капиталистическото общество. В 
своята знаменита' книга „Империализмът като най-ви-
сок стадий на капитализма“, написана през 1916 г., Ле-
нин доразви марксисткото учение, като създаде теория-
та за новия, последен етап от развитието на капитализ-
ма — империализма.

Ленин посочи следните основни икономически приз-
наци на империализма:

1. Концентрация на производството и развитие и 
господство на монополите.

2. Сливане на банковия капитал с промишления и 
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възникване на финансов капитал и финансова олигар-
хия.

3. Износ на капитали.
4. Икономическа подялба на света между монопо-

лите.
5. Териториална подялба на света и борба за него-

вото преразпределяне.

Господство на монополите — основна черта на 
империализма

В която и сфера на обществено-икономическия живот 
на съвременните капиталистически страни да надник-
нем, навсякъде ще видим ръката на крупните монопо-
ли. Те са подчинили икономиката, политиката, науката 
и всички други области на живота на своите интереси.

Монополите са мощни стопански съюзи на едри ка-
питалисти — собственици на предприятията. Тези капи-
талисти се обединяват с цел да произвеждат дадена 
стока (или няколко вида стоки) и да завладеят пазара. 
Монополите израстват от бързата концентрация иа про-
изводството. За възникването иа монополите в края на 
XIX и началото на XX в. допринесе самото развитие на 
производителните сили. Това е време на големи техни-
чески открития. Така напр. в металургията беше извър-
шен преврат с внедряването па Мартеновия метод за 
добиване на стомана; в химическата промишленост бя-
ха открити продукти, които революционизираха този 
отрасъл (сода каустик, анилинови бои и др.); в маши-
ностроенето беше усвоено произвдството на мотори с 
вътрешно горене, внедрени бяха масово в съобщения-
та телефонът, телеграфът и мн. др. Появи се нова енер-
гия — електрическата. На предно място в капиталисти-
ческата икономика излезе тежката промишленост.

За отделния капиталист, колкото и крупен да е той, 
става все по-трудно само със собствени средства да за-
почне производството на базата на новата технология и 
скъпата техника. За това се изискват огромни парични 
средства, които могат да се получат само в рамките на 
монополните съглашения. Тези средства се натрупват 
или в резултат на доброволното обединяване па капи-
талистите, или чрез принудително поглъщане на разо-
рили се дребни и средни предприятия.
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Основна цел на. новите капиталистически съюзи 
(монополите) е да се подели пазарът и да се увеличи 
печалбата както чрез увеличаване * на експлоатацията 
на работниците, така и чрез високите монополни цени. 
Монополите произвеждат стоките с пр-малки разноски, 
отколкото е средната стойност в обществото, защото те 
имат възможност да внедрят по-съвършена техника в 
производството. Използувайки своите преимущества, мо-
нополите продават готовата си продукция на монополно 
високи цени, а купуват суровини и полуфабрикати на 
ниски цени. Високите монополни цени се отразяват из-
ключително неблагоприятно върху материалното поло-
жение на трудещите се.

Чрез най-жестока конкуренция, монополите заду-
шават всеки страничен производител, който не им се 
подчинява в областта на ценовата политика.

От времето на възникването на първите монополи 
досега тези капиталистически съюзи неимоверно много 
се разраснаха. Понастоящем в капиталистическия свят 
господствуват няколкостотин монополистически гиган-
та. Такива са напр. най-големият монопол в света — 
„Джснерал моторз“ (САЩ), който има по-големи го-
дишни продажби, отколкото е националният доход на 
такива страни, като Аржентина, Белгия или Швейца-
рия. По-нататък следват „Форд моторз“, „Стандарт 
Ойл“ (притежание на Рокфслеровци) — по-мощни от 
такива страни като Дания, Австрия, Финландия или 
Турция, „Дженерал електрик“ и мн. др.

Особено разпространение получиха т. нар. междуна-
родни монополи, в които участвуват със свои капитали 
монополни групи от няколко страни. Те като паяци са 
обвили в своята могъща паяжина стопанствата на ре-
дица капиталистически държави и оказват все по-го- 
лямо влияние върху тяхната икономика и политика.

В Съединените щати 500-те най-крупни монопо-
листически компании са само 0,3% от общия брой на 
компаниите, а експлоатират 65% от работната сила в 
промишлеността и получават 73% от печалбата в аме-
риканското стопанство. В икономиката на САЩ господ- 
ствуващо положение заемат 8—10 монополистически ги-
ганта. Между тях на първо място са посочените по-горе 
американски монополи. Най-крупните монополистически 
съюзи, обхванали в свои ръце пазарите за пласмент и 



източниците на суровини, определят .насоките на ико-
номиката и политиката на тази страна. В Западна Гер-
мания 10-те най-големи концерни произвеждат 90% от 
чугуна и стоманата, добиват почти 100% от желязната 
руда, около 80% от каменните въглища и 80% от леки-
те коли. Подобна картина се наблюдава и в другите 
развити капиталистически страни.

Буржоазните икономисти представят монополите 
като стопански единици, които се грижат за развитието 
на икономиката и в своите действия изхождат от „ин-
тересите на нацията“. Единствената цел на монополите 
е извличането на възможно най-голяма монополна пе-
чалба. Доколко грубо егоистични, граничещи с престъ-
пление и предателство по отношение на своите народи 
могат да бъдат действията на монополите, може да се 
види от тайното съглашение между германските фирми 
и американските монополи да запазят дружеските си 
връзки през годините на Втората световна война. 
„Стандарт Ойл“ е доставял стратегически суровини на 
германската фирма „И. Г. Фарбениндустри“ чрез Испа-
ния, а с тях са произвеждани оръжия, с които са уби-
вани и американски войници. Монополите са в борба 
с всички, които им пречат или биха им попречили да 
получат най-висока печалба. Особено жестоки са кон-
курентните борби между самите монополистически ги-
ганти. В стремежа към печалба монополите не сс спи-
рат пред нищо — организират шантажи и подкупи, 
промишлен шпионаж, диверсии и углавни престъпления.

И така, в епохата на империализма в икономиче-
ския и политическия живот на буржоазното общество 
господствуват крупните капиталистически монополи. 
Тяхната основна цел произтича от целта на капитали-
стическото общество въобще, отразена в основния ико-
номически закон на капитализма. Всички действия на 
монополите са подчинени на стремежа за получаване 
на монополно висока печалба.

Финансова олигархия

В 'епохата на империализма развитието на връзките 
между промишлените и банковите монополи водят до 
срастване на промишления с банковия капитал. В ре- 
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зултат на това срастване се образува финансовият ка-
питал.

Самите банки от посредници в обръщението и цен-
трове за събиране на заемен капитал се превръщат в 
„едри собственици на предприятия“. Те влагат огромни 
финансови средства в закупуване на акции от промиш-
лени компании. От друга страна» промишлените капита-
листи влагат своите натрупани печалби в банките и се 
превръщат в банкери. Обединява се собствеността на 
банковите и промишлените монополи. Образуват се ог-
ромни финансови империи (финансови групи), които 
контролират цели клонове от стопанството на капита-
листическите страни.

Финансовите групи се превръщат в некороновани 
крале на империалистическите държави. Финансовите 
магнати, овладели производството, транспорта, банките, 
стават господари и на държавата. В САЩ през 60-те 
години е имало около 250 семейства с капитали над 50 
млн. долара, но мултимилионери са само няколко десет-
ки семейства — Моргановци, Рокфелеровци, Мелони, 
Дюпони, Гети и др. Те държат в своите ръце главните 
позиции в цялата американска икономика. В Англия 
господствуват няколко банково-промишлени групи. Във 
Франция често се употребява изразът „200 семейства“, 
с които се обозначават господствуващите финансови гру-
пи. Между тях са династиите на Ротшилд, Вандел, Во- 
гю. Мишлен, Пежо и др. За тях Анатол Франс писа в 
„Островът на пингвините“: „След като Франция се ос-
вободи от властта на кралете, императорите, три пъти 
провъзгласи свободата, тя изпадна под властта на фи-
нансовите компании, завладели богатствата на страна-
та.“

Финансовите групи контролират стопанството чрез 
т. нар. система на участие. За да се ръководи една ком-
пания, не е нужно да се притежават всичките й акции. 
Този, който владее така наречения контролен пакет ак-
ции (това може да са 40, 30, дори 20% от акциите), той 
винаги може да се наложи над останалите разпръс-
нати дребни акционери. Така с определен капитал кон-
тролиращата финансова група (дружество-майка) мо-
же да ръководи в свой интерес десетки (а понякога и 
стотици) предприятия — т. нар. дъщерни предприятия, 
предприятия-внуци, правнуци и т. н. (вж. схемата на 
стр. 231).
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Например в САШ. финансовата група на Морган 
контролира 32 промишлени корпорации, 19 банки, 17 
транспортни компании общо с капитал към 100 млрд. 
долара.

В България системата на участие също беше разви-
та. Например Българската генерална банка чрез соб-
ствен капитал от 12 млн. лв. контролираше капитал от 
199 млн. лв. (Химическите заводи в Костинброд, Хими-
ческата фабрика в Костенец, Керамичната фабрика 
„Изида“ и др.).

И така, в епохата на империализма възниква фи-
нансовата олигархия (от гръцката дума олигархия — 
властна малцина). Финансовата олигархия, това са 
групата магнати на финансовия капитал, съсредоточили 
в своите ръце господството над всички отрасли на ка-
питалистическата икономика, а също така и политиче-
ската власт.

Представителите иа финансовата олигархия, както 
казва Ленин, живеят от рязане на купони, защото при-
тежават огромно количество акции, облигации и др. цен-
ни книжа и водят паразитен живот за сметка на лихви 
и дивиденти. Властта, която им дава притежаваното 
богатство, и личните връзки с представителите па дър-
жавната власт в буржоазното общество водят до това, 
чс тази излишна за производството група господствува 
и в политическия живот на капиталистическите страни. 
За да запази своето господство, финансовата олигар-
хия създава и поддържа най-реакционни и мракобеспи- 
ческп политически режими, включително фашизма. Не 
случайно Г. Димитров характеризира фашизма като от-
крита терористическа диктатура на финансовия капи-
тал. В епохата на империализма все повече се развива 
противоречието между монополистическата буржоазия, 
оглавявана от финансовата олигархия, и целия оста-
нал народ.

Износ на капитали. Икономическа и териториална 
подялба на света

При домонополпстическия капитализъм за главните ка-
питалистически държави беше характерен предимно из-
носът иа стоки. При империализма наред с износа на
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Система на участие

стоки особено важно значение придобива износът на 
капитал. Чрез различни форми на този износ (построя-
ване на предприятия в други страни, отпускане на зае-
ми» „помощи“ и т. п.) монополите от главните капита-
листически държави се стремят да извлекат възможно 
най-големи печалби от по-слабо развитите страни. След 
Втората световна война се засили и взаимният износ 
на капитали между самите развити капиталистически 
страни» коеТо подсили противоречията между тях.

В епохата на империализма образувалите се мощни 
международни монополистически съюзи са средство за 
икономическа подялба на света. Главна цел на меж-
дународните монополи е да се определят сферите па 
влияние, да се поделят пазарите и източниците на су-
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ровини. Най-много международни монополи възникват 
в нефтодобива (такъв монопол напр. е известната англо- 
холандска фирма „Роял Дътч-Шел“), в добива на ценни 
суровини, в цветната металургия и производството на 
оръжия. След Втората световна война възникнаха нови 
форми на икономическа подялба на света. Това са съг-
лашения за икономическа интеграция (обединяване) 
между главните капиталистически държави.

В края на XIX и началото па XX в. целият свят бе 
поделен между няколко големи капиталистически стра-
ни. Завършването на териториалната подялба на света 
и жестоката борба за неговото преразпределение е друг 
признак, характеризиращ настъпването на новия етап в 
развитието на капитализма — империализма. В този 
период окончателно се оформи колониалната система на 
империализма. Тази система се състоеше от империа-
листически държави — метрополии, от полуколонии и 
колониални страни. Но териториалната подялба на све-
та не е нещо окончателно. Когато съотношението па си-
лите между империалистическите държави се измени 
(т. е. измени се съотношението между монополите, гос- 
подствуващи в тях), новите империалистически хищни-
ци започват да търсят „жизнено пространство“. На тях 
не им остава нищо друго освен да се „опитат“ да пре-
разпределят поделения вече свят. Тези „опити“ неми-
нуемо водят до империалистически войни. Така напр. 
и Първата, и Втората световна война по същество има-
ха за причина стремежа на тогавашна Германия, Япо-
ния и други бързо развили се „нови“ империалистиче-
ски сили да прекроят картата на света.

След Втората световна война настъпиха някои из-
менения във формата на проявление и на този признак 
на империализма. В света станаха коренни изменения: 
първо — възникна световната социалистическа система; 
второ — под напора на националноосвободителното дви-
жение повечето бивши колониални страни получиха 
политическа независимост. Разпадна се колониалната 
система на империализма. Но това не означава, че капи-
талистическите страни и крупните монополи са прекра-
тили борбата помежду си за икономическо и политиче-
ско влияние в бившите колониални страни.

Анализирайки същността и признаците на империа-
лизма, Ленин стигна до извода за историческото място 
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на империализма. Той доказа защо империализмът е 
най-висш и последен стадий от развитието на капита-
лизма. Ние ще се върнем на този въпрос, след като раз-
гледаме най-новите явления и процеси в империализма 
и задълбочаването на общата криза на капитализма.

Въпроси и задачи:

1. Империализмът е:
— нова обществено-икономическа формация.
— нова фаза в развитието на капитализма,
— форма иа капиталистическа политика.
(Подчертайте верния според вас отговор и се обосновете.)

2. Кои важни открития в науката и техниката в края па XIX и на-
чалото на XX в. са дали тласък на процеса па концентрация на 
капитала?

3. Какъв общ капитал може да контролира една финансова група
с капитал от 200 хил. долара, ако: дъщерните предприятия имат 
капитал от по 100 хил. долара, а предприятията-внуци от по 
50 хил. долара. Контролният пакет акции е 20% от целия ка-
питал както на дъщерните предприятия, така и на предприя-
тията-внуци. (отг. 6 млн. долара)

4. Защо финансовата олигархия е излишна за обществото?

ДЪРЖАВНО-МОНОПОЛИСТИЧЕСКИ КАПИТАЛИЗЪМ

Когато изследва империалистическия стадий в разви-
тието на капитализма, Ленин подчертава, че в епохата 
на господство на най-крупните монополи се извършва 
„превръщане на монополистическия капитализъм в дър-
жавно-монополистически“.

Какво представлява това ново явление в развитието 
на капитализма, наречено „държавно-монополистически 
капитализъм“?

ч

Що е държавно-монополистически капитализъм

До Първата световна война буржоазната държава иг-
раеше скромна роля в капиталистическата икономика. 
По отношение на частния капитал буржоазната държа-
ва, според израза на Маркс, прилича на „нощен пазач“ — 
винаги щом се появи опасност за капиталистическата 
собственост (революционни борби на пролетариата, стач-

ки, външна военна заплаха и т. н.), тя се намесва, за 
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да опази капиталистическите интереси. Държавата из-
пълнява главно военно-полицейски функции — подтиска 
експлоатираните класи, води колониални войни и оси-
гурява безпрепятствено ограбване на народите.

Тази роля на буржоазната държава се е запазила и 
сега. Нещо повече, монополистическата буржоазия се 
стреми непрекъснато да я засилва. Но наред с военно-
политическите функции са нараснали и икономическите 
функции на капиталистическата държава. Така напр. в 
началото на XX в. САЩ, Англия, Франция и Германия 
вземаха чрез данъци в своя държавен бюджет от 5 до 
10% от националния доход. Сега бюджетите им включ-
ват 30—35% от националния доход. Днес буржоазната 
държава притежава не само жп линии, администра-
тивни сгради, казарми, летища и пристанища (т. е. обек-
ти, които е притежавала и в миналото), но и промишле-
ни предприятия, електрически централи, мини, банки и 
търговски фирми. Държавата вече не е само „нощен 
пазач“ на капиталистическата собственост, а самата е 
едър собственик на средства за производство. Освен 
това тя участвува в редица стопански операции, орга-
низира институти за научни изследвания и т. и.

Цялата тази нова дейност на буржоазната държава 
се извършва в условия, когато в икономиката и полити-
ката господствуват крупните монополи, обхванали със 
своите пипала целия държавен апарат.

В Програмата на КПСС се подчертава, че държав-
но-монополистическият капитализъм е „съединяване на 
силата на монополите със силата на държавата в еди-
нен механизъм11.

Какви са целите на това съединяване?
На първо място, при държавно-монополистическия 

капитализъм основният закон на капитализма получава 
по-нататъшно развитие. В епохата на империализма дър-
жавата много активно се използува за обогатяване на 
монополите. Монополите получават „тлъсти“ военни по-
ръчки, от които трупат баснословни печалби. Съвремен-
ните „търговци на смърт“ (производителите на оръжие) 
много тясно са се „преплели“ с правителствата на глав-
ните капиталистически страни и използуват войната за 
свое обогатяване.

На второ място, буржоазната държава се използува 
за всестранна защита на капиталистическия строй. На 
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държавата се възлага да „лекува” язвите и пороците 
на буржоазното общество. Тя е призвана да се бори 
срещу периодичните кризи, които разтърсват капитали*  
етическото стопанство, срещу безработицата и др. Мо-
нополистическата буржоазия изисква от държавата да 
потиска всякакви социални вълнения на пролетариата, 
т. е. да осигури „благоприятен климат“, в който безпре-
пятствено да може да се експлоатира армията на наем-
ния труд.

Следователно държавно-монополистическият капи-
тализъм е такава форма на монополистическия капита-
лизъм, при която монополите и държавата се сливат в 
единен механизъм с цел — обогатяване на господствува- 
щата буржоазна класа и всестранна защита (политиче-
ска, икономическа и идеологическа) на капиталистиче-
ския строй.

Причини за прехода към държавно-монополистическия 
капитализъм

Възникването па държавно-монополистическия капита-
лизъм не е случайно явление в историята на буржоаз-
ното общество. То е породено от икономическите и по-
литическите процеси в развитието на капитализма и от 
измененията, настъпили в света през нашата революци-
онна епоха.

Все по-голямата концентрация на произво дство то  и  
капитала поражда у монополистическата буржоазия 
стремеж все по-шнроко да използува буржоазната дър-
жава за своите цели. Тази концентрация па икономиче-
ската мощ й дава и силата да осъществява влияние' 
върху икономическите и политическите решения на бур-
жоазните правителства.

Мащабите па съвременните производителни сили и 
невижданият досега растеж на науката и техниката са-
ми по себе си изискват буржоазната държава все по- 
активно да се намесва в капиталистическото производ-
ство. Така напр. Съединените щати не биха могли да 
развият космическа техника, ако това беше оставено 
да се извърши със средства на отделни монополи, а не 
както сега с държавни средства. В капиталистическите 
страни и досега нямаше да се появи атомна промишле- 
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ноет, ако първоначално държавата не беше построила 
крупни атомни предприятия и т. н. Съвременните произ-
водителни сили все по-малко се побират в „тясната 
дреха“ на частната собственост. Следователно една от 
основните причини за възникването на държавно-моно-
полистическия капитализъм е засилването процеса на 
обобществяване на производството и обективната необ-
ходимост за буржоазията да прибегне до помощта на 
държавата там, където тя сама не може да овладее 
съвременните производителни сили.

Друга изключително важна причина за възникване 
на държавно-монополистическия капитализъм е посто-
янното задълбочаване на икономическите, политически-
те и социалните сътресения в капиталистическата сис-
тема. Периодичните стопански кризи и войните ускориха 
процеса иа прехода към държавно- монополистически 
капитализъм. Така напр. по време на най-голямата сто-
панска криза в историята на капитализма (1929—1933 
г.) стотици тонове кафе отиваха в пещите на локомо-
тивите, милиони литри мляко се изливаше в реките, 
защото монополите не искаха да намалят цените. В 
същото време тълпи от безработни заливаха капиталис-
тическите страни. Хиляди предприятия банкрутираха. 
Тогава президентът на САЩ Рузвелт обяви т. нар. 
„нов курс“. Този курс включваше започване на строи-
телство на пътища, мостове и други обществени строе-
жи от страна на държавата с цел да се създаде извест-
на заетост и доколкото е възможно американското 
общество да избегне острия взрив на социалния кон-
фликт.

След Втората световна война буржоазната държава 
постоянно се намесва в капиталистическото стопанство 
с цел да „спаси“ капитализма, но противоречията се 
задълбочават и изострят. Самият капитализъм преста-
на да бъде господствуваща обществена система в све-
та. От световния капитализъм отпаднаха редица стра-
ни, образува се световната социалистическа система, 
разпадна се колониалната империя.

Буржоазната държава (подчинена на монополите) 
се стреми да заглади противоречията на капиталисти-
ческото производство и да противодействува на проце-
са на разпадане на капиталистическата система*.  Исто-
рията обаче показа, че буржоазната държава не може 
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да отмени законите на развитието и противоречията 
на капиталистическия строй. .

Фактът, че буржоазията все повече се обръща към 
„услугите“ на държавата във всички области на сто-
панския живот, е показателен за това, че основното 
противоречие на капитализма (противоречието между об-
ществения характер на производството и частнокапнта- 
листическия начин на присвояване) се е изострило в 
нова степен. Буржоазията не може сама да ръководи 
производството. Необходимо е социалистическата рево-
люция да помете властта на капитала и да даде про-
стор на развитието на производителните сили.

Форми на държавно-монополистически» капитализъм

Причините за възникване на държавно-монополистичес-
кия капитализъм раждат и свои форми, в които той се 
проявява.

Държавната собственост е една от основните форми 
на държавно-монополистическия капитализъм. Буржо-
азната държава строи със свои средства тези заводи» 
конто не са по силите или не са достатъчно изгодни за 
частния капитал. Такива са напр. атомните заводи, пя-
кои специализирани военни заводи, електростанции, пъ-
тища, газопроводи, летища и мн. др. Понякога държа-
вата национализира някои капиталистически компании» 
застрашени от банкрут. Тя изплаща огромни обезщете-
ния на собствениците и след като реконструира произ-
водството, обикновено отново предава тези предприятия 
на монополите. В други случаи държавата е собственик 
на основния пакет акции на дадено предприятие (напр. 
па фирмата „Рено“ във Франция). Държавните пред-
приятия продават на монополите стоки на по-ниски це-
ни отколкото па населението. Тада напр. във Франция 
монополите плащат 2 сантима за 1 квтч. електрическа 
енергия, произведена в държавни електростанции, а 
населението плаща над 20 сантима. Явно е кого обслуж-
ва държавната собственост при капитализма.

Друга основна форма на държавно-монополистичес-
кия капитализъм е държавно-монополистическото регу-
лиране на икономиката. Чрез най-различни сродства и 
методи (държавни поръчки, държавни заеми и мн. др.) 
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буржоазната държава се опитва да се бори срещу кри-
зите, срещу валутните трудности, срещу забавянето 
на растежа на производството и т, н. Държавно-моно-
полистическото регулиране на икономиката се извър-
шва за сметка на широките слоеве от трудещите се. 
Така папр. през последните години буржоазните прави-
телства обявиха, че ще се борят срещу повишаване на 
цените чрез „замразяване на работната заплата“ (заб-
рана да се увеличава работната заплата), т. е. за смет-
ка па работниците.

В главните капиталистически страни в резултат на 
държавната намеса се засили милитаризацията на ка-
питалистическата икономика, от която печелят са мо 
монополите. Разви се невиждано досега военно произ-
водство.

През 60-те години на Запад се появи капиталисти-
ческото програмиране. Съставят се програми и планове 
за стопанството. Във Франция папр. се разработват 5-го- 
дишпп планове. Буржоазната държава се опитва да на-
сочва стихийния ход на икономическото развитие. Но 
програмите в капиталистическите страни коренно се раз-
личават от народностопанските планове в социалисти-
ческите страни. Подобни програми влияят само върху 
национализираните отрасли. Те нямат задължителна си-
ла за крупните монополи, а и не могат да имат такава 
сила пред вид могъществото на последните.

Държавно-монополистическото регулиране и програ-
миране не могат да отменят стихийното действие на 
икономическите закопи при капитализма. Само САЩ 
са преживели след Втората световна война 7 икономи-
чески кризи. Регулирането не може да премахне без-
работицата, инфлацията и т. и.

Държавата на монополите в интерес на монополите

Държавно-монополистическият капитализъм има дълбо-
ко класов характер. Монополите използуват държавния 
апарат единствено, за да разширят своето господство.

Сливането на монополите и държавата се постига 
по различни начини. Най-сигурният за монополите на-
чин за подчиняване на държавата е „личната уния“. 
Едни и същи лица са членове на финансовата олигар-
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хия и участвуват в органите на властта. Така напр. 
милионерът Нелсон Рокфелер с една от първите поли-
тически фигури в САЩ. Компаниите привличат в свои-
те управителни съвети с високи „възнаграждения1* ми-
нистри, генерали и други правителствени лица. Явно е 
в чий интерес действуват те. Финансовите магнати са 
проникнали в най-висшнте органи на държавната власт. 
В Конгреса на САЩ има 146 промишленици и бизнес-
мени, 314 адвокати на концерни и фирми, 22 едри зе-
мевладелци и нито един представител на трудещите се. 
В Западна Германия работниците са най-слабо пред-
ставени в Бундестага, а индустриалците и техните по-
мощници (адвокати, служители) — най-добре.

Държавно-монополистическият капитализъм задъл-
бочава противоречията между труда и капитала. 
Преди всичко държавата е страж иа социално-икономи-
ческото и политическото неравенство. Тя защищава част-
ната собственост и „правото" на експлоатация. Нещо 
повече, при съвременните условия самата буржоазна 
държава се превръща в единен съвкупен капиталист, 
доколкото в държавните предприятия също се експлоа-
тира наемна работна сила.

Държавно-монополистическият капитализъм изост-
ри антагонизма между преобладаващото мнозинство от 
народа и финансовата олигархия.

Лепин нарече държавно-монополистическия капита-
лизъм „последно стъпало“ в обществено-историческата 
стълбица преди социализма. Държавно-монополистичес-
кият капитализъм обобществява производството, под-
готвя материалните предпоставки на социализма. Но 
за да се прекрачи това „стъпало“, е нужно коренно, ре-
волюционно изменение на капиталистическите производ-
ствени отношения.

Империализмът — източник и подпалвач на войни

Милитаризмът е неделима черта па империализма. 
Само в последните две световни войни загинаха пад 64 
мли. души и 110 млн. бяха ранени. „Ние обвиняваме 
империализма — заявиха представителите иа комунис-
тическите и работническите партии на съвещанието от 
юни 1969 г. в Москва — за това, че само за 6 десети-
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летия на нашия век донесе на човечеството повече 
смърт п разрушения, отколкото то е преживяло през 
стотиците предшествуващи години.“ („Обвинителен акт 
против империализма“).

В съвременната епоха на държавно-монополисти*  
чески капитализъм мнлитаризмът достигна невиждани 
размери. Всички най-крупни постижения на науката и 
техниката (атомната енергия, електрониката, ракетната 
техника, сега и лазерът) се обръщат срещу човека и 
материалните ценности, създадени от него. Империалис-
тическите държави прахосват колосални средства за 
военни цели. Само страните от НАТО ежегодно израз-
ходват средно над 120 млрд. долара за военни цели, 
като от тях 70—80 млрд. се падат на „световния жан-
дарм“ — Съединените щати.

От какво произтича агресивната същност на съвре-
менния империализъм?

Основната цел на монополите е да запазят и разши-
рят своето могъщество. За да съхрани своето господст-
во, империализмът се бори с всички средства срещу 
световната социалистическа система и националноосво- 
бодителното движение.

Не само противоречието между двете обществени 
системи, но и противоречието между империалистичес-
ките държави в много голяма степен определя агресив-
ния характер на съвременния капитализъм. Развитието 
на империалистическите държави протича неравномер-
но; тези, които излизат напред, се стремят да разширят 
своето влияние, а тези, които изостават, се опитват да 
запазят миналото си „величие“ (напр. Англия). Борба-
та за политическо и икономическо влияние, за пазари и 
суровини постоянно изостря противоречията между им-
периалистическите групировки. В най-богатите на цен-
ни суровини райони от Азия, Африка и Латинска Аме-
рика непрекъснато се сблъскват интересите на крупни 
монополи. Известният петролен магнат Детеринг заявя-
ва: „Нашите геолози са навсякъде по света. След тях 
се движат нашите морски и десантни части, а след тях 
вървят петролните компании.“ Монополите разглеждат 
военната машина на империалистическите държави ка-
то солидна охрана на собствените интереси зад грани-
ца. Няма агресия или война в епохата на империализ-
ма, в която да не са замесени интересите на най-круп-
ни монополи.
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Монополите са заинтересовани и пряко икономичес-
ки от развитието на милитаризма и военната промиш-
леност в главните капиталистически страни. От воен-
ното производство те извличат несметни печалби. Обра-
зуват се гигантски „военно-промишлени комплекси“ — 
зловещи съюзи на военния бизнес с политиците и воен-
ните. Тези „военно-промишлени комплекси“ все повече 
оказват своето влияние върху милитаристичната насо-
ченост на ,политиката на главните капиталистически 
държави, на първо място на Съединените щати.

И така, самата природа на империализма поражда 
неговата агресивност и военнолюбивост. Но в съвремен-
ната епоха на пътя на агресивната политика стоят 
могъщи сили — световната социалистическа система, 
работническото и националноосвободителното движение.

Въпроси и задачи:

1. Кога и защо се появява държавно-монополистическият капита-
лизъм?

2. По какво се различава той от домонополистический капитали-
зъм, какви пови черти прибавя към монополистическия капи-
тализъм?

3. Какви са причините за прехода на монополистическия капитали-
зъм в държавно-монополистически?

4. Какви основни форми на държавно-монополистическия капита-
лизъм знаете?

5. Проучете какъв е съставът на последното американско прави-
телство. Чии интереси защищава то?

6. Защо империализмът по своята природа е агресивен?

КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ

На империализма е свойствен стремежът към икономи-
ческа подялба на света. В епохата на държавно-моно-
полистическия капитализъм тази подялба на включения 
в орбитата на капитализма свят наред със старите фор-
ми (главно международните монополи) придобива и 
някои нови форми. Капиталистическата интеграция 
(обединяване) на стопанствата е държавно-монополис-
тическа форма на икономическо разделяне на света 
между империалистическите държави. Най-крупните 
монополи вече са се разраснали до такава степен, че 
могат да накарат буржоазните държави да предприе-
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мат решителни стъпки към обединяване на стопанства-
та. Целта на интеграцията на стопанствата на капита-
листическите държави е да се преразпределят и развият 
пазарите, и да се повиши ефективността па производ-
ството в изгода на монополистическата буржоазия.

Капиталистическата икономическа интеграция е про-
цес на обединяване на икономиката н уеднаквяване на 
икономическата политика на няколко капиталистичес-
ки страни (скрепено със съответен държавен договор) 
в интерес на монополите, господствуващи в стопанство-
то и политиката на империалистическите държави.

Капиталистическата интеграция е едно от средства-
та на държавно-монополистическия капитализъм за за-
щита на капитализма. Затова буржоазията разчита на 
интеграцията не само като на средство за увеличаване 
на печалбите, но п като на път към политическо укреп-
ване на капиталистическата система.

Засега са известни няколко интеграционни общности 
в капиталистическия свят. Такива са — в Европа: „Ев-
ропейската икономическа общност“ (известна под име-
то „Общ пазар“) и образуваната през 1960 г. „Евро-
пейска асоциация за свободна търговия“. Има опити 
за създаване на икономическа общност на Скандинав-
ските страни. В Америка се създаде „Общ пазар на 
централноамерикапските страни“ и „Латиноамерикан-
ска асоциация за свободна търговия“. И в двете гос- 
нодствуват (без формално да членуват в тези органи-
зации) Съединените щати. В Азия — Япония (най-мощ- 
пата азиатска капиталистическа държава) се опитва да 
организира една икономическа групировка, включваща 
освен нея и Австралия, Сингапур, Нова Зеландия и 
Тайланд.

Общият пазар е най-зрялата форма на съвременна-
та капиталистическа интеграция. Затова ще се спрем 
предимно па причините за възникването, целите и про-
тиворечията на Общия пазар, което ще ни позволи най- 
добро да разкрием и изучим същността на капиталисти-
ческата интеграция въобще.
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Причини за възникването на интеграцията

Причините за възникването на капиталистическата ин-
теграция могат да се разделят най-общо на две групи.

1. Икономически причини. Икономическата интегра-
ция е опит на съвременната буржоазия да се приспо-
соби към новите изисквания на научно-техническия 
прогрес. Още Маркс в „Капиталът“ пише за неизбеж-
ната тенденция към интернационализация на капиталис-
тическото производство. Съвременната автоматична тех-
ника, новите технологии и модерните съобщения изи-
скват все по-голям обмен на информация за научните 
постижения в отделните страни. Редица производства, 
които в рамките на такива огромни страни, като СССР 
и САЩ, могат да се развиват самостоятелно (като 
атомната промишленост, строителството на свръхзвуко-
ви пътнически самолети и др.), в Западна Европа изи-
скват сключване на съглашения (като ЕВРАТОМ на-
пример) за изследвания и производство.

Съвременният научно-технически прогрес може да 
се внедрява най-добре в крупни високомеханизирани 
предприятия, които имат широки възможности за авто-
матизиране на производството. Тези предприятия все-
кидневно заливат пазара с огромна маса продукция. 
Местните, национални пазари се оказват тесни за спе-
циализираните монополистически гиганти. Така напр., 
ако фирмата „Фиат“ произвежда леки коли само за ита-
лианския пазар, то след няколко години тя трябва да 
преустанови производството, защото пазарът ще се на-
сити. Следователно съвременните монополи, достигнали 
до гигантски размери, могат да произвеждат ефективно 
(с пай-голяма печалба) само ако разполагат с огромни 
пазари. А интегрираната икономика предлага такива 
пазари.

2. Политически причини. Идеолозите на капиталис-
тическата интеграция разчитаха, че страните, обединили 
своите стопанства, ще обединят и своите политически 
и военни организации в борбата срещу социалистичес-
ките страни. САЩ напр. се стремят чрез Общия пазар 
да създадат по-трайна икономическа връзка между 
членовете на антисоциалистическая, агресивен военен 
блок НАТО. Целта е членките на Общия пазар да из-
играят ролята на „буфер“ при евентуален военен кон-

243



фликт между САЩ и социалистическите страни. Изоб-
що стремежът на империалистическите държави неза-
висимо от противоречията, които съществуват между 
тях, да изградят „обща сила“ срещу социализма и ко-
мунизма е важна причина за капиталистическата ин-
теграция.

Разбира се, на политическата страна на интеграци-
ята се разчита не само в борбата срещу социалистичес-
кия строй, но и в борбата между самите империалисти-
чески държави и техните групировки. Така напр. 
някои от идеолозите на Общия пазар разчитат чрез тази 
икономическа групировка да се ограничи американско-
то влияние в Европа. Главатарят на едно т. нар. „пан-
европейско движение“ (което иска да възстанови могъ-
ществото на Европа от времето на империята на Карл 
Велики), граф Кауденхов-Калерги, мечтае да види обе-
динена цяла Западна Европа с 350 млн. души населе-
ние (докато населението на САЩ е само 210 млн. ду-
ши).

И така: 1) обективните тенденции в развитието на 
производителните сили; 2) интересите на монополите; 
3) опитите на империализма да преодолее между импе-
риалистическите противоречия и 4) страхът на буржо-
азията от разширяващите се сили и влияние на социа-
листическия строй кара буржоазните държави да тър-
сят начин за интегриране (обединяване) на своите сто-
панства.

Но, оказа се, че противоречията между империалис-
тическите държави са изключително големи. На тен-
денцията към интеграция противостоят икономическите 
интереси на всяка отделна страна, конто намират израз 
в нейната политика. От една страна, монополите желаят 
интеграцията, от друга страна, борбата между тях пре-
чи на изграждането на „единна“ капиталистическа ико-
номика.

Общ пазар — цели, организация, достижения

В един дъждовен ден на м. март 1957 г. в Рим беше 
подписан договорът (т. нар. „Римски договор“) за об-
разуване на Общия пазар. Представителите па ГФР, 
Франция, Италия и съюза „Бенелюкс“ (Белгия, Холан- 
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дия, Люксембург) тогава не можеха да предположат, 
че облаците над техните отношения няма да се махнат 
и някои от целите на Общия пазар ще се окажат не-
осъществими.

Римският договор предвиждаше да се обединят на-
ционалните пазари (стопанствата) иа страните-участ-
нички в Общия пазар. Това трябваше да стане на два 
етапа — първо, да се изгради единен митнически съюз. 
Това означава стоките между страните от Общия па-
зар да се движат свободно, без мита и ограничения. По 
отношение на всички други страни да се изгради един-
на митническа политика — напр. при внос на грозде от 
България във Франция, в Италия или в ГФР да се иска 
еднакво мито. Създаде се голяма дискриминация в тър-
говията с другите страни (нечлснки) и особено със со-
циалистическите страни. Така напр. докато за вноса на 
грозде в ГФР до 1957 г. ние плащахме мито 3,2% от 
цената му, по-късно това*  мито нарасна на 22%.

Вторият етап предвижда икономическо обединява-
не на страните от Общия пазар, създаване на единно 
стопанство на т. нар. „Малка Европа“, без национални 
различия и ограничения. Той предвижда съгласуване 
на политиката в селското стопанство и транспорта, уед-
наквяване равнището на работната заплата, даваме 
право на монополите свободно да влагат капиталите си 
във всички страни от Общия пазар и т. н. Това са част 
от положенията, залегнали в Римския договор.

За да се осъществи политиката на Общия пазар, 
се създадоха съответни органи: Общо събрание, Съвет 
(орган, който трябва да координира икономическата 
политика на страните), Комисия (главен администра-
тивен орган), Съд и други комитети и фондове. За да 
се види „равноправието“ между малките и големите 
страни-членки на Общия пазар, достатъчно е да посо-
чим, че в Съвета ГФР, Франция и Италия имат по 4 
гласа, Белгия и Холандия по 2, а Люксембург само 1 
глас. Представителите в органите на Общия пазар не 
са зависими и не отговарят пред парламентите на стра-
ните-членки. Това позволява на монополите чрез вся-
какви средства (вкл. и подкупи) да въздействуват вър-
ху „съвестта“ на тези, които управляват Общия пазар.

Докато за постигането на митнически съюз (пър-
вият етап) Общият пазар постигна известни успехи, 
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то в осъществяването на единна стопанска политика 
и особено в образуването на политическа общност про-
тиворечията между империалистическите държави из-
лязоха по-силни от желанията на създателите на тази 
интеграционна общност.

Общият пазар е разтърсван от валутни кризи, ико-
номически, политически и др. разногласия. Една от най- 
ярките прояви на тези противоречия е излизането на 
Франция от военната организация НАТО.

Европа на монополите срещу Европа 
на трудещите се

В резултат на някои улеснения във взаимната търго-
вия на страните от Общия пазар размяната на стоки 
между тях значително се оживи. От основаването му 
досега търговията между страните-членки се увеличи 
повече от три пъти, докато в света за същия период тя 
се е увеличила само един път. Това не можеше да не 
доведе и до известно засилване на икономическите по-
зиции на Общия пазар като цяло.

Кой получи основните облаги от това? Монополите- 
гиганти иа страните-членки. Те разпростряха своите пи-
пала по изплетената от тях мрежа на икономически 
връзки и зависимости на територията па Западна Ев-
ропа.

Монополите извлякоха огромни печалби от Общия 
пазар, защото:

— използуваха най-активно създадените облаги на 
разширения пазар (по-голям пласмент на стоки, по-го- 
лям пазар на работна сила и т. и.);

-- спечелиха от увеличаването на цените на произ-
вежданите от тях стоки. Високите впосни мита „се гри-
жеха'1 външните производители да не конкурират с ев-
тини стоки местните монополи;

— увеличиха експлоатацията на работната сила. 
Вече по-голям брой работници (и безработни) предла-
гаха своя труд на капиталистите. Те по различни на- 
чнпн (вкл. и по законодателен път) задържаха расте-
жа на работната заплата и в резултат тя изоставаше 
несравнимо от растежа на печалбите. Някои страни 
(като ГФР например) привлякоха в своето стопанство 
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чуждестранни работници от Испания, Турция, Гърция 
и др. Тези работници бяха подложени на жестока екс-
плоатация при мизерно заплащане (независимо от това, 
че заплатите им бяха по-високи от заплатите, които те 
получават в своите страни). Не случайно наричат чуж-
дестранните работници в Западна Европа „белите нег-
ри“ на Европа;

— невиждано досега засилиха концентрацията на 
производството и капитала. „Фолксваген“ погълна ре-
дица по-дребни фирми и стана първото автомобилно 
предприятие в Европа. В Италия „Едисон“ и „Монте- 
катини“ се обединиха в химически монопол-гигант „Мон- 
тедисон“. Западногерманските монополи „Тисен-Мане- 
сман“, „Круп“ и др. възвърнаха „старото си величие“ и 
стават все по-агресивни.

Процесът на концентрация беше съпровождан с 
масово разоряване на средните и дребните производи-
тели. В страните от Общия пазар за периода 1958—1975 
г. бяха закрити около 950 хил. дребни и средни пред-
приятия.

Общият пазар доведе до масово разоряване и па 
селяните. От времето на образуването на Общия пазар 
досега са разорени 4 млн. селски стопани. Те и техни-
те семейства предлагат своя труд в градовете на За-
падна Европа срещу мизерно заплащане или попълват 
редиците на безработните (скрита безработица).

В същото време монополите извличат огромни пе-
чалби чрез усилване на експлоатацията на работници-
те, на селяните и на всички останали представители 
на трудещите се маси. Влошават се жизнените условия 
и условията на труда на широки маси от населението 
на страните-членки на Общия пазар.

И така, Общият пазар е нова форма на господство 
на монополистическия капитал. Капиталистическата ин-
теграция противоречи на интересите на широките на-
родни маси, защото се извършва в името на основната 
цел на капиталистическото общество — печалбата, и за 
сметка на експлоатацията на трудещите се.
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Противоречия на капиталистическата интеграция

Капиталистическата интеграция не доведе до желаното 
от държавно-монополистическия капитализъм заглаж-
дане на противоречията на буржоазното общество.

В действителност противоречията между империа-
листическите държави в резултат на интеграцията не 
само не намаляха, но се увеличиха. Изостриха се про-
тиворечията между самите страни-членки на Общия 
пазар. Всяка от тях иска да извлече от тази организа-
ция максимум изгода за своята икономика и затова 
спъва под една или друга форма всяка стъпка, която 
малко или повече противоречи на „националните“ (раз-
бирай на монополистическата буржоазия) интереси. Не 
случайно западногерманского списание „Шпигел“ наре-
че Общия пазар не секстет, а шест солисти!

Борбата за политическа хегемония в Общия пазар 
е изключително силна. Западна Германия разчита на 
своята икономическа мощ (40% от промишленото про-
изводство па Общия пазар се пада на ГФР), за да пос-
тигне „лидерство“ в Европа. Франция разчита на своя 
„политически актив“ и наличието на атомно оръжие. 
Чрез господство в Общия пазар тя се стреми да заси-
ли своята икономика и да придобие по-голяма „тежест14 
в международните отношения. Противоречията са така 
силни, че идеята за пълно икономическо и особено по-
литическо обединение на страните от Западна Европа 
изглежда все още като мираж.

Капиталистическата интеграция засили противоре-
чията между империалистическите държави въобще (не 
само между страните-членки). Общият пазар се оказа 
една затворена икономическа групировка, която пречи 
на развитието на световната търговия.

Англия, изпитваща огромни икономически затруд-
нения, загубила окончателно своята политическа мощ 
от миналото (като глава на Британската империя) по-
даде кандидатурата си и влезе в началото на 1973 г. 
в Общия пазар. С това тя разчита да реши някои свои 
икономически трудности. Заедно с нея в Общия пазар 
влязоха и Дания, и Ирландия.

След като Общият пазар увеличи своите членки до 
девет междуимпериалистичсските противоречия навля-
зоха в нов етап. Общият пазар на „деветте“ обединява 
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население от 258 млн. души (повече от САЩ), живеещи 
на територия от 1851 хил. км2, и има производство от 
около 640 млрд, долара (2/з от това на САЩ). Всичко 
това измени още повече съотношението на силите меж-
ду главните три империалистически центрове в света 
(САЩ, Япония, Западна Европа — Общ пазар). Както 
се отбелязва в новата Програма на БКП, „Монопо-
листическата буржоазия се стреми към „свещен“ меж-
дународен класов съюз против страните на социализ-
ма. Но междуимпериалистическнте противоречия се за-
дълбочават. Изостря се съперничеството и борбата за 
пазари и сфери на влияние между отделните капитали-
стически страни, между европейските капиталистически 
страни и САЩ, между САЩ и Япония, между нацио-
налните монополистически групи и националните дър- 
жавномонополистически съюзи.“

Империалистическите противоречия (както Ленин 
още в 1915 г. предсказа) са толкова силни, че тенден-
цията към капиталистическа интеграция никога не мо-
же да доведе до „единно капиталистическо стопанство“ 
в света.

Капиталистическата интеграция задълбочава основ-
ното противоречие на капитализма. „Интегрираната“ 
монополистическа буржоазия присвоява труда на „ин-
тегрираната“ работническа класа в едни по-широки те-
риториални граници.

Сама по себе си икономическата интеграция е про-
гресивно явление. Тя е израз па процеса на обобщест- 
вяване на производството. Интеграцията съдействува за 
развитието на производителните сили. Но в своята ка-
питалистическа форма интеграцията има реакционен 
характер, защото се извършва в интерес на крупния 
монополистически капитал. Всички нейни положителни 
страни се използуват главно от монополите. Капиталис-
тическата интеграция е средство на буржоазията за 
борба срещу пролетариата и разширяващото се влия-
ние на комунизма, средство.за „спасяване“ па капита-
листическия строй.

Въпроси:

1. Защо икономическата интеграция с обективна тенденция в раз-
витието па общественото производство?

2. Какви изгоди получават капиталистическите монополи от обе-
диняването па стопанствата?
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3. Може ли след години да се стигне до едпа единствена „интегра-
ционна общност“ на всички капиталистически страни?

4. По какъв начин капиталистическата интеграция задълбочава 
основното противоречие па капитализма?

ОБЩА КРИЗА НА КАПИТАЛИЗМА

Процесът на умиране на капитализма представлява ця-
ла историческа епоха. В 1920 г. В. И. Ленин писа: 
„Унищожаването на капитализма и иа неговите следи, 
въвеждането на основите на комунистическия ред със-
тавя съдържанието *на  започналата се сега нова епоха 
на световната история.“ Ленин нарече тази епоха 
обща криза на капитализма.

Същност на общата криза на капитализма

Общата криза на капитализма е закономерен и истори-
чески неизбежен период в обществено-икономическото 
развитие иа буржоазното общество. Това е период на 
революционно крушение на капитализма, подготвен от 
цялото негово предишно развитие. В самия капитали-
зъм зреят н придобиват изключително остър характер 
редица противоречия. Все повече се разраства и сила-
та, призвана да осъществи прехода към новия строй. 
Това е организираният пролетариат. В епохата на об-
щата криза па капитализма за първи път в история-
та на човечеството пролетариатът се организира в дър-
жава (СССР и социалистическите страни). Вече па 
организираната в държава монополистическа буржоа-
зия противостои организираният в държава пролета-
риат. Наличието на пролетарски държави оказва вли-
яние върху борбите на трудещите се в капиталистичес-
кия свят, на борбите на колониалните народи за осво-
бождение и въобще върху всички икономически и поли-
тически процеси в света.

Какви са основните проявления иа общата криза 
на капитализма?

Първо. Разделяне на света на две противоположни 
обществени системи (капитализъм и социализъм) и 
борбата между тях.

Второ. Криза и окончателно разпадане па колони-
алната система на империализма.
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Тези две проявления на общата криза на капитализ-
ма имат световен характер. Те отразяват измененията 
в съотношението на силите в света и разпадането на 
световната капиталистическа система. Освен топа в 
самите капиталистически страни зреят икономически 
и Социални процеси, които подкопават системата от-
вътре.

Третото основно проявление на общата криза на 
капитализма е засилването на неустойчивостта на ка-
питализма и стремежът на монополистическата буржо-
азия с всички средства (икономически, политически и 
военни) да противодействува иа обективния ход на ис-
торията.

Общата криза на капитализма обхваща:
— стопанското развитие иа капитализма. Капита-

лизмът е разтърсван от икономически и валутни кризи, 
постоянна инфлация, която влошава покупателната спо-
собност на населението в капиталистическите страни. 
Стопанството на главните капиталистически държави се 
милитаризира и т. и.;

— политиката на империализма. Засилва се бру-
талността иа империалистическата политика, намесата 
във вътрешните работи на малките и по-слабо развити 
страни, прибягване до открита агресия, политически 
шантажи и др. В областта на вътрешната политика ра-
сте реакцията, забраняват се политически организации 
и партии на пролетариата. Монополистическият капи-
тал се стреми да лиши трудещите се от демократически-
те завоевания, постигнати от тях в дълга и ожесточе-
на борба;

— идеологията на империализма. Развиват се най- 
човеконенавистни теории, оправдаващи действията на 
империализма (такава е напр. идеологията на фашиз-
ма). В епохата иа общата криза възникнаха масово и 
най-разнообразни теории, целящи да „защитят“ капи-
тализма и да го представят като някакъв нов, „тран-
сформирал се“ строй;

— духовния живот. В живописта, литературата, теа-
търа, музиката и други области па културния живот 
на капиталистическото общество сс появяват течения, 
които пледират за откъсване на изкуството от реалния 
живот, от нуждите и борбите иа хората. Дори и тези 
течения в изкуството па Запад, в които сс чувствува 
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протест срещу капитализма, са израз па дълбоката 
криза, в която е изпаднало буржоазното общество. В 
това общество растат престъпността, наркоманията и 
други социални процеси:

— социалните отношения. Все повече се задълбоча-
ват противоречията между финансовата олигархия, от 
една страна, и всички слоеве на трудещите се в капи-
талистическите страни, от друга.

Следователно общата криза на капитализма е исто-
рически период на крушение на капитализма в целия 
му мащаб и раждане на социалистическото общество. 
Този период ще продължава до окончателното слизане 
на капитализма от историческата сцена.

Етапи на общата криза на капитализма

Общата криза като исторически процес продължава 
вече повече от половин столетие. В своето развитие 
този процес премина през редица етапи.

Първият етап па общата криза започна с победата 
на Великата октомврийска социалистическа революция 
и продължи до Втората световна война. През този етап 
капитализмът загуби безпределното си господство в 
света. Световният империализъм се1 опита да задуши 
съветската държава. Но победата на пролетариата в 
СССР и развитието на съветския строй показаха, че 
светът е свидетел на необратими истоирчески тенден-
ции. На буржоазията беше нанесен първият съкруши-
телен удар, предвестник на нейния окончателен крах. 
Изостриха се междуимпериалистическите противоречия. 
Те доведоха до избухването на Втората световна война.

Вторият етап на общата криза продължи от 
1945—1946 г. до втората половина на 50-те години на 
нашето столетие. Най-ярката характерна черта на този 
етап е победата на социалистическите революции в ре-
дица страни на Европа и Азия. Образува се световната 
социалистическа система. За първи път в историята 
борбата между капитализма и социализма се превърна 
в борба между две световни системи. През този етап 
на общата криза започна да се разпада и колониална-
та система на империализма. Най-големите колониални 
страни — Индия, Индонезия, Египет и др., получиха
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държавна независи мост. Засили се националноосвобо- 
дителната борба и в другите части на поробения от 
империализма свят.

Третият етап започна от втората половина на 50-те 
години. Характерна особеност на този етап е, че него-
вите предпоставки се оформиха и съзряха без световна 
война. Социализмът демонстрира своите преимущества 
пред капитализма в условията на мирното съвместно 
съществуване между двете антагонистични обществени 
системи.

Засили се икономическата мощ на световната со-
циалистическа система. Социалистическите страни про-
извеждат все по-голяма част от световното промишле-
но производство. (Вж. таблицата.) Расте и военната 
мощ на социалистическата общност. Нараства влияние-
то на марксистко-ленинската идеология в света. За

(в проценти)

Какъв дял от световната промишлена продукция се пада на социа-
листическите страни н главните империалистически държави

година социал исшческп главни капиталистически
страни страни*

1917 3 • •
1937 10 70
1950 20 64
1955 27 56
1960 35 50
1970 39 48

първи път социализмът прекрачи границите на Европа 
и Азия и се установи и в страна на американския кон-
тинент — в Куба. В резултат иа всичко това световната 
система на социализма все повече се превръща в решат 
ващ фактор за развитието на човечеството. Тя от ден на 
ден по-активно влияе върху икономическите, политичес-
ките, социалните и идеологическите процеси в света. 
Капитализмът безвъзвратно загуби властта си пад мно-
зинството от човечеството.

През третия етап на общата криза се разпадна 
окзнчателно колониалната система на империализма. 
В резултат на националпоосвободителните движения,

* САЩ. Англия. ГФР. Япония. Фоанцня и Италия.



на отслабването позкчиите на империализма и на раз-
ширяването влиянието на социалистическата система 
понастоящем колониите и полуколониите са 3,9% от 
територията и 0,9% от населението на света, докато 
същите показатели преди Втората световна война бяха 
66,3% и 55,5%.

Разпадане на колониализма в Африка

Общата криза на капитализма 
при съвременните условия

През последните две десетилетия в света се разви 
невиждана досега научно-техническа революция. Авто-
матизираха сс производствените процеси, въведоха се 
нови технологии, внедри се електронна техника. В ус-
ловията па капитализма това доведе до нарастване ин-
тензивността иа труда и повишаване иа експлоатацията. 
Монополите използуваха в свой интерес всички благо-
приятни последици от развитието на научно-техничес-
кия прогрес. Съвременният държавно-монополистически 
капитализъм, общо взето, придоби по-голяма икономи-
ческа мощ в сравнение с предишните периоди от раз-
витието па капитализма. Въпреки това неговите иконо-
мически и политически позиции в света отслабнаха.
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Една от особеностите на общата криза сега е, че 
заедно с увеличаване на икономическия потенциал на 
империализма расте и неустойчивостта на неговата ико-
номическа и обществена система. Развитието на про-
изводството продължава да протича крайно неравно-
мерно — периоди на растеж на производството се ре-
дуват с периоди на застой (както например в повечето 
капиталистически страни през 1971 г.) и остри иконо-
мически кризи (напр. кризата от 1974—1975 г.). Крайно 
неравномерно се развиват и отделните капиталистиче-
ски страни. Да вземем напр. Англия, „болният човек на 
Европа“: след Втората световна война тя беше втора 
промишлена капиталистическа страна в света, а сега 
е на четвърто място (след САЩ, Япония и ГФР).

Независимо от това, че буржоазното общество раз-
ви огромно материално производство (под стимула пе-
чалба), то не можа да премахне глада и ’мизерията, да 
развие в необходимата степен образованието, здраве-
опазването и много други важни сфери па живота. 
„Ние обвиняваме империализма — заявиха представи-
телите на комунистическите и работническите партии в 
Москва през 1969 г., — че превърнаха епохата, която 
откри невиждани по-рано възможности за прогреса на 
човечеството, в период, в който милиони хора влачат 
жалко съществуване, изпълнено със страх и ужас.“ 
(„Обвинителен акт против империализма“)

Фактът, че монополистическата буржоазия разпола-
га със значителен икономически и военен потенциал, 
прави империализма опасен противник. Това му дава 
възможност да маневрира, да използува различни сред-
ства в борбата със социализма.

Но силите на социализма растат, и то значително 
по-бързо. Настъплението на социалистическата систе-
ма в областта па материалното производство отслабва 
възможностите за икономически натиск на империа-
лизма върху другите страни. Развитието на военната 
мощ иа социализма е могъща преграда за агресивни-
те планове па империализма. А успехите на социалис-
тическите страни са практически пример за революци-
онните движения на трудещите се от целия останал 
свят. Американският империализъм претърпя пораже-
ние в Индокитай, Португалия отхвърли фашистката 
диктатура и тръгна по пътя иа демократични преобра-
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зувания, империалистическият заговор за разделяне на 
Кипър не успя, сгромоляса се военната хунта в Гър-
ция и т. н.

Все повече световният'капитализъм е принуден да 
се приспособява към изменението на съотношението на 
силите в света, и на първо място към нарасналата мощ 
на социалистическите страни. Израз на това приспосо-
бяване е и желанието на капиталистическите държави 
за преговори и стремежът им за развитие на икономи-
чески отношения и научно-техническо сътрудничество със 
социалистическите страни (с цел да избягнат някои соб-
ствени вътрешни стопански затруднения).

По отношение иа борбата срещу националноосвобо- 
дителпото движение империализмът прие нова такти-
ка — политика на неоколониализъм. Монополистичес-
ката буржоазия е принудена от новосъздадената обста-
новка в света да търси нови, вече по-прикритн и гъв-
кави средства за възстановяване на своето развенчано 
политическо господство и за запазване икономическите 
си позиции в бившите колониални страни. А добре из-
вестно е, че който господствува в икономическия живот 
па едно общество, той определя и неговата политическа 
принадлежност.

Неоколониализмът е съвкупност от политически, 
икономически и идеологически средства и методи, с ко-
ито при съвременните условия империализмът се стре-
ми да запази и разшири своите позиции в бившите ко-
лониални страни.

Средства, с които си служи неоколониализмът:
— износ на капитали и присвояване на огромните 

печалби от вложения от монополите капитал;
— империалистическа военна и икономическа „по-

мощ“ за развиващите се страни с цел да се привържат 
тези страни към колесницата на империализма;

— „помощ“ със специалисти от рода на прочутия 
американски „Корпус на мира“, оказал се впоследствие 
оръдие на американския шпионаж;

— привързване на развиващите се страни към бив-
шите колониални владетелки посредством различни не-
равноправни договори и съглашения (като напр. „асо-
циацията“ на бившите френски колонии към Общия 
пазар) и военни блокове (като СЕНТО и СЕАТО);

— оказване на активна поддръжка на реакционни»
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верни на империализма елементи в освободилите се 
страни;

— подпомагане на частния капитал в развиващите 
се страни, спъване на държавния сектор и мн. др.

Основната цел на неоколониализма е да задържи 
развиващите се страни в орбитата на световната капи-
талистическа система. А това означава да ги запази ка-
то поле за експлоатация и опора в борбата срещу 
социализма. Но въпреки огромните усилия на империа-
листическите държави редица страни от Африка и 
Азия тръгнаха по некапиталистически път на развитие.

Историческо място на империализма

Ленин направи извода, че: „Империализмът е особен 
исторически стадий на капитализма. Тази особеност е 
трояка: империализмът е 1) монополистически капита-
лизъм; 2) паразитен или загниващ капитализъм; 3) уми-
ращ капитализъм.“ С това той показва историческото 
място на империализма по отношение на капитализма 
и социалистическата революция.

Империализмът е стадий на паразитизъм и загни-
ване на капитализма, защото:

а) Създаде финансовата олигархия, която е излиш-
на. Предприятията все повече се ръководят от наемни 
лица, т. нар. менажери. Но буржоазията, запазила в 
свои ръце собствеността, е съхранила „правото си“ да 
живее паразитно.

б) Разви до колосални размери военната машина 
и милитаризма въобще, като разхищава човешките и 
материалните ресурси и поставя под заплаха самото съ-
ществуване на човечеството.

в) Създаде цели държави експлоататори (рентие-
ри), живеещи за сметка на ограбването на слаборазви-
тите страни.

г) Не можа да осигури пълно използуване на съ-
временните производителни сили. Показател за това са 
стопанските кризи, непълното използуване на производ-
ствения апарат и т. н. В огромна безработица се разхи-
щават човешки сили и способности.

д) Осъществява поврат на буржоазната демокра-
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ция към политическа реакция, бюрократизира общест-
вото и т. и.

Империализмът е умиращ капитализъм. Той е пос-
ледно стъпало, навечерие на социалистическата рево-
люция. Разбира се, преходът към новия обществен 
строй съставлява съдържанието на цяла историческа 
епоха. Именно в тази епоха в хода на развитието на 
капитализма се изостря до крайност противоречието 
между обществения характер на производството и част-
нокапиталистический начин на присвояване. Изостря 
се социалният антагонизъм между монополистическата 
буржоазия и пролетариата. Засилва се противоречието 
между империалистическите държави и експлоатирани-
те трудещи се маси от целия свят. Целият ход на ис-
торическото развитие води до необходимостта от преход 
към по-висшия обществен строй и създава предпостав-
ките за този преход. Една след друга страните по зем-
ното кълбо отпадат и ще продължават да отпадат от 
световната капиталистическа система.

Въпроси и задачи:

1. Какво представлява общата криза на капитализма? С какво се 
различава тя от стопанските, финансово-валутните или полити-
ческите кризи в буржоазното общество?

2. Какви явления характеризират общата криза на капитализма 
при съвременните условия? Посочете данни и факти от всички 
области на обществено-икономическия живот на капитализма 
(освен посочените в учебника).

3. Проучете по географските атласи как се е разпадала колони-
алната система от 1913 г. досега. Това може^ да направите 
по континенти (напр. за Африка или Азия) и по колониални 
империи (напр. английската колониална империя).

4. Какви проявления на загниването на капитализма в епохата на 
империализма можете да посочите?

КАПИТАЛИЗМЪТ — ПОСЛЕДЕН ЕКСПЛОАТАТОРСКИ СТРОИ

Семинар

1. Същност на капитализма. Маркс разкри същността 
и основните черти на капиталистическата обществено- 
икономическа формация. Той доказа кои са законите, 
движещи капиталистическото общество, и че в своето 
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развитие това антагонистично общество създава и пред-
поставките за собствената си гибел.

2. Империализмът — последен стадий в развитието 
на капиталистическото общество. В. И. Ленин, опирай-
ки се на Марксовата теория, анализира новите явления, 
появили се в капитализма в края на XIX и в началото 
на XX век. Той доказа, че в своето развитие капитализ-
мът е навлязъл в нов стадий — монополистическия ка-
питализъм (империализма), и посочи неговите основни 
признаци. В епохата на империализма се задълбочават 
всички противоречия на капиталистическото общество. 
Светът навлиза в ерата на революционен преход от ка-
питализъм към социализъм.

3. Съпротивата на капитализма срещу обективния 
ход на историята. Засилва се борбата между умиращия 
капитализъм и новия обществен строй — социализма. 
Тази борба се води навсякъде — в политиката, в ико-
номиката, в идеологията. Възникват и се развиват ре-
дица нови явления в империалистическата икономика 
и политика — държавномонополистическият капитали-
зъм, капиталистическата интеграция, неоколониализмът. 
Основна причина за тяхната поява е стремежът на 
монополистическата буржоазия да „спаси“ капитализма 
и да запази своето господство.

4. Какво се опитват да „докажат“ буржоазните идео-
лози. Защитниците на капитализма се опитват да „до-
кажат“, че новите явления в капитализма променяли 
неговата експлоататорска същност из основи, той „за-
губвал“ всички отрицателни черти, характерни за него 
през XIX и първата половина на XX век. Буржоазните 
идеолози стават особено изобретателни в измислянето 
на „нови имена“ на капитализма.

5. Станал ли е капитализмът „народен“? По-рано, 
твърдят буржоазните автори, собственици на предприя-
тията бяха отделни капиталисти. Сега крупните соб-
ственици са „изчезнали“. На тяхно място идва „всемо-
гъщият акционер“. А акционер, продължават учените 
слуги на буржоазията, може да бъде всеки — и владе-
телят на капитали, и работникът, и служителят. Всич-
ки те получават доход от акциите и по този начин се 
превръщат в „собственици“ на предприятията. Това е 
прочутата теория за „народния капитализъм“, която 
в различни варианти се пропагандира и в наши дни.
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Във Франция напр. беше издаден декрет, с който се 
задължават работниците от някои отрасли да заделят 
част от заплатата си за закупуване на акции от пред-
приятията, в които работят. Сметките на теоретиците 
на „народния капитализъм“ са ясни — да се убедят 
работниците, че работят в „свои“ предприятия и че не 
са експлоатирани. Не е все едно обаче да имаш акции 
за 100—200 долара и да бъдеш принуден да продаваш 
своята работна сила или да притежаваш „контролния 
пакет акции“. Достатъчно е да посочим, че в САЩ 
1,6% от акционерите (това е финансовата олигархия) 
владеят 80% от акционерния капитал. А останалите 
98,4% дребни акционери (от които само някои работни-
ци) притежават само 20% от него. Теорията за „хармо-
ния на интересите“ между класите на буржоазното 
общество се опровергава от самия живот.

6. Социална демагогия на империализма. Империа-
листическата буржоазия подкупва част от работничес-
ката класа (т. нар. „работническа аристокрация“). Така 
монополите се опитват да разложат работническата кла-
са отвътре, да насадят в нея реформистките илюзии, че 
е възможно капитализмът да се промени без социали-
стическа революция.

7. Капитализмът в дрехата на „индустриално об-
щество“. В последно време буржоазията разпространи 
теорията за „единното индустриално общество“. Ней-
ните създатели (френският социолог Р. Арон, амери-
канците У. Ростоу, Дж. Голбрейт и др.) твърдят, че 
характерът на собствеността върху средствата за про-
изводство няма никакво значение за същността на да-
ден обществен строй. Решаващо според тях е това, че 
съвременният капитализъм има крупна машинна инду-
стрия, използува най-съвременна техника и технология 
и прилага научните достижения в производството. На 
това основание се прави „извод“, че по същество няма 
разлика между капиталистическия и социалистическия 
обществен строй. Или с други думи, двете противопо-
ложни обществени системи според буржоазните идео-
лози си приличат, защото са изградени на една и съща 
техническа основа. Така напр. САЩ и СССР си прили-
чали като два различни вида на класа бозайници. Те 
са т. нар. „индустриални общества“. Теорията за „инду-
стриалното общество“ разглежда развитието на произ-



водството, на науката и техниката, откъснато от произ-
водствените отношения. Пренебрегването на отношения-
та на собственост и наличието на експлоатация има дъл-
бока класова цел. Подобен род теории са предназначени 
да прикрият коренните различия между социализма и 
капитализма, да представят последния без присъщите 
му дълбоки класови противоречия. Тогава излиза, че 
работническата класа няма за какво да се бори, за-
щото капитализмът сам по себе си „враства“ в социа-
лизма.

8. Теорията за „конвергенцията“ — вариант на бур-
жоазните теории за „врастване“ на капитализма в со-
циализма. Теорията за „конвергенцията“ (сходството) 
между двете социално-икономически системи — капи-
тализъм и социализъм, преследва същите класови цели, 
както и теорията, за „индустриалното общество“. Пър-
вата е логическо продължение на втората. Самият тер-. 
мин „конвергенция“ (сходство) е взет от биологията, 
където с него се обозначава развитието на сходство-
то в строежа и функциите на различните организми в 
резултат на тяхното приспособяване към относително 
еднакви условия на живот. Съдържанието на тази тео-
рия се свежда до „пророчеството“, че капитализмът и 
социализмът се сближават и в крайна сметка ще се 
слеят. За това съдействували развитието на техниката 
и намесата на държавата в икономиката (без да се 
посочва принципната разлика на тази намеса при капи-
тализма и социализма). Един от проповедниците на 
теорията за „конвергенцията“ (американският иконо-
мист Бъкипгам) твърди, че бъдещото общество ще пред-
ставлява съединение, синтез на най-добрите черти на 
капитализма и социализма. Изтъква се несъщественото 
техническо сходство между икономическите системи, а 
се премълчават основните принципни различия между 
тях. Тази теория бе издигната от буржоазните идеоло-
зи, за да се замаскират пороците на капитализма и да 
се „покаже“, че буржоазното общество има историческа 
перспектива.

9. Ролята на идеологическата борба на съвременния 
етап. В съвременните условия ролята на идеологическа-
та борба нарасна в огромна степен. Както бе подчерта-
но на Февруарския пленум па ЦК на БКП по въпроси-
те на идеологическата работа (1974 г.) „Линията на 
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мирното съвместно съществуване между държавите с 
различен обществен строй не означава линия на класов 
мир и класово сътрудничество. Класовата борба на меж-
дународната арена и вътре в капиталистическите стра-
ни продължава. Въпросът „кой-кого“ си остава карди-
налният въпрос в нашата епоха. Успехите на мирното 
съвместно съществуване при цялата си взаимоизгодна 
благотворност не са в състояние да премахнат социал-
ната противоположност между социализма и капита-
лизма или да променят класовата природа па техните 
противоречия. Задължението на идеологическия фронт 
всемерно да способствува за утвърждаване принципа 
на мирното съвместно съществуване с буржоазните дър-
жави не накърнява нито на йота неговия дълг безком-
промисно да се бори с реакционната империалистическа 
идеология — да разкрива нейните истински класови це-
ли, да сочи и осветлява верния път на човечеството към 
неговия всестранен прогрес, към неговото светло кому-
нистическо бъдеще“ („Да издигнем идеологическата ра-
бота на висотата па задачите, поставени от Десетия 
конгрес и новата Програма на Партията за изграждане 
на развито социалистическо общество“, Доклад на 
др. Александър Лилов пред Февруарския пленум, 
1974 г., Партиздат, с. 73).

Особено важно е всеки член на социалистическото 
общество да има ясна представа за действителните цели 
и характера на буржоазните теории за капитализма и 
характера на съвременната епоха. Идеологическите 
знания се превръщат в част от общата култура на съ-
временния гражданин.

10. Какво целят буржоазните теории? Под каквато 
и нова форма да се появяват теориите на буржоазните 
икономисти и социолози, техният смисъл и цели са ви-
наги едни и същи: а) да се прикрият дълбоките проти-
воречия и пороци на капитализма; б) да се създадат 
илюзии за перспективност на капиталистическия строй, 
за неговата мирна и безболезнена еволюция („транс-
формация“) в социализъм; в) да се отклони работни-
ческата класа от борбата за революционно преобразу-
ване на антагонистичното буржоазно общество; г) да се 
дискредитира марксистко-ленинското учение за класо-
вата борба и социалната революция.

11. Изменил ли се е капитализмът? От времето на
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Маркс капитализмът направи гигантска крачка по по-
сока на обобществяване на производството. Развиха се 
производителните сили, оформиха се крупни монополи. 
Появи се държавно-монополистическият капитализъм. 
Но означава ли това, че капитализмът се е „трансфор-
мирал“, както тръбят буржоазните икономисти? Настъ-
пилите изменения в техниката и организацията на капи-
талистическото производство са в рамките на основните 
свойства на империализма. Не изчезнаха основните ка-
тегории и противоречия па капитализма, измени се само 
формата на тяхното проявление. Продължава експлоа-
тацията на работническата класа. За работника е все 
едно па кого ще продаде своята работна сила — на 
едноличния капиталист, на съвкупния капиталист (в 
монопола) или на буржоазната държава (подчинена на 
интересите на капитала). Във всички случаи той е под-
ложен на експлоатация и произведените от него про-
дукти се присвояват от други. Развитието на монопо-
лите и държавната намеса в икономиката не отстраня-
ват жестоката конкуренция, само че тя се води на 
по-високо ниво — между монополите-гиганти. Капитали-
стическото стопанство е подхвърлено на стихийни кри-
зисни явления от всякакъв род — стопански сътресения 
и кризи, валутно-финансови кризи, социални вълнения. 
Ръководен от частно-капиталистическия интерес, капи-
тализмът запази всички основни черти на капиталисти-
ческото общество въобще. С други думи, новите явле-
ния в капитализма не доведоха до общо качествено из-
менение на този обществен строй.

12. Противоречието между труда и капитала е не-
разрешимо в рамките на самата капиталистическа сис-
тема. Каквито и икономически отстъпки да правят 
монополите на работническата класа, тя винаги ще бъ-
де на противоположния на буржоазията полюс на кла-
совия антагонизъм. „Врастване“ на капитализма в со-
циализма е невъзможно. Нито научно-техническата рево-
люция, пито широкото разпространение на държавно- 
монополистическото регулиране на икономиката могат 
да разрешат противоречието между обществения харак-
тер иа производството и частния характер иа присвоя-
ването, определящо същността на капиталистическия 
начин на производство.

13. Единственият изход. Само революционната бор-
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ба на пролетариата може да реши- основното противо-
речие на капитализма. А това означава по революцио-
нен*  път да се приведат в съответствие общественият
характер на производството и неговото ръководство и
използуване в интерес на цялото общество. Първият
секретар на ЦК на КПСС Л. Брежнев заяви пред пред-
ставителите на комунистическите и работническите пар-
тии на Международното съвещание в Москва през
1969 г.: „За народите става все по-очевидно колко про-
тивоестествено е положението, при което производстве-
ните комплекси, обслужващи понякога не една страна,
са частна собственост на шепа милионери и милиарде-
ри. Необходимостта от заменяне на капиталистическите
производствени отношения със социалистически става
все по-належаща/*

 



IL СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ПРЕХОДА
  Т КАПИТАЛИЗЪМ КЪМ СОЦИАЛИЗЪМ

МАРКСИСТКО-ЛЕНИНСКАТА ТЕОРИЯ
ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ

Финалът на буржоазното общество, продиктуван от
цялото социално-икономическо развитие на капитализ-
ма, е социалистическата революция. Същевременно тя
е и отправният момент, прологът на новото комунисти-
ческо общество.

Историческа неизбежност
на социалистическата революция

Социалистите-утописти „извеждаха“ социализма от ня-
какви абстрактни принципи на „висша справедливост“.
До социализма според тях щяло да се стигне чрез во-
левите решения па отделните личности, борещи се за
тази справедливост. За буржоазните идеолози и рефор-
мистн от всякакъв род социалистическата революция е
само един „терористичен акт“, абсолютно „ненужен“ на
историята. Ако е необходимо, казват те, капитализмът
сам ще се „трансформира“ в по-съвършено общество.

Основоположниците на марксизма-ленинизма дока-
заха, че. законът за социалистическата революция като
всеки обективен закон действува със същата неизбеж-
ност, с която денят сменя нощта.

Тази неизбежност се определя от развитието на са-
мите производителни сили и дълбокото противоречие, в
което те влизат с капиталистическите производствени
отношения. „Невъзможно би било да се прекрати гос-
подството на капитализма — сочи В. И. Ленин, — ако
към това не водеше цялото икономическо развитие на
капиталистическите страни.“ Всички противоречия на
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капитализма са пряко или косвено израз на основното 
противоречие на този експлоататорски строй (между 
обществения характер на производството и частнока-
питалистический начин иа присвояване на благата).

Производителните сили при капитализма се разви-
ха несравнимо повече, отколкото през всички предишни 
общества. В условията на съвременния капитализъм 
производството придобива все по-обществен характер. 
На мястото па преобладаващото дребно еднолично пред-
приятие идва огромният монопол с едри специализира-
ни предприятия. Образуват се свръхконцентрирани ги-
ганти. Науката все повече придобива огромна роля в 
развитието на производството и неговото управление. 
Селското стопанство в развитите капиталистически стра-
ни преминава към индустриални методи на производ-
ство и т. н. Целият огромен производствен комплекс об-
служва и е подчинен на шепа милиардери от финансо-
вата олигархия.

Обобществяването на производството е несъвмести-
мо с тесните рамки на частната собственост и свърза-
ната с нея анархия на производството. Общественият 
характер на производството тласка капиталистическата 
класа към нови порядки в управлението на стопанст-
вото. Това извиква на живот намесата на държавата в 
капиталистическото производство. Изникват непознати 
по-рано и несвойствени на природата на капитализма 
явления, като напр. опити за програмиране на капита-
листическото производство. В недрата на капитализма 
зреят условия ръководството иа производството да пре-
мине в ръцете на цялото общество. „Социализмът — 
както казва Ленин — сега ни гледа през всички про-
зорци на съвременния капитализъм/

И така, основното противоречие на капитализма и 
произтичащите от него икономически и социални анта- 
гонизмк — това е дълбокият източник на социалната 
революция на пролетариата. Тя е неизбежна и произ-
тича от самия процес на общественото развитие.

В самото развитие на буржоазното общество расте 
и възмъжава силата, призвана по революционен път да 
реши основното противоречие на капитализма. Това е 
разрасналият се количествено и развил се качествено 
пролетариат. Историческата мисия на пролетариата, 
по израза на Маркс, е чрез социалистическата револю-
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ция да завърши предисторията на човешкото общест-
во, за да започне неговата действителна човешка исто-
рия.

Може ли пролетариатът да нс изпълни своята ми-
сия? Това би означавало собственото му обричаие на 
вечна експлоатация и духовен упадък. Макар и да оси-
гурява условията на живот на човешкото общество, 
пролетариатът не е господар на своя труд. Той е осъ-
ден на постоянна несигурност в утрешния ден. Капита-
лът е заинтересован от пролетария единствено като от 
производител, а не като от всестранно развита личност. 
А това вече означава спъване на действителния общест-
вен прогрес (изискващ хармонично и всестранно раз-
витие на личността). Капитализмът поставя под запла-
ха собствения живот (в буквалния смисъл на думата) 
на пролетариата. Съвременният капитализъм е посто-
янен източник на ужасите и бедствията на империа-
листическите войни. Единствената алтернатива за раз-
витието на обществото е смъкването на властта на капи-
тала, за да може новият обществен строй (в който 
икономически и политически господствуват трудещите 
се класи) да осигури на човечеството широк път на все-
странен икономически, социален и духовен прогрес.

Това означава, че е необходимо също така да съ-
ществува достатъчно опитна и закалена в борбите пар-
тия на работническата класа, способна да поведе след 
себе си масите. А такава партия може да бъде само 
комунистическата или работническата партия, изграде-
на върху действителните принципи на марксизма-лени-
низма.

Революционна ситуация

Това, че капиталистическата система като цяло е „уз-
ряла“ за социалистическа революция, още не означава, 
че почвата за нея е готова навсякъде в капиталисти-
ческия свят. За да избухне революцията, независимо 
от конкретните й форми, е необходимо да има високо 
напрежение на социално-политическите противоречия. 
Такава обстановка в дадена страна (или страни) се на-
рича революционна ситуация. В нея се включват:

— необичайно изостряне на социалните антагонизми 
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между експлоатирани и експлоататори. Народните маси 
са „стигнали“ до необходимостта от борба срещу екс- 
полататорите и техните политически органи;

— „криза на върховете“. За господствуващите кла-
си става невъзможно повече да запазят своето господ-
ство в неизменен вид;

— значително повишаване на политическата актив-
ност на масите.

Ако субективните предпоставки пе са получили 
развитие, то никаква „зрялост“ на обективните условия 
(материалните предпоставки) няма да доведе до побе-
да на революцията.

В някои страни с развити материални предпоставки 
на социалистическата революция пролетариатът може 
да не е достатъчно организиран или да е разединен от 
„работническата аристокрация“ (пример за това са 
САЩ или Англия). В други, икономически по-слабо раз-
вити страни, класовите противоречия може да са се из-
острили до краен предел. При тези условия, ако марк-
систко-ленинската партия поведе трудовите хора на 
борба за техните класови интереси, съзряването на су-
бективните предпоставки на социалистическата револю-
ция протича необикновено бързо.

В своята теория за империализма В. И. Ленин до-
каза, че в епохата на империализма отделните капита-
листически държави се развиват крайно неравномер-
но — както икономически, така и политически.

Неравномерно зреят и революционните процеси в 
тях. В империалистическата система се създават възли 
на социално-класови противоречия. Когато такъв възел 
съвпадне със звено от империалистическата верига, кое-
то в момента е по-слабо, се създават условия за победа 
на пролетарската революция.

Гениален принос на Ленин към Марксовата теория 
за социалистическата революция е теоретическото и 
практическото доказване, че историческият процес на 
„умиране“ на капитализма позволява революцията да 
победи в една или няколко страни като отделни етапи 
в борбата „за установяване на комунистически ред в 
света“ (Ленин).
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Движещи сили на революцията

Работническата класа с безспорно главна движеща сила 
на революцията. Но и другите обществени слоеве (с из-
ключение на буржоазията от селото и града) също са 
заинтересовани от победата па новия обществен строй. 
Така напр. усилва се гнетът на буржоазията над селя-
ните. Революционна роля в социалистическата револю-
ция играе и прогресивната интелигенция, подтискана ду-
ховно и икономически от капитала.

При съвременните условия на капиталистическото 
общество се разширява социалната база на социалисти-
ческата революция. Все повече се превръщат в лица на 
наемния труд научно-техническата интелигенция, слу-
жителите, пролетаризират се дребнобуржоазни слоеве. 
Разорените селяни попълват армията на наемния труд. 
Жестоката експлоатация от страна на монополите тла-
ска тези слоеве към пролетариата. Въпреки възможни 
колебания и непоследователност тези социални групи се 
превръщат в съюзници на пролетариата в аитимонопо-
листическата борба за мир и социализъм.

Единственият път за постигане на действителна со-
циална справедливост е борбата за политическа власт 
на пролетариата. При определени условия (когато на 
страната на работническата класа е явният превес на 
силите и експлоататорскитс класи пе могат да прило-
жат въоръжено насилие) политическата власт може да 
бъде взета и без въоръжено въстание, напр. чрез взе-
мане на позициите в основните държавни органи. Но 
абсолютно условие за сваляне властта на капитала е 
установяването в дадена страна на диктатура на проле-
тариата.

Световноисторическо значение
на Великата октомврийска социалистическа революция

Историята познава много велики събития. Но нито едно 
от тях не е изменило така дълбоко живота на хората по 
земята. „Няма друго събитие в историята на човечест-
вото — писа Г. Димитров, — което да е имало такова 
огромно влияние на целия ход на общественото развц^ 
тие, на съдбата на всички народи в света.“

•

269



Октомврийската революция постави началото на 
нова епоха. Това е епохата на крушение на капитализма 
и утвърждаване на комунизма. Съвпадение, което се 
превърна в символ, е това, че крайцерът, който опове-
сти началото на революцията, носи името на древно- 
римската богиня па утринното зазоряване — „Аврора“. 
Започна епоха, в която човечеството отхвърля експлоа-
тацията на човек от човека, отвхърля войната като 
„спътник“ на човешкия живот.

Октомврийската революция е могъщ ускорител на 
обществения прогрес. Тя постави началото на нов обще-
ствен строй, който даде простор за развитие на произ-
водителните сили, разкри пътя за всестранно развитие 
на личността. Не случайно най-великите умове на чове-
чеството приветствуваха горещо социалистическата ре-
волюция в Русия — Анатол Франс, Теодор Драйзер, 
Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор и мн. др.

Октомврийската революция за първи път в исто-
рията на човечеството даде действителна власт на на-
рода. Социалистическата революция коренно се различа-
ва от всички предишни революции в човешката история. 
Те само сменяха господството на една експлоататорска 
класа с друга. Социалистическата революция ликвиди-
ра съществуването на експлоататорски класи въобще. 
Октомврийската революция даде пример за това »а 
пролетариата от целия свят.

Октомврийската революция постави началото на 
разпадането на колониалната система. След Октомврий-
ската революция и под нейно влияние започна мощен 
подем на нациоиалноосвободителиото движение в Азия, 
Африка и Латинска Америка.

Октомврийската революция доказа истинността на 
марксистко-ленинската теория. Марксизмът-ленинизмът 
показа на практика своята научпост.

Единност на революционния процес и особености 
на социалистическата революция в България

Социалистическата революция като единен свечовен про-
цес непрекъснато се разгръща и последователно обхва-
ща все нови и нови страни. Първият етап на този 
процес беше Октомврийската революция. След това по-
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следваха революциите в Европа, Азия и Америка (в Ку-
ба). Социалистическата революция избухна в страни с 
различни вътрешни и международни условия, с различ-
ни национални традиции. Силата на другите антиимпе-
риалистически потоци и движения, историческото раз-
витие в тях също не бяха еднакви. Тази пъстрота на 
условията определи и разнообразието в средствата, ме-
тодите и темповете при извършване на социалистически-
те революции в отделните страни. Различни бяха и 
трудностите, с които се сблъскаха революционните сили. 
Но същността, т. нар. социално-класов характер на ре-
волюцията, и строят, който се изгражда, са едни и 
същи. Това определя единността на световния револю-
ционен процес.

Световният революционен процес е единен в своя-
та основа независимо от многообразието на формите на 
неговото протичане в различните страни. Всяка отдел-
на революция е звено от единната световна социали-
стическа революция.

Буржоазните идеолози твърдят, че социалистиче-
ската революция в България била „случайно явление“. 
Тя се осъществила само защото у нас навлезли съвет-
ските войски.

И в други страпи, като Австрия и Финландия, вля-
зоха съветски войски, но социалистическа революция не 
стана. В нашата страна бяха назрели обективни усло-
вия за революция. Всички язви и пороци на капитализ-
ма бяха налице: експлоатация и безправие на трудещи-
те се, безработица. Влошаваше се стопанското положе-
ние на страната. Нашата икономика се превърна в 
придатък на германската военна машина. Буржоазията 
се оказа неспособна да осигури възходящо икономиче-
ско, политическо и духовно развитие на страната. Тя се 
превърна в пречка за това развитие. Българският на-
род все по-открито проявяваше нежелание да живее под 
фашистки ярем.

От друга страна, субективният фактор на револю-
цията беше здрав и силен. В България имаше значи-
телен по численост пролетариат (ок. 500 000 души). 
Неговият авангард — Българската комунистическа пар-
тия, се беше превърнал във всепризнат ръководител на 
борбата за освобождение, разполагаше със значителна 
ударна сила (партизански отряди, бойни групи и пр,).

271



Съществуваше прогресивна младежка организация — 
РМС. Партията правилно прецени*  революционната об-
становка в страната и привлече като съюзници в бор-
бата срещу монархо-фашизма селяните, прогресивната 
интелигенция, някои прогресивни политически и масови 
организации. Създаден беше Отечественият фронт за 
борба срещу моиархо-фашистката диктатура. Влизане-
то на съветските войски в България създаде условия 
за по-скорошно избухване иа социалистическата рево-
люция.

Революцията в нашата страна има свои особености. 
Поради редица причини (вътрешни и ‘международни) 
икономическата сила иа буржоазията не беше ликвиди-
рана изведиаж след въстанието. Първоначално БКП 
обедини масите в името на общодемократически зада-
чи — сваляне на фашистката диктатура, наказване на 
виновниците за включване на България във войната, на 
незаконно забогателите и т. н. Осъществиха се редица 
демократични реформи, възстанови се народното сто-
панство. Както изтъкна др. Тодор Живков пред VII кон-
грес на БКП, „своеобразието, особеностите на револю-
цията у нас се състоят в това, че работническата класа, 
начело с Комунистическата партия, в съюз с трудещите 
се селяни, установи и укрепи своята диктатура във фор-
мата на народна демокрация не изведнаж, не с един 
замах, а постепенно, в процеса на остра класова борба 
(не гражданска война), която в 1947 г. се увенча с на-
ционализацията на индустрията“.

Последователната борба за демокрация е част от 
борбата за социализъм. Не случайно Георги Димитров 
посочи, че „деветосептемврийското въстание откри пътя 
за построяване на социализма в нашата страна“. Деве- 
тосептемврийската революция в България от самото си 
начало носи социалистически характер. Социалистиче-
ската същност на 9-ти септември се определя от това, 
че в хода на революцията политическата власт беше из-
зета от ръцете на буржоазията и премина в ръцете па 
трудещия се народ начело с пролетариата и неговия 
авангард — Комунистическата партия.

Така социалистическата революция в България ста-
на част от единния световен революционен процес. Не 
случайно в новата Програма на БКП е отбелязано, че 
„Деветосептемврийската народнодемократична револю-

272



ция, социалистическа по своя характер» е продължение 
па делото на Великата октомврийска социалистическа 
революция, нейно повторение в главното, в основното.“

Въпроси н задачи:

1. Каква е историческата мисия за пролетариата и от какво се 
определя тя?

2. По какво се различава социалистическата революция от предиш-
ните революции в историята па човечеството? Какви са целите, 
движещите сили и резултатите от досегашните революции? При-
ведете примери от историята.

3. Буржоазните реформист твърдят, че преходът към новия строи 
може да се извърши без революция, по пътя иа мирно „враства- 
не“ иа капитализма в социализма. Докажете неверността на по-
добни възгледи!

4. Какъв е приносът на Ленин към марксистката теория за социа-
листическата революция?

б. Каква е главната особеност иа социалистическата революция в 
България?

ПРЕХОДЕН ПЕРИОД ОТ КАПИТАЛИЗМА КЪМ СОЦИАЛИЗМА

Между капитализма и изградения социализъм неизбеж-
но лежи един особен период. През този период трябва 
да се разрушат окончателно старите форми на стопан-
ство и се построят социалистически форми на стопан-
ство, изцяло да победят социалистическите производ-
ствени отношения. Този период се нарича преходен 
период. Той започва с установяването на политическата 
власт на работническата класа и завършва с победата 
на социализма (като цялостна обществено-икономическа 
система).

Защо е необходим преходният период

Всички предишни революции завършваха с установява-
не на политическата власт на класа, която вече се е 
утвърдила като стопанска сила. Да вземем напр. бур-
жоазната революция. В недрата на феодалното обще-
ство се развиваше капиталистическата собственост и 
нейната икономическа власт. Буржоазната революция 
само завърши процеса на установяване и на политиче-
ската власт на буржоазията,
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Социалистическото общество възниква по съвърше-
но друг начин.- То се различава от всички предишни об-
щества по това, че не е изградено върху експлоатация-
та на човек от човека. Господството на буржоазията 
спъва развитието на социалистическите форми на соб-
ственост и разпределение. В недрата на капитализма 
не може да се зароди действителна обществена собстве-
ност, т. е. собственост, чието използуване да е в инте-
рес на цялото общество. Новият, социалистически начин 
иа разпределение на благата предполага коренно прео-
бразуване на капиталистическото общество. А това мо-
же да стане само след завземане на политическата 
власт от страна на пролетариата. Следователно разви-
тието на социалистическите производствени отношения 
започва с първата победа на социалистическата рево-
люция — завземането на политическата власт.

Преходният период, както посочва Ленин, е период 
на ожесточена борба между умиращия капитализъм и 
раждащия се комунизъм. Решава се историческият въ-
прос: укой—кого“. Кон ще победи — капитализмът, дър-
жащ отчаяно останалите си позиции, или социализмът, 
доказващ тепърва своите преимущества.

Борбата между старото и новото, между капитализ-
ма и социализма е основното движещо противоречие на 
преходния период във всяка страна, тръгнала по пътя 
на социализма. Или революционните усилия на про-
летариата съвсем не свършват с вземането на поли-
тическата власт. Борбата продължава, понякога много 
по-остра, понякога замаскирана, но не по-малко опас-
на. Прекрасни художествени картини на класовата 
борба през преходния период ни дават М. Шолохов в 
„Разораната целина“, Ф. Гладков в „Цимент“, Ст. Ц. 
Даскалов в „Своя земя“ и мн. др.

През преходния период в стопанствата на страни-
те, в които е извършена пролетарска революция, съще-
ствуват три основни сектора. Това са: 1) социалистиче-
ският сектор. Тук влизат бившата държавна собстве-
ност (някои железници, пътища, някои банки, пред-
приятия и др.); 2) капиталистическият сектор. Тук се 
включвал все още неотнетите от капиталистите пред-
приятия, а също и кулашката собственост на село; 
3) дребностоков сектор. Това са стопанствата на дребни-
те и средните селяни, на занаятчиите. Този сектор напри- 
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мер беше преобладаващ у нас непосредствено след 9-ти 
септември.

Освен основните сектори на стопанството през пре-
ходния период може да са налице и други сектори ка-
то: патриархално стопанство (то беше разпространено 
в Русия и Китай) и държавен капитализъм (частни 
предприятия под контрола на държавата или смесе-
ните държавно-частни предприятия).

От трите основни сектора на стопанството в преход-
ния период се определят три основни класи по това вре-
ме: работническа класа, буржоазия и дребни собствени-
ци (селяни и занаятчии, неексплоатиращи чужд труд). 
Работническата класа води ожесточена борба с остатъ-
ците на експлоататорските класи. В борбата „кой—ко-
го“ няма среден път. Ако победи буржоазията, това оз-
начава реставрация на капитализма. Само окончател-
ната победа на пролетариата разчиства пътя па новото 
общество. Изходът от тази борба в огромна степен за-
виси от това, след кого ще тръгнат полупролетарските 
и непролетарски слоеве от трудещите се и главно тру-
дещите се селяни. Много важна за пролетариата е и 
поддръжката от страна на интелигенцията.

Какви задачи решава пролетариатът
през преходния период

Основна задача на преходния период е да се унищожат 
(не физически, разбира се, а икономически и политиче-
ски) експлоататорските класи и се осигури победа на 
социалистическите производствени отношения във всич-
ки отрасли на народното стопанство. Социалистическа-
та революция трябва да победи не само в политическия 
живот и икономиката, ио и в съзнанието на хората, в 
отношенията между тях. Необходимо е да се променят 
из основи всички страни от живота на обществото. Сле-
дователно работническата класа има да решава през 
преходния период задачи в следните области:

— в обществено-политическата област;
— в областта на икономиката;
— в областта на идеологията и културата.
Опитът на Съветския съюз в решаването на зада-

чите на преходния период има изключително важно меж-
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дународно значение. Руският пролетариат трасираше 
пътя па ново, невиждано дотогава общество в сложна 
обстановка. Както казва Ленин, нямаше „нито екипаж, 
нито път, въобще нищо, по-точно нищо изпитано по-рано“. 
Победилият пролетариат в другите страни на света при-
ложи в своите действия (разбира се, съобразени с кон-
кретните особености на своите страни) разработения 
на научните принципи на марксизма Ленинов план за 
изграждане на социализма, включващ използуването на 
пролетарската власт (диктатурата на пролетариата) за 
социалистическа индустриализация иа страната, за пре-
устройство иа селското стопанство на социалистически 
основи и за осъществяване иа културна революция.

Какви основни задачи трябва да реши пролетариа-
тът през преходния период?

В обществено-политическата област. На първо място 
да се разбие, сломи старата буржоазна държавна ма*  
шина и се установи диктатура на пролетариата. Това е 
главното, основно оръжие на пролетариата в борбата 
„кой—кого“. Иначе не може и да бъде. Нали буржоазия-
та със силата на държавната власт (диктатура па бур-
жоазията) подтиска пролетариата и осигурява безпака4 
заната му експлоатация.

Пролетариатът не може да утвърди своята власт» ако 
не укрепи съюза с трудещите се селяни, с останалите 
трудови слоеве на населението. Това е основна задача 
на преходния период. Разбира се, възможни са и въз-
никват някои икономически противоречия между работ-
ниците и дребните и средните селяни. Но това са про-
тиворечия между хора на труда, които в крайна сметка 
имат общи интереси. При правилен подход на работни-
ческата класа към съюзниците тези противоречия не 
прерастват в политически.

За да установи новия, по-прогреспвен строй, проле-
тариатът премахва националното подтисничество. Това 
е абсолютно необходимо условие за строителството на 
социализма. Победилият пролетариат трябва с всички 
средства да пази завоеванията на революцията и съще-
временно негов интернационален дълг е да помага на 
пролетариата от други страни и народности, тръгнали 
по пътя на борбата срещу капитала.

В областта на икономиката. Основна задача на про-
летариата в тази област е да ликвидира старите форми 
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на стопанство и да създаде нови. Основно съдържание 
и крайна цел на преходния период е установяването на 
новите, социалистически производствени отношения. Без 
това е невъзможно ликвидирането на експлоатацията.

Експроприацията на средствата за производство, за 
която говори Маркс („експроприация на експроприато- 
рите“), се извършва посредством национализация на ка-
питалистическите предприятия. Тази социалистическа 
национализация може да бъде проведена чрез конфис-
кация (изземване безвъзмездно на фабриките, банките, 
мините и пр.) или чрез частично, или пълно запла-
щане на частната собственост, ставаща държавна (как-
то напр. в ГДР или Куба). Чрез национализацията се 
създава първоначална основа за трайни бъдещи ико-
номически завоевания на пролетариата.

Но национализираната капиталистическа промиш-
леност съвсем не е достатъчна, за да се изгради дейст-
вителната база на социалистическите производствени 
отношения. Още повече че социалистическата револю-
ция с малки изключения (ГДР и Чехословакия) победи 
в страни с немного, а даже и слабо развита промишле-
ност. А единственият път към икономическа независи-
мост и осигуряване по-нататъшното развитие иа произ-
водството е изграждането на тежка промишленост. Сле-
дователно основна задача на пролетариата в строител-
ството на социалистическото общество е индустриализа-
цията на страната. Развитието на металургията, ма-
шиностроенето, химията и т. н. — това е основата за 
развитието на цялото народно стопанство, за производ-
ството па повече блага за потребление. Изграждането 
на енергетиката с също от изключително важно значе-
ние. „Комунизмът -- казваше Ленин — е съветска 
власт плюс електрификация на цялата страна“, като по 
този начин подчерта важността на материалната база 
за изграждане на новото общество.

Изключително важна задача на пролетариата през 
преходния период е постепенното преустройство на сел-
ското стопанство на социалистически релси. Това е дъл-
боко революционен процес. Този процес води до превръ-
щане на селяните в нова, социалистическа по своя ха-
рактер класа. От друга страна, единствено уедряването 
на селското стопанство (при положение, че в него са 
преобладавали дребни собственици) дава възможност 
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то да се модернизира. Само укрупнено™ земеделие поз-
волява рационалното внедряване на машини и съвре-
менна агротехника.

Разбира се, психологията на дребния селски стопа-
нин не може да се измени изведнаж. Историята на со-
циализма показа колко мъчителен и пълен с колебания 
е процесът на кооперирането на селското стопанство. 
При това всяко насилие върху селяните за влизане в 
селскостопанския кооператив е много вредно за социа-
лизма. Селянинът трябва сам да се убеди в преимуще-
ствата на колективния труд, да се откаже от еднолично-
то водене на стопанството. Голяма роля за това има 
пролетарската държава, подпомагаща кооперирането с 
кредити, машини и специалисти.

Както посочи Ленин, кооперирането е най-простият 
и достъпен за селяните път към социализма. Той съче-
тава принципа „земята на тези, които я обработват“ с 
доброволното преливане на частните интереси па селя-
нина в кооперативни интереси (т. е. форма на социали-
стически отношения). В кооператива селянинът получа-
ва възнаграждение за своя труд и същевременно остава 
„собственик“, но в една по-голяма, социалистическа об-
щност. В нея той обединява своите сили и средства.

Преминаването на селското стопанство на социали-
стическа основа е велик революционен преврат в ико-
номическите отношения, в психиката и в целия начин 
на живот на селскостопанските труженици.

В областта на идеологията и културата. Американ-
ският писател Майк Куин в ' символичния си разказ 
„Златните тръби на остров Ляп-ляп“ разказва как на 
този остров въпросите се решавали по следния начин, 
за да се вземе дадено решение, се надават златни тръ-
би. Които надуват по-силно, тяхното мнение и желание 
се слуша. Но понеже златни тръби на острова имали 
само богатите, то те фактически управлявали. Главна 
задача на пролетариата след завземането на политиче-
ската власт е да прекъсне каналите, посредством които 
буржоазията въздействува и трови съзнанието на насе-
лението — „златните й тръби“. Това са периодичният 
печат, радиото (а сега и телевизията), книгоиздаване-
то. Тези т. нар. „средства за масова информация“ тряб-
ва да минат в ръцете и под контрола на пролетариата.

Преустройва се просветата и цялата система на об-
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разование за възпитаване на народа в духа на социа-
лизма. Целта на образованието е да се повиши общата 
и специалната култура на населението и да се превърне 
единствено правилната и научна теория за обществено-
ст развитие — марксизмът-ленинизмът — в господству- 
ващ мироглед на трудещите се класи. Идейната убеде-
ност е безусловно необходима за строителството на 
новото общество. Заедно с това развиват се и новите, 
дружески взаимоотношения между хората.

Няма друг обществен строй, поставил пред себе си 
задачата за всестранно развитие на личността. Не слу-
чайно основна точка на Лениновия план за строителст-
вото на социализма е осъществяването на културна ре-
волюция. Не може да има действителен социален про-
грес без всестранното развитие на носителя на този 
прогрес — човека.

Културната революция подготвя човешката основа, 
върху която се гради комунизмът. Тази революция се 
разраства в широчина. Това означава, че всички ценно-
сти на науката, литературата, живописта и другите из-
куства стават достояние на народа. Но културната ре-
волюция се развива и в дълбочина. Това, от своя страна, 
означава, че социалистическите дейци на науката и из-
куството, опирайки се на постиженията на прогресивни-
те творци от миналото, извеждат културата на нови ви-
соти, създават една вече нова, социалистическа по 
съдържание култура.

Общите задачи на преходния период и закономер-
ностите на строителството на социализма, валидни за 
всички страни, се проявяват в конкретни условия. Раз-
лични са икономическите, политическите, географските, 
историческите и културните предпоставки в една или 
друга страна, тръгнала по пътя на социализма. Различ-
на е и международната обстановка, в която е победила 
революцията. Но това не означава, че някоя страна мо-
же „да прескочи“ основните задачи и общи закономер-
ности па преходния период. Враговете на марксизма 
рекламират т. нар. „национален път към социализма“ 
с цел да противопоставят братските социалистически 
страни една на друга. Но опитът на историята показва, 
че независимо от конкретните срокове, методи и средст-
ва общите закономерности за строителството на социа-
лизма са безусловно необходими за решаване на исто-
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рическата задача, стояща пред пролетариата. Отказът 
от общите закономерности е отстъпление от марксизма 
и създава условия за реставрация на капитализма.

Въпросът „кой—кого“ в България

БКП начело с Георги Димитров творчески приложи Ле-
ниновия план за строителството на социализма, като го 
съобрази със специфичните условия в нашата страна.

През преходния период у нас на буржоазията беше 
нанесен окончателен и непоправим за нея удар. Но това 
не стана веднага след завземането на властта. В хода 
на остра класова борба първоначално се решиха някои 
демократични задачи като етапи в борбата за социа-
лизъм.

В областта на икономиката победилите работни-
ци и селяни не заеха изведнаж всички позиции. Необ-
ходимо беше да се възстанови разстроеното от войната 
стопанство, да се проведе аграрна реформа, с която да 
се ликвидира едрото земевладение. Извърши се също 
парична реформа. Стъпка по стъпка се отвоюваше по-
зиция след позиция от буржоазията. Процесът на на-
стъпление срещу буржоазията в икономиката беше за-
вършен с национализацията на промишлеността (23. X. 
1947 г.). След национализацията само 8% от промиш-
леното производство остана в частни ръце (дребни и 
средни занаятчии и др.). Ликвидирана беше икономиче-
ската основа за реставриране на капитализма. На бур-
жоазията беше нанесен съкрушителен икономически 
удар, с който се ликвидираха и главните нейни позиции.

Трудещите се в нашата страна под ръководството 
на БКП съсредоточиха мирния си труд за по-нататъш-
но решаване на основните задачи на преходния период 
и на първо място индустриализацията на страната и 
колективизацията на селското стопанство. В НРБ со-
циализмът победи напълно и окончателно към 1957— 
1958 г. Постигнаха се основните цели на преходния 
период.
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Въпроси н задачи:

1. Axo в една силно развита капиталистическа страна победи со  
циалистическата революция, можем ли да твърдим, че поради 
добре развита икономика в тази страна няма да има преходен 
период?

*

2. Кои са обективните причини, поради които преходният период е 
исторически неизбежен?

3. От какво зависи времетраенето на преходния период?
4. Кои са задачите <на пролетариата през преходния период? По  

сочете как трудещите се в България под ръководството на БКП 
решиха тези задачи. Използувайте материал и от българската 
история в периода 1944—1958 г.

*

б. Кое е по-важно — общите закономерности на преходния период 
или националните особености при решаване на задачите на пре-
хода? Защо? Какво е съотношението между тях?

ДИКТАТУРА НА ПРОЛЕТАРИАТА

Казват, че навремето френският крал Людовик XIV из-> 
рекъл думите „Държавата — това съм аз“. Тези думи 
са особена проява на стремежа на феодализма да укре-
пи чрез диктатура разклатената власт на монарха. По-
бедилата феодализма буржоазия издига лозунга за 
„демокрация“. Но цялата система на буржоазното об-
щество е така изградена, че зад тази „демокрация“ се 
крие организираното чрез държавната власт насилие 
(буржоазна диктатура) върху експлоатираните класи. 
Нещо повече, когато се появи явна опасност за устоите 
на капитализма, буржоазията не се колебае да преми-
не към такива открити форми на насилие върху труде-
щите се, както напр. фашизма. Зад маниакалните из-
блици на Хитлер, когато той заявяваше „Аз — с главно 
„А“, можах да овладея Германия“, фактически стоеше 
откритата диктатура на финансовата олигархия в епо-
хата на изострена класова борба.

За първи път в човешката история след победата 
на Октомврийската революция Ленин издигна крила-
тата фраза „Държавата — това сме ние“. В тази фор-
мула се крие цялата същност на новата власт на проле-
тариата.



Може ли без диктатура на пролетариата

В своето произведение „Критика на Готската програ-
ма“ Маркс писа: „Между капиталистическото и кому-
нистическото общество лежи период на революционно 
превръщане на първото във второто. На този период 
съответствува и политически преходен период и дър-
жавата на този период пе може да бъде нищо друго 
освен революционна диктатура на пролетариата/*

Какво представлява диктатурата на пролетариата и 
защо тя е неизбежна за всяко общество, поело пътя 
към комунизма?

Във всяко класово общество властта представлява 
организирана диктатура на господстйуващата класа. 
По време на робовладелския строй държавата се кичи 
с името „робовладелска демокрация“. Фактически по-
нятието демокрация възниква именно по това време 
(демокрация = управление.на народа — „демоса“). Но 
робовладелската държава е инструмент за безчовечно 
подтискане на експлоатираната класа — робите.

Буржоазната държава, независимо от разнообраз-
ните форми, в които се появява, винаги е защищавала 
интересите на господствуващата буржоазна класа. Тя 
е организирана диктатура, посредством която с полити-
чески средства (армия, полиция, съд, прокуратура и 
т. и.) се осигурява безнаказаната експлоатация на тру-
дещите се класи. Властта като политическа сила се 
бори с всички средства срещу възможните опасности за 
„свещената частна собственост“.

Тогава как да се премине към новото общество? 
Енгелс подчерта простата, но гениална истина, че от 
условията на една диктатура не може да се излезе по 
друг начин освен чрез установяването на диктатура на 
подтисканите дотогава класи. Тази диктатура означава 
ограничаване на демокрацията само за експлоататор- 
ското малцинство — на буржоазната класа, която се 
съпротивлява с всички възможни средства срещу новия 
сгрой. Целта е ясна — разгромяване на политическата 
и икономическата мощ на това малцинство, за да се 
ликвидира завинаги експлоатацията на човек от чове-
ка. Но това е само най-близката задача на диктатурата 
на пролетариата. Нейната крйна цел е изграждането 
иа безкласово комунистическо общество.

282



Диктатурата на пролетариата отразява интересите 
на целия трудов народ. Тя служи па тези интереси. Ето 
защо пролетарската диктатура, по израза на Ленин, 
е „милион пъти по-демократична от всяка буржоазна 
демокрация“.

Функции на пролетарската диктатура

Първо. Работническата класа използува държавната 
власт за съкрушаване съпротивата на експлоататорски- 
те класи. Разрушава се старият буржоазен държавен 
апарат и се изгражда нов, произлизащ от работническа-
та класа и селяните. Ограничават се всякакви възмож-
ности за политическа и социална изява на буржоазията. 
Стеснява се до пълното ликвидиране нейната икономи-
ческа база. Трудещите се маси се откъсват от икономи-
ческото, политическото и идеологическото влияние на 
буржоазията.

Тази , функция на пролетарската диктатура неми-
нуемо предполага и насилие (в различна степен, в зави-
симост от съпротивата на буржоазията). В хода на 
социалистическата революция в Русия Ленин неведнъж 
подчертава, че стремежът на пролетариата е да се из-
бегне кръвопролитна гражданска война. Но свалената 
руска буржоазия, опирайки се на поддръжка отвън, 
не се отказа от опитите да възстанови в страната 
властта на капитала. Методите бяха различни: от са-
ботаж — до контрареволюционни метежи, терор и 
гражданска война.

Когато буржоазията прибягва до терор и насилие, 
ответният удар не може да бъде друг, освен насилст-
вено подавяне чрез държавната власт на всякакви 
опити за реставрация. Това е част от класовата борба, 
борбата за новото общество.

Буржоазията абсолютизира тази функция на про-
летарската диктатура с цел да сплаши народните маси, 
да гй отдръпне от революцията. При това буржоазията 
винаги представя диктатурата на пролетариата не ка-
то организирана власт на трудещите се класи, насоче-
на изключително само срещу нея, а като насилие и 
разрушение изобщо. Но въпреки че насилието по отно-
шение на буржоазията, съкрушаването на нейната 
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съпротива е необходимо условие за построяване на со-
циализма, то не е единствената и даже не е главната 
черта (функция) на диктатурата на пролетариата.

Основната функция на диктатурата на пролетариа-
та се състои в нейната стопанска съзидателна роля.

Второ. Властта на работническата класа се изпол-
зува за изграждане па новото, социалистическото об-
щество. Тя ръководи провеждането на коренни преоб-
разования в областта на икономическия, политическия 
и културния живот. Главната задача на диктатурата на 
пролетариата, пише Ленин, е „положителната или съзи-
дателна работа, налагането на извънредно сложната и 
тънка мрежа на новите организационни отношения, об-
хващащи планомерното производство и разпределение 
на продуктите“. Другата страна на тази задача е из-
граждането на новия човек. На базата на новите ико-
номически отношения трябва да израснели новият чо-
век — творчески активен, с ново отношение към труда. 
Това е трудна и продължителна задача. Никаква сила и 
принуда ие може да създаде по-съвършен човек, все-
странно развита личност, да ликвидира в него всички 
остатъци от буржоазния свят. Това може да извърши 
само промяната в икономическата и политическата 
действителност, когато на мястото на безчовечния прин-
цип „човек за човека е вълк“ обективно израстват но-
вите форми на човешки отношения.

Трето. Диктатурата на пролетариата има и други 
функции: да защищава социалистическото общество от 
външни врагове (империалистическите сили), също 
така да укрепва дружбата със социалистическите стра-
ни и да изпълнява своя интернационален дълг към 
световното революционно движение.

И така диктатурата на пролетариата е организира-
ната в държава власт на трудещите се класи начело 
с работническата класа и нейния авангард — комуни-
стическата партия.

Защо диктатурата на пролетариата е основна 
прицелна точка на буржоазията и нейните слуги

Буржоазията издига „плашилото“ на диктатурата на 
пролетариата, за да отклони трудещите се класи от 
борбата за политическа власт. При това основен неин 
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прийом е противопоставянето на диктатурата на про-
летариата (виждате ли, казват те, „диктатура“!) на 
мнимата „буржоазна демокрация“. Според тях дикта-
турата е отричане на всякаква демокрация. Но добре 
известно е, че в буржоазното общество властта на ка-
питала е над всичко. Невъзможно е да се управлява 
буржоазното общество без диктатура на буржоазията. 
„Свободата“ на работника е сведена до „свобода“ да 
продава работната си сила. Всички основни канали, 
посредством които се осъществява управлението на об-
ществото (държавни органи, съобщителни средства, 
печат и т. н.), са в ръцете на буржоазията. При това 
положение политическите права на трудещите се (като 
напр. избирателното право), които са атрибут на бур-
жоазната демокрация, се превръщат във фикция. Сме-
нят се политически партии (както в САЩ демократи 
и републиканци), но държавата винаги остава изрази-
тел на интересите на буржоазията. Основните икономи-
чески и политически решения се вземат от нея.

Коренно различната същност на пролетарската 
държава се състои в това, че тя разпростира демокра-
цията върху всички страни на обществения живот. 
Обобществяването на средствата за производство, пре-
ходът в ръцете на народа на политическите органи на 
власт и средствата за масова информация (печат, ра-
дио и т. н.), на културните и просветните учреждения, в 
огромна степен разширяват сферата на демокрацията. 
Вече трудещите се управляват' обществото като цялост-
на система (политическия, икономическия и културния 
живот).

Демократическата същност на диктатурата на про-
летариата се изразява в това, че работническата класа 
осъществява своето ръководство в интерес на всички 
трудещи се и в съюз с тях.

Но такова ръководство означава край на господст-
вото на капитала, на смисъла на съществуването на 
буржоазията. И докато по отношение на дребнобуржо- 
азните слоеве диктатурата на пролетариата изключва 
методите на насилие (а възприема методите иа убеж-
дение, помощ и пример), то за капиталистическата 
класа перспективата е експроприация на тяхната соб-
ственост и пълна политическа и идеологическа изола-
ция. Ето защо страхът на буржоазията от диктатурата 
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на пролетариата е понятен. Това е страх за собствено*  
то н съществуване, страх от обективния ход на исто-
рията.

Редица буржоазни автори и ревизионисти в своите 
трудове пишат, че социалистическото общество може 
да бъде построено, без да е необходимо завземането 
на политическата власт и установяването на диктатура 
на пролетариата. Това бе една от основните тези на 
„теоретиците“ на II Интернационал (К. Кауцки и др.). 
Особено силни са нападките срещу диктатурата на про-
летариата сега, когато се води ожесточена идеологичес-
ка борба между капитализма и социализма. Това е 
стремеж да се „очисти“ марксизма от най-революци- 
онния му елемент — класовата борба и борбата на 
пролетариата за политическа власт.

Ленин осмя тези лидери, които искат някаква „над- 
класова демокрация“ в условията на класива борба. 
При това борбата е особено силна и жестока и на 
международната арена. Такива „водачи — казва Ле-
нин — трябва да бъдат поставяни в клетка и показва-
ни като анахронизъм на нашето съвремие“.

Въпросът за признаване на необходимостта от дик-
татура на пролетариата е водораздел, по който може 
да се съди за верността на всяка партия, на всеки 
деец на работническото движение към принципите на 
революционния марксизъм.

Българската комунистическа партия в своите борби 
винаги е имала ясната стратегическа цел — сваляне 
властта на капитала и установяване на диктатура на 
пролетариата. Разбира се, тази цел е съобразявана с 
конкретните исторически условия. Така след победата 
на Деветосептемврийското въстание установената вед-
нага диктатура на пролетариата се осъществи под фор-
мата на народнодемократична власт (под знамето на 
образувания през Втората световна война антифашист-
ки Отечествен фронт). По този начин в процеса на 
изграждането на новото общество под ръководството на 
Българската комунистическа партия бяха обединени 
усилията на работниците, на трудещите се селяни, на 
занаятчиите, прогресивната интелигенция, в някои слу-
чаи и на дребната градска буржоазия. След ликвидира-
нето на икономическите основи за съществуване на 
капиталистическата класа в нашата страна пролетар-
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ската власт още по-уверено поведе трудовия народ към 
строителството на новото общество.

Победата на социалистическата революция — 
велико историческо завоевание на нашия народ

Деветосептемврийската революция е продължение на 
Октомврийската революция. Като звено от единния ре-
волюционен процес 9-ти септември откри пътя за строи-
телството на ново общество.

Завинаги са ликвидирани експлоататорските класи 
и е премахната експлоатацията на човек от човека в 
нашата родина.

Работническата класа от подтискана и експлоати-
рана класа се превърна в ръководна сила на общество-
то в безкористен и братски съюз с трудещите се селяни.

Постави се началото на изграждане на социалисти-
ческа планова икономика, залог за разширяване на 
материалното благосъстояние на народа.

Извършиха се революционни преобразования в 
областта на културата.

България се откъсна от политическата зависимост 
на империалистическите сили и в рамките на социали-
стическата международна общност за първи път в сво-
ята история провежда самостоятелна пролетарска по-
литика. Нарасна международният и авторитет.

Установиха се нов тип международни отношения 
(икономически и политически), отношения на равнопра-
вие и взаимопомощ със социалистическите страни и на 
първо място със Съветския съюз, което е залог за нови 
успехи.

Въпроси:

1.3aiuo диктатурата на пролетариата е неизбежна прн прехода 
от капитализма към комунистическото общество?

2. Какви са функциите на пролетарската диктатура?
3 Защо диктатурата на пролетариата е най-демократнчната от 

всички познати досега форми на държавна власт?
4 Как Давидов (героят от романа на М. Шолохов „Разораната 

целина“) осъществяваше конкретно основните принципи на 
диктатура на пролетариата в изграждането на социализма па 
село?

Б. Зато буржоазията се стреми „да очисти“ марксизма от учение-
то за диктатурата на пролетариата?
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ИСТОРИЧЕСКАТА ЕПОХА НА ПРЕХОД 
ОТ КАПИТАЛИЗМА КЪМ СОЦИАЛИЗМА

Семинар
1. Преходът от капитализма към социализма в све-
товен мащаб е основно съдържание на съвременната 
епоха. Понятието „съвременна епоха“ включва времето 
на революционно крушение на господството на буржо-
азията в световен мащаб и възникването и развитието 
на социалистическия обществен строй. Съвременната 
епоха е също така период на нациопалноосвободителии 
революции. Тази епоха започна с Великата октомврий-
ска революция, продължи с революциите в страните с 
народна демокрация от Европа и Азия и ще продължа-
ва и в бъдеще. С победата на Кубинската революция 
социализмът се установи и на американския континент. 
Преходната епоха в човешката история ще завърши с 
тържеството на социализма и комунизма в целия 
свят.

2. Основното, противоречие на съвременната епоха е 
противоречието между умиращата капиталистическа об-
ществено-икономическа формация и утвърждаващото 
се комунистическо общество. Основното противоречие 
на капиталистическата система остава противоречието 
между обществения характер на производството и част-
нокапиталистический начин на присвояване. В страни-
те на социализма с премахването на частната собстве-
ност върху средствата за производство престава да 
действува това противоречие. То престава да бъде ха-
рактерно за целия свят. С победата на Великата ок-
томврийска социалистическа революция възникна про-
тиворечието между социализма и капитализма, което 
в пашата епоха прерасна в противоречие между двете 
противоположни обществени системи — социалисти-
ческата и капиталистическата.

3. В света се води историческа борба между труда 
и капитала, между прогреса и реакцията, между соци-
ализма и капитализма. Арена на тази борба е целият 
свят и всички главни области на обществения живот — 
икономиката, политиката, идеологията и културата. От 
изхода на тази борба зависи бъдещето на човечеството. 
Борбата между двете системи слага своя отпечатък 
върху всички обществени процеси в света.
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а) Нарастването на икономическата мощ на социа-
лизма е важно условие за победата на социализма над 
капитализма в световен мащаб. Новият строй доказа 
своите икономически преимущества пред капитализма, 
възможностите си да осигури по-бързо развитие на 
производителните сили и, което е още по-важно, тях-
ното развитие в интерес на цялото общество. Разбира 
се, империализмът се опитва да забави това развитие: 
чрез икономически блокади (като напр. на Куба), тър-
говска дискриминация и мн. др. Заедно с това в самите 
империалистически държави се води икономическа по-
литика за ускоряване темповете на производството, за 
да пе изостават в икономическото съревнование съо 
социализма. Големи усилия полагат капиталистически-
те страни, за да не изостанат от изискванията на съв-
ременния научно-технически прогрес. Широкото разгръ-
щане на научно-техническата революция стана един от 
главните участъци в историческото съревнование меж-
ду капитализма и социализма.

б) Губейки историческата инициатива, империа-
лизмът използува всякакви военно-политически средства, 
за да върне колелото на историята назад. Острието на 
агресивната стратегия на империализма е насочено 
главно против социалистическите държави. Той засил-
ва надпреварата във въоръжаването, опитва се да ак-
тивизира агресивните военни блокове. Войните в Корея, 
Виетнам, агресията срещу Куба и др. са опити на им-
периализма чрез въоръжена интервенция да „възпре“ 
хода на социализма. В борбата срещу революционните 
сили от целия свят той използува политически натиск, 
открити агресивни действия, контрареволюционни заго-
вори, преврати, провокации и шантаж. Но силите на 
социализма (включително и военната сила) са надежд-
на опора на революционните завоевания на социализма 
в света.

в) Изостри се идеологическата борба между капи-
тализма и социализма. Срещу идеите на научния ко-
мунизъм империализмът е принуден да създава идеоло-
гически митове, замъгляващи истинския смисъл на 
неговите намерения, приспиващи бдителността на наро-
дите. За тази цел той създаде огромна пропагандна 
машина, която използува всички съвременни средства 
за идеологическо въздействие (печат, радио, кино, те-
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левизия и т. н.). Затова борбата срещу влиянието на 
буржоазната идеология е важен дял в борбата срещу 
империализма.

Трите главни форми на борба (икономическа, по-
литическа и идеологическа) между двете социални си-
стеми не са отделени една от друга. Те се преплитат и 
взаимно се допълват.

4. Историческата мисия на работническата класа в 
световния революционен процес е да оглави борбата 
за ликвидиране на експлоататорския капиталистически 
строй. По своята организираност и опит в революцион-
ната борба, по своята мощ и положение в системата на 
производството работническата класа обективно е на-
чело в антиимпериалистическата борба. Поради соци-
алното си положение в редиците на антимонополисти-
ческий фронт се нареждат селяните, дребните и средни-
те служещи, тази част от научно-техническата интелиген-
ция, която е подложена на експлоатация от капитала 
и т. н.

5. В борбата срещу империализма се обединяват 
три могъщи революционни потока:

— трудещите се от социалистическите страни, които 
са решаваща сила в антиимпериалистическата борба;

— работническото движение в капиталистическия 
свят;

— борците за национално и социално освобождение 
в страните на Азия, Африка и Латинска Америка.

Това са трите основни отряда на съвременната бор-
ба срещу империализма. Както се изтъква в Основния 
документ на съвещанието на комунистическите и ра-
ботническите партии в Москва от 1969 г., „първосте-
пенно значение за перспективите на антиимпериалисти-
ческата борба има укрепването па съюза между 
социалистическата система, работническото и национаЛ- 
ноосвободптелното движение“.

6. В борбата срещу империализма трябва да се 
обединят и всички сИли в капиталистическия свят, кои-
то се борят за демокрация и мир. Това е напълно 
естествено, защото историята показа, че империализмът 
е главната заплаха за мира. Той е препятствие за сво-
бодата и демокрацията и спънка за социалния прог-
рес. В редиците на демократическите сили влизат бор-
ците за национални права, борците за мир и аптивоенна 
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политика, профсъюзното движение, борците против ра-
совата дискриминация, движението на селяните за 
земя и ми. др. Сплотяването иа всички антиимпериали-
стически сили позволява да се разгърне по-широко 
настъпление срещу империализма, срещу силите на ре-
акцията и войната.

7. Младежта в капиталистическите страни се пре-
връща във важна антиимпериалистическа сила. Тя 
активно се бори против войната, против фалша на бур-
жоазното общество и опитите на буржоазията да окаст- 
ри още повече и без това окастрената буржоазна 
демокрация. Действията иа младежта понякога придо-
биват стихиен характер и под влиянието на крайно екс- 
тремнетки сили обективно нанасят вреда на работни-
ческото движение. Но няма съмнение, че разширявайки 
връзките си с работническата класа, овладявайки тео-
рията иа научния комунизъм и закалявайки се в огъня 
иа класовите битки, младите борци против империа-
лизма ще извършат големи дела.

8. Борбата срещу военната опасност, за мир, е глав-
но звено на единните действия на антиимпериалисти-
ческите сили. Милитаризмът достигна до невиждани в 
човешката история размери. Монополистическата бур-
жоазия разчита, както по-рано, иа военната машина 
за борба срещу социализма и за защита на капиталис-
тическия строй. Затова опасността от война ще същест-
вува, докато съществува световната система иа импе-
риализма. Но днес срещу агресивните планове на 
империализма стоят могъщи сили. Това са: 1) иконо-
мическата и военната мощ на социалистическите страни 
начело със СССР; 2) международното работническо и 
комунистическо движение; 3) народите от „третия 
свят“, поели пътя на борба за независимост от импе-
риализма; 4) антивоенните движения на народните ма-
си от капиталистическите страни и световното движение 
за мир. Тези сили, и на първо място мощта на социа-
листическата система, създават възможност за предо-
твратяване на световна термоядрена война.

9. Защитата на мира е неразривно свързана с бор-
бата за мирно съвместно съществуване на държавите 
с различен обществен строй. Това съществуване озна-
чава признаване на суверенитета и равноправието на 
всяка държава, международните спорый въпроси да се 
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решават не по военен път, а чрез преговори. Мирното 
съвместно съществуване в никакъв случай не отрича 
правото на подтиснатите народи и класи да се борят по 
начин, който те намерят за необходим, срещу силите 
на империализма и реакцията. То не спира класовата 
борба и защитата на завоеванията на социалистичес-
ките революции от всяко посегателство. Тази политика 
е насочена против подпалвачите на война, против ре- 
акционерите, против „търговците на смърт“ и отговаря 
иа интересите на народите за развитие на научно-тех-
ническите и икономическите връзки между държавите 
с различен обществен строй. Мирното съвместно съ-
ществуване е съюзник на социализма. Тази политика 
в крайна сметка съдействува за засилване влиянието 
па социализма, за развитието на класовата борба про-
тив империализма в национален и световен мащаб. 
Мирното съвместно съществуване в никакъв случай не 
означава и най-малкото примиряване между буржоаз-
ната и пролетарската идеология.

10. Единството на световното комунистическо и ра-
ботническо движение е главен залог за неговата победа 
в борбата срещу капитализма и империализма. Сегаш-
ното положение в света изисква укрепване на бойната 
солидарност между народите на социалистическите 
страни и между отрядите на международното работни-
ческо движение. Независимо от това, че империализмът 
отслабна като световна система, той си остава серио-
зен, опасен противник. Това още повече налага едино-
действие между отрядите на световния революционен 
процес. На първо място по важност е единодействието 
между челните отряди на работническото движение в 
света — комунистическите партии. Международните съ-
вещания на работническите и комунистическите партии 
(1957, 1960, 1969 г.) бяха забележителна проява ira 
това единство.

11. Борбата за единство на работническото и кому-
нистическото движение включва в себе си борбата сре-
щу десните и „левите“ опортюнисти. Десният опортю- 
визъм отрича ръководната роля на партията в борбата 
за ново общество. Той се страхува от революционната 
борба на пролетариата. Десният опортюнизъм възник-
ва под влияние на редица полупролетарски и непроле-
тарски елементи, влизащи в работническото движение, 
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както и поради засилването на идеологическото настъп-
ление на буржоазията. Марксизмът-ленинизмът се 
подменя с буржоазни и дребнобуржоазни теории (като 
„врастване" на капитализма в социализма, „конверген-
ция“, „ненужност“ на диктатурата на пролетариата и 
др. подобни). Десният опортюнизъм означава преда-
телство спрямо интересите на световното комунистиче-
ско и работническо движение.

„Левите“ опортюнисти, прикривайки се зад гръмки 
фрази, тласкат масите към авантюристични действия. Те 
откъсват партията от действителните интереси на наро-
да и по този начин парализират способността на пар-
тията да сплотява борците против империализма.

Отклоненията от марксизма надясно или „наляво“ 
водят в крайна сметка до еднакво вредни последици: 
отслабване боеспособността на комунистическите пар-
тии, подкопаване революционните позиции на работни-
ческата класа и единството на антиимпериалистически-
те сили. Затова борбата срещу десния и „левия“ 
опортюнизъм е важно условие за запазване единството 
на революционните сили в историческия двубой.

12. За малко повече от половин век социалната кар-
тина на света се измени. За първи път в своята история 
една част от човечеството пое пътя към изграждане на 
комунизма — обществото, за което са мечтали велики-
те мислители, за което се борят всички честни хора по 
земята. „Империализмът е безсилен да върне загубе-
ната от него историческа инициатива, да върне назад 
развитието на съвременния свят. Основният път на раз-
витие на човечеството се определя от световната соци-
алистическа система, от международната работническа 
класа и от всички революционни сили в света.“ (Осно-
вен документ на Международното съвещание на кому-
нистическите и работническите партии в Москва, юни 
1969 г.)
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Ill. СОЦИАЛИЗМЪТ И КОМУНИЗМЪТ - 
ДВЕ ФАЗИ НА ЕДИННАТА КОМУНИСТИЧЕСКА 

ФОРМАЦИЯ
I

Основоположниците на марксизма предвидиха, че ко-
мунистическото общество неизбежно ще има два ста-
дия, две фази на развитие: първа, низша фаза социа-
лизъм, и висша — комунизъм.

Преходният период завършва с победата на ново-
то, социалистическото общество. Хората се превръщат 
в свободни труженици, изчезва делението им на екс- 
плоататори и експлоатирани. Но това не означава,- че 
са премахнати социалните различия между хората въ-
обще (макар и вече от нов тип), различията между ха-
рактера на техния труд и т. н. До осъществяване на 
комунистическите принципи за разпределение на бла-
гата предстои дълъг и съвсем не лек път ма материал-
но строителство и преустройство на обществените и лич-
ните отношения. Както казва Маркс, първата фаза на 
комунистическото общество, макар и коренно да се 
различава от капитализма, все още носи „родилните 
петна“ от старото общество.

При социализма неизбежно се запазват остатъци 
от старото разделение на труда — между умствения и 
физическия труд, между града й селото. В движението 
към комунизма тези различия постепенно изчезват (ко-
ето съвсем не означава, че всички видове труд ще ста-
нат еднакви).

Равнището на производителните сили при социализ-
ма не позволява да се премине към разпределение спо-
ред потребностите на членовете на обществото. В дви-
жението към комунизма развитието па науката И 
техниката постепенно ще доведе до изобилие от блат, 
което, съчетано с измененията в икономическата орга-
низация на обществото и психиката на хората, ще поз-
воли да се премине към принципа „от всекиго според 
способностите — на всекиго според потребностите“.
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При социализма все още върху съзнанието на хора-
та тежат остатъци от миналото — не са премахнати 
изцяло такива явления като завист, нсчестност, алчност 
и т. н. Все още, за да има ред в обществото, е необ-
ходима силата на държавата — милиция, съд, проку-
ратура и пр. В движението към комунизма членовете 
на обществото, преминали през школата на социализ-
ма, постепенно ще се отърсят от „наследството“ на ми-
налото. Те ще се научат да гледат на труда не като на 
задължение, а ще управляват самостоятелно икономи-
ческите и социалните процеси, ще спазват правилата 
на съвместния човешки живот без принуждение и т. н.

Изобщо обществото не може да „прескочи'1 извед-
нъж от капитализма към комунизма. За това са необ-
ходими както материални, така и субективни предпос-
тавки. Комунизмът израства само на своя собствена 
основа — израства от социализма.

СОЦИАЛ ИЗМЪТ-ПЪРВА ФАЗА 
НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Победата на социалистическата революция откри прос-
тор за развитието на производителните сили. Изчезна 
частнокапиталистическият интерес, който стихийно на-
сочваше развитието на производството само след „мо-
гъщия“ стимул на капитала — принадената стойност. 
Производството вече се насочва съзнателно н планомер-
но към необходимите за обществото отрасли на сто-
панството. Премахват се всякакви пречки от социално 
и икономическо естество за развитието на техниката. 
При това основният критерий за всяка стопанска дей-
ност е дали тя е полезна н изгодна за обществото като 
цяло, и то не само в областта на материалното произ-
водство. Цялото общество е заинтересовано от развитие-
то на образователната система например. Съответно 
обществото като цяло не жали средства за тази цел 
и за учудване на буржоазията обяви образованието за 
безплатно и достъпно за всички. Социализмът даде 
простор зйхградивна и творческа активност и на най-

295



важната съставка на производителните сили — човека, 
с неговата квалификация и опит.

Измененията в икономическата организация на об-
ществото водят до изменения във всички области на 
човешкия живот. Какви промени настъпиха в производ-
ствените отношения на социализма в сравнение с бур-> 
жсазното общество?

Основни моменти на социалистическите 
производствени отношения

Производствените отношения съдържат следните основ-
ни моменти (по израза на Маркс): производство, раз-
пределение, размяна и потребление.

Всички отношения на производството, разпределе-
нието, размяната и потреблението при социализма се 
изграждат на основата на обществената собственост 
върху средствата за производство. Това поставя всички 
членове на социалистическото общество в еднакво от-
ношение към средствата за производство. На тази 
основа се унищожават завинаги отношенията на екс-
плоатация на човек от човека.

От обществения характер на собствеността върху 
средствата за производство се определя и новият начин 
иа разпределение на благата според принципа „от все- 
киго според способностите — на всекиго според труда“. 
Разширява се и се модернизира общественото произ-
водство, строят се училища, болници, театри, научни 
институти, поддържа се държавният апарат и т. н. и 
всичко това в интерес на всички членове на обществото!

На основата на обществената собственост върху 
средствата за производство се изграждат и отношения-
та на другарство, сътрудничество и взаимопомощ в со-
циалистическото общество. Обществената собственост 
обединява хората като равноправни стопани и участ-
ници в производството, които се трудят със съзнанието, 
че работят за себе си й за обществото.

Обществената социалистическа собственост изисква 
и нов тип връзка между отделните производители. По- 
ради редица причини и при социализма продуктите 
на различните предприятия се разменят като стоки. Но 
щом обществото владее средствата за производство, то 
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може съзнателно, планомерно да осъществява връзката 
между отделните предприятия (нали те са част от една 
обща собственост!). На мястото на стихийно действува-
щата „невидима ръка“ на пазара идва съзнателната, 
предвиждаща и по програма (планът) насочваща про-
изводството ръка на обществото.

Какво представлява обществената собственост?
Преди всичко тя не означава, че всеки член на об-

ществото може да разполага с нея, както намери за 
добре. Да предположим, че в България във фабриките 
и заводите има 8,5 мли. различни видове металореже-
щи машини. Означава ли обществената собственост, че 
един работник (1 от 8,5 млн. души население на стра-
ната) може да каже: „Тази машина е моята част от 
обществената собственост“ и да си я прибере в къщи. 
Наистина машината е и негова, но тя е и на всички ос-
танали членове на обществото. Тя трябва да се изпол-
зува само така, че работникът, работещ на нея, задо-
волявайки своите материални интереси, да не влиза в 
противоречие с интересите иа колектива и обществото.

Следователно обществената собственост върху сред-
ствата за производство обединява стопанството в един-
но цяло. Тя е обществена, защото се използува в ин-
терес на цялото общество и заедно с това в интерес и 
на всеки отделен негов член, който съединява труда 
си със средствата за производство.

Форми на социалистическата собственост

Социалистическата собственост съществува в две фор-
ми — държавна и кооперативна. Държавната (общона-
родната) собственост е собственост на всички членове 
на обществото. Кооперативната собственост е собстве-
ност на част от обществото — па членовете на коопе-
ративното обединение. ;

Предприятията на държавната собственост се ръко-
водят от лице (директор, управител и т. н. ), назначено 
от държавата. Предприятията на кооперативната соб-
ственост (ТКЗС и ТПК) се ръководят от лица, назна-
чени от общото събрание на кооператорите.

Най-важните средства за производство (средно 
около 90% в социалистическите страни) и всички ос-
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новни материални условия за развитието на обществото 
(полезните изкопаеми, ж. п., авио- и голяма част от 
автомобилния транспорт, средствата за съобщения, 
учебните, здравните учреждения и т. н.) са държавна 
собственост. Държавната (общонародната) собственост 
е водещата, главната собственост в социалистическото 
общество. При тази форма на собственост средствата 
за производство принадлежат на целия народ, който 
осъществява правото на собственост посредством своя-
та държава.

Това, разбира се, не значи, че кооперативната соб-
ственост не играе важна роля в социалистическото об-
щество. Тя има своето историческо оправдание. Чрез 
нея селското стопанство намери пътя към социализма. 
Също така тя крие големи възможности за развитие на 
селскостопанското производство. Историческата пер-
спектива е кооперативната собственост постепенно да 
загуби съществуващите сега различия от общонародна-
та собственост (чрез окрупняване, концентриране и ме-
ханизиране на селскостопанското производство, строи-
телство на промишлени предприятия в ТКЗС, въвеждане 
на единни за цялата страна иачини на заплащане тру-
да на заетите в селското стопанство и мн. др. ) . Както 
беше подчертано в Програмата на Българската кому-
нистическа партия, приета на Десетия конгрес, изграж-
дането на аграрно-промишлените комплекси в селско-
то стопанство е главната линия на усъвършепствуване 
на кооперативната собственост.

Развива се и се усъвършенствува и държавната 
собственост — разширява се нейният обхват, въвеждат 
се нови, по-съвършени начини за нейното управление 
и т. н.

В процеса на развитие на социалистическото обще-
ство непрекъснато се разширяват и обогатяват и двете 
форми на социалистическа собственост. Разширяването 
на социалистическата собственост означава не само 
количествен растеж, но и процес на качествени измене-
ния, на по-нататъшно усъвършенствуване. В хода на 
това диалектическо развитие, подчертава др. Тодор 
Живков в Отчетния доклад пред X конгрес на БКП, е 
налице взаимно проникване и обогатяване на държав-
ната и кооперативната собственост, като и двете по 
вишават степента на своята зрелост.
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В движението към комунизма двете форми се сбли-
жават, ще се слеят и социалистическата собственост 
постепенно, но неизбежно ще прерасне в единна кому-
нистическа собственост.

Личната собственост при социализма

Още преди излизането на „Манифест иа комунистичес-
ката партия“ един от най-често задаваните на Маркси 
Енгелс въпроси бил: „При комунизма хората ще имат 
ли своя лична собственост?“ От неразбиране или в 
стремежа си да компрометират учението за комунизма 
някои отиват още по-далеч, като твърдят, че при кому-
низма всичко ще бъде общо: и храната, и дрехите и 
т. н. Класиците на марксизма отдавна осмяха подобен 
род твърдения. Животът в страните па победилия со-
циализъм на дело показа техния фалш.

Но независимо от това и сега кяксу представители 
на буржоазията, макар и без да отиват до крайност, 
се опитват да заблудят хората в своите страни с твър-
дения, че социализмът изключва личната собственост. 
Животът при социализма се представя като сив и едно-
образен поток, където вкусовете и личните навици се 
уеднаквяват и се налагат „отгоре“. С подобни басни се 
цели да се дискредитира социализмът, да се отблъс-
нат народните маси от борбата за сваляне на капита-
листическия строй.

Социализмът не само че не изключва личната соб-
ственост, но предполага нейния разнвет. В личната 
собственост се включват предметите на семейния бит, 
за лично потребление и удобство, предмети, които спо-
магат за развитие на личността (книги, музикални ин-
струменти, лични превозни средства и пр.).

Източник на личната собственост при социализма е 
единствено трудът на хората. В буржоазното общество 
личната собственост на капиталиста е „плод“ на чужд 
труд-

Основна цел па социалистическото общество е задо-
воляване на потребностите на неговите членове и все-
странно развитие на личността. Социализмът е такьв 
строй, при който можем да ползуваме придобивките на 
обществото, без всички те да бъдат обект на лична
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собственост. . За да четем една книга, не е необходимо 
непременно да бъдем нейни собственици при наличието 
на обществени библиотеки. Същото се отнася за 
спорта, за образованието и мн. др. КолкОто повече се 
развива социалистическото общество, толкова повече 
предмети и дейности, свързани с развитието на човека, 
ще стават обществена собственост и достояние (в съот-
ветствие с личните вкусове и наклонности) на всеки.

Личната собственост при социализма по принцип 
изключва използуването й за експлоатация на чужд 
труд, за лично обогатяване. Тя не може да бъде соб-
ственост върху средства за производство, с които се 
експлоатира чужд труд. Това е коренната й отлика от 
частната собственост.

Към личната собственост при социализма спадат и 
спомагателните стопанства на селскостопанските произ-
водители — определено количество продуктивен доби-
тък, птици и дребен инвентар. Тези помощни стопан-
ства се основават па личния труд на кооператорите и 
задоволява! техните лични потребности.

Характер на социалистическите 
производствени отношения

Обществената собственост върху средствата за произ-
водство определя и коренно различни от капитализма 
отношения между хората.

Обществената собствёност Обективно поражда (и 
все повече ще поражда) отношения на дружба между 
хората. Големият френски писател Антоан дьо Сент- 
Екзюпери беше писал: „Заставете ги заедно да постро-
ят кула и те ще станат братя.“ Това е още повече в 
сила, когато „кулата“ е тяхна, собствена.

Обществената собственост е материалната основа 
за социално равноправие. Всички работоспособни чле-
нове на обществото се включват в общественополезния 
труд, според това на какво е способен всеки (според 
своите знания, умение и квалификация). И който нё 
участвува в този общ труд, няма право да участвува й 
в потреблението.

При социализма се развива ново, творческо отно-
шение към трудовия процес. Жестоката конкуренция
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(без подбор на средства за „унищожаване" на против-
ника) е в музея на историята. Всеки се стреми да про-
изведе повече и по-качествено, не за да унищожи кон-
курента, а за да повиши материалното благосъстояние 
на обществото (и на себе си като част от това общест-
во). Трудещите се стават все по-съзнателни и активни 
творци на новия живот. Ярък показател за това е ши-
рокото развитие на социалистическото съревнование, 
което е мощен двигател на икономиката.

Общата собственост върху средствата за производ-
ство обективно създава и отношения на сътрудничество 
и взаимопомощ .между производителите на благата.

И така производствените отношения при социализ-
ма са отношения между равноправни собственици на 
средствата за производство, при които продуктите се 
разпределят в зависимост от количеството и качеството 
на вложения от всеки труд. Равноправните икономиче-
ски отношения обективно създават и условия за въз-
никване на дружески отношения, сътрудничество и взаи-
мопомощ между производителите на благата.

Въпроси:

1. Какви изменения настъпват в производствените отношения в со-
циалистическото общество в сравнение с тези при капитализма?

2. Какво разбирате под понятието „обществена собственост"?
3. По какво си приличат и по какво се отличават държавната от 

кооперативната собственост?
4. Каква е разликата между личната и частната собственост?
5. От какво се определя характерът на социэдпстццсскцте произ-

водствени отношения?

КЛАСОВА СТРУКТУРА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
ОБЩЕСТВО

Класова структура и общество

Всяко общество има своя специфична класова структу-
ра, която определя облика иа даден обществен строй. 
Робовладелци и роби, феодали и крепостни селяни, ка-
питалисти и пролетариат — сто основните класи, опре-
делящи физиономията на трите експлоататорски форма-
ции в живота иа човечеството.

Основните класи в обществото н отношенията меж-
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ду тях се определят от съществуващите основни форми 
на собственост върху средствата за производство. Във 
всяка обществено-икономическа формация като времен-
но явление могат да съществуват и нетипични (неоснов- 
ни) за това общество класи. Те са зародиши на новото 
или остатъци от старото общество. В недрата на феода-
лизма се заражда буржоазията. До победата на буржо-
азната революция буржоазията, въпреки че се развива 
като значителна икономическа сила, не е основна кла-
са. Остатъци от капиталистическата класа остават и 
в преходния период от капитализма към социализма, по 
с неговото завършване тази абсолютно нетипична за 
социализма класа изчезва.

Класи при социализма

Класите, които определят облика иа първата фаза иа 
комунистическото общество, са класите на работниците 
и селяните:

Работническата класа от класа подтисната и екс-
плоатирана се превръща в класа-ръководител на об-
ществото.

Селяните от социално разслоена класа в условията 
на капитализма (селска буржоазия, дребни собствени-
ци, селскостопански пролетариат) образуваха при со- 
цилизма еднородната класа на селяните-кооператори, 
свързали своята дейност с кооперативната собственост.

Следователно измени се коренно мястото и ролята 
на работническата класа и селяните в системата на об-
ществото.

Класите при социализма са изградени върху иконо-
мическата основа на социалистическата собственост 
върху средствата за производство. Фактът, че те са рав-
ноправни собственици и участвуват на основата на ед- 
накви принципи („на всекиго според труда") в общест-
вения труд, е икономическата база за дружеските, 
равноправни отношения между работници и селяни. Но 
това съвсем не означава, че между тях не съществуват 
някои класови различия.

От какво се определят съществуващите различия 
между класите в социалистическото общество?

Първо, от двете форми на собственост върху сред*  
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ствата за производство. Работническата класа е тясно 
свързана непосредствено с общонародната (държавна) 
собственост — фабриките, мините и т. н. Особеностите 
за селяните като класа се определят от това, че те ос-
вен като равноправни притежатели на общонародната 
собственост, са свързани с кооперативната собственост 
(в селскостопанските кооперативи). Селяните са непо-
средствено свързани с по-низшата форма па социали-
стическата собственост — кооперативната.

Второ, от различията в техния труд. Работниците 
са заети в индустрията, техният труд е повече механизи-
ран и автоматизиран, тс произвеждат не само предмети 
за потребление, ио и машини. Трудът на селянина, кой-
то е нс по-малко важен, е свързантлавпо с производство-
то на храни и суровини. Той е все още по-малко меха-
низиран от фабричния труд. Във формите на заплащане 
на труда също има различия. Работникът получава 
работна заплата всеки месец. Селянинът засега в пове- 
чето случаи получава трудово възнаграждение за изра-
ботените трудодни след завършването на даден селско-
стопански цикъл и в зависимост от общите доходи на 
кооператива. Това са различия, които социализмът е 
призван да преодолее в кратък исторически срок.

Трето, от някои различия в психологията и навици-
те. Върху селянина тежат дългогодишните наслоения на 
психологията на дребния собственик. Сегашният селски 
труженик е свободен от веригите на частната собстве-
ност, поради която той за една бразда земя вдигаше 
брадва срещу роден брат. Но това не означава, че спе-
цифичните за селото привички и предразсъдъци от ста-
рото общество са изчезнали напълно. (Както това не 
може да се твърди изцяло и за всеки от останалите тру-
женици в другите сфери на социалистическото общест-
во.) Но днес духът.на колективизъм, социалистическото 
съзнание и дисциплина овладяват все повече селянина.

Различията между работниците и селяните не са ос-
новното, определящото в отношенията между двете кла-
си. Това не са различия, които пораждат експлоатация, 
конто създават антагонизми. Дори ако тези различия 
прераснат в противоречия (което може да се случи при 
някои грешки в стопанската политика), тези противоре-
чия от своя страна не прерастват ( и не могат да пре-
раснат) в антагонистична борба между работници и се- 
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ляни. Онова, което ги свързва в единен организъм, е не-
измеримо по-важно и по-съществено от това, което ги 
разделя.

Доминиращото в класовите отношения при социализ-
ма е съюзът между работници и селяни в борбата за 
построяване на новото общество — комунизма. Ленин 
определи този съюз като висш принцип на диктатурата 
на пролетариата. „Ние ще създадем толкова здрав съюз 
между работниците и селяните, че никакви сили в све-
та пе ще могат да го разкъсат.“

Социалната структура в НРБ

За 30 години България направи гигантска крачка в 
своето социално-икономическо развитие.

През този период окончателно и завинаги бяха лик-
видирани експлоататорските класи в града и селото.

Основно място в социалната структура на нашето 
социалистическо общество още в средата на 60-те годи-
ни зае работническата класа. Заедно с членовете на 
своите семейства тя достига 3,5 млн. души. Този факт 
е от огромно значение. Най-прогресивната обществена 
група и най-последователен борец за комунизма заста-
на начело на обществото.

Работническата класа се разви не само количестве-
но, но и качествено. Повиши се рязко нейното образо-
вателно равнище. Засили се механизацията на работни-
ческия труд. Възникнаха редица нови професии, свърза-
ни с научно-техническата революция (работници-ръко-
водители на автоматични системи, оператори на елек-
тронни машини и др.). Все повече от средата на работ-
ниците излизат творци — рационализатори, конструкто-
ри, създатели на нови почини и т. н.

Класата на кооперираните селяни играе важна роля 
за изграждането на новото общество, за постепенно за-
личаване на различията между града и селото.

Във всяко цивилизовано общество съществува осо-
бена обществена прослойка. Това е интелигенцията. 
Класите винаги издигат свои „представители“ в тази 
прослойка. Работническата класа и селяните създадоха 
своя социалистическа интелигенция. След победата на 
социалистическата революция тя със своята умствена 
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дейност обслужва интересите на трудещите се. Научно- 
техническата интелигенция създава новите машини и 
автомати, осъществява техническото развитие на на-
цията. Интелигенцията е непосредствената сила, осъще-
ствяваща революцията в образователното дело. Дейци-
те на културата и изкуството са отговорни за духовното 
издигане на строителя на новото общество.

При социализма съществуват обективни условия за 
идейно-политическо единство на народа. Еднотипността 
на държавната и кооперативната собственост опреде-
ля еднотипността на интересите на двете класи на со-
циалистическото общество. Тази едиотипност определя и 
общите цели на класите и прослойките при социализма: 
1) строителство на материалните и духовните предпос-
тавки на комунистическото общество; 2) борба срещу 
империалистическите сили, които се стремят да попре-
чат на това строителство. Разбира се, между общите 
цели на класите при социализма не па последно място е 
и осигуряването на възможните най-добри условия за 
материалния и духовния живот на сегашното поколение. 
Народът на НРБ доказа на практика това единство. 
Българският народ прие като ръководна идеология за 
изграждане на обществото единствено научната и ис-
тинна теория — марксизма-ленинизма. Единството на 
нашия народ по главните проблеми на световния рево-
люционен процес е безспорен факт, който се признава 
не само от приятели, но и от врагове.

За да се постигне пълно идейно единство на всички 
отделни членове на нашето общество, е необходима по-
стоянна, действена, градивна и възпитателна работа. 
Все още не са изчезнали напълно някои отживелици от 
миналото. Не е еднаква идеологическата убеденост на 
всеки гражданин на пашата страна по отношение право- 
тата на творческия марксизъм като ръководство за дей-
ствие. Някои хора се объркват при трудности в строи-
телството или вследствие недостатъци в организацията 
на едно или друго звено на стопанския живот и отправят 
погледи „назад“. За такива хора доказваните от живо-
та икономически и политически преимущества на социа-
лизма са най-силният аргумент за промяна в идейната 
им убеденост в правотата на марксизма.
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Историческата перспектива на класовата структура
на социалистическото общество

Класовата структура на социалистическото общество е
  преходна структура. Тя е пътят, по който трябва да се

мине за постигане на пълна социална еднородност меж-
ду хората в условията на победилото комунистическо
общество. Не случайно Ленин подчертава, че от гледна
точка на ритъма на общочовешката история класите
при социализма са вече отмиращи класи.

Социализмът унищожи експлоатацията на човек от
човека. Това обаче е само част от неговата историческа
мисия. Именно социалистическото общество създава ус-
ловия за окончателното разрушаване на вековните пре-
гради на класовите различия от всякакъв род. Това се
постига както по линията на издигането на класата на
трудещите се селЯни до социалното положение и психо-
логията на съвременния работник, така и посредством
качественото развитие на самата работническа класа.

Пътищата за постепенно изчезване на социалните
различия между класите при социализма са многообраз-
ни. Ето някои от тях:

Постепенно премахване различията между двете
форми на социалистическа собственост. Нашата партия
намери пътя за това чрез концентрация и специализа-
ция на селскостопанското производство, чрез изгражда-
не на аграрно-промишлени комплекси, държавно-коопе^
ратпвни сдружения и т. и.

Издигането на селскостопанския труд до разновид-
ност на индустриалния труд. Това от своя страна се осъ-
ществява чрез непрестанното насищане на селското сто1
панство с техника. Сега нашето село има повече от
20 000 комбайна (по данни за 1972 г.) и т. и. Създават
се бригади за комплексна механизация. Може да се ка-
же, че трудът на Постоянно нарастващия отряд от меха-
низатори на село, в който преобладават младежите, ве-
че се изравнява с труда на работниците в промишле-
ността.

Създаването на еднакви форми на заплащане на
труда в промишлеността и селското стопанство. Перспек-
тивата е кооператорът да получава работна заплата
както всички останали, заети в другите отрасли на на-
родното стопанство.
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Внасяне на промени в образователното равнище на
селяните, в техния бит и психика. Разширява се орга-
низираната подготовка на селскостопански кадри (в сел-
скостопански техникуми и висши институти), а също та-
ка и общото образование на произлизащите от селото.
Променя се външният облик на българското село. А вът-
решната уредба на средната селска къща по нищо не
отстъпва на добре обзаведения градски дом. Български-
те селяни все повече осъзнават, че тези успехи се
дължат на новия социалистически строй. А това вече
означава и коренни промени в психиката па селскосто-
панския производител.

Усъвършенствуване на квалификацията, състава и
социалната психика на работническата класа. Появя-
ват се много нови професии, свързани с научно-техниче-
ската революция. В работниците все повече укрепва
чувството на отговорност към общественото производ-
ство, доколкото те все повече се чувствуват стопани на
предприятията. Трудолюбието, съзнателната дисципли-
на, другарството и взаимопомощта се издигат иа ново
равнище.

В Програмата на БКП е дефинирана кратко и ясно
историческата перспектива па класите при социализма:
„Вътрешните изменения в работническата класа, класа-
та на селяните-кооператори и интелигенцията са свър-
зани неделимо с процеса на засилване на тяхното сът-
рудничество и взаимодействие, на тяхното непрекъснато
сближаване.11

Осъществява се великата историческа цел на работ-
ническата класа като класа, призвана да осигури из-
граждането на безкласово общество.

Въпроси:

1. Какао е значението на класовата структура за определяне ха-
рактера иа даден обществен строй?

2. Каква е историческата мисия на социализма по отношение кла-
совата структура иа обществото?

3. Защо единството на класите при социализма е неизмеримо по-
силно от разликите, конто съществуват между тях?

4. Каква е историческата перспектива на класите при социализма?
5. Какви са пътищата за постепенно намаляване на различията

между работниците и селяните?
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ЦЕЛ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

Капитализъм, социализъм и целта на производството

В капиталистическото общество всяка производствена 
дейност е подчинена непосредствено иа една единствена 
цел — извличането иа повече принадена стойност (пе-
чалба). Разбира се, в крайна сметка капиталистическо-
то производство е предназначено да задоволи някакви 
човешки потребности, по това не е непосредствената цел 
на производството. За капиталиста няма съществено 
значение какви стоки ще произвежда — дрехи, машини, 
водородни бомби или наркотици — важно е само едно — 
да се множат неговите богатства.

Всяка стопанска дейност при капитализма е пречу-
пена през призмата на частнокапиталистический инте-
рес. Това е лесно обяснимо за едно общество, в което 
средствата за производство са в частни ръце.

Обществената собственост върху средствата за 
производство обективно определя и коренно различната 
основна цел на социалистическото производство. Вече и 
непосредствената и крайната цел иа производството е 
една и съща — задоволяване всестранните нужди (ма-
териални и духовни) на обществото като цяло и на него-
вите членове. Велико историческо завоевание па проле-
тариата е, че при социализма няма една класа, която 
да живее за сметка на друга. Логиката на социалисти-
ческото производство е такава, че обществената собст-
веност върху земята и машините създава условия за 
щастлив живот на всички хора — членове на това об-
щество.

И така целта па социалистическото производство е 
коренно различна от целта па капиталистическото. Един-
ствената непосредствена и крайна цел на социалисти-
ческото производство е създаване на условия за все-
странно материално задоволяване на хората и тяхното 
духовно издигане.

А това означава:
— всестранно развитие па общественото производ-

ство на блага, необходими за човешкия живот;
— подем на народното благосъстояние, създаване 

възможност всеки, в зависимост от вложения от него 
труд, да получава повече и по-хубави стоки;
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— създаване на повече материални условия за кул-
турното издигане на хората (училища, библиотеки, кон-
цертни зали, кина и пр.), достъпни за всички членове 
на обществото, и т. н.

Всичко това не може да бъде постигнато изведнаж. 
Както и всяко друго производство, и социалистическото 
производство е процес на развитие, в който все по-пъл-
но се осъществяват неговите цели.

Основен икономически закон на социализма

Всяко общество има свой обективен основен икономи-
чески закон. Този закон изразява основните връзки, кои-
то съществуват в това общество.

При капитализма основният икономически закон из-
разява същността на това антагонистично общество, а 
именно, че за да съществува капитализмът, изграден 
върху частната собственост върху средствата за произ-
водство, е безусловно необходима експлоатацията па чо-
век от човека.

Целта на производството — увеличаването на капи-
талистическото богатство.

Средствата за постигане на тази цел — откритите 
и прикритите методи на все по-пълно присвояване труда 
на наемната работна сила от капиталистите.

Основният икономически закон на социализма изра-
зява същността на социалистическия строй — основан 
на обществена собственост върху средствата за произ-
водство и на равноправни отношения между класите.

Целта на производството — все по-пълното задово-
ляване па материалните и културните нужди на хората.

Средствата за постигане на тази цел — усъвършен-
ствуване на обществения труд както по линията на на-
сищането му с машини от всякакъв тип (до най-висши 
електронно-сметачни машини), така и по линията на по-
добряване на организацията на труда (в отделното пред-
приятие и в стопанството като цяло).

. Основният икономически закон на социализма изи-
сква все по-пълно задоволяване на материалните и кул-
турните потребности на трудещите се по пътя на непре-
къснатото нарастване и усъвършенствуване на произ-
водството.
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Първо. Основният икономически закон на социализ-
ма показва, че във фокуса на нашето общество е „него-
во величество човекът“, както го нарече Пеньо Пенев. 
Ако използуваме по-нататък думите на поета, „свобод-
ните хора на свободния труд“ са тези, които „на труда 
по закона, под свое владичество“ са събрали радостите 
от този труд. Производството обслужва всички, а не 
една класа на собствениците-експлоататори.

Второ. В социалистическото общество подобряване-
то на материалното благосъстояние на хората зависи от 
развитието на общественото производство. Бързото раз-
витие и усъвършенствуване на производството е обектив-
на необходимост за социалистическото общество.

Трето. Единственият начин да се съчетае производ-
ството на повече стоки с тяхното разнообразие и каче-
ство е всестранното развитие на научно-техническия 
прогрес. Или въпросът е не само да се разширява про-
изводството, но и непрекъснато да се усъвършенствува.

Проявленията на основния икономически закон 
на социализма в HP България

България наследи от капитализма една крайно изоста-
нала материално-техническа база. За да се осигури про-
изводството на предмети за потребление, беше абсолют-
но необходимо да се изгради тежка промишленост. 
Затова за определен период от време производството на 
средства за производство (машиностроене, металургия, 
основна химическа промишленост, енергетика и т. н.) се 
развиваше със значително по-бързи темпове, отколкото 
производството на предмети за потребление. България 
бе индустриализирана за фантастично кратки срокове. 
Това историческо достижение имаше голямо значение за 
разширяване потреблението па нашия народ.

Първата задача на социалистическото общество е 
в най-кратки срокове да създаде модерна индустрия.

Пашата партия многократно (напр. на Юлския 
пленум на ЦК на БКП от 1968 г., на Десетия конгрес — 
1971 г., на Декемврийския пленум от 1972 г.) е заявЯ"- 
вала, че усъвършенствуването на икономиката и систе-
мата на социалното управление, разгръщането на науч-
но-техническата революция в нашето общество не е 
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самоцел. Всичко това служи за по-нататъшпото подо-
бряване благосъстоянието на народа.

Най-важна предпоставка за нарастване жизненото 
равнище в едно общество, в което няма експлоататорски 
класи, е непрекъснатото увеличаване на националния 
доход. В годините на народната власт националният до-
ход на НРБ се е увеличил около 6 пъти. В условията на 
социалистическото общество една част от увеличения 
национален доход отива за развитие на общественото 
производство. Друга част отива за подобряване благо-
състоянието на народа. По данни на Централното ста-
тистическо управление при Министерския съвет само за 
периода 1953—1971 г. реалните доходи на населението 
са се увеличили 3,1 пъти. Увеличило се е изключително 
бързо и това потребление, което населението е полу-
чило като безплатни услуги от държавата — образова-
нието, здравеопазването, културните мероприятия и 
мн. др. Само за 1974 г. разходите за тази цел са до-
стигнали над 22% от националния доход. Нито една 
капиталистическа страна в света не може да се похвали 
с толкова голям относителен дял на подобни разходи 
в националния й доход.

Декемврийският пленум па ЦК на БКП от 1972 г. 
конкретизира решенията на Десетия конгрес на БКП за 
повишаване жизненото равнище на българския парод. 
По потребление на материални и духовни ценности към 
края на 70-те години трудещите се в НРБ ще достиг-
нат равнището на редица развити страни в света.

Лични и обществени интереси при социализма

Във всички общества интересите на отделната личност 
като правило са израз на съществуващите икономичес- 
ски отношения. Интересите на работника в капитали-
стическото общество произтичат от неговото положение 
като член на една експлоатирана класа. Той е заинте-
ресован да свали съществуващия обществен порядък. 
Интересите на буржоазията са точно противоположни — 
да опази с всички средства този порядък.

Взаимоотношението между личните и обществените 
интереси зависи от икономическия строй иа обществото. 
Буржоазното общество, изградено върху частната соб- 
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ствепост, обективно разделя хората. Всеки производител 
в своята дейност изхожда от личния интерес и е в борба 
с всички останали. Култивира се егоизмът, обществото 
се деморализира. Новите икономически отношения при 
социализма създават обективната база на качествено 
нова форма на взаимовръзка между личните и общест-
вените интереси. Обществената собственост върху сред-
ствата за производство и целта на новото производство 
обединяват хората, а не ги разединяват.

Личните и обществените интереси при социализма 
са неразривно свързани помежду си. Всеки член на со-
циалистическото общество (работник, селянин, служещ 
или интелигент) е максимално заинтересован от бурното 
развитие па стопанството, от усъвършенствуване на ця-
лата социална система на социализма. Само така могат 
да се създадат повече материални и културни блага и 
съответно да се повиши благосъстоянието и културата 
иа хората. От друга страна, обществото като цяло е 
заинтересовано от всестранното развитие на личността, 
от задоволяване па нейните нужди и интереси. Само в 
този случай то може да се развива. Затова именно об-
ществото създава най-благоприятни условия за разцъф-
тяването и използуването на всички сили и способности 
на личността. Такава е диалектиката между личния и 
обществения интерес при социализма.

„Грижа за човека чрез грижа за цялото общество н 
грижа за обществото чрез грижа за отделния човек — 
ето какво трябва да характеризира и занапред работата 
на нашата партия, нейната многостранна дейност за 
изграждането на социалистическото общество у нас." 
(Т. Живков, Отчетен доклад па ЦК на БКП пред X кон-
грес.)

И при социализма отделни личности се опитват да 
поставят своя личен интерес пред този на обществото. 
Това е проява на остатъци от миналото в психиката иа 
някои хора. Израз на това са такива явления като: не-
добросъвестно изпълнение на трудовите задължения, 
заемане на длъжност, за която даденото лице няма спо-
собности, разхищенията и злоупотребите с обществени 
средства и др. Отделни ръководители на колективи 
(предприятия, ТКЗС, учреждения) поставят понякога 
колективния интерес по-високо от този на обществото. 
Например някой директор се е „запасил“ с дефицитни 
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суровини повече, отколкото е необходимо за текущото 
производство в управляваното от него предприятие, а 
в същото време друго предприятие изпитва остър недо-
стиг на тези суровини. Зад „благополучието“ на първо-
то предприятие се крие сериозна вреда за стопанския 
живот като цяло.

Възможно е в резултат на някои грешки в стопан-
ската политика да се подценят личните или колектив-
ните интереси. Например ако даден висококвалифици-
ран труд не получи съответно трудово възнаграждение, 
в отделната личност може да се притъпи желанието да 
повишава образованието и квалификацията си. БКП 
взема мерки да не се допуска такова положение. Израз 
на това е напр. решението да се повишат заплатите на 
младите специалисти, завършили виеше и средно обра-
зование. Все повече колективите, които работят по-до-
бре, получават и съответно повече средства за културни 
и социални нужди, за възнаграждение на проявилите 
се членове па този колектив и т. н.

Хармоничното съчетание на личните, колективните и 
обществените интереси е висш принцип на социалисти-
ческата обществена система. Разцъфтяването на обще-
ството е условие за развитието па личността и колекти-
ва. Не по-малко важна е и обратната връзка — разцъф-
тяването на личността и колектива е абсолютно необ-
ходимо условие за развитие на обществото. Всяко на-
рушение на тези връзки е в противоречие със същността 
на социализма.

Нашата партия се стреми непрекъснато да развива 
и усъвършенствува връзките между личния, колектив-
ния и обществения интерес в социалистическото ни об-
щество. Идейното издигане на членовете на обществото 
(свързано с идейно-възпитателната работа на партията)- 
е не по-малко важен лост за преодоляване на различия-
та; които възникват между трите вида интереси. От дру-
га страна, в движението на обществото към комунизма 
вее повече ще играят роля моралните (духовните) сти-
мули на труда (и на първо място необходимостта за чо-
века от творческа деятелност), а не чисто материалните 
стимули.
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Въпроси и задачи:

1. Каква с връзката между икономическия строй ма дадено обще-
ство и целите на това общество?

2. Какви са коренните различни между основните икономически 
закони на капитализма и социализма?

3. Направете анализ иа стихотворението на Пепьо Пенев „Негово 
величество човекът“. Как в художествена форма в това стихо-
творение са отразени основният икономически закон на капита-
лизма и основният икономически закон на социализма?

4. Посочете дапни и факти, от които да се види проявлението на 
основния икономически закон на социализма в България (освен 
посочените в урока).

5. Може ли обществото на този етап от развитието си да задоволв 
всички материални „желания“ на личността? С какво противо  
речи това на основната цел на социалистическото производство?

*

6. Каква е диалектиката на взаимоотношенията между личен и об-
ществен интерес при социализма?

ПЛАНОМЕРНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТОПАНСТВО

От царството на необходимостта към царството 
на свободата

Хилядолетия наред икономическите закони действуваха 
зад гърба на хората, стихийно. Те се проявяваха като 
някаква външна сила, налагаща на хората едно или 
друго поведение. В капиталистическото общество паза-
рът е всесилен властелин. С него е свързана съдбата 
па дребните стокопроизводители. От него зависи дей-
ността на капиталиста. Когато на този пазар не се про-
дават стоките, се увеличава безработицата и т. и. Дори 
и да се опитват да изследват „капризите“ на пазара и 
да открият някои негови закономерности, капиталисти-
те са безсилни да му въздействуват. Частната собстве-
ност върху средствата за производство поражда тол-
кова стопански действия, колкото интереси и воли има 
в обществото. Това определя и стихийния характер на 
действието на икономическите закони при капитализма 
въобще.

При социализма икономическите закони също имат 
обективен характер. Те не могат да бъдат отменяни или 
създавани по волята на човека. При новия обществен 
строй икономическите закони трябва не само да бъдат 
опознати, но е нужно и съобразяване с техните изисква- 
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ния в интерес на цялото общество. За това е необхо-
димо:

— тези закони да бъдат изучени в тяхната дълбо-
чина;

— да бъде-отчитана винаги реалната обстановка, 
при която те действуват;

— да бъдат изследвани обективните тенденции на 
развитието им.

С други думи, икономическият живот па обществото 
да бъде ръководен научно. Това ръководство се осъще-
ствява от държавата на трудещите се, която като единен 
класов механизъм действува с оглед интересите на об-
ществото като цяло и на неговите членове в частност.

Научното ръководство на социалистическото обще-
ство е:

1. Процес на опознаване на обективните закони на 
развитието (вкл. икономическите).

2. Съзнателно организиране на системата на соци-
ално-икономическия живот съгласно тези закони.

3. Целенасочено и планомерно осъществяване на 
измененията в стопанския и обществения живот с цел 
всестранно подобряване условията на човешкия живот.

Енгелс фигуративно описва разликата в действието 
на икономическите закони при капитализма и социализ-
ма, като ги сравнява с разрушителната сила на електри-
чеството в мълнията и укротената мощ на електриче-
ската енергия в служба на човека. Опознаването на 
обективната реалност и съобразяването на човешките 
действия с изискванията на икономическите закони при 
социализма класиците на марксизма нарекоха „скок от 
царството на необходимостта към свободата“.

Необходимост от планиране и възможност за планиране

За да се произвеждат материални блага, е необходимо 
ца съществува определена пропорционалност между раз-
личните отрасли иа производството, между отделните 
части па производството. Примерно не може да бъдат 
произвеждани еймо зърнени храни, без да се произвеж-
дат някакви средства за тяхното по-нататъшно обработ-
ване в хляб. Всяка трудова дейност е свързана пряко 
или косвено с друга дейност. Но във всяко общество е 
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различен начинът, по който се осъществява тази пропор-
ционалност.

Колкото повече се развиват производителните сили, 
толкова повече се развиват връзките между отделните 
производители. Капиталистическото производство придо-
бива все по-обществен характер. Общественото произ-
водство става все по-сложно и взаимообвързано. Това 
обективно налага необходимостта то да се ръководи от 
един център. Но пред превръщането на тази необходи-
мост в действителност стоят могъщи бариери. Буржоаз-
ната държава не може да принуди пряко частния соб-
ственик да насочи своето производство в една или друга 
област, особено ако това е във временно противоречие с 
неговите собствени интереси. Затова държавата се опит-
ва чрез някои косвени методи да въздействува частично 
върху стопанския живот. Няма сила, която да коорди-
нира цялостно действията на производителите. Общест-
веното производство при капитализма е поле на ожесто-
чена битка между монополите, в която всеки се стреми 
да отгатне действията на противника и да действува 
съобразно създалата се ситуация. z

Осъществяването на пропорционалността на произ-
водството при капитализма става главно чрез действие-
то на стихийния механизъм на конкуренцията.

: В социалистическото общество необходимостта от 
съзнателно поддържане на пропорционалността на об-
щественото производство за първи път в човешката ис-
тория се превръща в действителност.

Всяко предприятие в нашето общество е клетка от 
единния стопански организъм. Средствата за производ-
ство са обединени в общонародна собственост. Стопани-
нът е един, интересите — общи. Следователно основната 
социална пречка за осъществяването на съзнателна про-
порционалност я няма. Обществото целенасочено и пла-
номерно може да изгражда своето настоящо и бъдещо 
социално-икономическо развитие.

При социализма, обективно действува законът за 
пропорционалното и планомерно развитие на икономи-
ката. „Планомерността — казва Ленин — е постоянна, 
съзнателно поддържана пропорционалност.4*

Дейността, посредством която социалистическото об-
щество, опирайки се на споменатия по-rôpe обективен 
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эакон и на другите икономически закони, осъществява 
социално-икономическото развитие, се нарича планиране.

Средството, чрез което на научни основи се осъще-
ствява пропорционалното развитие, се нарича план.

Чрез плана се постига най-изгодното за обществото 
развитие на производството, повишава се жизненото 
равнище, развива се вътрешната и външната търговия, 
осигуряват се условия за разцвет на културата и мн. др. 
Планирането е едно от най-важните преимущества на 
социализма пред капитализма. Човек съзнателно и об-
мислено строи обществото, като при това се стреми да 
постигне максимална икономия на обществен труд. Ня-
ма кризи, безработной и други разхищения на човешки 
труд. Най-цялостно се използуват постиженията на нау-
ката. Без планиране напр. би било невъзможно дости-
гането в кратки срокове на такива исторически резулта-
ти от нашата страна като индустриализацията и пъл-
ното коопериране на селското стопанство.

Главни пропорции в народното стопанство

При социализма всички основни пропорции на общест-
веното производство се планират от един център. По то-
зи начин се осигуряват машини, суровини и работна си-
ла за постигането на целите на обществото.

Какви са главните видове пропорции, които се под-
държат постоянно и съзнателно в социалистическото об-
щество?

Те могат да се разделят на:
Общоикономически пропорции (напр. съотношение-

то между производство и потребление, между производ-
ство на средства за производство и средства за потреб-
ление, между натрупване и потребление и др.).

Междуотрасловн пропорции ( между селско сто-
панство и промишленост, промишленост и строителство 
Н Т. и.).

Вътрешноотраслови пропорции (съотношението меж- 
ау елементите на производството вътре в отраслите).

Териториално-икономически пропорции (съотноше-
нието между икономическото развитие на отделните 
райони на страната, между това, ксето те дават на 
Другите райони и получават от тях, и т. н.).
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Поради различни причини (недостатъци в плани-
рането, природни бедствия и др.) и при социализма мо-
гат да възникнат нарушения в пропорциите на стопан-
ството (т. нар. диспропорции). Но за разлика от капи-
тализма в социалистическото общество диспропорциите
се отстраняват по планов път.

Принципи на планирането

Първо. Научен характер на планирането. Всяка плано-
ва дейност трябва да се основава на опознаване на
обективните закони на обществено-икономическото раз-
витие и предварително изследване на неговите тенден-
ции. Освен това планът се съставя с помощта на науч-
но обосновани и най-модерни методи. В плановете се
отразява икономическата политика на партията.

Второ. При планирането се спазва принципът на
демократическия централизъм. Демократизмът в пла-
нирането означава, че планът се прави при непосред-
ственото участие на творчеството на масите, при акти-
визиране на работническите колективи и цялостно от-
читане на техните интереси. Демократизмът в планира-
нето сс допълва от централизма. Социалистическата;
държава определя основните показатели на стопанската
дейност и капиталовложенията на отделните предприя-
тия, без да ограничава тяхната творческа самоинициати-   
ва и материална заинтересованост.  

Социалистическото ръководство па народното сто- 
панство върви по пътя на своето усъвършенствуване 
чрез творческото съчетаване на непрекъснатото разши-
ряване на демократизма на управлението на стопанст- 
вото с укрепването и усъвършенствуването на центра*
лизираното ръководство.

Трето. Социалистическото планиране изисква ди-
рективност, задължителност па тези показатели, които
са залегнали в плана.



Същност на плана

Планирането е сложен и отговорен процес. Отначало 
обществото преценява какви основни задачи трябва да 
реши през периода, за който се планира, на какви по-
литически и стопански цели трябва да отговаря планът 
и т. н.

Заедно с това се изследват тенденциите на иконо-
мическото, научно-техническото и социалното разви-
тие. Това се осъществява чрез т. нар. научно прогнози-
ране (предвиждане). По този начин обществото ще до-
стигне до предварително изяснени по научен път обек-
тивни резултати. Съставят се програми за развитие на 
дадени важни отрасли (енергетика, електроника и др.) 
и сфери на обществения живот (напр. образованието).

Основна форма на планирането е съставянето на 
планове за социално-икономическо развитие. На сво-
ите редовни конгреси Българската комунистическа пар-
тия приема предложените за всенародно обсъждане 
Проектодирективи па петгодишните планове. В Дирек-
тивите залягат съответно обвързани и обобщени основ-
ните показатели за социално-икономическото развитие 
на страната. След приемането му от Народното събра-
ние планът става закон.

В плановете за социално-икономическото развитие 
освен икономическите показатели (нарастване и раз-
пределение на националния доход, развитие на отдел-
ните отрасли и важни производства и т. н.) се включ-
ват и показатели, свързани със социалните пронеси и 
всестранното развитие на личността. Такива са напри-
мер показателите за развитието на образованието, из-
мененията в социалната и професионалната структура на 
обществото, развитието на материалната база, па кул-
турата и мн. др.

Какви основни методи се използуват при планира-
нето?

Балансовият метод. Както показва самото му име, 
това е метод за създаване на необходимото равнове-
сно между всички планови показатели на производство-
то и потреблението. Връзките между десетките отрасли 
на производството са изключително много и сложни. 
Тези връзки се отразяват в т. нар. баланс на междуот- 
расловите връзки, който показва как се изменя произ-
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водството във всички отрасли на стопанството, ако 
измени потреблението на едни или други стоки, и мн 
други зависимости. За цялата страна се съставя 
ланс на народното стопанство.

Друг основен метод на планирането е оптимали 
цията на плана. Когато държавните органи съста! 
плана, те имат предвид множеството негови варна» 
Избирането на най-подходящия вариант от множесл 
то планови решения наричаме оптимализация на пла 
Тези дейности се осъществяват с най-съвременни мг 
матически методи и с помощта на електронно-изчис 
телни машини.

Прогнозирането — изходно начало в плановата дейн

Един от етапите на съставянето на плана е прогнози 
нето. Без научно предвиждане на измененията в бт 
щото научно-техническо, икономическо и социално j 
витие обществото не може да си постави обекти! 
конкретните цели на своето развитие.

В капиталистическите страни през последното д< 
тилетие също се разви прогнозирането на научно-тех 
ческия прогрес. Монополите се опитват да „предугад 
бъдещите изменения в производителните сили и ст 
ветно да настроят производството към тези измене» 
за да реализират най-големи печалби.

Но съществува една коренна, принципна разл 
между прогнозирането при капитализма и социализ 
Прогнозата дава описание на вероятните бъдещи из 
нения в производството. Те могат да се осъществя 
или не. Но при капитализма обществото не може съз 
телно да се придвижи към дадени резултати от прог 
зата, получени по научен път. Всеки монопол действ 
със свои средства за постигане определена цел. В 
зултат па това прогнозата застава като една въни 
сила спрямо обществото, към използуването на рез 
татите на която всеки поотделно се стреми. В резул 
на стихийното действие на икономическите сили п[ 
позата не може планомерно да се осъществи.

При социализма обществото прави изводи от п[ 
нозата, за да осигури с управлявани средства (пла 
реализирането на обективните тенденции. Или с др
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думи, обществото се движи планово натам, където сочи 
науката.

Въпроси и задачи:

1. Как действуват икономическите закони при социализма?
2. Защо при социализма планирането е абсолютно необходимо н 

възможно?
3. Избройте какви народностопански пропорции знаете.
4. Кои отрасли на производството трябва да произведат съответна 

продукция, за да се построи жилищен блок?
5. Намерете Директивите на седмата петилетка. Как^н основни це-

ли и задачи си поставя нашето общество с този план?
6. Знаете ли някакви прогнози относно измененията в науката и 

техниката до 2000 година? Как ще изменят те производството?

СТОКОВО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Особености на стоковото производство 
при социализма

Стоковото производство при социализма е основано 
върху обществената собственост на средствата за про-
изводство.

Стоката и при социализма е връзка между отделни 
производители, специализирали се в производството па 
едни или друг продукт. Отношенията между отделните 
предприятия (напр. промишлени и търговски) се осъ-
ществяват посредством покупко-продажба. По стоков 
път се извършва и връзката между селското стопанст-
во и промишлеността и т. н. При сегашното развитие па 
производителните сили без тази стокова връзка обще-
ството не може успешно да функционира.

Но наличието на стокова връзка между произво-
дителите при социализма още не означава, че тази 
връзка е основна. Основната, вътрешно-присъща на об-
ществената собственост връзка между производителите 
при социализма е плановата връзка. Собствеността ги 
обединява, а не ги разделя. За разлика от капиталисти-
ческото стоково производство, което създава икономи-
ческо неравенство — база за експлоатация, социалисти-
ческото стоково производство и неговите механизми 
се използуват за благото, на всички трудещи се. В 
това се състои неговата главна особеност.

• I • *
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И така стоковото производство при социализма се 
използува планомерно в интерес на обществото. То се 
използува като ефективно средство за нуждите на хо-
рата, а не господствува стихийно върху тях. На него са 
чужди анархията на производството, стопанските и 
финансовите кризи и други „спътници“ на капитализ-
ма.

При социализма стоковото производство няма все-
обхватен характер както в буржоазното общество. Ра-
ботната сила вече не е стока. Фабриките, мините, 
електростанциите, обработваемата земя също не са сто-
ка и никога не могат да се превърнат в стока. Следо-
вателно, докато в капиталистическото общество стоко-
вото производство достига своя апогей, при социализ-
ма то има в известна степен ограничено действие. Заед-
но с усъвършенствуването на стоковите отношения в 
нашето общество стоковото производство постепенно ще 
загубва своето значение.

Стойност и цени при социализма

Всяка стока има своя стойност и потребителна стойност. 
Стойността на стоката и при социализма е израз на 
изразходвания за нейното производство среден общест-
вено-необходим труд. И в социалистическото общество 
законът за стойността играе определена роля и не може 
да бъде отменен просто така, по желание на хората. 
Размяната на еквиваленти (спомнете си „Труд в една 
форма — срещу същото количество труд в друга фор-
ма“) продължава да е необходимо условие за заинте-
ресоваността на производителите от своя труд.

Обаче този закон е включен в системата на плано-
мерно организираното стопанство. Така се губи него-
вата стихийност. Законът за стойността_ при социализ-
ма в /никакъв случай няма функцията на стихиен 
регулатор на производството (както при капитализма). 
Разпределението на обществения труд и ресурсите в 
определени пропорции се извършва планово. Общество-
то съзнателно регулира производството си, съобразя-
вайки се с изискванията иа закона за стойността.

Щом при социализма действува законът за стой-
ността, цените на стоките също трябва да се образу- 
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ват на основата на стойността на стоките. Разбира се, 
това не означава, че при социализма няма отклонения 
на цената от стойността. Напротив, тези отклонения се 
използуват от социалистическата държава за планово 
регулиране на. производството. Но всяко необосновано 
отклонение на дадена цена от стойността може да 
нанесе вреда на производителите и да накърни тяхна-
та материална заинтересованост.

Цените на стоките при социализма се определят от 
държавните органи въз основа на:

— обществено-необходимия труд, изразходван за 
тяхното производство, и

— значението, което те имат за цялото народно сто-
панство и обществото.

Така напр. след победата на Деветосептемврийско- 
то въстание в България нашата страна тръгна по пътя 
на усилената индустриализация. За това бяха необходи-
ми машини, различни видове суровини и строителни ма-
териали. Но тяхното производство и вносът не бяха 
достатъчни. Ако съществуваше стихийно стоково произ-
водство, силното търсене на тези стоки щеше да пред-
извика фантастично повишаване на техните цени. За-
това се налагаше държавата да определя ниски цени 
за тези стоки, да не получава дълги години печалба от 
тях, докато се изградят основните производства на 
тежката промишленост.

Социалистическото общество съзнателно и плано-
мерно преразпределяше чрез държавния бюджет стой-
ността от някои други отрасли (напр. селското стопан-
ство и леката промишленост) към тежката промишле-
ност, за да покрие разходите за нейното строителство. 
Това външно противоречеше на закона за стойността, 
но не беше в противоречие с целите на социалистичес-
кото общество.

Чрез отклонения на цените от стойността може да 
се стимулира или ограничи потреблението на едни или 
други стоки. Например редица важни за населението 
стоки (хляб, някои полезни за здравето храни, детски 
дрехи и мн. др.) се продават по цени, по-ниски от тях-
ната стойност. Държавата. покрива разликата между 
стойност и цени за сметка иа своя бюджет. Някои лук-
созни стоки, за които се изразходват скъпи суровини 
или които се внасят ограничено от чужбина, имат цени, 
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по-високи от тяхната^стойност, * за да се постигне пла-
ново равновесие между тяхното търсене и предлагане 
И T. H.

Изобщо при социализма не съществува стихийно 
колебание на цените около стойността, посредством ко-
ето при капитализма се проявява действието на закона 
за стойността. Цените на стоките при социализма (с 
изключение тези на свободния кооперативен пазар, кой-
то играе незначителна роля в общия стокооборот) се 
определят планово, като се изхожда от тяхната стой-
ност и значението на тези стоки за народното сто-
панство.

При ръководството на народното стопанство (и по-
литиката на цените като част от това ръководство) 
правилното използуване на закона за стойността има 
много важно значение. Цената на стоката е фокус на 
противоречия, които при социализма нямат антагони-
стичен характер, но все пак си остават противоречия. 
Те движат напред икономиката, съдействуват за пови-
шаване на нейната ефективност. В цените на стоката се 
преплитат такива важни проблеми, като материалната 
заинтересованост па производителите, подобряването 
па тяхната работа и задоволяването на населението и 
стопанството със стоки.

Потребителят (независимо дали личността, или об-
ществото) винаги е заинтересован да получи повече, 
по-евтини и по-качествени стоки. Производителят (не-
зависимо дали производственият колектив, или отдел-
ният трудещ се) винаги е заинтересован да получи ма-
териално удовлетворение за своя. труд. Само при 
правилното съчетание на интересите на потребител и 
производител общественото производство при социализ-
ма може да върви напред, да се развива и усъвършен- 
ствува.

Нашата партия, мъдро ръководейки общественото 
производство, изхожда в своята политика от стремежа 
за рационално съчетаване на тези интереси. В про-
вежданите от партията и правителството мероприятия 
за усъвършенствуване управлението на народното сто-
панство се обръща особено внимание на все по-пълно-
то съчетаване на обществените, личните и колективните 
интереси.
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Усъвършенствуване-на ръководството 
на народното стопанство

Постоянна грижа на партията и правителството е да
подобри и усъвършеиствува ръководството на народ-
ното стопанство, като се съобразява с изискванията на
икономическите закони, вкл. и със закона за стойност-
та. Още Осмият конгрес иа БКП постави задачата на-
учно да се обосноват и експериментират нови начини
за ръководство па стопанството и обществото. От 1964
г, започна огромен по своите мащаби експеримент на
новата система за ръководство на народното стопан-
ство. По-късно Деветият конгрес на БКП и редица пле-
нуми на ЦК на БКП (особено Юлският — 1968 г. и
Септемврийският — 1969 г.) внесоха своя научен при-
нос към проблемите за управление на обществото и
икономиката. На Десетия конгрес на БКП въз основа
на натрупания опит в социалистическото строителство
бяха обобщени основните принципи за усъвършенству-
ванс на ръководството на народното стопанство.

След Девети септември България беше изведена от
състоянието на следвоенна разруха, осъществи се ус-
пешно индустриализацията и преходът от дребното
земеделие към едро механизирано социалистическо сел-
ско стопанство. Развиха се производителните сили. Но-
вото развитие на производителните сили обаче изис-
кваше и усъвършенствуване на обществената .органи-
зация на производството.

Това усъвършенствуване върви по линията на две
взаимообусловени при социализма насоки:

Първо. Развитие и усъвършенствуване на самоини-
циативата на трудещите се, засилване на тяхната ма-
териална и морална заинтересованост от производ-
ството.

Второ. Издигане ролята и усъвършенствуване на
централизираното планиране във всички сфери па
живота.

По първата насока основната задача е да се издиг-
не ролята на творческата активност на трудещите се.
Вече производствените колективи не се сковават с цен-
трално определяне на всички показатели за тяхната
дейност. Обществото им посочва само основните пока-
затели (обем на продукцията, основни видове на про-
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изводството и др.), които те трябва да изпълнят, за да 
се развива националната икономика.

Планово се използува законът за стойността. Вся-
ко предприятие изгражда и следва да изгражда своя-
та дейност на основата на стопанската сметка, т. е. 
съпоставянето на разходите с приходите с цел да се 
увеличи продуктът за обществото. По принцип социа-
листическото общество вече не може да търпи пред-
приятия, които не са рентабилни. Това означава, че 
тяхното производство и организация не са на висота. 
Към тях обществото взема строги мерки. Но, от друга 
страна, самото общество трябва да създаде условия 
тези предприятия да станат рентабилни. Опитът показа, 
че когато цените не осигуряват възможност за увели-
чаване на трудовото възнаграждение и разширяване 
на производството, производителите избягват от изпъл-
нението на своите задължения. Затова част от полити-
ката за усъвършенствуването на управлението на сто-
панството е правилното, научното определение на це-
ните.

Предприятията псе повече трябва да изучават нуж-
дите на потребителите и да произвеждат само с оглед 
на тези нужди. Тук прогнозирането на потребителското 
търсене играе голяма роля. Производството се свързва 
по-непосредствено с външния пазар, което е важно ус-
ловие, за да се повиши неговата ефективност и ка-
чество.

По втората, но не по-малко важна насока на усъ- 
вършенствуване ръководството на народното стопанство, 
партията също взема важни мерки. Използуват се все 
по-успешно математическите методи в управлението иа 
икономиката. Развиват се такива съвременни методи, 
подпомагащи управлението, като прогнозирането и мо-
делирането. Разширява се концентрацията на производ-
ството, на селското стопанство и науката, която е без-
условно необходима предпоставка за рационално ръко-
водене на производството и получаване иа по-добри ре-
зултати. Подобрява се организацията на труда във 
всички звена на стопанския и държавния апарат.

В усвояването на новите методи на ръководство на 
стопанството и обществото (и особено математическите 
методи) изключително голяма роля ще изиграе българ-
ската младеж.
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Умело съчетавайки основните насоки на усъвър-
шенствуване управлението иа стопанството, Българска-
та комунистическа партия уверено води нашия народ 
към изграждането па развито социалистическо обще-
ство.

Въпроси и задачи:

1. Опишете особеностите иа стоковото производство при социализ-
ма по примера на българското стопанство.

2. Защо цените прн социализма не могат стихийно да се колебаят 
около стойността? Какви са основните принципи за планово оп-
ределяне на цените?

3. Какви нови пътища за усъвършенствуване ръководството па 
народною стопанство сочи нашата партия?

СОЦИАЛИЗМЪТ И ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПРОГРЕС

Обобщение

В условията на класовите, антагонистични общества 
развитието на материалната и духовната култура вина-
ги е свързано с експлоатацията на подтиснатите класи. 
Нещо повече, подтисничеството на слабо развитите на-
роди от експлоататорските класи на по-силно развитите 
страни е обичайно допълнение към вътрешните класо-
ви антагонизми. От Римската империя с нейните »под-
чинени области“ до империалистическите държави и 
техните колонии и полуколонии историята ни дава мно-
го примери за подобен род развитие на едни за сметка 
на други. Изобщо прогресът в класовите общества ви-
наги е давал своите плодове главно на едни опреде-
лени класи и прослойки за сметка на други. „Без 
антагонизъм няма прогрес — пише К- Маркс. — Такъв 
е законът, на който се подчинява цивилизацията до 
наши дни.“

При социализма за първи път в човешката история 
прогресът се превръща в действителен обществен прог-
рес. Икономическото и културното развитие (прогрес) 
на цялото общество тук съвпада с растежа па матери-
алното благосъстояние и културния подем иа всички 
трудещи се, членове на обществото. Разширяват сс не-
престанно възможностите за разцвет, които се разкри-
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ват пред отделната личност в процеса на общественото 
развитие. Обществото за човека и човекът - за общест-
вото — такава е диалектиката на обществения прогрес 
при социализма.

Социалистическото общество изключва възможност-
та за развитие на едни класи за сметка на други, на 
едни народи за сметка на други. Процесът на поляри-
зация на класите (обособяване на полюси на собстве-
ници — експлоататори, и на трудещи се — експлоати-
рани) е революционно заменен с процес на сближаване 
на неантагонистични класи (като път към безкласово 
общество). Разбира се, това е труден, сложен и дълъг 
процес, по безспорността на неговото осъществяване е 
заложена и гарантирана от същността на социализма.

Социалистическите производствени отношения 
и общественият прогрес

Общественият прогрес при социализма е дело на твор-
ческия труд на свободни труженици. Условията, при 
конто даден труд се превръща в прогрес за общество-
то и за човешката личност, са социалистическите про-
изводствени отношения.

Първо. Социалистическите производствени отноше-
ния дават нов простор за развитието на производител-
ните сили. Обществената собственост върху средствата 
за производство позволява най-правилно и рационално 
да се организира производството в национален мащаб. 
Няма ги бариерите и „личните мотиви“ на частния 
собственик. Обществото (чрез своите органи) се стреми 
да развива производителните сили според темпа и 
насоките на съвременната научно-техническа револю-
ция. Усъвършепствува се производството, неговото ръ-
ководство. Внедрява се планомерно нова техника, раз-
ширява се използуването на кибернетиката във всички 
области на стопанството и управлението.

Второ. Социалистическите производствени отноше-
ния дават възможност най-рационално да се използуват 
всички материални и трудови ресурси. Всяка машина 
или метод на производство, които облекчават труда на 
хората, повишават неговата производителност и увели-
чават общественото богатство, се внедряват съобразно 
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възможностите. Няма търговски или промишлени тай-
ни, между предприятията съществува дух на взаимо-
помощ. Разбира се, за да се превърне възможността за 
рационално използуване на ресурсите в действителност, 
е необходима съзнателна, целенасочена дейност и пълно 
съобразяване с принципите и закономерностите, раз-
крити от науката на всички степени и звена от об-
щественото производство (цех, предприятие, отрасъл, 
цялото стопанство).

Трето. Социалистическите производствени отноше-
ния определят планомерния характер на прогреса на об-
ществото. Новото общество се формира не стихийно, а 
в резултат на целеустремената дейност па народните 
маси. Обществото поставя целите на развитието съоб-
разно изискванията на науката (това, което опреде-
лихме като прогнозиране) и в съответствие с разпола-
гаемите ресурси, осъществява планомерна дейност по 
постигане на тези цели. Народът — собственик на сред-
ствата за производство, определя своята съдба.

Четвърто. Социалистическите производствени oiho - 
шения спомагат за значително ускоряване темповете 
на историческия прогрес. Те не само изискват бързо 
развитие напред, но и тласкат напред. Ликвидирани са 
реакционните класи, спъващи прогреса. Създадени са 
всички условия за привличане към активно участие в 
историческото творчество на все по-широки маси от 
народа. Какво по-силно доказателство за ускоряващата 
роля на новите производствени отношения от това, че 
в новия календар на социалистическа България за 10 
дни се произвежда толкова промишлена продукция, 
колкото през цялата 1939 година.

Пето. Социалистическите производствени отношения 
осигуряват равенство на разпределението на благата в 
зависимост от трудовия принос на всеки член от об-
ществото. „На всекиго според труда, от всекиго според 
способностите“ е записано на знамето на социализма. 
Нещо повече, осигурен е еднакъв достъп на всички 
членове на обществото до постиженията на културата. 
Образованието е всеобщодостъпно и безплатно. Социа-
лизмът е първата обществена формация, в която па чо-
века се гледа не само като на производител, но н като 
на личност с нейните културни н обществени интереси.

Главната същност на социализма, пише Ленин, ei 
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„унищожаването на частната собственост върху сред-
ствата за производство, преминаването им в обществе-
на собственост и замяна на капиталистическото стоково 
производство със социалистическа организация на про-
изводството на продукти за цялото общество, за оси-
гуряване пълното благосъстояние и свободно, всестран-
но развитие на всички негови членове“.

България като част от световната социалистическа 
система постигна огромни успехи в осъществяването на*  
основната цел на социалистическото производство. 
Колкото и да й е неприятно, буржоазията на Запада е 
принудена да признае това. Ето какво пише по този 
повод и американското списание „Нюзуик“: „Опитът 
на комунистите да превърнат този изостанал селски 
народ в индустриално общество е отбелязал значителен 
напредък. Социалистическият строй е премахнал не-
грамотността, страната е напълно електрифицирана и 
фактически е налице едно стопанско чудо в България.“

Осъществяването на обществения прогрес при со-
циализма зависи и от това, доколко успешно и как се 
решават и преодоляват противоречията, присъщи на 
всяко развитие.

Противоречия при социализма

Както всяко друго общество, така и социализмът не 
е лишен от противоречия. Без противоречия няма дви-
жение напред. Но за разлика от предишните класови 
общества при социализма противоречията не са между 
противоположни класи, те не са антагонистически. 
„Антагонизъм и противоречие — отбелязва кратко и яс-
но Ленин — съвсем не е все едно. При социализма пър-
вото изчезва, второто остава.“

Социализмът е само първа фаза на комунистичес-
кото общество. Редица от принципите и целите на ко-
мунизма оше не могат да бъдат осъществени поради 
недостатъчното развитие на икономическата база на 
обществото и някои остатъци от миналото в психиката 
на неговите членове. Например производството все още 
не може да задоволи всички потребности от стоки. Б 
зависимост от реда на нуждите се развива производ-
ството, за да може да се постигне равновесие между 
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търсене и предлагане. Чрез развитие и усъвършенству-
ване на производителните сили ще се стигне до въз-
можностите за материално потребление, заложени в 
природата на комунистическата формация. Или пък да 
вземем противоречието между умствения и физическия 
труд. Все още това противоречие в някои форми съ-
ществува, за което свидетелствува напр. и нежелание-
то на една част от младежите да работят в селското 
стопанство. Но в процеса на механизацията и автома-
тизацията на селскостопанския труд топ все повече ще 
се превръща в разновидност на автоматизирания ин-
дустриален труд. Плановото решаване на противоре-
чията е залог за развитието на производството.

Противоречията в социалистическото общество се 
„раждат“ и в резултат на растежа на производителни-
те сили. Развива се и се усложнява техниката. Едни 
или други страни на организацията на производството 
и неговото управление остаряват. Така напр. образува-
нето на крупни стопански обединения или силно кон-
центрирани предприятия изисква и нови форми и ме-
тоди за организация на производството, на доставките 
и пласмента. Възниква острата необходимост от внед-
ряването на кибернетични системи в управлението на 
производството. Налага се по нов начин да се органи-
зират връзките между отделните предприятия и сто-
панството. Типичен пример за планова привеждане в 
съответствие на производителните сили и организацион-
ните производствени отношения в производството са 
провежданите през последните години в социалистичес-
ките страни реформи за усъвършенствуване управле-
нието на народното стопанство.

Не е изключено при социализма да възникнат про-
тиворечия и между общонародните, колективните и 
личните интереси на трудещите се( подобни случаи 
разгледахме в урока „Цел на социалистическото произ-
водство“). Възникват едни или други трудности и стъл-
кновения на интереси. Те се решават планово в хода 
на развитието на обществото, като се съчетават дейст-
вията за подобряване на организацията с действието па 
икономическите лостове (на първо място засилване па 
материалната заинтересованост).

Социализмът не осигурява автоматически преодо-
ляването на всички трудности, решаването на всякакви 

331



противоречия.. В , социалистическата общество тава 
става планово, съзнателно, при съчетаване на. жизнени^ 
те интереси на всички социални групи. Решаването на? 
противоречията при социализма не води обществото 
към гибел (да си припомним диалектиката на капита-
листическото общество), а към по-нататъшно укрепва-? 
не на неговото единство. Социализмът открива нови 
възможности за обществен прогрес.

Изменения в социалната структура

Социализмът като стъпало на обществения прогрес 
внесе динамични изменения в социалната структура 
(съотношението между различните класи и обществе-
ни групи) на човешкото общество.

Буржоазията като експлоататорска класа беше лик-
видирана. Завинаги изчезна социално-икономическата 
база за нейното съществуване (частната собственост 
върху средствата за производство). Работническата 
класа се превърна в главна обществена сила. Коренно 
се измени нейният бит и култура. Повиши се нейната 
съзнателност и политическа зрелост. Формира се кла-
сата на селяните-кооператори. Възникна социалната 
група на занаятчиите-кооператори. По своята социална 
природа и задачи интелигенцията се превърна в соци-
алистическа обществена група, тясно свързана с работ-
ническата класа и селяните-кооператори.

При по-нататъшното изграждане на социалистичес-
кото общество се увеличават предпоставките за посте-
пенно преодоляване иа вътрешно-класовите н между- 
класовнте различия, за създаване на социална едно-
родност на обществото. В хода на обществения прогрес 
пред Българската комунистическа партия стоят огромни 
задачи в тази област:

— да засилва общността на интересите на всички 
социални класи и групи;

— своевременно да открива и решава възникващи-
те противоречия между тях;

— да развива съзнанието им за постигане на соци-
ално-икономическо и идейно единство.

Преодоляването на класово-социалните различия и 
засилването на общите черти у тружениците на социа-
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лизма éâ две1 страни на единния процес на постепенно 
формиране на многостранно развити личности и из: 
граждане на безкласово общество.

ТРУДЪТ ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Фр. Енгелс нарече труда една от формите на робство. 
И наистина в класовите антагонистически общества 
човешкият труд винаги е бил източник на мъки и стра-
дания за подтиснатите класи. При капитализма отчуж-
дението на труда и на неговите резултати в интерес 
на една експлоататорска класа достигна до нови пре-
дели. Измени се формата на присвояване, придобила 
външния израз на „равноправни“ отношения. Намаля 
пряката, извъникономическа принуда към труд. Но от 
това трудът не стана по-хуманен, както твърдят реди-
ца икономисти на Запад (теорията за „хуманизацията 
па труда“). Капиталистът на XX в. не е по-хуманен от 
капиталиста на XIX век. Сега той извлича с нови, по- 
фини методи и средства много по-голяма маса прина-
ден продукт за себе си.

Социализмът освободи човешкия труд от „вечната“ 
до това време обреченост — да бъде труд в изгода на 
други лица. Нещо повече, социализмът (като първа 
фаза па комунистическото общество) е пътят за пре-
връщане на труда от тежко бреме в духовна необходи-
мост (а не само източник на препитание) за всеки член 
па обществото.

Характер на труда при социализма

Трудът при социализма е свободен от експлоатация, 
труд за себе си и труд за обществото на равноправни 
хора. Това е неговата най-важна нова особеност.

По нов начин става съединяването на средствата за 
производство с работната сила при социализма. Фабри-
ките, машините и земята не противостоят1 на работ-
ника като чужд нему капитал. Те са обществена или 
кооперативна собственост. А това означава, че непос-
редственият производител работи в обществен мащаб 
със собствени средства за производство. Оттук нататък 
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по логическа необходимост следва и по-нататъшнат 
фаза — продуктите на трудовите усилия Hä хората с 
разпределят на базата на равноправни принципи, in 
първо място според изразходвания труд и отчасти спа 
ред потребностите.

Трудът на социалистическите производители е пла 
номерно организиран. Обществото съзнателно, по науч 
но съставен план и пряко включва различните видов 
индивидуален труд в системата на съвкупния общест 
вен труд. За разлика от капитализма сюкопроизводи 
телят при социализма не вижда едва на пазара дал 
неговият труд е общественополезен. Работната сил 
предварително се разпределя и използува в съответсз 
вие с потребностите. Всичко това се определя от об 
ществената собственост върху средствата за произвол 
ство. Тя позволява трудът при социализма да придоби« 
непосредствено обществен характер. Разбира се, тов 
не се отнася за труда на частните занаятчии при со 
циализма.

Важна особеност на труда при социализма е всеоб 
щата задължителност и всеобщото право на трул 
Икономическата свобода на личността при социализм 
се състои в това, че тя е освободена от експлоатация 
от нея самата зависи да създаде условия за повиша 
ване на своето благосъстояние (и благосъстоянието н 
обществото) и културното си равнище. Но това съв 
сем не означава, че човек може да получава блага на 
готово. Трудовият принос на всеки член от обществот 
е задължителен, за да може обществото да призна 
неговото право на потребление. От друга страна, самс 
то това общество гарантира на своите членове правот 
на труд. В нашата конституция (и в конституциите и 
другите социалистически страни) това право е тържесп 
вено провъзгласено. Самите икономически условия пр 
социализма (и на първо място планомерното развитие 
осигуряват па всеки трудещ се реална възможност з 
приложение на неговия труд. Бързо развиващата се сс 
циалистическа икономика изисква включването в тр\ 
довия процес па нови висококвалифицирани трудещи с<

Развива се творческият характер на труда. Сложнг 
те машини и техника в съвременното производств 
предполагат наличието на нов тип работник. Той вс 
повече изпълнява инженерно-технически функции.
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В наше време науката все по-цялостно навлиза в 
производството. Това поражда необходимостта хората 
да имат все по-висока квалификация и култура. Бур-
ното съединяване на науката и техниката в условията 
па съвременната научно-техническа революция превръ-
ща все повече трудовия процес в творчески процес.

Разпределението на материалните блага

Начинът на разпределение на продуктите на труда 
между членовете на обществото се определя от рав-
нището на развитие на производителните сили и от 
характера на съществуващите производствени отноше-
ния.

При социализма разпределението па материалните 
и културните блага се осъществява в две форми:

— разпределение според количеството и качеството 
иа вложения труд (като основна форма) и

— разпределение чрез обществените фондове за 
лично потребление (като допълнителна и развиваща 
сс форма).

Съотношението между двете форми на разпределе-
ние на предметите за потребление зависи от достигна-
тото равнище на производителните сили на социалисти-
ческото общество.

„На всекиго според труда1*

Разпределението на благата според количеството и ка-
чеството на изразходвания труд е икономически закон 
па социализма. Този закон изразява връзката между 
създадения продукт, който е обществена собственост, и 
приноса на всеки член на обществото за икономическо-
то развитие на дадената страна.

Все още социалистическото производство не е дос-
тигнало до такава степен, че да Може- да задоволи 
ьсички потребности на хората. Все още пякои членове 
па обществото се стремят да му дадат по-малко, откол-
кото получават. Ето защо е необходимо строго привеж-
дане в съответствие на трудовия принос на хората с 
тяхното потребление. В новото общество трудът, а не 
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наследената и придобита "собственост-'определй1.поло-
жението на човека в обществената стълбица. 1

Равни са правата на хората в социалистическотс 
общество, равни са и изискванията те да се трудят, зг 
да получат част от създадения продукт.

Достигнатата степен на развитие на техниката г 
все още запазените различия между умствения и фи 
зическия труд, между квалифицирания и неквалифици 
рания труд налагат такава форма на организация нг 
разпределението, която: а) да създава материални сти 
мули към труд и б) да подбужда към повишаване нг 
квалификацията. Законът за разпределението спорел 
труда е един от най-важните стимули за количественс 
развитие на социалистическото производство.

Дребнобуржоазните идеолози романтично мечтаят 
за времето, когато всеки ще получава блага наравно с 
всички останали, независимо от неговите способности 
и труд. Това е т. нар. уравнително разпределение 
Под външната маска па „справедливо разпределение“ 
уравниловката фактически води до ликвидиране на сти-
мулите към труд, на желанието за повишаване на об-
разованието, културно-техническото равнище и квали-
фикацията. Уравниловката в потреблението обрича 
общественото производство на застой и пречи за пови-
шаването жизненото равнище на трудещите се.

Самият закон за разпределение според труда обаче 
крие възможности за известно неравенство в задоволя-
ването па културните и материалните потребности.

Първо. Прилага се еднакво мерило (трудът) към 
хора с нееднакви възможности.

Второ. Едни работещи членове на обществото са се-
мейни, други не са; едни семейства са многодетни, дру- 
ти нямат деца; в едно семейство има повече неработо-
способни хора, в друго по-малко и т. н.

Това означава, че ако се приложи само принципът 
за разпределение според труда, при еднакво количество 
и качество на вложения труд трудещият се ще получа-
ва еднакво количество материални и културни блага. 
Но тогава различните семейства или лица ще удовле-
творяват в различна степен своите потребности.

Социалистическото общество до голяма степен прео-
долява тоза „неравенство“ в потреблението чрез раз-
витието на обществените фондове за лично потребление.
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Обществени фондове за потребление 
при социализма

Обществените фондове за потребление са тази част 
от националния доход, която в парична или натурална 
форма се разпределя между членовете на обществото 
за задоволяване на техните индивидуални потребности 
независимо от трудовия им принос.

Обществени фондове са такива форми на потребле-
нието като: получаване на образование, медицинска 
помощ, ползуване па библиотеки, гледане на децата в 
детски домове и градини, помощи на многодетни се-
мейства, безплатни културни мероприятия и мн. др.

Тези фондове се отпускат на населението за сметка 
па държавни средства (преразпределени чрез бюджета 
части от националния доход), на професионалните ор-
ганизации (напр. част от стойността на картите за 
почивка) и други обществени организации. Обществе-
ните фондове в действителния смисъл на думата по 
принцип са напълно безплатни (здравеопазване, обра-
зование, библиотеки и т. н.).

През последните 10 години разходите на глава от 
населението, които са направени в България по линия-
та на обществените фондове, са се увеличили близо 4 
пъти. Разбира се, все още обществените фондове за 
потребление са само допълнение към разпределението 
според труда. Но те са велика придобивка на социа-
лизма. В тях се виждат кълновете на новия, комунис-
тически принцип на разпределение според потреб-
ностите.

Обществените фондове за потребление са огромно 
социално преимущество на социализма пред капитализ-
ма. Добре е известно какво означават за бедните и 
средните семейства тези разходи в буржоазното общество. 
Затова, когато в световните статистики се говори за 
успехите на малка България, едни от първите цифри, 
които се посочват, са данните за здравеопазването и 
образованието. Съветският икономист академик Стру- 
милин е изчислил, че в СССР всеки 100 рубли, отделе-
ни за здравеопазване, дават повече от 200 рубли уве-
личение на националния доход. Здравето на човека, 
този най-голям капитал на обществото, е основна гри-
жа на : социализма. Същото се отнася и за образова-
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нието, културата и другите нужди на човека, задоволя-
вани от обществените фондове.

Материални и духовни стимули 
за увеличаване на производството

Прякото подчиняваме на производството на задачата 
за все по-пълно удовлетворяване потребностите иа тру-
дещите се превръща неизбежно материалната заинте-
ресованост в постоянно действуваща движеща сила на 
обществото. По начало материалните стимули към труд 
не са нови. И капиталистът може да увеличи заплата-
та на работника, ако това ще допринесе за интензи-
фикацията на производството и съответно до по-голяма 
печалба. Но при социализма тези стимули добиват но-
во съдържание. Резултатът от повишената производи-
телност на труда отива пряко или косвено (чрез ново 
увеличение на производството или развитие на общест-
вените фондове) в интерес на личността и обществото.

Докато материалните стимули към труд не са съ-
вършено нови за социализма, то духовните стимули са 
типични за него и особено за висшата фаза иа кому-
нистическото общество. Такива духовни стимули към 
труд са напр. обкръжавапето с доверие и почит, на-
граждаване с правителствени награди, признаване на 
новаторството, творческа инициатива и мн. др. Те вза-
имно се допълват с материалните стимули, на които 
принадлежи и решаващата роля в развитието на про-
изводството.

Духовните стимули ще се развиват все повече, в 
процеса на усъвършенствуването па производителните 
сили. Постепенно ще се разширяват и усъвършенству- 
ват и формите на разпределение на благата в зависи-
мост от потребностите на хората.

Работна заплата при социализма.
Форми на работната заплата

Работната заплата при социализма представлява изра-
зеният в парична форма дял на работниците и служе-
щите в тази част от националния доход, която се 
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разпределя между тях в зависимост от количеството и 
качеството на вложения труд.

Величината на работната заплата при социализма 
зависи от равнището на производителните сили, от 
производителността на труда и от създадения нацио-
нален доход. Равнището на работната заплата зависи 
и от конкретните икономически и политически задачи, 
които решава обществото на различните етапи на сво-
ето развитие. В отделните отрасли и предприятия ра-
ботната заплата се диференцира в зависимост от ко-
личеството и качеството на труда, тежестта на трудови-
те условия, народностопанското значение на отрасъла и 
условията на живот, в района на който се намира да-
дено предприятие.

Работната заплата при социализма има две основ-
ни форми: сделна работна заплата и повременна ра-
ботна заплата.

Сделката работна заплата е в пряка зависимост от 
количеството произведена доброкачествена продукция 
или от изпълнението на производствените операции. 
Тя е преобладаваща форма у нас. Разновидност на 
сделката заплата е сделно-премиалната работна запла-
та, при която основната заплата се допълва от премия 
за изпълнението на определени показатели (напр. ико-
номия, намалена себестойност, качество и т. н.).

Повременната работна заплата се определя в за-
висимост от изработеното време. Тя се използува там, 
където трябва да се изпълнят определени функции, не-
зависимо от времето за тяхното изпълнение (напр. 
служителят в народния съвет), или са внедрени авто-
матизирани линии и технологическият процес е строго 
регламентиран. Това са такива сфери, където, ако тру-
дещият се ускори своята работа, това няма да се от-
рази неблагоприятно върху качеството на тази работа. 
И тук съществува повременно-премиална разновидност.

При новата система на ръководство на народното 
стопанство работната заплата се определя не само в 
зависимост от индивидуалните резултати от труда, нр 
и от общите крайни икономически резултати па цялото 
предприятие (обща продукция и печалба). При отлич-
ии показатели за работата па предприятието между ра-
ботниците и ръководителите па предприятието се раз-
пределят допълнителни премии.
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През последните години в НРБ се развиха ;т. нар.
многофакторни системи на работна>заплата — 3à‘раз-
лика от еднофакторните системи. Тези системи на ра-
ботна заплата, които спомагат много за повишаване
производителността на труда, се определят от цял ком-
плекс фактори: изработеното време, количеството и
качеството на труда, степента на използуване на ма-
шините, намаляване себестойността, повишаване ка-
чеството на продукцията и др.

Въпроси и задачи:

1. Означава ли действително равенство такава система на раз-
пределение, при която всеки получава за своя труд приблизител-
но еднакво количество предмети за потребление? Защо?

2. Опишете как в предприятието, в което работят ваши близки или
роднини, се съчетават материалните и духовните стимули за
труд.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО

Същност

Общественото възпроизводство при социализма пред?
ставлява непрекъснат и планомерен процес на разви-
тие на производителните сили и социалистическите
производствени отношения, постоянен растеж на мате-
риалното производство и умножаване на обществената
собственост.

Основният закон на социалистическото производ-
ство изисква възпроизводството при социализма да бъ-
де разширено. Обществото не може да престане да про-
извежда също така, както не може да престане да кон-
сумира. Потреблението на материални и духовни цен-
ности от членовете на социалистическото общество
непрекъснато се разширява и усъвършенствува. Това
означава, че социалистическото производство трябва
непрекъснато да се повтаря в нарастващи мащаби,
т. е. да бъде разширено възпроизводство.

Причина за непрекъснатото нарастване мащабите
на социалистическото производство е и гигантското
икономическо съревнование между двете социални сис-
теми. Единственият начин социализмът да докаже и
потвърди своите преимущества като обществен строй е
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той да развива : по-динамично; своето-производство» = от- 
колкото капитализма.

Социалистическото възпроизводство се отличава с 
високите темпове на растеж. Основната предпоставка 
за това е обществената собственост върху средствата 
за производство. Колкото по-цялостно членовете на 
социалистическото общество опознават науката и зако-
ните иа научно-техническата революция» толкова по- 
бързо могат да развиват производството.

Социалистическото възпроизводство означава:
— възпроизвеждане в разширен мащаб па съвкуп-

ния обществен продукт;
— възпроизвеждане в разширен мащаб на работ-

ната сила» количествен растеж на населението и увели-
чаване на неговата материална и духовна култура;

— възпроизвеждане на производствените отноше-
ния, непрекъснатото им усъвършенствуване и приспосо-
бяване към изискванията на бързо развиващите се про-
изводителни сили.

Съвкупенрбществен продукт

Всеки културен човек трябва да знае и различава три 
понятия, свързани с възпроизводството: национално бо-
гатство, съвкупен обществен продукт и национален 
доход.

Националното богатство на дадена страна предста-
влява сборът от всички произведени материални бла-
га — собственост на обществото, т. е. средствата на 
труда, зданията и съоръженията с културно-битово и 
производствено предназначение, запасите от суровини 
и материали, а също така и натрупаните предмети за 
лично потребление.

Частите на националното богатство могат да бъдат 
общонародна (държавна), кооперативна или лична 
собственост.

Съвкупният обществен продукт иа дадена страна 
представляват създадените в течение па годината мате-
риални блага — средства за производство и предмети 
за потребление.

Съвкупният обществен продукт се създава само в 
отраслите на материалното производство: промишле-
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костта, селското стопанство, транспорта, а също така и 
в производствените услуги, търговията, общественото 
хранене и пр., доколкото и в тях се извършват произ-
водствени процеси (напр. опаковка на стоките, тран-
спортиране, готвене на ястията и т. н.).

Националният доход на една страна представлява 
онази част от съвкупния обществен продукт — средства 
за производство и предмети за потребление, която ос-
тава, след като се възстановят средствата за производ-
ство, употребени за създаването на съвкупния продукт.» 

Съвкупният обществен продукт се дели (вж. схе-
мата) на две крупни части: първата част е т. нар. фонд 
за възстановяване на изразходваните в производството 
средства за производство. Например в един зрвод за 
цимент се изразходват суровини, различни химикали, 
електроенергия и т. н. Изхабяват се машини (това е 
т. нар. амортизация на средствата за производство). 
Всички те трябва да се възстановят. Да се закупят но-
ви (вече по-съвършени) машини, веднага да се вкарат 
пови суровини и енергия в производството. Ако суми-
раме тези средства за всички предприятия в народното 
стопанство, получава се стойността на фонда за възста-
новяване. В социалистическия възпроизводствен процес 
непрекъснатото усъвършенствуване качествата на фон-
да за възстановяване има огромно значение за под-
държането на производството на най-съвременно науч-
но-техническо равнище. Това се постига и по пътя на 
модернизацията и реконструкцията на производствения 
апарат.

Но за да се осъществи разширено възпроизвод-
ство, не е достатъчно само да се възпроизведат и въз-
становят изхабените средства за производство. Трябва 
Да се разшири производството — да се построят нови 
заводи, да се внедрят нови машини, да се произведат 
повече суровини и т. н. Това е тази част от съвкупния 
обществен продукт, която носи наименованието фонд 
за натрупване. Като към този фонд се прибави и това, 
което обществото заделя за потребление от неговите 
членове, се получава вече много пъти споменатата кате-
гория национален доход. Националният доход е втора-
та съставна част на съвкупния обществен продукт.

343



Подразделения на общественото производство

От гледна точка на ролята им в производствения про-
цес предметите, влизащи в съвкупния обществен "про-
дукт, се разделят на две части.

Първата част обхваща средствата за производство 
(машини, суровини, спомагателни материали, енергия и 
др.), които се използуват в процеса на производството 
(производително потребление). Маркс нарече тази част 
първо подразделение на общественото производство.

Втората част обхваща произведените предмети за 
потребление, с които се задоволяват нуждите на хора-
та. Това са предмети за индивидуално и обществено 
потребление (храна, дрехи, битови прибори и мебели» 
жилища и т. н.). Маркс нарече производството на пред-
мети за потребление второ подразделение на обществе-
ното производство.

Между двете подразделения съществуват определе-
ни зависимости. Така страна, която с бързи темпове 
развива своята промишленост и селско стопанство, по 
необходимост трябва да развива първо подразделение 
(производство на средства за производство) с по-бързи 
темпове. Например България за две десетилетия след 
Девети септември увеличи производството на машини 
и суровини 59 пъти (в сравнение с 1939 г.), което от 
своя страна даде възможност производството иа пред-
мети за потребление да нарасне повече от 14 пъти.

Когато планират стопанското развитие, държавните 
органи в социалистическите страни (у нас Държавният 
комитет за планиране) се съобразяват с пропорциите 
на социалистическото възпроизводство.

— първо подразделение да нараства с бързи темпо-
ве, като осигурява машини и суровини за възстановя-
ване и разширяване на производството на най-модерна 
техническа основа;

— отраслите на материалното производство да да-
ват достатъчно предмети за потребление, необходими 
за задоволяване нуждите на населението и натрупване 
на запаси и мн. др.

Разширеното възпроизводство при социализма се 
осъществява по планов път.
Въпроси и задачи:
1 Какво се възпроизвежда в процеса на социалистическото възпро-

изводство?
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2 Каква е разликата между национално богатство, съвкупен об-
ществен продукт и национален доход? Каква е съществената 
връзка >$ежду тях?

3. Намерете Отчетния доклад на ЦК на БКП, изнесен от др. Тодор 
Живков пред Десетия конгрес на БКП. Анализирайте данните за 
растежа на съвкупния обществен продукт и националния доход 
в България през петата и шестата петилетки.

НАЦИОНАЛНИЯТ ДОХОД ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Същност

Създадената в мащаба на една страна в течение на ед-
на година нова стойност се нарича национален доход. 
По стойност националният доход се състои от работни-
те заплати на работещите в материалното производство 
и продукта за обществото. Националният доход може 
да се изчисли, като от съвкупния обществен продукт из-
вадим стойността на изразходваните за производството 
средства за производство (машини, суровини, енер-
гия И др.).

По натурална форма националният доход се състои 
от средства за производство и предмети за потребление.

Няма друга такава важна общоикономическа кате-
гория, която да изразява по-сполучливо ефективността 
па усилията на трудещите се в социалистическото об-
щество за развитие на производството. По-голям нацио-
нален доход — това означава повече фабрики, повече 
машини и суровини, повече училища и болници, повече 
Дрехи и телевизори и пр. Увеличаването на национал-
ния доход е главният залог за развитие на производ-
ството и повишаване на материалното благосъстояние 
и културното равнище на членовете на обществото.

В това отношение социалистическа България по-
стигна огромни успехи. За годините на шестте петилет-
ки националният доход на НРБ се е увеличил около 
5,5 пъти. България е на едно от първите места в света 
ЛО темпове на нарастване на националния доход. Пона-
стоящем националният доход на глава от населението 
« България е изпреварил значително средния доход на 
гражданина на съседните капиталистически страни 
(Гърция, и Турция), потвисок е от дохода на средния 
гражданин на Испания, Италия и много други страни.
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Важен показател за прогресивните изменения в на-
шето стопанство са отраслите, където се е създавал в 
миналото и сега националният доход. Докато през 
1939 г. 65% от него се е създавал в селското стопанство 
и само 18% в промишлеността и строителството, то през 
1967 г. 54% от националния доход се създава в про-
мишлеността и строителството и 31% в селското стопан-
ство. Пре:| 1972 г. 51% от националния доход се съз-
дава в промишлеността и 23% в селското стопанство. 
Това е реален израз па превръщането на България в 
промишлено-аграрна страна.

Разпределение на националния доход

В буржоазното общество разпределението на национал-
ния доход е подчинено на закона на капиталистическа-
та експлоатация. Работниците получават под формата 
на работна заплата една част от това, което са произ-
вели. Другата част се присвоява от непроизводителна-
та класа — капиталистите.

При социализма целият произведен национален до-
ход отива пряко или косвено за подобряване живота 
на тези, които го създават. Една част от националния 
доход при неговото разпределение постъпва пряко в ръ-
цете на трудещите се под формата на работна заплата. 
Тя се изразходва за потребление или се влага като спе-
стявания от работниците, селяните и служещите. Друга-
та част, чистият доход на обществото, в крайна сметка 
пак се изразходва в полза на трудещите се. По различ-
ни канали втората част от националния доход отива за 
разширяване на производството или задоволяване на 
колективни, културни, образователни и мн. др. нужди.

Съществуват лица или отрасли, без които общест-
вото не може, т. е. те са общественополезни. Но те не 
създават национален доход, .лежат извън сферата на 
материалното производство. Такива са лекарите, учите-
лите, държавните служители, респ. здравеопазването, 
образованието, управлението и т. н. Чрез различни фи-
нансови пътища (предимно чрез данъците за държав-
ния бюджет, отчислявани от доходите на социалистиче-
ските предприятия) се взимат средства за тези дейно-
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Строителство

Други отрасли

Структура на националния доход по отрасли на материалното 
производство (в проценти)

стп. Осъществява се г. нар. преразпределение на нацио-
налния доход. Чрез преразпределението се поддържа 
цялата непроизводствена сфера и държавният апарат с 
всичките му органи.

Социалистическата държава в съответствие с дъл-
госрочните цели на развитието и конкретните задачи 
на обществото отделя една част от националния доход 
за социалистическо натрупване, а другата оставя за 
лично потребление (вкл. чрез обществените фондове за 
потребление).

Социалистическо натрупване

Социалистическото натрупване е заделянето на частот 

продукта за обществото (принаденият продукт при со-
циализма) за количествено и качествено развитие на 
п роиз во дството.
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Крайната цел па социалистическото натрупване е. 
развитието на производството, за да се задоволят все-
странните нужди на членовете на социалистическото об-
щество.

Различаваме следните форми на социалистическо 
натрупване:

1. Производствено натрупване (основна форма) — 
разширяване обема и подобряване качеството на сред-
ствата за производство.

2. Прираст па резервите и застрахователните за-
паси — това са запаси от средствата за производство и 
предмети за потребление, които ще се използуват при 
непредвидени обстоятелства (стихийни бедствия, дис-
пропорции в резултат на грешки в планирането и др.).

3. Непроизводствено натрупване — разширяване па 
основните фондове (сгради и други материални ценно-
сти) в образованието, здравеопазването и в различ-
ните области на духовен живот (читалища, концертни 
зали, театри и т. н.).

Фондът за натрупване и фондът за потребление се 
намират в противоречиво единство. Ако се намали еди-
ният фонд, може да се увеличи другият, и обратно. За-
това, когато определя съотношението между двата фон-
да, социалистическото общество изхожда винаги от оп-
ределени критерии, като: необходимостта от повишава-
не па жизненото равнище, необходимостта от бързо и 
перспективно развитие на стопанството, международна-
та политическа обстановка и др. Главната цел на со-
циалистическото натрупване е да се издигне икономика-
та на по-висока степен, да се създадат предпоставки 
за реално повишаване на жизненото равнище. За раз-
лика от капиталистическото натрупване в хода на пла-
номерното развитие па производството се избягват 
предпоставките за възникване на безработица, осигу-
рява се реален растеж па работната заплата. Затова 
съотношението между фонд натрупване и фонд потреб-
ление е не само противоречие, а и единство. С разви-
тието на натрупването се увеличават сегашните и бъде-
щите възможности за потреблението.

У нас около 30% от националния доход отива за
/ч фонд за натрупваненатрупване. Отношението \ациоиаЛе„ доход - се нари-

ча в икономическата литература норма на натрупване-
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то. В известни граници тя може да се изменя през от-
делните години. Но нейната величина винаги е под-
чинена на целта на социалистическото производство.

Натрупването и потреблението може да се увели-
чат и при неизменна или намаляваща се норма на на-
трупването. Това става чрез повишаване ефективността 
на производството. То означава, че с едни и същи суми, 
изразходвани за средства за производство и за работна 
сила, ще се произведе повече национален доход от по- 
рапо. При съвременните условия все повече се ограни-
чават възможностите на нашата страна да привлича в 
производството нова работна сила. Затова се разчита 
главно на усъвършенствуването на съществуващата ра-
ботна сила и наред със строителството на нови обекти 
и на модернизацията и реконструкцията на производ-
ството. Ако неотклонно се повишава производителността 
на труда, едно и също натрупване ще даде по-гол ям 
ефект, ще се произведат повече потребителни стойости.

И така социалистическото натрупване е количест-
веният растеж и качественото усъвършенствуване на 
производителните сили, осигуряването на съответна зае-
тост и бързо увеличаване на националния доход — из-
точник на материалните и културните ценности за всич-
ки членове на обществото. То е абсолютно необходимо 
условие за нарастването на общественото богатство.

Фактори за нарастване на националния доход

Растежът на националния доход се определя от след-
ните фактори:

а) увеличаване броя на производителните работни-
ци в обществото;

б) повишаване на производителността на труда. 
1ова е основният фактор. Така например според Дирек-
тивите през шестата петилетка над 95% от прираста 
на националния доход ще бъде получен в резултат па 
по-високата производителност на труда. Това означава, 
1|с производството ще се увеличава главно в резултат 
па внедряване на нови, по-производителни машини, на 
по-рационално използуване на съществуващите маши-
ни и суровините, въвеждане на нови технологии, пови-
шаване квалификацията на работниците и др. Научно- 
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техническата революция е могъщ ускорител на то; 
процес;

в) подобряване организацията и управлението i 
общественото производство. При едни и същи машш 
може да се получи по-голям национален доход, а 
връзките между отделните звена на производствени 
системи (стопанство, отрасли, предприятия) се орган 
зират още по-добре и се повиши ефективността на тя 
ното управление и вътрешна организация.

Обществена производителност на труда

Най-важната категория, свързана с националния дохо, 
е обществената производителност на труда. Както по.
чертава в доклада си пред Националната партийн
конференция (март 1974 г.) др. Тодор Живков, раст
жът на обществената производителност на труда о;
начава растеж на ефективността на народното стопаь 
ство като цяло. Тя се изразява чрез нарастването н 
националния доход, произведен от един работник в мг
териалното производство.

Повишаването на обществената производително« 
на труда е дело на всички трудещи се в социалистич 
ското общество. Дори ако едно предприятие работ 
превъзходно (т. е. има висока вътрешна производител 
ноет на труда), това още не означава висока общест 
вена производителност. Представете си, че транспорт 
нитс връзки на това предприятие с другите звена нг 
стопанството са лошо организирани, търговията, пла 
сираща неговата продукция, има задръжки и т. н. То 
гава резултатите от дейността на това предприятие о- 
гледна точка на обществото се намаляват, т. е. нам: 
лява обществената производителност на труда.

На Националната партийна конференция се по. 
черта огромното значение па повишаването на обществ« 
ната производителност на труда за нашата страна 
етапа на изграждане на развито социалистическо о 
щество. Не случайно докладът на др. Тодор Живков 
под надслов „За висока обществена производителност 
на труда“. В същия доклад се дадоха основните насоь 
в борбата за висока обществена производителност: п 
нататъшно разгръщане на концентрацията и специал 
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зацпята на производството, всестранно разгръщане на 
техническия прогрес на световно равнище, рационално 
и ефективно използване на суровините и енергията, 
бързо внедряване на научно-техническите постижения 
в практиката, бърза модернизация и реконструкция иа 
основните фондове и т. н.

Научен подход към проблемите на растежа 
на националния доход

Актуален въпрос на нашето икономическо развитие се-
га е най-рационалното използуване на техниката и ра-
ботната сила за постигане на най-добри стопански ре-
зултати за обществото. Десетият конгрес на БКП 
основно анализира този проблем и очерта комплексна 
програма за преход към нова фаза на развитие на на-
шата икономика. Основен двигател иа това развитие 
става не физическата сила иа работника, която в нашия 
век вече отива на заден план, а преди всичко огром-
ните възможности, които откриха пред производството 
техническият прогрес и съвременната наука.

В редица партийни документи проблемът за техни-
ческия прогрес стои неизменно на първо място. И сега, 
както и преди 50 години, си остава в същата сила Ле-
ниновата формула, че главното, решаващото за побе-
дата на новия строй — социализма, е непрекъснатото 
повишаване на производителността на труда.

Някои от основните линии на прогреса, набеляза-
ни в решенията па БКП от последните години, са:

— развитие на концентрацията на производството 
и работната сила, което ще позволи по-цялостио да 
сс използуват изгодите на специализацията и коопери-
рането иа промишлеността;

— развитие иа огромни аграрно-промишлени комп-
лекси в селското стопанство (концентрирано селскосто-
панско производство плюс промишлени предприятия, 
свързани с него);

насищане с машини и автоматика на всички сфе- 
Р” на производството;

— внедряване на електронно-изчислителна техника 
в управлението на производството и обществото;

— подобряване териториалното разположение на
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пр0;нрдодитедпште £ИДИ;           
—развитие на най-модерни отрасли на сздопакод

вото като радиоелектрониката, нефтохимията, оргавд^
ческия синтез и др. под.; )

— развитие на ефективното участие на България |
международното социалистическо, разделение на трудй

— рязко подобряване на организацията на социал»
етическото производство и др. j

Научният подход към проблемите на растежа на coj
циалистическото производство е сигурният път към но|
ви висини на пашата страна. Ето защо нашата партия
придава такова голямо значение на изучаването и бър
зото прилагане в практиката на закономерностите hi
научно-техническата революция. Важно значение за ръ
ководство на стопанството и обществото имат такив)
методи като прогнозирането и моделирането на иконо
мическите и социалните процеси, на научно-техническ  
прогрес.

Моделирането на даден икономически процес (напр
растежа па националния доход) представлява отразя
ването чрез математическа формула или друг абстрак^
но-теорстичен модел на основните връзки на този про
цес. Създаването на модел позволява този процес да с
експериментира, т. е. да се види какви ще бъдат резул
татпте от неговото развитие при едни или други усло
вия (предпоставки). За провеждането на експеримен
чрез моделите изключително много допринася внедря
ването на електронно-изчислителната техника. Експери
менталната проверка чрез машините е много по-бърз:
и по-изгодна на обществото, отколкото реалният експе
римент. Правилното използуване на моделирането позво
лява да се вземат относително най-точни и бързи реше
пия за практиката. Разбира се, за това спомагат и ре
дица други научни методи.

Въпроси и задачи:
1. Каква категория е националният доход? Опишете разликата меж

ду националния доход при социализма и капитализма.
2. В една социалистическа страна са произведени 100 единици съв

купен обществен продукт. От тях 10% отиват за възстановяван
на изхабените средства за производство. 70% от национални
доход на тази страна отиват за лично и обществено потребление
Изчислете каква е сумата на фонда за натрупване.

3. Какви фактори за повишаване производителността на труд
знаете? ' - -
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКА СВЕТОВНА СТОПАНСКА СИСТЕМА

Възникване на системата

До победата на Великата октомврийска социалистичес-
ка революция капитализмът беше всеобхватна стопан-
ска и политическа система. Руският пролетариат напра-
ви първия пробив в тази система. Върху една шеста част 
от земната суша възникнаха и се утвърдиха нови со-
циални, политически и икономически отношения.

След Втората световна война социалистическата ре-
волюция победи и в редица страни на Европа и Азия. 
Между тях се развиха нови отношения и връзки на брат-
ско сътрудничество и взаимопомощ. Възникна световна-
та социалистическа система.

От историческа гледна точка световната социалисти-
ческа система е млада система. Нейното укрепване е 
сложен, многостранен и продължителен процес. По пътя 
на нейното развитие лежат редица трудности, свързани 
с тежкото наследство от господството на експлоататор- 
ските класи: различия в равнището на икономическото 
развитие, в историческите традиции и мн. др. Но от 
друга страна общността на социалистическите народи 
се изгражда па базата па велики предпоставки и на 
първо място единността на крайната цел на ръковод-
ната класа па обществото — пролетариата, а именно: 
построяването на комунистическото общество.

Докъм края на 50-те години системата на социали-
стическите страни укрепваше своите връзки, търсеше 
i ай-подходящите пътища за икономическо, политическо, 
научно-техническо, военно и др. сътрудничество. Бързо-
то развитие на промишленото производство в социали-
стическите страни през 60-те години създаде трайната 
икономическа база за укрепване па тяхната стопанска 
11 военна мощ. След победата на социалистическата ре-
волюция в Куба социализмът проникна и на американ-
ския континент.

В резултат на динамичното развитие на производи-
телните сили па социалистическите страни, на големи-
те структурни изменения в сферата на производството 
ч потреблението, на бурното разгръщане на научно-тех- 
пическата революция, а също така и на укрепването и 
задълбочаването на връзките и братското сътрудниче-
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ство между социалистическите страни и нарастването
на техния международен авторитет социалистическата
световна система се превърна в решаваща сила на съ>
Бременността, в най-важен фактор на човешкия прогр  

Същност на системата  

Природата на световната социалистическа система  
обусловена от еднотипността на редица обективни усл<1
вия в социалистическите страни.  

Еднотипна икономическа основа — обществена сой
ственост върху средствата за производство, липса m
разединяващите бариери на частната собственост.  

Еднотипен държавен строй — власт на трудещи»
се класи начело с работническата класа.  

Единна идеология — марксизмът-ленинизмът — тея
рия, доказана на практика от революционните борби н 
пролетариата.  

Общи интереси — защита на революционните зД

воевания и националната независимост от посегател
ствата на империализма.  

Обща крайна цел — построяването на комунистичЛ
ското общество в целия свят.  

В раздела „Капиталистическият начин на произвол
ство“ видяхме, че световната система на капиталисти
ческите страни е раздирана от постоянни противоречия
Буржоазията от една държава е в жестока конкуренти!
схватка с буржоазията от другите капиталистическ!
страни. Една нация експлоатира друга, по-слабо разви
та в икономическо отношение. „На стария свят на на
ционалната затвореност — писа В . И. Ленин — рабоя
ниците противопоставят новия свят на единството н|
трудещите се от всички нации, в който няма място нита
за една привилегия, нито за най-малкото подтиснича
ство на човек от човека.“ Основен принцип на изграи!

дането на взаимоотношенията между социалистически»
страни е принципът на пролетарския интернационализъм
и братската взаимопомощ.  

И така, световната социалистическа система е соц»
ална, икономическа и политическа общност на равна
правни, независими народи, които вървят по пътя на ия
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граждането на социализма и комунизма, обединени от 
общи интереси и цели и свързани с тесните връзки на 
международната социалистическа солидарност.

Международно социалистическо разделение на труда

Развитието на производителните сили налага все по-го- 
лямо задълбочаване на международното разделение на 
труда. Една страна, колкото и развита икономически да 
е тя, не може да произвежда сама всички необходими 
и постоянно увеличаващи се по вид и количество пред-
мети за потребление и средства за производство.

На второ място, съвременното едро машинно произ-
водство може да е високоефективно само ако произвеж-
да стоки в голям мащаб. А за това е нужен огромен па-
зар. Така напр. България е известна с най-голямото 
предприятие в Европа за производство на електрокари 
h електротелфери. Ако то трябваше да продава своята 
продукция на вътрешния пазар, производството би тряб-
вало да спре още на втората седмица. Или пък заводи-
те „Шкода“ в Чехословакия — тяхното огромно произ-
водство е немислимо без наличието на външен пазар. 
Международната специализация на производството е 
абсолютно необходимо условие за развитието на съвре-
менните производителни сили.

На трето място, природните богатства и енергийни-
те и трудови ресурси са неравномерно разпределени в 
различните страни. Една страна е богата на полезни 
изкопаеми, друга — бедна, една разполага с повече 
нефт, а в друга са налице само нискокалорични камен-
ни въглища, в една страна гъстотата на населението е 
голяма, в друга — малка, в една страна природните ус-
ловия са благоприятни за развитието на земеделието, в 
Друга — не и т. н. За да се оползотворят рационално те- 
Ди ресурси, са необходими много средства и междуна-
родно сътрудничество, специализация и коопериране на 
производството.

На четвърто място, крупните проблеми на научно- 
техническата революция вече могат да бъдат решавани 
само е творческите усилия на няколко нации (пример 
:<а това е обединеният институт за ядрени изследвания 
п Дубна) и т. н.
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Все повече националните икономики на отделните! 
страни стават взанмозависимн и обвързани помежду си; 
В социалистическата световна система международното 
разделение на труда е от нов тип. То изключва дискри-
минацията, експлоатацията на едни страни от други, 
конкурентната борба и другите характерни черти, при-
същи на капиталистическото международно разделени« 
на труда.

При социализма международното разделение iu 
труда се осъществява на планова основа. Включвайки i 
своите планове изискванията за специализация и коопе 
риране на производството и научните изследвания, от 
делиите социалистически страни изхождат както от свои: 
те интереси, така и от интересите на системата като ця- 
ло. Това се осъществява на базата на принципа на вза 
импата изгода и другарската взаимопомощ.

Форми на икономическо сътрудничество между 
социалистическите страни

Сътрудничеството между страните на световната социа-
листическа система се осъществява в следните форми!

Външна търговия. Това е първата развила се фор 
ма иа икономическо сътрудничество. Тя непрекъснато се 
развива и усъвършенствува. Взаимната търговия на со 
циалистическите страни представлява около 60% от це 
лия им стокообмен (за България този процент е по 
висок — 75%).

Научно-техническо сътрудничество. То се осъществя-
ва в три направления: обмен на научно-техническа до-
кументация, международна специализация на научните 
изследвания и съвместни (координирани) изследвания 
Изграждат се общи институти за научни изследвания, 
между академиите на науките на социалистическите 
страни се сключват договори за координирани научш 
разработки, организират се съвместни лаборатории i 
т. и. Само Съветският съюз е предоставил на Бълга 
рия над 20 000 комплекта научно-техническа докумен 
тация.

Производствено коопериране. То се осъществява 
във формата на доставки на машини и цели завода 
съвместно строителство на стопански обекти и съвмест-
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на разработка на природни ресурси. Така напр. бяха 
изградени нефтопроводът „Дружба“ и единната енергий-
на система „Мир“, които преминават през територията 
на редица страни, функционират по общ международен 
режим и се ръководят колективно.

Подготовка на научни, технически и други квалифи-
цирани кадри. В социалистическите страни взаимно се 
подготвят много студенти, защищават се докторски и 
кандидатски дисертации, специализират се представи-
тели на научно-техническата интелигенция (инженери, 
икономисти, агрономи и др.) и т. н. Най-много кадри 
за социалистическите страни се подготвят в Съветския 
СЫ03.

Кредитни и валутно-финансови отношения. Социа-
листическите страни се подпомагат взаимно при предо-
ставянето на кредити и се улесняват в международните 
плащания. Голяма част от тях участвуват в двете банки 
на световната социалистическа система — Международ-
ната банка за икономическо сътрудничество и Между-
народната инвестиционна банка (и двете със седали- 
пс' — Москва).

Социалистически международни икономически орга-
низации. Съществуват множество двустранни и много-
етапни организации и съвместни фирми на социали-
стическите страни: в областта на транспорта и съобще-
нията (като напр. Организацията за сътрудничество в 
областта на железопътния транспорт), в областта на 
машиностроенето (като напр. българо-унгарското дру-
жество „Интраисмаш“) и др. Най-висшата си форма 
обаче социалистическата интеграция получава в разви-
тието на Съвета за икономическа взаимопомощ (СИВ).

Социалистическа интеграция. Съвет за икономическа 
взаимопомощ (СИВ)

В приетата на XXV сесия на СИВ „Комплексна програ-
ма“ се дава следната научна характеристика на социа-
листическата интеграция: „Съзнателно и планомерно ре-
гулиран от комунистическите и работническите партии 
и правителства на страните, членки на СИВ, процес на 
международно социалистическо разделение на труда, на 
сближаване на техните икономики и формиране на съв-
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ременна и високоефективна структура на националните
икономики, на постепенно сближаване и изравняване нд
равнищата на тяхното икономическо развитие, на фор 
миране на дълбоки, устойчиви връзки в основните от 
расли на икономиката, науката и техниката, на разши«
ряване и укрепване на международния пазар на тези
страни.“  

Организацията за икономическо сътрудичество hi
социалистическите страни беше образувана още npei
1949 година. Учредители на Съвета за икономическ!
взаимопомощ (СИВ) са: Съветският съюз, България
ГДР,Полша, Румъния, Унгария, Чехословакия и Алба
пия. По-късно към СИВ се присъедини и Монголия. О
няколко години има сключени съглашения между СИ1
и Югославия. Като наблюдатели към СИВ участвува
и други социалистически страни.

Основни принципи на сътрудничество на странит
от СИВ са:

а) социалистически интернационализъм;
б) зачитане на държавния суверенитет, независй

мостта и националните интереси;
в) ненамеса във вътрешните работи;
г) пълно равноправие;
д) взаимна изгода и другарска взаимопомощ.
Органи на СИВ са: Сесия на СИВ (събира се ре

гулярно и взема решения по основните въпроси), Из
пълнителен комитет (с бюро към него), Секретарка
(основен административен орган със седалище — Мое
ква), постоянни отраслови и други комисии, работи
групи и др.

СИВ е международна организация, в която реше
пията се вземат на основата на пълно равноправие. Въ
всички органи иа СИВ страните-членки (за разлика о
страните-членки на западноевропейския „Общ пазар“
имат равен глас. Така напр. при вземане на решены
по всякакви въпроси България и Съветският съюз има
равни гласове, независимо от това, че първата им
2,8%, а втората — 70% от промишления потенциал и
общността.

Съветът за икономическа взаимопомощ съдействув
за задълбочаване и усъвършенствуване па икономии«
ското и научно-техническото сътрудничество чрез: мис
гострапни консултации по основните въпроси на икс 
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комическата политика, планомерно разширяване на 
международната специализация и коопериране в област-
та на производството, науката и техниката, разширява-
не па търговията и т. н. Особено важно значение при-
добива през последните години координацията на народ-
ностопанските планове на страните — членки на СИВ.

Страните от СИВ вървят уверено по пътя на своя 
стопански и социален възход. През последните дваде-
сет и пет години промишленото производство на тези 
страни се увеличи 8 пъти, докато в развитите капита-
листически страни то се е увеличило едва 3 пъти. В стра-
ните от СИВ творят една трета от научните работници 
в света.

В страните — членки иа СИВ живее десет процента 
от населението па света; но в тях се произвежда една 
четвърт от световния национален доход и една трета от 
световното промишлено производство.

Ролята на социалистическата интеграция за социално- 
икономическото развитие на България

Участието па България в социалистическата интеграция 
е важен залог за изграждането па комунизма в наша-
та страна. Задълбочаването на връзките и научно-тех-
ническото сътрудничество със социалистическите стра-
ни се оказа жизнено необходимо за стопанството на 
България. Особено важно е все по-тясното свързване 
па пашата икономика с икономиката на Съветския съюз.

България е страна бедна на суровини и енергийни 
източници. С внос от СССР и от другите социалисти-
чески страни ние задоволяваме от 60 до 100 па сто от 
чуждите си от нефт, сяра, фосфати, калиеви торове, 
льрвеенна, целулоза, кокс, желязна руда, памук и 
Мн. др.

С братската помощ на СССР у нас се изградиха и 
се изграждат основните мощности на нашата енергети-
ка, черната и цветна металургия, машиностроенето, хи-
мическата промишленост и др. С помощта на страните 
1)т СИВ се изградиха гигантите на шестата петилетка — 
cian 1700 към МК Кремиковци, химическият комбинат 
11 Свищов, атомната електроцентрала в Козлодуй, снер- 
ннпият комплекс „Бобов дол“, електротелферните за- 

1,(»ди в Лом и София и мн. др.
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България активно участвува в международната спе-
циализация на производството на такъв изключително
важен отрасъл като машиностроенето, основа на авто
матизацията и механизацията. Социалистическата инте-
грация е най-важният стимул за развитие на нашето
машиностроене. Преди 9. IX. 1944 г. ние внасяхме всич
ки необходими машини. Сега България е световно из 
вестен износител иа електрокари и електротелфери (за 
доволява 98% от нуждите на СИВ), на електронн 
устройства, селскостопански машини, машини за храни 
телно-вкусовата и текстилната промишленост и мн. др 
В рамките на СИВ нашата страна се е специализирал 
в производството на около 250 видове и типове маши 
ностроителна продукция.  

Социалистическата интеграция е гигантски ускори 
тел па социално-икономическото развитие на нашат 
страна.  

Въпроси и задачи:  
1. Опишете подробно възникването на световната социалистическ 

система (по страни и години).  
2. Каква е коренната разлика между Съвета за икономическа вза  

мопомощ и Европейската икономическа общност? Опишете раз- 
уликата по цели, принципи, органи и т. н.  

3. Как се съчетават националните и интернационалните интереси  
процеса на социалистическата интеграция?  
(За подготовката па този урок може да се използува „Комплскс- 
на програма за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеств  
то и за развитие па социалистическата икономическа интеграци 
на страните — членки па СИВ“, С., 1972, Партиздат.)  

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО  

Семинар  

1. Развитието на обществото е сложен и противоречив
процес. В своя логически ход човешкото общество npe 
минава през различни обществено-икономически форма 
цин. Всяка формация преминава на свой ред през раз 
лични фази, различни етапи и стадии на развитие. ТакЯ
напр. капитализмът премина през манифактурния ста 
дни, стадия иа машинното производство и т. н. Разви
се империализмът като най-нова фаза на капитализма 



вътре в него се оформи етапът на държавно-монополи-
стическия капитализъм. Класиците на марксизма-лени-
низма доказаха, че и строителството на социализма е 
исторически процес на формиране и развитие на нова 
обществена система. Тя не се създава изведнаж, с един 
замах.

2. Социализмът като първа фаза на комунистическо-
то общество преминава от по-низши към по-висши ета-
пи на своето развитие. Характерна черта на възниква-
нето на социализма е, че новите социалистически про-
изводствени отношения започват да се развиват едва 
след завоюването на политическата власт от пролета-
риата. Историческият опит показва, че през преходния 
период се води борба между капитализма и постепен-
но изграждащия сс социализъм. Но през този период 
пе може да се построи изцяло материално-техническата 
база на новото общество. В съзнанието на хората не 
могат да се изменят всички наслоения от буржоазния 
строй. Преходният период не е достатъчен да се форми-
ра изцяло новият човек, способен да изгражда втората 
(раза на комунистическата формация.

Следователно след преходния период от капитализ-
ма към социализма обществото не е изградило още ни-
то обективните, нито субективните предпоставки за пре-
ход към действителното комунистическо общество. В 
процеса на строителството на социализма е нужно со-
циализмът да се развива до този най-висок етап, който 
Пении нарече „развито социалистическо общество“.

3. Какво представлява развитото (зрялото) социа-
листическо общество? Това е определен период от време, 
през който се доизгражда материално-техническата ба-
за на социализма, усъвършенствуват се социалистиче-
ските производствени отношения, обогатява се духов-
ната култура, повишава се благосъстоянието на паро-
ла, личността се развива многостранно.

Развитото социалистическо общество е най-висо-
кият и завършващ етап в развитието на социализма 
като първа фаза па комунистическата формация. С 
построяването на зрялото социалистическо общество за-
вършва социалистическата фаза иа комунистическия 
обществен строй. Следователно развитото социалистиче-
ско общество е исторически необходим, закономерен 
етап от прехода от капитализма към комунизма. От не-
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го се преминава към висшата фаза на комунистическо*  
то общество.

4. На какъв етап от развитието на социализма се 
намира сега HP България? В резултат па задълбочен 
анализ на нашето развитие Българската комунистиче-
ска партия на своя X конгрес стигна до извода: В Бъл-
гария напълно победиха социалистическите производст-
вени отношения, извършиха се качествени и количест-
вени изменения в цялостната система на обществения 
живот. България навлезе в нов етап на развитие — ета-
па на изграждане на развито социалистическо общество»

5. Предпоставки за изграждане на развито социали-
стическо общество в България.

а) Абсолютно господство на социалистическите про-
изводствени отношения в града и селото. В България е 
формирана единна социална база за развитие на цяло-
то общество.

б) Сравнително висока степен в развитието на про-
изводителните сили. Развита е модерна промишленост, 
оформи се квалифициран отряд на работническата кла-
са и научно-техническата интелигенция, способни да ре-
шават проблемите на научно-техническата революция.

в) Нова, коренно различна от капитализма социал-
но-класова структура на обществото. Укрепна идейно- 
политическото и морално единство на нашия народ.

г) Пълно господство на социалистическата полити-
ческа и идеологическа надстройка. Нашата държава иг-
рае огромна роля в изграждането на новото общество. 
Марксистко-ленинската идеология се превърна в осно-
ва за цялостния духовен живот у нас.

д) Укрепнала световна социалистическа система. 
Установиха се нови взаимоотношения между страните 
от социалистическата общност — отношения на братска 
взаимопомощ. Развива се социалистическата интеграция.

6. Програмата на БКП за изграждане на развито 
социалистическо общество. Десетият конгрес на БКП 
постави като непосредствена историческа задача пред 
българския народ изграждането на развито социалисти-
ческо общество.

Какви са основните задачи на партията при ръко-
водството и осъществяването на тази историческа по-
веля?

а) В областта на производителните сили. Да се из- 
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веде социализмът на челни позиции в научно-техниче-
ската революция. Производителността на труда рязко 
да,се повиши в резултат на:

— комплексна механизация на производствените 
процеси;

— широка автоматизация и кибернетизация на всич-
ки сфери на стопанския живот;

— създаване на автоматизирани системи за упра-
вление на икономиката;

— най-рационалиа концентрация и специализация 
на производството;

— все по-пълно и ефективно използуване на най- 
новите открития на'науката и техниката;

— разширяване па интеграцията на нашата страна 
с другите социалистически страни.

Постигнатата висока производителност на труда ще 
даде възможност за по-пълно задоволяване на мате-
риалните и духовните потребности на хората.

б) В областта на производствените отношения. Со-
циалистическите производствени отношения да се раз-
вият до пълна зрелост. В резултат на сложни качествени 
и количествени изменения в държавната и коопера-
тивната собственост, те все по-плътно да се сближават. 
Да се разгърне още повече процесът на тяхното 
постепенно сливане в единна общонародна собственост. 
Да се развие социалистическият принцип за разпреде-
ление според труда, като същевременно се разшири и 
усьвършенствува разпределението чрез обществените 
фондове за потребление.

в) В областта на развитието на социалната струк-
тура; При социализма бързо се сближават класите и 
социалните групи. В резултат на измененията в наше-
то общество, по своята социална структура България 
да застане пред прага на социалната еднородност.

г) В областта на комунистическото възпитание на 
трудещите се. Първостепенна грижа на партията е въз-
питанието на идейно убедени, морално устойчиви, физи-
чески калени, обществено активни личности с високо 
съзнание за дълг и отговорност пред социалистическото 
общество. Личността по своята вътрешна убеденост да 
отговаря па изискванията на принципите на комунисти-
ческата обществено-икономическа формация.

д) В областта на образованието, науката и култу- 

363



рата. Да се съдействува за все по-цялостно изграждане 
на всестранно развита личност — с дълбоки познания 
по своята специалност и широка обща култура. Науч-
ните изследвания да се издигнат до световното равни-
ще. Образованието, науката и културата да съдейству- 
ват за цялостното разгръщане на научно-техническата 
революция у нас.

(За подготовка на точки 1—6 от тезиснте за семинара да се 
използуват: „Отчет на Централния комитет на Българската кому-
нистическа партия пред X конгрес на Партията“, изнесен от дру-
гаря Тодор Живков, н „Програма на Българската комунистическа 
партия“, приета на Десетия конгрес на Б^П, в сборника „Десети 
конгрес на Българската комунистическа партия“, стенографски про-
токол, Партиздат, С., 1971 г.)

7. Икономически предимства на социалистическия 
строй. Социализмът като обществено-икономическа си-
стема се разви и укрепна за кратък исторически пери-
од. Независимо от стопанските трудности и войните, 
икономическите и политическите затруднения, които съз-
даваше и създава световният империализъм, страните от 
световната социалистическа система уверено крачат по 
пътя на социалния прогрес. Самата икономическа орга-
низация на социалистическото общество му дава огром-
ни преимущества пред капиталистическото. Тези пре-
имущества позволяват с пълно основание да повторим 
научното предвиждане на класиците на марксизма-ле-
нинизма — в борбата между двете обществени системи 
победата ще бъде иа страната на социализма и кому-
низма.

Основните икономически преимущества на социа-
лизма се коренят в системата на производството и про-
изводствените отношения.

а) социализмът ражда нови стимули за развитието 
на производството. Трудът на работника е освободен 
от експлоатация, превърнал се е в труд за себе си и 
за цялото общество. Създава се колективна заинтере-
сованост на трудещите се от резултатите на труда. Же-
стоката конкуренция между производителите е заменена 
с отношения на взимопомощ, другарство и съревно-
вание;

б) обществената собственост върху средствата за 
производство създава условия за комплексно развитие 
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на всички отрасли и рационално използуване на при-
родните ресурси и работната сила. Социалистическата 
стопанска система изключва икономическите кризи» 
анархията на производството, безработицата;

в) велико преимущество на социализма е плано- 
мерността на социално-икономическия прогрес. Обще-
ството съзнателно и целенасочено върви към своето бъ-
деще;

г) социалистическите производствени отношения от-
криват благоприятни възможности за приложението на 
науката и техниката в производството. Науката се ръ-
ководи от един център, а тясното сътрудничество меж-
ду науката и практиката ускорява научно-техническия 
прогрес. Не съществуват „ограничителните сили“ на 
търговската и промишлената тайна.

Днес страните на СИВ произвеждат около два пъти 
повече промишлена продукция отколкото страните от 
Общия пазар. По темпове на производството социали-
стическите страни превъзхождат и най-развитите в про-
мишлено отношение капиталистически държави. Така 
например, през 1973 г. в страните-членки на СИВ бе 
произведена промишлена продукция 16 пъти повече, от-
колкото е била произведена на същата територия през 
1937 г., а в капиталистическите страни — само 5,4 пъти.

8. Социализмът създаде обективни условия за уско-
ряване на обществено-икономическия прогрес. Просто-
рът, даден па развитието на производителните сили и 
творческата активност на хората, доведе до изключи-
телно ускоряване па прогреса. Това, което стари про-
мишлени държави постигаха за столетия, социализмът 
изгради за няколко десетилетия. Само за 30 години 
промишленото производство на НРБ се увеличи 32 пъ-
ти. Разбира се, превръщането на обективните условия 
за ускореното развитие на производството в действител-
ност зависи преди всичко от субективния фактор — хо-
рата, управляващи това производство, и на първо мя- 
гто от способността им да използуват постиженията на 
науката в управлението на стопанството.

9. Огромни са преимуществата на социализма в про-
цеса на разпределението. Ликвидирани са експлоата-
торските класи, присвояващи големи части от общест-
вения продукт. Разпределението на благата се осъщест-
вява въз основа на действителния трудов принос на 
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всеки член на обществото. Чрез обществените фондове 
за потребление отчасти е поставено началото на новия 
комунистически принцип на разпределение — според 
потребностите. Над 20% от националния доход у нас 
се връща към населението под формата па обществени 
фондове. Разпределението на националния доход в со« 
цналистическото общество се извършва в интерес на 
трудещите се, което позволява да се съчетаят по-висо-
ките отколкото при капитализма темпове па натрупва-
нето с постоянния растеж на благосъстоянието на тру-
дещите се.

10. Извърши се революция в потреблението на чле-
новете на социалистическото общество. Изчезнаха со-
циалните полюси на икономическо неравенство, трайно 
и системно се повишава реалната работна заплата на 
трудещите се. В България през 1941 г. средната реална 
работна заплата бе само 50% от приетия в света екзп- 
стенц-минимум (минималното равнище иа средствата, 
необходими за нормален живот на човека). Само между 
1953—1971 г. реалните доходи на цялото население в 
НРБ се увеличиха 3,1 пъти. Измени се структурата на 
потреблението. Все повече в разходите за стоки, праве-

' ни от семействата, расте относителният дял па високо-
калоричните храни (месо, яйца, захар и т. н.) и на пред-
метите за дълготрайно потребление (телевизори, хла-
дилници, леки коли и пр.).

През 1975 г. на всеки 100 семейства в нашата стра-
на се падат 104 радиоапарата, 64 телевизора, 58.хла-
дилника, 13 леки коли и т. н.

11. Социализмът остави далеч зад себе си капита-
лизма по отношение на грижите за развитие на личност-
та. Осъществи се действителна културна революция. 
Изпълни се мечтата на поколенията за безплатно обра-
зование във всички степени. Сега огромна част от на-
рода се учи. България е на трето място в света по броя 
на студенти на хиляда души от населението.

12. За развитието на личността съдействува разши-
ряването на икономическата основа за осъществяване 
на действителна демокрация. Буржоазната „демокра-
ция“, даваща право на експлоатация на човек от чове-
ка, бе революционно заменена от действително равно-
правни отношения па хората към средствата за произ-
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водство. Всеки на еднаква основа дава своя труд и по-
лучава материални блага и права от обществото.

13. Коренно различно е икономическото положение 
на младежта в двете социални системи — капитализма 
и социализма. Преди всичко при капитализма младеж-
та е силно класово разслоена. Една част, произлизаща 
от буржоазията, не е задължена да се грижи за утреш-
ния ден. Тя тъне в излишество. Пълната липса на идеи 
я хвърля в различни проявления па криза (наркомания, 
порнография, аполитичност и т. н.). Истинско социал-
но престъпление обаче се извършва над работническата 
младеж от страна на капитала. На явната дискримина-
ция на младежкия труд при капитализма социализмът 
противопостави равното право на труд и заплащане. 
Средно младежкият труд в развитите капиталистически 
страни се заплаща 30—40% по-ниско от труда на въз-
растните. Капитализмът не може да осигури работа за 
всички млади хора. Всеки трети безработен в САЩ е 
младеж. Младежите са първите, които биват изхвър-
ляни от предприятията по време на стопански затруд-
нения или криза.

Силни са политическите ограничения за младежта 
на Запад. Едва през 1970 г. в Сената на САЩ бе пред-
ставен законопроект, според който възрастовата грани-
ца на избирателите се намалява от 21 на 18 години. 
Само 5—6 %от студентите в Западна Европа и САЩ 
са деца на трудещи се работници и селяни, което показ-
ва класовия характер на образованието при капитализ-
ма. Социализмът противопостави достъпното за всички, 
безплатно образование. Капиталът се стреми да създаде 
от младежта аполитичен производител на принадена 
стойност. Социализмът гледа на нея като на строител 
в а бъдещото общество. Със своето отношение към ог-
ромната част от младежта на Запад буржоазията под-
копава устоите на своето бъдеще.

(За развиване и изучаване па точка 13 от тезисите за семи-
нара може да се използува брошурата „Два свята — два подхода 
към младежта“, изд. „Нар. младеж“, С.» 1969 г.)

* * *

Превъзходството па социализма над капитализма е 
доказано от опита, практиката и борбата във всички 
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сфери на обществения живот — икономиката, полити-
ката, културата. Капитализмът има многовековен опит, 
той е натрупал огромни богатства, създал е многочис- 
лени кадри, трайно е насадил в съзнанието на хората 
буржоазните нрави. Социализмът е още сравнително 
млад. Той трябваше да върви по неизвестна на исто-
рията пътека, да търси нови форми на организация на 
икономическия, политическия и културния живот. Той 
трябваше тепърва да създава свои кадри, преодолявай-
ки ожесточената съпротива на капиталистическия свят. 
Ако в тези условия социализмът не само устоя на дву-
боя, но и укрепна, превърна се в сила, все повече опре-
деляща развитието на човечеството, то това е най-ярко-
то доказателство за историческите преимущества на 
нашия строй.

ВИСША ФАЗА НА КОМУНИСТИЧЕСКОТО 
ОБЩЕСТВО

ОСНОВНИ ЧЕРТИ НА КОМУНИЗМА

Когато Маркс и Енгелс написаха „Манифест на кому-
нистическата партия“ дори самата идея за комунизма 
беше „призрак“, конто „броди из Европа“ и плаши бур-
жоазията. Сега тази идея се превърна в практика. Най- 
светлите умове на човечеството мечтаеха за хармонич-
но и щастливо общество, освободено от кървавите кон-
фликти и социалното неравенство, от подтисничеството 
и експлоатацията. Днес прекрасната мечта се претворя-
ва в живота в резултат на борбата и неуморния труд 
на народите от страните, тръгнали по пътя на социализ-
ма и комунизма.

Комунизмът — неизбежен резултат на общественото 
развитие

Столетия наред светът е разтърсван от бунтове, въста-
ния, революции, падали са империи и строеве. Но на 
смяна на една експлоататорска класа е идвала друга 
експлоататорска класа.

Тази социална несправедливост е вълнувала съзна-
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нието на велики хуманисти. Появяват се социалистите- 
утописти. Те мечтаят за обществен строй, в ксйто 
социалното равенство между хората да бъде основна 
негова черта. Но всеки опит да се изгради такова обще-
ство завършва с неуспех. Липсват обективните предпо-
ставки (материални и субективни) за това. Обществе-
ното развитие не е достигнало до такава степен, когато 
може да се започне борбата за премахване експлоата-
цията на човек от човека, за изграждане общество на 
социално и материално равенство.

Така е било до времето, когато на историческата 
сцена излезе като организирана сила пролетариатът. 
Той е единствената експлоатирана и подтисната класа, 
която не може да освободи себе си, без да освободи 
цялото човечество завинаги от експлоатацията и соци-
алното неравенство.

Като логическо продължение на този процес за пър-
ви път в историята на човешката мисъл се появи уче-
ние — марксизмът-ленинизмът, който замени мечтите и 
утопиите с научнообоснована и стройна теория за пре-
устройството на света. Тази теория определи средствата 
и пътищата за постигане на тази цел.

Идеите на научния комунизъм постепенно завладя-
ваха световния пролетариат. Гордо се развя червеното 
знаме на Октомврийската революция и възвести нача-
лото на дългоочакваната нова ера. Израсна могъщо 
световно комунистическо движение. Социалистическата 
революция победи в редица страни в Европа, Азия, Аме-
рика. Възникна световната социалистическа система.

Но победата на социалистическата революция още 
не означава, че народите от социалистическите страни 
са построили комунизма. За да стигнат до комунизма, 
трябва да минат през мъчителния етап на преходния 
период, трябва да изградят основите на новия строй, да 
построят развитото социалистическо общество (в етапа 
иа изграждане на което се намират повечето социали-
стически страни).

Следователно за да се построи комунистическото 
общество, са необходими някои обективни предпо-
ставки:

Първо. В областта на' производството на материал-
ни блага и създаването на духовни ценности. Да се по-
стигне такова развитие на производителните сили, при 
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което постепенно може да се премине към пълно зад 
воляване на човешката личност и обществото. А тов 
може да стане само при цялостното разгръщане на н; 
учно-техническата революция, която ще постави човеч 
ството на прага на изобилието.

Второ. В областта на съзнанието на хората. Да ( 
създадат условия, при които всеки индивид да превърн 
труда за благото на обществото в първа жизнена нео( 
ходимост, осъзната необходимост за своето съществува 
не като личност. Да се преодолее поставянето на ли’ 
ния интерес над този на обществото.

И двете основни предпоставки могат да се изградя 
единствено само в условията на социалистическото oi 
щество, където производствените отношения (и в прои 
водството, и в разпределението) създават условия з 
използуване постиженията на науката и техниката в hi  
терес на цялото общество и където между хората с 
създават нови отношения, коренно различни от вълчи' 
закони на капиталистическия свят.

Буржоазните идеолози много добре разбират, ч 
капитализмът с присъщите му пороци не може да бъ; 
привлекателна идея като бъдеще на човечеството. Kai 
отговор на стройната теория на научния комунизъм т 
се опитват да противопоставят свои теории за бъдещоч 
общество. През последните десетилетия се появиха бу 
жоазните теории за „слединдустрналното общество“, з 
„технотронното общество“ и др. В тях такива извести 
буржоазни автори като американския професор Данш 
Бел, известният антикомунист от САЩ Збигнев Бж 
жински и др. развиват „тезата“, че в бъдещото общ 
схво щели-да господствуват науката и техниката, инж 
перно-техническата интелигенция. Но за да се стил 
дотам, според тях не било нужно да се сваля властт 
на капитала и буржоазията. Тя сама щяла да отсты 
властта си на техниката. Или с други думи, нека труд 
щите се не се борят за своите права, нека чакат об 
щавания „златен век“, като в това време отдават свс 
труд за обогатяване на буржоазията. Изобщо буржоа 
нито теории за бъдещото общество (npoTHBonocTaBHF 
на научния комунизъм) са една грубо замаскирана з 
щита на съвременното капиталистическо общество.

Единственото бъдеще на човечеството, към което ' 
по силата на обективните закони на развитието върв 
това е комунизмът.
370



Комунизмът — светло бъдеще на човечеството

Какво представлява комунизмът като обществен строй? 
На този въпрос отговор ни дава новата Програма на 
Българската комунистическа партия, събрала и обоб-
щила в себе си принципите на научния комунизъм и оп-
ределила основните насоки на изграждане на бъдещото 
общество в България.

„Комунизмът е безкласов обществен строй с единна 
общонародна собственост върху средствата за производ-
ство, с пълно социално равенство между всички членове 
на обществото, където заедно с всестранното разви-
тие на хората ще израснат върху основата на постоян-
но развиващата се наука и техника и производителните 
сили, където всички източници на общественото богат-
ство ще потекат като пълноводен поток и ще се осъще-
стви великият принцип „от всекиго според способности-
те, на всекиго според потребностите“. Комунизмът е 
високоорганизирано общество на свободни и съзнателни 
труженици, в което ще се утвърди обществено само-
управление, трудът за благото на обществото ще стане 
за всички първа жизнена потребност, осъзната необхо-
димост, способностите на всекиго ще се прилагат с най- 
голяма полза за народа/1

Да построи комунистическото общество в България 
като неразделна част от световната комунистическа си-
стема — такава е крайната цел на Българската кому-
нистическа партия.

Общи черти и различия между социализма и комунизма

Двете фази на комунистическата обществено-икономиче-
ска формация (социализмът и комунизмът) имат обща 
основа:

— обща собственост върху средствата за производ-
ство;

— колективен, свободен от експлоатация труд на 
членовете па обществото;

— един и същ начин на производство.
В основните си черти социализмът и комунизмът са 

Еднотипни. Но същевременно двете фази иа комунисти-
ческата формация се различават но:
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— степента на развитие на производителните сил!
Все още производителността на труда при социализм 
не е толкова висока, че благата да потекат като „пъл 
поводен поток“ и да задоволят всички обществени и лич 
ни потребности;

— принципа на разпределение на материалните бля 
га. Все още благата не се разпределят изцяло споре 
потребностите па хората, а главно на базата на коя 
кретния трудов принос на всеки член на обществото; ;

— характера на труда. Все още не са премахнат 
различията между умствения и физическия, между ик 
дустриалния и селскостопанския труд, не са уеднаквен 
напълно формите на заплащане в тези сфери и т. н.;

— съзнателността и културата на хората. Все ощ 
се срещат тунеядци и безделници, хора, които се опи1 
ват да живеят на гърба на другите, все още има члене 
ве на социалистическото общество, които поставят сво 
личен интерес над този на обществото.

— социално-класовата структура. Все още има и 
вестни различия между класите и социалните слоеве: ра 
ботническата класа, селяните, интелигенцията и т. н.

В процеса на строителството на социалистическо! 
общество тези различия постепенно се преодоляват.

Диалектика на прехода от социализма към комунизм

Между социализма и комунизма няма рязка граница, 
недрата на самото социалистическо общество широко i 
развиват, натрупват и разрастват кълновете и елеме: 
тите на комунистическото общество. Отмират едни фо] 
ми, типични за първата фаза на комунистическата фо; 
мация, раждат се нови форми, типични за втора! 
фаза. Така напр. на определен етап от развитието н 
социализма се появиха обществените фондове за потреГ 
ление, чрез които се задоволяват някои нужди на чл 
иовете на обществото в зависимост от техните потре< 
пости (здравеопазване, образование и т. н.). Тази форь 
на разпределение все повече ще разраства, ще обхваа 
едни или други области на потреблението на хорат 
докато стане преобладаваща в обществото. Или пъ 
появяват се междинни форми па социалистически пре, 
приятия, които съчетават чертите на селскостопанско! 

372



производство с индустриалния труд (аграрнопромишле- 
ните комплекси). В тяхното количествено и качествено 
развитие се вижда бъдещето на селското стопанство в 
нашата страна. В тази насока могат да бъдат посочени 
още много примери.

Всички необходими икономически, социално-идеоло-
гически, културни и други предпоставки за прехода от 
първата, социалистическата, към висшата, комунистиче-
ската фаза, се създават в процеса на развитие на зря-
лото социалистическо общество.

За да разберем по-добре диалектиката на прехода 
от социализма към комунизма, трябва да разгледаме 
всички елементи па социално-икономическата структура 
(производителни сили, производствени отношения, кла-
сова структура и т. и.) па комунистическата фаза. То-
гава ще стане ясно, че става дума за прерастване па со-
циализма в комунизъм.

Въпроси и задачи:

1 Намерете книгите иа Томас Мор „Утопия" н Томазо Кампансла 
..Държава на слънцето“ (библиотека „Предшественици на науч-
ния комунизъм“. С.» Партнздат, 1970 г.). Обяснете защо за оно-
ва време, когато живеят Мор. и Кампанела, са абсолютно неосъ-
ществими техните проекти.

2 K:);i са общите черти и кон са различията между двете фази па 
щпмуипстическата обществено-икономическа формация?

3. Анализирайте определението на комунизма, дадено в Програма- 
'I па Българската комунистическа партия. Кои са най-характер- 

: i :tc  черти на комунизма?
•Клк ще се осъществи преходът от социализма към комунизма? 

чрез скокове в развитието;
— чрез издаване на закон на социалистическата държава, че с 

настъпил комунизмът;
— чрез развитие и усъвършенствуване на отделните елементи 

на обществено-икономическата структура иа социалистическо-
то общество и тяхното прерастване в комунистически;

— чрез премахване на държавата, съдилищата, армията и др. 
(Подчертайте верния според вас отговор и се обосновете.)

ИЗГРАЖДАНЕ на  матер иално -техническа та  база  
на  КОМУНИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО

Производителни сили на комунизма

Производителните сили на комунистическото общество 
сс отличават с изключително високо развитие. Те имат 
следните черти;
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Създават условия за такава висока производител?  
ноет на труда, при която се произвежда необходимотс
количество и качество материални блага за спокойнс
задоволяване нуждите на отделната личност и обще»
ството.  

Създават условия за облекчаване на труда, за пре«
връщането му в пълно удоволствие, в първа жизнен^
необходимост за човешкото съществуване. 1

Създават условия за рязко съкращаване на рабо*̂
ното време. По този начин се увеличава свободното врем< 
на членовете иа комунистическото общество, време*
то, през което те възстановяват своите умствени и физй
ческн сили.

Същност и основни черти на материално-техническат
база на комунизма

Производителните сили па дадено общество обхващат
средствата за производство и хората с тяхната квалщ
фикация и производствен опит. Цялата съвкупност от
необходимите за задоволяване на хората средства за
производство (машини, суровини, механизми, сградщ
пътища, летища, нефтопроводи и т. и.) на даден етап от
развитието иа обществото представлява материално-те>
ническата база па това общество. Особено важно
материално-техническата база е развитието па научн<£
техническия прогрес, изнамирапето и усъвършенствув»
пето па нови технологии и процеси, въвеждането на но 
ви форми иа организация на производството и т. и.

Създаването на развита материално-техническа базд
е главно необходимо условие за прехода към комунизма
В целия огромен комплекс от икономически, социалнб-
политически и идеологически задачи, които стоят прф!
партията, тази задача има определящо значение. Тя»^
осъществява на етапа на изграждане на развито социа 
листическо общество.

Какви са основните черти иа материално-техниче-
ската база иа комунизма?

Първо. Цялото производство е изградено на базатй
па широко внедряване па механизацията и автоматиза-
цията. Премахва се тежкият физически труд. Автоматите
като верни слуги на човека поемат функциите за коН'
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тролиране на процесите. Внедряват се не отделни авто-
мати, а се автоматизират цели технологически линии и 
цикли от производството. Често явление са заводите, в 
които работят само по няколко души висококвалифици-
ран персонал. Това означава, че е въведена комплексна 
автоматизация на производството. Когато във всички 
сфери на производството и управлението се въведат 
електронни машини и управляващи устройства, вече се 
говори за кибернетизация на технологическите процеси, 
производството и управлението.

Второ. Все по-пълно се електрифицира цялото сто-
панство и всички /Сфери на човешкия живот. Ленин 
па времето определи, че „комунизмът е съветска власт 
плюс електрификация“, като по този начин подчерта 
важността на материално-техическата база за строи-
телството на комунизма. Изменя се качествено самият 
добив на електроенергия, все повече за това се изпол- 
з\ ва атомната енергия.

Трето. Бързо се развива химизацията и най-широ-
кото използуване на нови видове суровини и материа-
ли (особено синтетични). Неизчерпаеми са възможнос-
тите па химическата промишленост и промишлената 
микробиология за производството на нови по-съвърше- 
пп и по-евтини предмети. Досега напр. могат да се 
произвеждат над 2500 вида пластмаси, а специалистите 
смятат, че „чудесата“ на органичния синтез едва сега 
започват. Синтетични материали се използуват във 
всички области на производството — от битовата тех-
ника до космическите кораби, от човешкото облекло до 
модерните сгради и т. н. Особено важна е химизация-
та за постигане на изобилие в^селскостопанското про-
изводство. "*

Четвърто. Материално-техническата база на ко-
мунизма се характеризира и с високата степен на кон-
центрация и специализация на производството. Създа-
ват се крупни промишлени и селскостопански пред-
приятия с висока степен на специализация на произ-
водството. Това позволява то да се организира най- 
рациопално и на най-модерна основа.

Пето. Специализацията и огромният мащаб на про-
изводствените предприятия все повече налагат тясна 
интеграция на всяка социалистическа страна с други- 
Т(‘ социалистически страни. Това е друга характерна. 
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черта на материално-техническата база на комунизма^
С развитието на този процес след години ще се стиг 
не до единно комунистическо стопанство на страните 
с победили комунистически производствени отношения 

Шесто. Материално-техническата база на комуниз 
ма се отличава с най-тясна връзка между науката н
производството. Научните изследвания се правят в
името на човешкия прогрес. Създават се условия зД
най-бързо внедряване на резултатите от научните из?
следвания в практиката.  

     
Главни насоки на изграждане на материално-  
техническата база на развитото социалистическо  
общество в HP България  

Десетият конгрес на БКП тържествено обяви: в ре‘зул- 
тат на неуморната работа на българския народ нашето 
общество сега се намира на етапа на изграждане на 
развито социалистическо общество. Именно през ToàW 
период се създават материално-техническите предпос-
тавки за прехода към комунизма. Ето някои от глав-
ните насоки от изграждането на развита материално^
техническа база в HP България: ’

I. Засилва се концентрацията на< производството 

Тя се осъществява:
В промишлеността — стремежът е в промишлени 

те отрасли да се създаде пълен производствен цикъл 
за произвежданите продукти; под единно ръководство 
да се осъществи научноизследователската дейност, про- 
изводството и продажбата на тези продукти. За тазЛ
цел бяха организирани т. нар. държавни стопански обе?
динения. Те се образуваха в основните отрасли (маши- 
ностроене, хранителна промишленост, текстилна npo- 
мишлеиост, полиграфическа промишленост и мн. др.)‘ 
и концентрираха в себе си цялостната дейност по про 
изводството и реализацията на продукцията от даден
тип. Така напр. ДСО „Балканкар“ е организирало на 
учната работа, производството и пласмента на елек 
трокари, мотокари и електротелфери. В резултат на 
това Обединението стана първо по мащабите си пред 
приятие в Европа от този род. Държавните стопански 
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обединения непрекъснато се разширяват и усъвършен- 
ствуват.

В селскостопанското производство. Тук възникват и 
сс развиват аграрнопромишлените комплекси, нова фор-
ма на икономическа организация на селскостопанското 
производство. В тях се създават огромни специализи-
рани масиви от различни видове селскостопански кул-
тури, обработвани с най-нова техника и химическа 
технология. АПК представляват мощни суровинни ба-
зи за преработващата промишленост.

II. Основна линия на изграждане на материално- 
техническата база на развитото социалистическо об-
щество у нас е всестранната интензификация на про-
изводството. Какво означава понятието интензификация 
па производството? То означава, че в резултат на вне-
дряване на нова техника и технология, в резултат на 
повишаване квалификацията на работната сила и дру-
ги мероприятия се повишава рязко производителността 
на труда и се получава повече продукция и национален 
доход. Така напр. в селското стопанство през следва-
щите години ще се повишат значително средните добиви 
от декар, включително и поради усилената химизация 
на земеделието.

В промишлеността интензификацията на производ-
ството се проявява в засилената механизация и авто-
матизация на труда. Основа за тези процеси е разви-
тието на гръбнака па промишлеността — машинострое-
нето. Този отрасъл в България се развива и ще се 
развива с изключителен динамизъм. Ще се премине от 
производство иа единични машини към производство 
па системи от машини, системи от уреди, системи от 
средства за автоматизация, производство на елек-
тронноизчислителна техника, интегрална техника и ра-
диоелектроника, автомобили, кораби и т. н. Особено 
значение за интензификацията на производството у нас 
има развитието на химическата промишленост. С най- 
бързи темпове се развива органичният синтез. Усвоя-
ва се производството на нови синтетични материали — 
различни видове пластмаси, синтетични влакна, синте-
тичен каучук и др. Особено внимание се отделя на 
фармацевтичната промишленост, микробиологичната 
промишленост (съвършено нова индустрия за нашата 
страна) и т. н. Голямо значение за България има 
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нефтохимическата промишленост. Преработката на 
нефт заедно с доставката на природен газ от Съвет-
ския съюз ще съдействува по-цялостно да се задоволят 
нуждите на народното стопанство от гориво и енергия.

Тези и редица други структурни промени в наше-
то стопанство ще позволят България да застане пред 
прага на. изграждане на материално-техническата ба-
за на комунистическото общество.

Ролята на науката и техническия прогрес

Ние живеем в епохата на научно-техническата рево-
люция. Това означава, че се извършва скок в разви-
тието на производителните сили. Появиха се нови от-
расли на материалното производство, които позволяват 
да се решават и най-сложни технически задачи. Чове-
кът благодарение на електрониката, ядрената техника, 
кибенертиката и др. прониква в Космоса, разгадава 
структурата на ядрото, тайните на живота и т. н. Уско-
рява се невиждано научно-техническият прогрес. За 
последните двадесет години учените са направили ня-
колко пъти повече открития, отколкото през цялата 
история на човечеството досега. В рамките па живота 
на едно поколение се извършват удивителни промени 
в науката и техниката. Бързо расте броят на хората, 
занимаващи се с научни изследвания. Така напр. през 
последните десетилетия броят на учените и инжене-
рите в света е нараствал 60 пъти по-бързо, отколкото 
е растяло населението на Земята.

Основната задача на социализма като обществен 
строй е да овладее и развие колкото се може по- 
бързо и на по-широк фронт научно-техническата рево-
люция. Това е решаващо условие за победата на кому-
нистическите производствени отношения.

За развитието па България на настоящия етап е 
характерно ускореното разгръщане па мрежата от на-
учни организации и центрове и бързото увеличаване 
броя на научните кадри. В своята политика на науч-
ния фронт БКП се ръководи от принципа за най-тясно 
обвързване на науката с производството, с практиката. 
Към по-крупните държавни стопански обединения и 
към отделните министерства има изградени центрове 
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за научни изследвания. В редица институти на Българ-
ската академия на науките се разработват основни на-
учни проблеми, служещи като база за развитие на 
производителните сили. През 1973 г. в България е има-
ло 114 академични института и други научни звена, 
26 висши учебни заведения, 49 центъра за научно-из-
следователска дейност и 41 ведомствени института и 
развойни бази. В тези звена общо 55 хил. души се за-
нимават с научна дейност, като от тях около 15 хил. 
са научни работници.

Прогнозите за бъдещето показват, чс през следва-
щите десетилетия човечеството ще трябва да решава 
с ускорени темпове нови крупни научни задачи. Спо-
ред някои прогнози към 1985 г. се очаква да се разра-
боти система за автоматично откриване на болестни 
симптоми, към 1988 г. — да се установи контрол вър-
ху термоядрената реакция, към 1990 г. — широко да 
се използуват роботите за редица тежки и неприятни 
работи (като напр. събиране на отпадъци, домакин-
ска работа и т. н.), да се създадат примитивни форми 
па изкуствен живот, възможности за управление на 
климата и т. н. Постепенно човекът ще стане пълно-
властен господар на природата. Но само с преиму-
ществата на социалистическия обществен строй пости-
женията на науката и техниката ще могат да се пре-
върнат в достижения за цялото общество.

Въпроси и задачи:

1 Какин са характерните особености па матсрнално-техппческата 
база на комунизма?

2 Проучете Директивите на седмата петилетка, приети па Едина-
десетия конгрес на БКП, и отговорете кои са основните строежи 
на петилетката, конто ще служат за материално-техническа ба-
за на развитото социалистическо общество у нас?

' Каква наука е кибернетиката и каква е нейната роля в из-
граждането на материално-техническата база на комунизма?

4 Какви прогнози за бъдещото развитие на науката и техниката 
знаете?
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ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

Производствени отношения при комунизма

Построяването на материално-техническата база ш
комунизма не е самоцел. В крайна сметка основна'
та задача на строителството на новото общество е д<
се изменят отношенията между хората, да се премахш
завинаги всякаква основа за социално неравенство ме<
жду тях.

Определящата база на човешките отношения в ед-
но общество са производствените отношения. При ка
питализма съществуват отношения на експлоатация ш
човек от човека. Като производен резултат от това
между хората господствуват принципите на конкурен-
цията, максимата „човек за човека е вълк”. Самият
характер на новите, комунистически производственн 
отношения определя и коренно различните отношения*
между хората при комунизма — отношения на взаим-
но уважение, взаимопомощ и сътрудничество.

Производствените отношения при комунистическото'
общество се основават на единната комунистическа
собственост, на разпределението според принципа „от
всекиго според способностите, на всекиго според пот-
ребностите“ и ликвидирането на последните класови раз-
личия между хората.

Нека разгледаме поотделно елементите на произ-
водствените отношения при комунистическото обще-
ство.

Прерастване на социалистическата собственост
в единна комунистическа собственост

В урока „Производствени отношения при социализма*
подробно се запознахме с характера и формите Hi
социалистическата собственост. Видяхме, че по пътя Ш
непрекъснато разширяване и обогатяване на двете фор|
ми на социалистическа собственост (държавна и кост
перативна) те постепенно ще се слеят в единна кому
нистическа собственост.
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Държавната собственост се развива по линията на 
все по-голямо модернизиране на средствата за произ-
водство и ускоряване процеса на концентрация. Окруп- 
няват се стопанските единици в лицето на държавни-
те стопански обединения. Въвежда се кибернетиката в 
производствените процеси и в управлението и т. и.

Кооперативната собственост също се усъвършен- 
ствува. Създават се все по-крупни кооперативни стопан-
ства. Те се насищат с модерна техника, превръщаща 
селскостопанския труд в разновидност на индустриал-
ния. Промишлените предприятия за обработка на зе-
меделски и животновъдни продукти все по-тясно се 
обединяват със селскостопанските кооперативи. Разви-
ват се т. нар. аграрно-промишлени комплекси.

В резултат на усъвършенствуваяето на двете фор-
ми на социалистическа собственост те все повече се 
сближават. Този процес се развива в следните направ-
ления:

Постепенно изравняване на доходите в селското 
стопанство и в промишлеността, уеднаквяване на фор-
мите на заплащане на труда в двете сфери;

Уеднаквяване методите на производство в двата 
сектора на народното стопанство. В селското стопан-
ство се внедряват промишлените методи на производ-
ство (комплексна механизация, автоматизация на ня-
кои процеси, въвеждане на електронна техника за 
организация на земеделието и животновъдството и 
т. II.) .

В резултат на тези процеси постепенно изчезват 
различията, формира се единната общонародна собстве-
ност — собствеността на бъдещото общество.

Изчезване на съществените различия 
между града и селото

Заедно с изграждането на материално-техпнческата 
база на комунизма постепенно ще се заличава същест-
вената разлика между града и селото.

Първо. Коренното техническо преустройство на сел-
скостопанското производство, насищането му с най- 
пова техника, ще внесе изменения в характера на 
тРУДа и съответно в психиката на тружениците от 
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село. Селскостопанският труд ще се превърне в разно-
видност на индустриалния. За работника ще бъде по 
принцип равнозначно дали ще работи на струг с прог-
рамно управление в промишлено предприятие или на 
модерен универсален комбайн със зададени предвари-
телно (програмирани) действия.

Второ. Особено важно за преодоляването на раз-
личията между града й селото е изменението бита на 
селяните. Насищането па техния живот с улесняваща 
труда на хората битова техника (перални, хладилници, 
прахосмукачки и т. н.), с предмети, свързани с култу-
рата па човека (радио, телевизор, музикални инстру-
менти и др.), с транспортни средства (леки коли, су- 
пербърз междуселищен транспорт и т. н.) ще доближат 
живущите в града и селото и по тази линия. Архи-
тектурните изменения в селата, още по-голямото им хи-
гиенизиране, прокарването на модерни пътни артерии и 
т. в. ще ги превръщат все повече в селища от градски 
тип.

Трето. Разрастването на селищата, обединявани 
около един център, строителството иа културни домо-
ве, концертни зали, театри и кина ще съдействува за 
заличаване па различията в културния живот между 
града и селото. Равномерното разпределение на висши 
и полувисши учебни заведения и научни институти в 
страната ще доведе до оформяване на нови културни 
средища и т. н.

Преодоляването на съществените различия между 
града и селото е важна крачка по пътя към социално-« 
класова еднородност в комунистическото общество.

Преодоляване на различията между умствения 
и физическия труд

Комунистическият труд е висококвалифициран и висо-
копроизводителен труд на всестранно развити труже-
ници на комунистическото общество. Както подчертава 
В. И. Лепин, той е доброволен труд, осъществяван 
без условие за пряко парично възнаграждение, труд, 
проникнат от високо чувство за отговорност. Кому-
нистическият труд е жизнена необходимост за всеки 
здрав организъм.
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Високопроизводителните машини, електронно-ки-
бернетичните устройства и роботите ще съдействуват 
за изчезване на тежкофизическия труд. Но това съвсем 
пе означава, че комунизмът ще бъде „рай за мързе-
ливците“. За да се ръководи сложната техника, човек 
трябва да премине през трудния етап на подготовка и 
квалификация. Чрез усъвършенствуваната образовател-
на система квалификационното равнище на работни-
ците ще се издигне до равнището на инженерно-техни-
ческия персонал.

Трудът на човека в комунистическото общество 
(хармонично съчетал в себе си физическа и умствена 
дейност) ще придобива все по-творчески характер. 
Означава ли обаче изчезването на различията между 
умствения и физическия труд при комунизма пълно 
уеднаквяване на труда във всички сфери?« Съвсем не. 
Различията между отделните видове труд не са разли-
чия, засягащи неговата тежест, а различия в характе-
ра на произвежданите материални и духовни ценности. 
Едни ще произвеждат предмети за потребление, други 
ще творят музика, трети ще откриват нови вещества 
в лабораториите и т. н. Всеки се труди според своите 
способности.

Измененията в характера на труда ще доведат до 
увеличаване свободното време на хората — времето, 
през което те възстановяват и развиват своите физи-
чески и духовни сили, подготвят се за всестранно твор-
чество. Разцъфтяват и напълно сс разкриват способ-
ностите, дарованията и добродетелите на свободния 
човек. Човекът при комунизма хармонично съчетава в 
себе си духовно богатство, морална красота и физи-
ческо съвършенство.

„От всекиго според способностите, на всекиго 
според потребностите“

Развитието на производителните. сили и производстве-
ните отношения в зрялото социалистическо общество 
подготвя почвата за преход към принципа на „от все-
киго според способностите, на всекиго според потреб-
ностите“. От социалистическия начин па разпределение 
па материалните блага между хората („на всекиго 
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според труда“) се преминава към комунистическия, 
принцип, като предметите за лично потребление се раз-
пределят между членовете на обществото в зависи-
мост от техните потребности.

За да се осъществи изцяло този преход, са необ-
ходими редица условия:

Първо. К. Маркс и Фр. Енгелс изрично свързаха 
комунистическия принцип на разпределение с разви-
тието на комунистическото производство. Високата 
производителност на труда ще позволи благата дей-
ствително да „потекат като пълноводен поток“, ще 
създаде изобилие, съзнателно планирано в съответ-
ствие с прогнозите за развитието на човешките потреб-
ности.

Второ. Необходимо е окончателно преодоляване на 
социално-икономическите различия между отделните 
видове труд. Никой да не се чувствува онеправдан, че 
извършва по-тежка трудова дейност от другия. Трудът 
да се превърне в жизнена потребност за всички члено-
ве на обществото.

Трето. Необходимо е наличието на научно органи-
зирана, високоразвита мрежа за разпределение на 
продуктите в зависимост от потребностите. Тук кибер-, 
нетичпите машини, имащи възможност мигновено да 
преработват необходимата информация за производ-
ството и човешките потребности ще изиграят огромна 
роля. Ще се развие системата на предприятията за 
битови услуги, заведенията за обществено хранене и 
т. и. Постепенно редица стоки и услуги за население-
то ще се разпределят безплатно. Така в хода на са-
мото развитие на високоорганизираното материално 
производство ще се стигне до изчезване на парите.

Четвърто. За да се премине към комунистическия 
принцип на разпределение, е необходима изключител-
но висока съзнателност на хората както при отдаване 
на своя труд за обществото, така и по въпросите па 
потреблението. Комунизмът съвсем не означава, че ще 
се задоволяват всякакви прищевки на отделните инди-
види. Комунизмът като строй на висша справедливост.’ 
задоволява разумните потребности на културния и все-
странно развит член на обществото.

Преходът към комунистическия принцип на разпре-
деление се осъществява постепенно. В недрата на со-
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цпалистическото общество се появяват и развиват 
елементи на комунистическия начин на разпределение. 
Изчезва категорията на ниско платените работници и 
служещи. Нараства абсолютният размер и относител-
ният дял на обществените фондове за потребление, 
разбира се, всеки опит преждевременно да се премине 
към комунистическия принцип на разпределение, без 
па са налице обективните условия за това, може да 
има отрицателни последици за материалната заинтере-
сованост на трудещите се в социалистическото об-
щество.

* *

И така при комунизма се формират нови обществени 
отношения. Развитието иа материалното производство 
и единната комунистическа собственост създават усло-
вия за братска взаимопомощ и уважение между произ-
водителите. Между тях се изграждат отношения на рав-
ноправни и свободни труженици. Всеки има възможност 
да се труди според способностите си и право да полу-
чава всичко необходимо за задоволяване на разно-
странните си материални и духовни интереси. Духов-
ната култура достига пълния си разцвет. Науката 
предоставя целия си потенциал за развитието на про-
изводителните сили, за ръководство на обществото, за 
развитие и усъвършенствуване на човека. Изкуството 
навлиза във всички сфери на живота и бита. То съдей- 
ствува за естественото формиране на човека и на 
човешките отношения по законите на красотата.

Въпроси и задачи:

1 Какви са общите черти и различията между производствените 
отношения при социализма и тези прн комунизма?

2- Как възниква единната комунистическа собственост?
^•Опишете как си представяте вашето селище при комунизма.
4- При комунизма ще се задоволяват: t

— всички желания па хората;
— пай-пеобходимнте условия за живот на хората;
— разумните потребности на всестранно развитата личност и 

семейството.
(Подчертайте правилния според вас отговор и се обосновете.) 

0 Какви са основните черти на взаимоотношенията между хора-
та при комунизма?

25. Основи па комунизма 385



проф. д-р МАРКО МАРКОВ  

ЛИЧНОСТТА ПРИ СОЦИАЛИЗМА
И КОМУНИЗМА

ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТ

Проблемът за личността, за нейната същност и взаи- 
моотношенията й с обществото е един от кардинални 
те проблеми на обществознанието. Интересът към тозй 
проблем в наше време е особено голям и все повече 
нараства. И това е обяснимо, като се нма предви 
нарасналата роля на личността в реализацията н 
социалните закономерности, в борбата между дват 
свята — капиталистическия и социалистическия.  

Социална природа на личността  

Човекът за разлика от животните живее в общество 
Обществото не е механичен сбор от хора, а цялостн 
система, основните елементи на която са производи 
телните сили, обществените отношения, културата. Чо 
век не е самостойна, неизменна духовна същност, Д

продукт на историческото развитие. Човек се формир 
под въздействието на обществените отношения, при ко 
ито живее. По думите ма Маркс той е съвкупност о  
обществени отношения.  

Определението на човека като съвкупност от об  
ществени отношения разкрива най-дълбоката негова 
същност. Естествено когато се прави цялостна чхарак^ 
теристнка на човека, трябва да се вземат предвид и 
неговата телесна, биофизическа организация. Марксиз- 
мът-ленинизмът никога не е пренебрегвал природната, 
биологическата същност на човека. Обаче решаващо 
значение има общественото, социално придобитото, оно  
ва, което отличава човека от животните. Биологичсс- 
ката природа на човека е преобразувана, очовечена 
лед въздействието на социалните фактори и преди вси- 
чко на трудовата дейност. Човек усеща, мисли, обпча  
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твори именно като човек, под влияние на социалната 
среда и в съответствие с обществената си природа.

Като разкрива социалната детермннираност1 па 
личността, марксизмът-ленинизмът едновременно с то-
па подчертава, че личността не е само продукт, по и 
субект на обществените отношения. Това означава, че 
тя активно въздействува върху породилата я социална 
среда, видоизменя обществените отношения. Степента 
на въздействие на личността върху социалните проце-
си зависи от това доколко тя осъзнава социалните 
потребности па обществото или класата и как работи 
за тяхното задоволяване. Поради това хора, принадле-
жащи към една определена социална група, могат да 
изпълняват коренно различни социални функции. Такз 
например в капиталистическите страни има трудещи 
се, конто се примиряват със системата на експлоатация, 
други — които стават съучастници на буржоазията, 
нейни лакеи и помагачи, а трети — които смело и ре-
шително вървят по пътя на революционната борба 
против капитализма и империализма.

На различните етапи от развитието на обществото 
съществуват различни възможности за развитие на 
човешката личност, за проявление на нейната творчес-
ка природа. Разделянето на обществото на класи, от-
делянето на умствения от физическия труд създават 
условия част от хората, преди всичко онези, които при-
надлежат към експлоататорските класи, да се развиват 
духовно, да разгръщат интелектуалните си сили. Кла-
совото общество лишава огромната маса от хората от 
достъп до културата, обрича ги на тежък, лишен от 
духовно съдържание, физически труд. Отрицателно 
влияние върху развитието на човешката личност оказ-
ва конфликтът между личните и обществените интере-
си, който не може да се. преодолее в условията нито 
иа робовладелското, нито на феодалното, а още по- 
малко в условията на капиталистическото общество.

Комунизмът създава принципно нови възможности 
За развитие и разцвет на човешката личност. При ко-
мунизма хората ще имат равно положение в общест-
вото, еднакво отношение към средствата >за производ-
ство, равин условия в труда н в разпределението, 

1 Дстсрмпнпраносг — определеност.



еднакви възможности за активно участие в управление-
то. Комунизмът премахва класовото деление на об*
ществото, а с това и антагонистичното противоречие
между личните и обществените интереси.

Изграждането на комунизма и развитието на лич-
ността са два неразривно свързани процеса. Тъй като
личността не е някаква изолирана, извънсоциална същ-
ност, пътят за нейното освобождение и разцвет мина-
ва през освобождението и разцвета на обществото. От
друга страна, обществото, по думите на Фр, Енгелс^
вдАгоже да се освободи. _акп нр  освободи и всеки отде^

.Индивид, индивидуалност и личност

 Понятията индивид, индивидуалност и личност, макар 
и много близки, имат различно смислово съдържание
и значение. С първото понятие — индивид — се озна-
чава принадлежността на човека към човешкия ро 
н не включва конкретните социални или психологичес-*
кн характеристики на човека. Понятието индивидуал*
пост, с което оперира психологията, означава съвкуп 
ността от наследени и изработени в процеса н 
индивидуалния живот физически и психически особе 
пости, които отличават дадения индивид от останали-*
те. Понятието личност, което влиза в понятийпия апа 
рат па социологията, означава цялостния човек с не 
говите индивидуални особености и социални функций!
(роли). '  

Човекът започва своя исторически път като инди- 
вид. През първобитнообщиниия строй човекът няма 
съзнание на самостоятелна личност, той не отделя себ 
си от рода. По-късно се създават предпоставки за раз- 
витне и проявление на индивидуалните особености на 
човека, за проявление на неговата обществена същност 
Това става под влияние преди всичко на социалното об-
щуване.

За да се превърне в личност, човек трябва да из 
мине голям и труден път. Необходимо е преди всичк 
да развие интелектуалните си способности и да усвои
значителни духовни ценности. Слабо образованият, ин-
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телектуално неизявеният и духовно ограниченият човек 
няма белези на личност.

Но знанията са само едната страна на разглежда-
ния процес. Другата, не по-малко важна страна е со-
циализацията на човека. Същността на социализацията 
се състои в осъзнаването от човека на онези отговор-
ности и роли, които той има като член на обществото 
и на класата, към която принадлежи.

Личността не е пасивен зрител на социалните пре-
образования. Осъзнала своето място в историческия 
процес, личността става социално заангажирана, бори 
се за реализация на едни или други идеали и цели.

Личността има множество социални функции и 
роли. Тя има неотменими задължения към обществото 
като цяло, към класата, към колектива, в който paQp- 
ти, към семейството, близките и приятелите. Процесът 
на социализация предполага човекът все по-пълно да 
осъзнава социалните си функции, да изпълнява онези 
социални роли, които произтичат от неговото място в 
живота.

Лични и обществени интереси при социализма

Основният подбудител към социална активност на лич-
ността са нейните интереси и стимули. Затова пробле-
мът за взаимоотношението между личността и общест-
вото е неотделим от проблема за интересите и стиму-
лите. Отделните обществено-икономически формации 
il мат съществени различия в тази насока.

Kaïb всеки друг обществен строй капитализмът в 
ерата на своето възходящо развитие е създавал необ-
ходимата заинтересованост за участие на трудещите се 
в производството и в обществения живот. С превръща-
нето на капитализма в реакционен обществен строй 
работата коренно се изменя. Империализмът осъщест-
вява нечувано задушаване на предприемчивостта, енер-
гията и самоинициативата на масата от населението. 
Той заменя, по думите на Ленин, съревнованието с фи-
нансово мошеничество; души, мачка и потиска талан-
тите и способностите на хиляди и милиони трудови 
хора, подкопава и моралните, и материалните стимули 
и трудовата дейност на хората, превръща труда в теж- 
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ко бреме. На тази основа възниква отчуждението на 
личността от социалната действителност.

Унищожаването на капиталистическата система на 
експлоатация п потисничество и установяването на об-
ществена собственост върху средствата за производст-
во създава принципно нови взаимоотношения между 
личния и обществения интерес. Личният интерес не 
противостои на обществения, а напротив — органичес-
ки е свързан с него. Развитието на производството, уве-
личаването на общественото богатство е решаваща 
предпоставка и условие за все по-пълното и комплекс-
но задоволяване на материалните и културните потреб-
ности на трудещите се. Поради това всеки трудещ се 
при социализма е лично заинтересован да се увеличава 
общественото производство, да се развиват производи-
телните сили и обществените отношения.

На основата на съвпадението на личните и общест-
вените интереси при социализма възникват специфич-
ни морални стимули в трудовата и обществената дей-
ност иа личността. Моралните стимули сс изразяват 
главно в дълбоко осъзнаване на първенството па об-
ществените интереси пред личните, в постоянния стре-
меж към общественополезни дела, без дребнава 
сметка за непосредствена или по-далечна материална 
изгода. Те изразяват обективната потребност и съзна-
телния стремеж да се реализира общественият интерес 
по пътя на общественополезен труд.

Българската комунистическа партия пе противопо-
ставя материалните на моралните стимули, а се стреми 
органически да ги съчетава в цялостното поведение и 
възпитание па личността. В Програмата на партията, 
приета от Десетия конгрес, се казва: „Изграждането 
на социалистическою общество се опира на принципа 
на материалната заинтересованост. Същевременно в 
тясно съчетание с материалните стимули все повече 
ще сс увеличава ролята ма духовните стимули.“

При социализма съществуват реални социално-ико-
номически условия да не се противопоставят материал-
ните на моралните стимули. Но единството между тях 
не възниква стихийно, автоматически, без съзнателна-
та, научно обоснована дейност на субективния фактор. 
Огромно влияние върху развитието на материалните и 
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моралните стимули оказва икономическата политика, 
системата на управление на народното стопанство.

Под ръководството на Българската комунистическа 
партия в България е въведена и функционира нова 
система на ръководство на народното стопанство, дъл-
бокият смисъл на която е, че тя дава възможност да 
се постигне съгласуваност, еднопосочност в интересите 
на обществото, колектива и отделния работник, да се 
засилят материалните' стимули, като правилно ,се съ-
четават с моралните.

Изграждането на развитото социалистическо об-
щество, което е непосредствена историческа задача иа 
партията и българския народ, nie създава все по-бла-
гоприятни предпоставки за развитие и творческа изя-
ва на всички граждани, ще ги приобщава към социал-
ните ценности на социализма и комунизма. Същевре-
менно етапът на зрелия социализъм поставя пови, 
по-високи изисквания към личността, към нейната под-
готовка и социални измерения.

Въпроси и задачи:

1. Анализирайте Марксовата мисъл: човекът е съвкупност от 
обществени отношения.

2. Кон са характерните черти па личността?
3. Откъде произтича и в какво се изразява единството на лич-

ните и обществените интереси при социализма?

МИСЛИ ЗА ЛИЧНОСТТА И ОБЩЕСТВОТО

Човек се създава от природата, но се развива и изгражда в об-
ществото.

В. Г. Белински

... За човека няма и не може да tt.ua нищо по-близко и 
по-скъпо от човека.

М. Горки
к

... Отделната личност се слива с живота на цялото, а цяло-
то намира своето отражение в съзнанието на отделната личност.

К. Маркс

Щастието на личността извън обществото е невъзможно, така 
както е невъзможен животът на растението, изтръгнато от земята 
и захвърлено на безплодния пясък.

. А, И. Толстой
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ВСЕСТРАННО И ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСГГА 
В КОМУНИСТИЧЕСКОТО ОБЩЕСТВО

Комунизмът като обществен строй се създава в името 
па човешката личност, на нейното всестранно и хар-
монично развитие. Извървяло многовековен, сложен и 
противоречив път, човечеството стига до такъв етап, в 
който се създават обективни и субективни предпостав-
ки за разцвет на човешката личност.

Всестранното развитие иа човешката личност е не 
само закономерен резултат от изграждането па повия 
комунистически обществен строй, но и необходимо 
условие, решаващ фактор за създаване на материално- 
техническата база на комунизма, за утвърждаване на 
комунистическите обществени отношения.

Понятие за всестранно развита личност

Всестранно развита наричаме онази личност, която 
органически съчетава в себе си комунистическа идеи-*  
ност, духовно богатство, морална чистота и физическо 
съвършенство, владее основите на главните природни и 
обществени науки и участвува пълноценно в обществе-
ния живот.

Комунистическата идейност е необходима черта па 
всестранно развитата личност. За да участвува актив-
но в изграждането на най-справедливото общество — 
комунистическото, човек трябва да бъде дълбоко убе-
ден в идеалите на комунизма, да има съзнателно 
отношение към обществения дълг, да бъде пламенен 
патриот и интернационалист, да обича своята родина 
и да бъде готов да я защищава.

Строителят на комунизма трябва да има широка 
култура, възвишени естетически чувства и развит есте-
тически вкус, да познава, цени и разбира изкуството и 
литературата. Като се опира на своя комунистически 
мироглед, той трябва да си създаде научен критерий, 
в съответствие с който да възприема явленията в кул-
турата и изкуството. При оценка на художествените 
произведения, на културните факти всестранно разви-
тата личност прилага класово-партийния критерий.

Хармонично развитата личност на комунистическо- 

392



то общество е носител на морална чистота. В цялото 
свое поведение тя се ръководи от високохуманните 
принципи на комунистическия морал, доброволно, по 
рътрешно убеждение спазва правилата на социалисти-
ческия обществен ред. В нея думите и делата, нравст-
веното съзнание и нравственото поведение съвпадат. 
Нап-висщ нравствен дълг за строителя на комунизма 
е да се бори за тържеството на комунистическия иде-
ал, Да се труди добросъвестно за благото на общест-
вото, да опазва и умножава обществената собственост, 
да живее според правилото „Човек за човека е прия-
тел, другар и брат“. Строителят на комунизма е не-
примирим срещу нравствените пороци, наследени от 
класовото общество, срещу нечестността, несправедли-
востта, тунеядството, безделието, паразитизма, двули- 
чието, лицемерието, егоизма и т. н.

Идеалът за всестранно развита личност изисква и 
хармонично физическо развитие иа строителя на кому-
низма. Системните занимания с физическа култура не 
само укрепват здравето на човека, но и съдействуват 
за изграждане на ценни морално-волеви качества: из-
дръжливост, воля за победа, колективизъм и другарска 
взаимопомощ, упоритост и пр. Поради това всестран-
ното развитие на личността е невъзможно и немислимо 
без развитието на физическата култура и спорта, без 
масовото въвличане на трудещите се в тях.

За всестранното развитие на личността са необхо-
дими много знания за природата и обществото, необ-
ходимо е общо и политехническо образование. При 
съвременното развитие на науката човек не може' да 
бъде енциклопедист. Но той може и трябва да позна-
ва основите на съвременната наука. Наред с това оба-
че той трябва да бъде специалист в една област на 
знанието и на практиката, тъй като съвременното 
производство е немислимо без специализиране па тру-
дещите се в различните негови отрасли. Съчетаването 
пи политехническата образованост с определена спе- 
цп.1лизация е път към всестранното развитие на лич- 
н<чтта на строителя на комунизма.

Активността е друга важна черта иа личността на 
броителя на комунизма. Колкото по-активно и целева- 
со'!еи0 участвува личността в борбата за изграждане 
!1а комунизма, толкова по-цеина е тя, толкова по-го-

393



ляма е нейната роля в общественото развитие. В Прог
рамата на Българската комунистическа партия, прие,
та па Десетия конгрес, се изтъква, че „В поведениетс
на всеки член на общество и особено на всеки кому-
нист, в дейността на всеки колектив и на всяка орга-
низания идейната убеденост и преданост трябва да с<
съчетават органически с общественополезни дела, С 
практически действия за реализиране на комунпстичес- 
кия идеал“.  

Величието на комунизма не е само в изработване-
то и научното обосноваване на идеята за всестранно
развитата личност като идеал. Комунизмът е единстве-
ният в историята на обществото социален строй, който
създава реални възможности за практическото осъ-
ществяване на този идеал — всестранно и хармонпчцо
развитие на личността.     

    

 

Обществени предпоставки за всестранно
развитие на^шчността

Много преди възникването на марксистко-ленинската
теория и на социалистическия обществен строй велй-
ките умове на човечеството са мечтали за всестранно
и хармонично развитие на личността. Те са създавали
утопични, несъобразени с действителността планове
за изграждане на такъв обществен строй, в който лич-
ността ще може да развие всичките си способности и
ще придобие широка енциклопедическа култура. Но
при съществуващите до победата па социализма усло-
вия тези мечти и планове не можеха да се осъществят
Жестоката експлоатация на трудещите се, противопо-
ложността между умствения и физическия труд и т. н.
са водели до осакатяване на физическото и духовно-
то развитие на хората, отстранявали са ги от благата
на културата, от достъпа до изкуството, от ръковод-
ството на обществените дела. Само отделни единица
предимно из средите на господствуващите класи ça
могли- да се развиват повече или по-малко като все-
странно развити личности.

Капитализмът развива в гигантски мащаби прои^
водителните сили. Значително развитие в условията на
капитализма достига науката, материалната култура«
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литературата» изкуството. Възниква обективна истори-
ческа необходимост да се ликвидира вековната едно-
странчивост в развитието и в трудовата дейност на хо-
рата, да се развие културата на всички членове на 
обществото, тъй като по-нататъшният обществен про-
грес става немислим без всестранното и хармонично 
развитие на хората.

За решаването на тази историческа задача обаче 
пречи самият капитализъм. Експлоатацията и социал-
ното неравенство обричат мнозинството от хората на 
едностранчиво развитие, приковават ги към една про-
фесия за цял живот, лишават ги от възможността да 
развиват своите способности, да овладеят основите на 
науката и културата.

Социалистическата революция извършва дълбок, 
радикален преврат в икономическия и социално-поли-
тическия строй на обществото. В процеса на изгражда-
нето на социализма и комунизма се създават реални-
те предпоставки за всестранното развитие на всички 
членове на обществото.

Първата голяма крачка към всестранното развитие 
па трудещите се се извършва още през низшата фаза 
на комунистическото общество. Тя се изразява в не-
прекъснатото повишаване образованието и квалифика-
цията на работниците и селяните, в издигането иа 
марксистко-ленинската съзнателност на целия народ, 
в обогатяването на духовната култура и разширяване-
то на културните интереси на все по-широки слоеве от 
парода.

Обективните и субективните предпоставки за все-
странно и хармонично развитие на човешката личност 

повече съзряват и се усъвършенствуват в етапа 
па изграждане на развитото социалистическо общество. 
За това съдействуват ускореното развитие па произво-
дителните сили на базата на съвременния научно-тех-
нически прогрес, обогатяването иа обществените отно-
шения и по-пълната изява на тяхната хуманистична 
сьщиост, разцветът на културата, изкуството, образо-
ванието, а също така укрепването на семейството и 
Усьвършенствуването на макро- и микросредата.

В условията на социализма не може да завърши 
11Гоцесът на превръщането на всички трудещи се във 
всестранно развити личности. Съществуват редица прн- 
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чини и фактори, конто не дават възможност всички
трудещи се да се развият всестранно. Така например
при достигнатата при социализма степен на развитие
на производителните сили неизбежно се запазва об
щестпепото разделение па труда, част от профссннк
все още развиват само определени сръчности и умения,
работното време, макар и намалено, е още значително,
недостатъчни са и материално-битовите предпоставк| 
за самообразование па всички членове на обществото
и т. и. На всестранното развитие на строителите щ
комунизма пречат и отживелиците от капитализма i
съзнанието и бита на трудещите се.

Най-благоприятни условия н предпоставки за все- 
странното развитие па личността ще се съэдадат при  
висшата фаза на комунизма. Изграждането на матери 
ално-техническата база на комунизма, преди всичко ме  
хапнзпрането и автоматизирането па производствените  
процеси, коренно ще измени характера па труда. Всеки
труженик на комунизма ще има равни възможности
за творчески труд и свободно ще избира (в съответ 
ствие със своите способности и с оглед интересите на
обществото) вида на трудовата си дейност. Постепен-
но ще се преодолеят съществуващите различия между
умствения и физическия труд. Намаляването на раб№
пото време, усъвършенствуването па бита, развнтнеп
па системата на общественото образование и възпита
ние ще осигурят условия за най-пълно развитие и
способностите н талантите па венчкп хора. КомупнВ
мът ще бъде общество на наА-внсш разцвет па човеЙВ
ката личност. fl

Широките права и възможности за развитие, от Я
ито се ползува личността при комунизма, не отмеЛ
н не намаляват задълженията и да се труди в имеЛ
иа обществото. Упоритият и вдъхновен труд е основи
условие за творческа изява на личността, за ненноЛ
всестранно развитие.   

Въпроси и задачи:   

1. Направете анализ на понятието всестранно развита лпчнос» I
покажете условията, при които личността достига всестранно рй
BlfTItC.

2. Направете анализ яа собственото си развитие с оглед па нзм!
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взпията sa всестранно развитие на личността при комунизма.
3. Как ще сс развива личността при комунизма?

МИСЛИ ЗА ВСЕСТРАННОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА

Работата а името на идеите не затваря о тесен кръг, а дава 
възможност на човека да обхвана целия свят.

Ф. Дзержинска

На човека е нужен идеал, но човешки, съответствуващ на 
природата, а не свръхестествен...

В. И. Ленин 
Най-чистият е най-силен.

Емил Зола

За нравствените качества на човека трябва да св съди не 
>:п неговите отделни усилия, а по всекидневния му живот.

Паскал

Главната сила у човека е'силата на духа.
Ю. Гагарин

КОМУНИСТИЧЕСКИ МОРАЛ

Нравственото възпитание е един от елементите на 
идейно-възпитателната работа, който в процеса на из*  
гражданств на развито социалистическо общество при-
добива все по-голямо знамение. В Програмата на пар-
тията са посочени факторите, конто обуславят посте-
пенното превръщане на комунистическия морал в духо-
вен регулатор ма човешкото поведение. Първостепенно 
шаченне имат засилването па социално-политическото 
и идейното единство на народа п разгръщането па со-
циалистическия демократизъм. Именно в тези условия 
спазването па нравствените и социалните iiqpMii става 

лрактерна черта иа поведението на огромното мнозин-
ство от населението.

Като партия па действието, чужда па теорията аа 
втоматнзма на социалните промени, Българската ко-

мунистическа партия организирано и целенасочено 
■аботи за издигане ролята па комунистическия морал 
|>в функционирането н развитието на обществото. В 

Програмата на.партията са определени основните на-
соки h задачи на нравственото възпитание на младеж- 
la и трудещите се.
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Възникване и същност на комунистическия морал

Комунистическият морал е продължение и висш стаи
а развитието па прогресивните нравствени възгледи я
традиции па трудещите се от пенчкп времена и епохи 
В хода па борбата против сксплоататорптс н потим
циците трудещите се са си създали най-цсиин моралия
качества: твърдост, устойчивост в борбата, солпдар 
пост, взаимопомощ н пр. По силата па своето положе 

ние в обществото трудещите сс са чужди на морала
па господствуващнте класи. Но в класовото общества
те не са защитени от влиянието па този морал. С хиля 
дп начини и средства експлоататорпте възпитават па 
рода в буржоазен дух, стремят сс да го заразят съа
своя вълчи морал, като използуват за това училището 
религията, изкуството и др. 1

От всички трудещи се и експлоатирани класи про 
л стари атът се отличава не само по характера и цели 
те на своята борба, по п със забележителните ся
морални качества. На морала па работническата кла 
са принадлежи бъдещето. С победата п укрепването
иа комунизма тон се превръща в морал па цялото об 

щество.  
Моралният облик на труженика на социализма са

формира на основата па две групп нравствени ценное 

ти: едни — възникнали като отражение на социали-
стическото обществено битие, н други — наследени от
миналите формации. Този важен марксистко-ленински
извод е записан в Програмата иа партията: „В нрав- 
ствелнте ценности на социалистическото общество ce 
съчетават прогресивните н революционните традиции
на народа с нравствените добродетели на социализма,;
класово-партийното с общочовешкото, националното с
интернационалното, личните интереси с обществените 
потребности н цели/  

Като истински общочовешки морал комуннстпчсс- 
кпят морал включва в себе си всичко ценно, съэда- 
депо в нравствената област: патриотизма, ненавистта 
към. потисничеството, нетърпимостта към расовата и 
националната неприязън, взаимопомощта, непримнря- 
мостта към несправедливостта, тунеядетвото, немеет- 
посгта, карпернзма, користолюбнето и т. н. Тези норми, 
изработени от пародиите маси в хода на борбата срещу 



социалния гнет н нравствените пороци па експлоатато- 
рпте, не можеха да си пробият път в класово-антаго-
нистичното общество. Експлоататорските класи пред-
ставят себе си за „пазители“ на нравствените устои па 
обществото, те говорят за справедливост, хуманност и 
т. и.,, но па дело нарушават н най-елементарнпте общо-
човешки морални норми. Комунизмът превръща обик-
новените норми на нравствеността н справедливостта в 
жизнени нравила както в отношенията между отдел-
ните лица, така и в отношенията между народите.

В основата па комунистическия морал лежи пре-
даността към делото на комунизма, любовта към социа-
листическата родина, към страните на социализма. 
Този принцип по нан-еннтетнчен начин изразява при-
родата па комунистическия морал н неговото дълбоко 
отличие от буржоазния морал.

При дадени конкретни исторически условия основ-
ният принцип на комунистическия морал сс изразява 
и специфични нравствени изисквания. Така например 
в съвременните условия предаността към делото иа 
комунизма е неотделима от любовта към Съветския 
I Моз — страната — знаменосец па комунистическото 
С ! роитслство.

Комунистическият морал включва още и следните 
чанственп изисквания, обобщени в Програмата на Ко- 
лппстнческата партия на Съветския съюз:

— добросъвестен труд за благото на обществото 
( който не работи, не трябва да яде“);

— грижи иа всекиго за запазване и умножаване 
' л общественото богатство;

— високо съзнание за обществен дълг, иетърпи- 
<хт към нарушенията на обществените интереси;

— колектноизъм н другарска взаимопомощ: един 
м всички, всички за един.

— хуманни отношения и взаимно уважение между 
Xрата: човек за човека е приятел, другар п брат;

— честност и правдивост, нравствена чистота, про-
< ота н скромност в обществения и личния живот;

— взаимно уважение в семейството, грижи за
< изпитанието на децата;

— непримиримост към несправедливостта, ту нея д- 
егвото, нечестиостта, карнернзма, корнстолюбпето;

— дружба h братство иа всички народи на СССР,
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нетърпимост към националната и расовата неприязън;
— непримиримост към враговете иа комунизма, па

делото иа мира н свободата на народите;
— братска солидарност с трудещите се от вейчкн

страни, с всички народи
Системата от нравствени качества, конто трябва да

притежава социалистическият труженик, не е констан-
тна, а динамична величина. В зависимост от достигна*
тия етап на развитие на обществото н съобразно за*
дачите, които сс решават, комунистическата партия
подчертава важността на едно или друго нравствено
изискване. Но основните изисквания имат относително
неизменен характер (в рамките па социализма като
първа фаза на комунистическото общество) н тяхно*
то систематизиране има извънредно' важно значение за
теорията н практиката па социалистическото строител*
ство. В нравствения идеал па комунизма личността
оглежда с помощта па колектива своето практическо
поведение, постъпките си, отношенията си с хората.
В това се състои неговото голямо възпитателно зпаче*
пие

 

Трудът и обществената собственост
като морални ценности

Комунизмът още със своето формиране като идеология
издигна труда и обществената собственост като висши
морални ценности. Трудът е основен и вечен факторна
обществения прогрес, а обществената собственост вър*
ху средствата за производство — обективна прелпостав*
ка за всестранно развитие иа обществото и личността.
Поради гова в Програмата на Българската комунисти*
ческа партия се подчертава, че „развитието па соцналн*
етическото отношение към труда н обществената соб-ъ
ствеиост h занапред ще бъде особено важна .задача на.
възпитателната работа**.

„Сега трудовото възпитание — се подчертава в От*
четния доклад на ЦК па БКП пред Десетия конгрес на
партията, изнесен от др. Тодор Живков ■- органически
включва култивирането на съзнание за самолпсцнплн*
на и организираност, овладяването па широки знания и
умения, готовност и способност за приобщаване на пи*
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днвндуалпнте усилия към усилията на целия колек-
тив? В новите условия трудовото възпитание не може 
да се ограничава с възпитанието иа любов към труда 
изобщо.

Всеки един от посочените структурни елементи па 
съвременното социалистическо отношение към труда ло-
гически произтича от особеностите на съвременното про-
изводство и принципите на социализма. Растящото об- 
обществяване па труда, създаването на крупни стопан-
ски организации, внедряването на съвременната техни-
ка и технология в производството, автоматизацията, а 
впоследствие и кнбернетпзацнята на производството, 
всичко това поражда необходимостта от здрава дис-
циплина и самодисциплина d труда, от непрекъснато 
повишаване на образователното н културно-техниче-
ското равнище на заетите в производството.

Марксизмът-ленинизмът разглежда участието па 
гражданите в труда като всеобщо задължение. Затова 
в новата Програма „Партията изразява своята непри-
миримост към безделието, паразитизма, карпернзма, пе- 
чалбарството, към разхищението на обществени блага“.

В нашето общество с премахването на експлоата-
цията па човек от човека се преодоля социалният пара-
зитизъм. Но през низшата фаза на комунизма по сила-
та на определени икономически, социални н духовни при-
чини продължават да съществуват явления па индиви-
дуален паразитизъм. Решителната н непримирима 
борба против тези явления е едно от основните ус-
ловия, за да се развива социалистическото отношение 
към труда и обществената собственост.

Нарастващата роли ни нравствените начала в жизо.а 
на обществото

В резултат на дълбоките изменения, конто се извърши-
ха в социалните отношения след победата на социализ-
ма, ролята на нравствените норми в живота на обще-
ството нарасна неимоверно. Те все повече се изпълня-
ват доброволно, без принуда от страна на държавната 
власт.

Развитието на нравствените начала намира израз 
преди всичко в отношенията на тружениците на соцна- 
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лизма към труда. Непрекъснато се развива саыоднсцн- 
плнната на трудещите се, чувството нм за отговорност, 
осъзнаването на труда като първа жизнена потребност 
h основно морално задължение па всеки гражданин.

Красноречиво доказателство за нарастване ролята 
на нравствените начала в живота на обществото е пре-
връщането на метода па убеждението в основен метод 
на възпитание в условията на социалистическото обще-
ство. Този метод съответствува на хуманната природа 
па новия обществен строй, чнйто основен девиз е: „Всич-
ко за човека, в името па човекаГ Прилагането на ме-
тода на убеждението изисква във всеки колектив да се 
развива критиката и самокритиката, да се възпитава 
непримиримост към нарушенията на дисциплината и 
на обществения ред, да се изисква от всички строго да 
спазват законите на страната, правилата па социали-
стическото общежитие и принципите на комунистиче-
ския морал. Методът на убеждението не изключва, а 
предполага принудата ло отношение на онези, конто 
грубо нарушават обществения ред и нормите па кому-
нистическия морал.

В условията на комунизма моралът ще стане осно-
вен регулатор на поведението на хората. В своите дей-
ствия, във взаимоотношенията сн с хората отделният 
човек ще се ръководи съзнателно, без външна принуда, 
по дълбоко вътрешно убеждение от нормите на комуни-
стическия морал. Разбира сс, това не изключва появата 
иа отделни*  антисоциални явления. Обществото обаче 
ще пма пълната възможност да гн предотвратява н 
ликвидира без специален апарат за насилие. Все по- 
голяма роля ще придобива общественото мнение. Дру-
гарското осъждане на антиобществените постъпки ще 
стане постепенно главно средство за изкореняване на 
неморалните възгледи, нрави н обичаи.

Комунистическият морал побеждава н се утвър-
ждава и борба с остатъците па буржоазния морал в 
съзнанието н поведението па хората и срещу разлага-
щото влияние на правите па капиталистическия свят. 
По силата на много причини през низшата фаза на ко-
мунистическото общество у част от хората се запазват 
проявите на индивидуализъм, егоизъм, национализъм, 
несправедливост, тунеядство, нечестност н др. Остатъ-
ците от буржоазния морал се подхранват и оживяват 
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от опнтнте на империализма да впася морално-политн- 
ческо разложение в редиците на тружениците на социа-
лизма и особено сред младежта. Затова борбата против 
всички тези прояви и възгледи е необходимо условие за 
поболата на пай-внсшия, паи-хуманння н най-красив 
морал, какъвто човечеството познава — комунистиче-
ския.

Програмата на Българската комунистическа пар-
тия дава последователно марксистко-ленинско решение 
па въпроса за отживелиците. „Преодоляването па от-
живелиците пе е възможно, без да сс ликвидират обек-
тивните il субективните причини и предпоставки, конто 
ги съживяват п подхранват. Поради това едновременно 
с разобличаването па идейното п моралното разложе-
ние на империализма, с научното обяснявано на новите 
явления в капиталистическата действителност, с фор-
мирането на непримиримост към буржоазната идеоло-
гия н буржоазния морал партията ще яодн още по-без- 
компромнспа борба срещу отрицателните явления, 
грешките и недостатъците в нашия живот, трезво н 
принципно ще разкрива техните корени, своевременно 
ще взема мерки за отстраняванего нм.“

Въпроси и задачи:

I Въз основа на зипннята по история направете анализ иа изме-
ненията ка моралните възгледи на хората 8 процеса па исто-
рическото развитье па обществото.

2. Защо предаността към делото на комунизма представлява осно-
вен, висш принцип но комунистическия морал?

3 Как вашата комсомолска организация работя за възпитанието 
па своите членове в духа на нравствения идеал на комунизма?

МИСЛИ ЗЛ МОРАЛА

Най-жизнен морал е този, който... защищава бъдещето.
Фр. Енгелс

Комунистическият морал носи много сили и радости само 
ако гой не е външен, а е истински.

Н. К. Крупская

Нравствеността служи за това — човешкото общество да се 
издигне noieucoKO.

В. И. Ленин
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Красотата е велика сила в човешките отношения.
М. Монтен

Трудът е велика сила, най-ценен союзник на крилата, чук на 
творчеството, брат на таланта.

Ив. Вами

ДЪЛГ, СВОБОДА, СЪВЕСТ

Науката за морала — етиката, е цялостна логическа си-
стема, която изучава многообразните и сложни нравст-
вени взаимоотношения .между хората, конто възникват 
в процеса на техния живот. Яато изследва тези взаимо-
отношения, етиката стига до определени обобщения и 
формулира понятия и категории, с помощта па конто 
предписва или оценява някакво поведение. Основни ка-
тегории па марксистко-ленинската етика са добро п 
зло, добродетел и порок, справедливост, дълг и свобо-
да, съзнание за отговорност н съвест, чест п достойн-
ство, щастие и др. Важно място в системата на катего-
риите заемат дългът, свободата п съвестта.

Понятие за обществен дълг

За да се разбере същността на дълга, трябва да се взе-
ме пред внд обществената необходимост, обективната 
потребност да сс постъпва по определен начни н да се 
решават обществено значими задачи н проблеми. На 
всеки етап от своето развитие обществото функционира 
h се развива на основата па обективни закономерности 
и пзпсква от своите членове съответно поведение. Чрез 
категорията дълг етиката издига дължимото поведение 
в лична задача на личността.

Дългът като етическо понятие изразява необходи-
мостта от определени нравствени постъпки, конто обще-
ството (класата)*  допуска, изисква н задължава човека 
да реализира в своето поведение.

Буржоазиите идеолози разглеждат категорията дълг 
като някакво неизменно, вечно нравствено изискване 
към личността. Смисълът на подобен абстрактен подход 
към дълга е в това, че проповядва покорпост, смирение, 
подчинение пред експлоататорнте, отвлича масите от ре- 



волюцнопната борба против обществения п държавния 
строй.

Научната, марксистко-ленинската етика разглежда 
дълга и понятието за дълг като конкретно-исторически 
явления, съдържанието на конто се е променяло в про*  
цеса на историческото развитие. Първобитният човек е 
бил безпределно вереи на своя род. Но тази вярност се 
е основавала не иа дълбоко осъзнаване па дълга, а на 
традицията и па безсилието на човека самостоятелно 
да води борбата с природата.

С появата па класовото общество се извършва ди-
ференциация па общественото съзнание, възникват въ-
трешни нравствени мотиви в поведението на хората. Но 
дългът губи своя универсален смисъл н значение. Оно-
ва, което експлоататорите са приемали за нравствен дълг, 
е противоречало на коренните интереси па експлоатира-
ните. Челните представители на трудещите се са рату-
вали за друго дължимо поведение, виждали са своя дълг 
в борбата против експлоатацията и подтисничеството 
Най-ярък израз па противоположността па понятията за 
дълг на антагонистичните класи е «буржоазното об-
щество.

С превръщането на пролетариата в съзнателен бо-
рец за социализъм и комунизъм се очертават съдър-
жанието и границите на дълга като категория иа кому-
нистическата етика. Обществената необходимост да се 
извърши революционно преустройство па живота, да се 
унищожи системата па експлоатация иа човек от човека, 
да се изградят хуманни отношения между хората, нами-
ра нравствен израз в марксистко-ленинското понятие за 
дълга.

Дължимото поведение па човека в социалистичес-
кою общество има многообразни измерения и сфери па 
проявление: в производството, в семейството и бита, в 
училище, о обществената среда п т. п. Обществото е из-
работило норми па това поведение, спазването n'a- кон-
то е дълг на всеки гражданин.

Дългът на човека в развитото социалистическо об-
щество се определя от големите и сложни исторически 
задачи, конто се решават от партията и народа d иконо-
миката, обществените отношения, бита, културата. Оце-
нявани от позициите на обществения дълг, тези задачи 
все повече се превръщат във вътрешно осъзнат мотив 
на поведение на гражданите па нашето общество.
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Свобода и избор иа поведение

Ясно е, че човекът има неотменни задължения в обще-
ството н комунистическата етика разглежда тези задъл-
жения като нравствени изисквания. Но тогава възниква 
въпросът: свободен ли е човек, н.ма лн право на избор в 
постъпките см?

Много етически учения в миналото са търсили от-
говор иа този „вечен“ въпрос. В някои от тях се ратува 
за свобода от външната необходимост. Но такава свобо-
да няма н не може да има. Човек живее в общество, в 
което действуват обективни закономерности, н поради 
топа той не може да бъде свободен от задължения. 
Други, като френските матерналнсти например, отричат 
псякаква възможност за свободен избор па поведение. 
Това схващане е също неправилно. Защо?

Класиците на марксизма-ленинизма показаха, че 
свободата не е нищо друго освен осъзната необходимост. 
Свободата на волята е способност па човека да взема 
решения при познаване на нещата. Познанието дава 
възможност па човека да господствува пад външната 
необходимост, а не да се приспособява насипно към пея.

Осъзнал необходимостта н правомерността па нор-
мите h задълженията, които обществото е определило, 
човек ги изпълнява свободно, по силата на вътрешната 
сн убеденост. По такъв начин се реализира основната 
същност на нравствената свобода — правото на човека 
да се саморегулира н самоконтролира, сам да определя 
постъпките сн.

Най-ярък, израз па нравствената свобода на човека 
е възможността за избор. Такава възможност винаги 
съществува, защото историческият пропее е полпварнан- 
тен по природа, съдържа различни тенденции н линии 
на развитие. Човекът винаги е направен пред различни 
варианти па поведение и правейки избор, той реализира 
нравствената сн свобода. Отговорността на човека из-
пъква нйп-сплно тогава, когато трябва да направи избор 
па поведение при решаване на исторически но своето 
значение въпроси на обществената практика: да уча-
ствува или да не участвува в революционната борба, да 
защити родината си, да изрази отношението сн към жиз-
нено важни за народа п родината въпроси п т. н.

Възможност за избор съществува и във всекидиев- 
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пня живот на човека, в организацията на личното време, 
в поведението на улицата и т. и. Нужна е висока дисци-
плина н самоконтрол, развито съзнание за дълг и отго-
ворност, за да избереш такава форма на поведение н 
да постъпиш така, както повелява обществото.

И така: човешкото поведение не е фатално зависимо 
от обективните обстоятелства, възможността за избор 
е реална и тя се осъществява в непосредствения практи-
чески живот иа човека. Оттук произтича огромната лич-
на отговорност иа всеки гражданин н правото на обще-
ството ла съди неговите постъпки, да ги оценява с кри-
териите на комунистическата етика.

Класиците на марксизма-ленинизма характеризират 
комунистическото общество като преход от царството па 
необходимостта в царството па свободата. Овладяло 
във висша степен природните н социалните закономер-
ности, обществото при комунизма ще осигурява най-ши-
роки възможности за творческа изява на личността, за 
свобода на избор в професията, в задоволяване па кул-
турните интереси и т. н. Благоприятни предпоставки за 
свободно развитие на личността ще създава социалисти-
ческата демокрация. Но както се подчертава в Програ-
мата па Българската комунистическа партия, „социали-
стическата демокрация не означава неограничена сво-
бода без задължения. В нашето общество правата и 
задълженията са взаимообусловеии. С развитието па со-
циалистическата демокрация ще се повишава н отговор-
ността па тружениците па социалистическото общество“.

Съвестта като етическа категория

Постъпките на човека се оценяват н санкционират от 
обществото — от общественото мнение, от държавните 
институции (при особени случаи — от съда), от близки 
и приятели. Оценката на човешките постъпки е важен 
фактор за изработване на дължимо поведение, за пови-
шаване иа съзнателността и отговорността иа гражда-
ните.

Социално-нравствената практика показва, чс кол-
кото ио-дълбоко личността осъзнава своята обществена 
отговорност, толкова по-моралпо е нейното поведение. 
Спазването па социалните к нравствените норми не мо- 
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же да се основава само върху принудата, макар че в 
определени условия принудата е обществено необходима 
н оправдана. „Не може да се нарече истински нравствен 
онзи човек — пише Н. А. Добролюбов, — който само 
търпи повелята па дълга като някакво тежко бреме, ка-
то нравствени вериги, а само този, който се грижи да 
слее изискванията на дълга с нуждите на своето вътреш-
но същество, като се стреми да ги преработи в своя 
плът и кръв чрез вътрешния процес на самосъзнанието 
и саморазвптисто.“

Съзнанието за дълг н отговорност стои в основата 
на онова, което наричаме съвест. Веднъж формирано, 
това съзнание се превръща в критерий за оценка на 
личното поведение, в своеобразен съд на собствените 
постъпки.

На повечето хора са известни състоянията па „уг-
ризение па съвестта“, когато в тях се поражда чувство 
па неудовлетвореност от собствените постъпки, от дея-
ния, които противоречат иа обществените изисквания. 
Съвестта — този неумолим и безкомпромисен съдник — 
раздава правосъдие пад своя носител по законите иа 
обществения морал. Човекът, който нма развита н не-
подкупна съвест, it да сгреши, е в състояние да изпра-
ни своето поведение, да се издигне пад страстите п из-
кушенията па еснафския морал.

Съвестта като съзнание за дълг н социална отговор-
ност е продукт на историческото развитие на човечест-
вото. В процеса на своята социална практика човек по-
степенно, често пъти в резултат па дълбоки вътрешни 
противоречия, достига до такава степен па нравствена 
зрелост, че е в състояние да се саморегулира и само-
контролира, да постъпва нравствено по силата па вът-
решната убеденост във величието на следваните от него 
нравствени принципи.

В класово-антагонистичното общество личността е 
обективно раздвоена между изискванията па моралните 
принцип и и действителността. Социалистическото обще-
ство унищожава най-дълбоката основа на това раздвое-
ние, създава предпоставки н условия за преодоляване 
па наследеното от старото общество несъответствие меж-
ду морални принципи и социална практика, между думи 
и дела. На тази нова социално-нравствена основа сс 
формира съзнание за дълг н отговорност в огромното 
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мнозинство от гражданите, осъществява се голяма крач-
ка напред D нравственото развитие на човека. Затова 
при социализма п комунизма закономерно расте ролята 
па нравствените начала в живота н развитието на об-
ществото.

Въпроса и задачи:

I. .Анализирайте основните изисквания па дължимото поведение на 
ученика.

2 В какво се проявява свободата па волята на човека в социа-
листическото общество?

3 11а основа на познанията сн по литература анализирайте проя-
вите на съвестта.

МИСЛИ ЗЛ ДЪЛГА. СВОБОДАТА И СЪВЕСТТА

Опитай се да изпълниш свая дълг и ти веднага ще разбереш на 
какво си способен.

И. В. Гъоте

Живее свободно само този, който намира радост в изпълкс- 
нисто на своя дълг.

Цицерон

Съвестта е закон над законите.
А. Ламартин

Да гледаш хора с изгубена съвест е още по-страшно, откол- 
i» да гледаш мъртъвци.

Ю. Фучик

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПАТРИОТИЗЪМ
И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ

1юбовта към родината н народа, чувството па братска 
солидарност с трудещите се от всички страни е играла 
и играе огромна роля в общественото развитие, в борба- 
>а за социализъм н комунизъм. Тази роля силно параст- 
"а в съвременната епоха. В Програмата па партията се 
подчертава, че в системата па комунистическото възпи-
тание на трудещите се изключително важно място заема 
»изпитанието па новия човек в дух па пролетарски мн- 

рнацнонализъм и социалистически патриотизъм.
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Същност на родината н на патриотизма

Патриотизмът — това е любов към родината. А какво е
родина (отечество)? В най-общия смисъл па думата
родина (отечество) означава страната, в която човек
ражда н живее, нейната територия и природните й бе
гатства, народът, който я населява е неговия бит, езна
култура, обществено-политически строй и т. н. СледовЯ
Теино родината не е само географско н етническо понЯ
тие. Тя с и онази социално-политическа среда, в кояД
човек живее и която оказва неотразимо влияние върД
неговия бит н съзнание, върху неговата идеология I
психика. Я

Може да се помнели, чс патротнзмът е присъщ if 
всички класи н слоеве на обществото. Няма класа, коЯ
то да нс представя себе си като патриотична сила. НоЯ
действителност има коренна противоположност межД
отношението на експлоататорите и па експлоатнраииД
към родината. ■

В епохата па своето възходящо развитие сксплоатЛ
торскнтс класи (напр. буржоазията) проявяват опрсдЯ
лен патриотизъм, доколкото техните класови нптсрсД
съвпадат в основни липпн с интересите па цялото общЯ
ство. с обществения прогрес. Но даже и през такнв 
периоди патриотизмът па експлоататорските класи f 
ограничен, непълен, зависим от техните класови iikoii o I
мнчсскн интереси. Всякога, когато тези интереси вляза 
в противоречие с интересите па родината, експлоата 
горските класи са готови да пренебрегнат патрнотнчн 
те чувства и съображения н продават интересите па ре 
дината. Това сс вижда напр. от поведението па бългам
ската буржоазия по време па Втората световна война 
когато тя измени на националните интереси и стап 
съучастник на немския фашизъм в ограбването па бъл 
гарскня народ.  

В епохата на формирането на буржоазиите нации
възниква идеологията н политиката на национализма 
През тази епоха национализмът играе известна прогре^
сипна роля, тъй като съдействува за освобождаването^
на формиращите се буржоазни нации от феодалния^
гнет, за победата на по-прогреенвннте за времето сн ка« 
питалнстическн обществени отношения. Такава прогре*;
сипна роля днес играе национализмът на борещите се 
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за своето политическо и икономическо освобождение 
страни от бившите колониални империи.

С превръщането па буржоазията в реакционна кла*  
са национализмът коренно изменя своето съдържание и 
роля. Основният принцип па национализма па реакци-
онната буржоазия и па неговия краен израз — шовнинз- 

е идеята за неравенството па различните нации и 
раси, за превъзходството па една нация или раса пад 
( станалите. Поради това национализмът тясно се пре-
плита с расизма. На разделението на обществото на кла-
си идеолозите на национализма противопоставят деле-

нето па обществото на нации и раси» провъзгласяват 
блрбата между различните нации за вечна и исотстра- 

нма.
Носители на истински патриотизъм във всички об-

щества са народните маси, трудещите се. Любовта па 
арода към отечеството, самоотвержената борба за пе- 
овата защита от външни н вътрешни врагове е изигра- 
■а голяма роля в запазването н развитието па отделните 
«щпи, представлявала е важен фактор па обществения 
рогрсс. Работническата класа е продължител н иап- 

■обър изразител па патриотизма на трудещите се от 
епчки епохи.

Социалистически патриотизъм

Победата на социалистическата революция коренно из-
меня съдържанието н значението на патриотизма в об-
щественото развитие. За пръв път в историята любовта 
а трудещите сс към родината сс проявява в условията 
а тяхното освобождение от експлоатация н върху ос-
овата на обществената собственост на средствата за 
ронзводство, на националните богатства. Поради това 
итрнотизмът на народа при социализма се издига на 
<>ва степен па развитие, превръща сс в любов към со- 
лалнстпчсската родина' към социалистическия общест- 
ч'1| строй. '

Социалистическият патриотизъм е органически свър- 
»ан с интернационализма. Както се подчертава в Про- 
раната на БКП, делото па социализма в България по- 

'4'дп, защото Българската комунистическа партия с 
артпя дълбоко иптсриационалпстическа н същевремен-

но истински патриотична.
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Пламенният патриотизъм на българския парод днес 
има три извора.

Първият извор — това е героичната история и демо-
кратичната култура на българския народ. Българският 
народ е създател па самобитна демократична култура, 
която ие унищожиха нито бурите на вековете, нито фа- 
парпотските, османските н фашистките аснмнлаторн и 
завоеватели. Тази култура, която днес етапа народна в 
пълния смисъл па думата, има многовековна история^

Национална гордост представлява п борческият дух 
на българския народ, неговата многовековна борба пр(й 
гив вътрешни и външни врагове, против сксплоататорф 
и потисници. Ярък израз па патриотизма па нашия и а- 
род са въстанията против феодализма п османското, 
робство за самосъхранение и национално освобождение» 

Вторият извор па патриотични чувства е борбата 
па българската работническа класа, на партията н Ком? 
сомола за освобождение па парода от експлоатация rç 
потисничество. Знаменосец на борбата против фашнз*  
ма и капитализма бе славната Българска комупнетиче-’ 
ска партия, която даде много примери па смела в 
безстрашна борба за защита на националната незавнек.*  
мост, достойнството и честта на българския народ. Над 
всички тях се възвисява величавият подвиг на вожда и 
учителя па българския народ Георги Димитров па Лайп-
цигския процес, където тон нанесе първия морално-по- 
литпчсскн удар па фашизма.

Третият извор на нашия патриотизъм, на иай-възвн- 
шена и действена любов към народа и родината е на-
шият поп живот, победилият социализъм. Със своя труд 
и подвизи в изграждането на социализма българските 
трудещи се опровергаха предателскнте и клеветнически-' 
те теории на фашистите за непълноценността па бъл-S 
гарската нация. Не може да ие се гордее българския^ 
народ, който днес върви в авангарда на човечеството;*  
който събори капитализма, изгради своя промишленост,! 
извърши велик преврат във всички области на живота} 
и конто днес, пълен със сили и вяра в себе сн, само*  
отвержено се труди за изграждането на развито социа-
листическо общество. 1

Да не виждат всичко това, да не изпитват гордост; 
могат само хора, заразени от пнскопоклопннчество пред 
капиталистическия Запад, отказали се от добродетелите/ 
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славните дела и традициите иа народа. За тях култура 
с имало и има само па Запад, в Европа, в прехвалеппя 
американски „рай“. Те не забелязват пашите грандиоз-
ни успехи. На труда и делата на народа те с пренебре-
жение махат с ръка. Такива хора със своето безраэ- 
сьдно подражателство са срам за нашего героично 
минало.

Главният израз на патриотизма днес е трудът за 
благото на обществото. Сега, когато българският народ 
е всички сили се бори за построяване па развито со*  
цпалнстнческо общество, истински патриот е оня, който 
се труди честно и всеотдайно за ускоряване икономиче-
ското и културното развитие на страната, за рязко по-
вишаване на обществената производителност па труда, 
за технически прогрес, за подобряване качеството па 
продукцията, за създаване изобилие от материални и 
духовни блага, за укрепване па социалистическите об-
ществени отношения.

Социалистически интернационализъм

Идейно знаме на буржоазията е национализмът. С не-
го буржоазията защищава своите егоистични класови 
интереси, непримиримо враждебни па интересите иа тру-
дещите се. Докато па знамето па империалистическата 
буржоазия е написано: „Разделяй п владей ", па зна-
мето на пролетариата блести великият лозунг: „Проле-
тарии от всички страни, съединявайте сс!“

Идеята за единство и братска солидарност иа тру-
дещите се от венчкн страни произтича от общността иа 
интересите и целите па пролетариата. Работническата 
класа от целия капиталистически свят заема едно и съ-
що място в системата на общественото производство, 
има един и същ враг, едни и същи основни задачи. Тя 
с експлоатирана н подтисната от капитализма класа. 
Пени общ враг е буржоазията, империализмът от всич-
ки страни. Нейните общи задачи са борбата за мир, де-
мокрация и социализъм. За да победи своя враг, за да 
осъществи своите велики цели, тя трябва да бъде един-
на и сплотена. На това я учи опитът на историята.

На работническата класа във всяка страна противо-
стои не само „собствената“ буржоазия, но п междупа*  

4)3



родният империализъм и неговата главна сила днес —
САЩ. Винаги когато господството на буржоазията от
дадена страна е застрашено от революционната борба
на трудещите се, империализмът влиза в ролята си на
жандарм, оказва военна и друга помощ на реакцио1б
пнте сили, прави всичко възможно, за да предотврати
гибелта иа старото общество. Но в наше време, когато
силите на мира н прогреса превъзхождат силите на вой*
ката и реакцията, империализмът не може безнаказано
да изнася контрареволюцня. Международният съюз па
работниците и неговата главна ударна сила — световна-
та социалистическа система, е в състояние да обуздае,
агресорите, да защити правото дело па народите, бо-
рещи се за мир, демокрация и социализъм. Главна роля,
в това отношение играе Съветският съюз.

Комунистическата партия па Съветския съюз вина-
ги е изпълнявала и сега изпълнява своя интернационал
лен дълг да помага на трудещите се от другите страни
в борбата за социализъм. Поради това както в Miiiia-. 
лото, така и днес пробен камък за верността на дадена]
страна или партия и на всеки човек поотделно къш
принципите на пролетарския интернационализъм е от4
пошеиието към Съветския съюз, към великата партию
па Ленин.

В лицето па КПСС нашата партия вижда изпита-
ния авангард па световното комунистическо движенне|
най-оннтиата н закалена в боевете маркснсгко-леиинскг
партия. Тя смята за свой свещен дълг да укрепва и раз*
пива дружбата н сътрудничеството със СССР н КПСС)
да използува техния всемирнонсторпческн опит в строи-
телството па социализма н комунизма. В единен строй
и всестранно сближаване със Съветския съюз, в тясна,
дружба и сътрудничество с всички социалистически]
страни Българската комунистическа партия ще осшце-1
стви заветната цел па трудещите се в България — по--
строявапето на комунистическото общество.

Практически израз иа интернационализма днес е
борбата, която КПСС, БКП и другите марксистко-ле-
нински партии водят за преодоляване разногласията н
укрепване единството па международното комунистиче-
ско движение п па световната социалистическа система.

В борбата за разрешаване на назрелите междуна-
родни проблеми, за укрепване иа мира п развитие .па*
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социалния прогрес огромна роля играе интернационал-
ното единство на световната младеж. Световната феде-
рация на демократичната младеж (СФДМ) се утвърди 
като авторитетен организатор на борбите па младежта 
от всички континенти против империализма, за мир и 
социален прогрес. Димитровският комсомол е активен 
участник D живота н борбите па световната младеж.

Въпроси и задачи:

1 Каква с рахшката между патриотизма н буржоазния национа-
лизъм? Покажете тазн раниха с примери от историята на Бъл-
гария.

2 В какво се състои вредата от преклонението пред културата в 
обществения строй на западните капиталистически страни?

3 Какво е значението но ннтерпэцнопхтното единство па труде-
щите се от цял свят в борбата за мир, демокрация н социализъм?

МИСЛИ ЗА ПАТРИОТИЗМА И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

... Който не принадлежи на своего отечество, rod не принадлежи и 
на човечеството.

В. Г. Бе.тинска

За отечеството е направено недостатъчно, ако не е направена 
всичко.

М. Prfecnuep

Истински човек и син на отечеството е едно и също.
А. Н. Радишчее

Не може да има истински патриотизъм без международна со-
лидарност. както нс може да има истинска солидарност. без такъв 
■■а грйотилъм.

Г. Димитров

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ХУМАНИЗЪМ3 И КОЛЕКТИВИЗЪМ

Човекът на комунизма е хуманист и колектпвнет. По*  
‘'одата на колектпвнзма в труда и бита на хората, уста*  
повиването на истински хуманни отношения между тях 
представлява исторически ловрат в нравственото разви-
тие на човечеството, велико завоевание на социалисти-
ческата революция.

* Хуманизъм (от лат. Humanismus) — човечност, човеколю-
бив



Животът жестоко се надсмя над буржоазните про,,
рокувапня за невъзможността да се измени „вечната*
егоистична природа на човека.

Нравственият идеал на комунизма включва възвн- 
шепите принципи на хуманизма н колективнзма. На uii- 
пнчпия морал на експлоататорите, изразен в думите: 
„Човек за човека е вълк“, тон противопоставя благород- 
инте н хуманни принципи: „Едип за всички — вснчкнЗ
за елин" h „Човек за човека е приятел, другар и брат'.;

Хуманизмът на социалистическото общество

Хуманизмът като течение в човешката мисъл възниква
още и епохата на Възраждането. Отвратени от деспо-;
тичната пласт над човека във феодалното общество, мно-
го прогресивни мислители от онова време — Ф. Петрар-
ка, Леонардо да Винчи, Н. Коперник, М. Монтеи, у ., 
Шекспир, Сервантес и др., издигат глас на протест про-
тив насилието над личността и обосновават идеята, по-
лучила името хуманизъм, за ценността иа човешката
личност, за необхдоимостта от уважение па нейното до-
стойнство. В основата па хуманизма лежи убеждението,
в безграничната възможност на човека и иа неговите
епособностн към съвършенство, изискването за свобода
и защита па достойнството па личността, идеята за пра-
вото на човека да бъде щастлив.

Но в обществото, разделено па враждебни класи,
не могат да се установят истински хуманни отношения
между хората. Главна пречка за това представлява
частната собственост върху средствата за производство,
която разделя и противопоставя хората.

Всяко класовоантагоннстнчно общество е по при-
рода антнхуманно. Не прави изключение в това отно-
шение и капиталистическото общество. С най-голяма
сила изпъква антихуманният характер на буржоазията
като класа в епохата на империализма. Империалисти-
ческата буржоазия грубо потъпква хуманистичните иден
на прогресивните мислители от епохата па Възражда-
нето за свобода, братство и равенство между хората.
Тя е готова да тласне към гибел човечеството чрез тер-
моядрена война, за да запази своето господство. Импе-
риалистическата буржоазия провежда политика па ра-

416



сова дискриминация (iiaiip. по отношение па негрите 
в САЩ), поддържа фашистките режими в страни като 
Испания, Южноафриканската република, Южна Роде-
зия и др.

Пример па антихуманнзъм представлява животът 
па съвременното американско общество. Никъде дру-
гаде в света така ярко не се открояват социалните 
контрасти както в САЩ. На единия полюс на амери-
канското общество стоят милионерите, монополистите, 
бизнесмените, онези няколко десетки хиляди семейст-
ва, конто притежават около 60% от националните бо-
гатства па страната. На другия полюс са милионите 
трудещи се хора, безработните, негрите, дребните фер-
мери, конто даже по признанието на официалните аме-
рикански среди гладуват, лишени са от достъпа до съ-
временната техника и култура. Нима може да се нарече 
хуманен онзи строи, който безмилостно изхвърля на 
улицата работника, когато остарее, без да му осигури 
пенсия, допуска расова дискриминация, глад и мизе-
рия на милиони човешки същества?

Като законен наследник па всичко прогресивно и 
ценно, създадено от човешката мисъл през вековете, 
марксизмът-ленинизмът включва в себе си идеите на 
хуманизма. Марксисткият хуманизъм съществено се 
отличава от хуманизма на епохата на Възраждането. 
Неговият основен девиз е пе абстрактната любов към 
човека изобщо, а любов към трудовия човек, борба за 
неговото освобождение от експлоатация и подтисни-
чество. Социалистическият хуманизъм цепи високо 
честта и достойнството на човека п същевременно из-
исква да се воюва непримиримо н безпощадно срещу 
враговете па трудещите се — сксплоататорнте, подтне- 
ницнте, войполюбците. Социалистическият хуманизъм 
ратува за дружба между хората, за взаимоуважение и 
взаимопомощ.

Социалистическият строй е общество иа реален 
хуманизъм. Том освобождава трудещите се от експлоа-
тация и подтисничество, прави ги пълновластни гос-
подари на всички богатства, осигурява нм дейсп ител- 
иа свобода на съвестта, създава достойни за човека 
условия за труд н живот. Най-красноречнв израз па 
реалния хуманизъм на социалистическото общество е 
грижата за издигане материалното благосъстояние на 
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трудещите сс, за създаване па изобилие от материал*  
ни и културни блага. Комунизмът е общество па изо*  
бнлието, той е несъвместим с дребнобуржоазните про*  
попели за отказ от материални и културни блага.

Хуманизмът на социалистическото общество е нс 
само придобивка, велико завоевание — той е и дълг 
на всеки член на нашето общество. Това означава, че 
цялото поведение на човека па социалистическото об*  
щество трябва да се определя от съзнанието Да по-
стъпва винаги и навсякъде хуманно, всякога да ува*  
жава достойнството н честта па другите. Многообразни 
са проявленията на хуманизма в живота. Да бъдеш 
внимателен с хората, с които живееш и учиш, да оби-
чаш своите родители, да защищаваш несправедливо 
обидените, да помагаш па изпадналите в беда, сиреч 
да бъдеш рицар в най-добрия смисъл па тази дума — 
сто някоя от изискванията па хуманизма в нашето об-
щество. Опя, който се научи да владее себе си, да бъде 
господар па собственото сн поведение, оня. който съз-
нателно се ръководи от принципите на комунистическия 
морал, винаги може да намери път към хуманна 
изява.

Правилно разбраният хуманизъм предполага не 
прнмнряваие, а решителна борба с недостатъците и 
слабостите на онези, чнето достойнство ние нскрено и 
дълбоко уважаваме. Хуманизмът н равнодушието са 
несъвместими. Хуманистично постъпва само оня, който 
открито и честно помага на своя приятел и другар да 
израсне като нравствено съвършена личност, достойна 
да строи н живее в комунизма.

Едно от проявленията иа хуманизма н колективна*  
ма е

Дружбата между хората

Това е лична взаимна привързаност между хората. Тя 
се проявява в стремежа към постоянно общуване. Все-
ки от нас е изпитвал топлината от дружбата, от споде*  
лените с приятеля н другаря мнелн, чувства, тревоги. 
В условията на социализма, когато човекът се превръ-
ща в колективнет, дружбата става вътрешна потреб-
ност в неговия живот, поле за проявление па неговите 
хуманистични убеждения.
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Дружбата между хората, когато тя е подчинена на 
велики цели, е могъщ стимул за тяхното духовно и 
нравствено развитие. Най-ярък пример в това отноше-
ние представя животът и делото на основоположници-
те на научния комунизъм Маркс и Енгелс. Тези титани 
на мисълта и делото са разработвали заедно теорията 
на научния комунизъм, грижели са се едни за друг, 
оказвали са сн безкористна другарска помощ. Когато 
завършил своя епохален труд „Капиталът", Маркс с 
най-топли думи се обърнал към своя другар н приятел 
Енгелс: „И така, този том е готов. Само па тебе дължа, 
че това се оказа възможно! Без жертвата, която ти на-
прави за мене, аз в никой случай ие бих mozki  да прео-
долея цялата огромна работа върху трите тома. Пре-
гръщам те, изпълнен с благодарност!"

Дружбата между хората се основава иа вярата в 
човека, в неговата нравствена сила, в способността му 
да живее достойно. Тази вяра, съчетана с безкористна-
та помощ за духовното развитие на близкия човек, мо-
же да направи чудеса. Под влияние на хубавата дружба 
човек може бързо да изживее допуснатите слабости и 
недостатъци, да израсне нравствено и духовно. В нашия 
пълен с романтика и комунистическа целеустременост 
живот па всяка крачка можем да видим преобразява-
щата сила па другарството и дружбата.

Към човека, с когото дружим, ние изпитваме най- 
топли чувства. Това е естествено и необходимо. Без 
чувства няма дружба. Но под влияние па тези чувства 
пие понякога сме склонни да омаловажаваме допу-
сканите от приятеля грешки, да си опрощаваме взаим-
но недостатъците. Това е дълбоко заблуждение. То мо-
же само да опорочи пашата дружба, да ни противопо-
стави па обществото и колектива, да задържи нашето 
духовно и нравствено развитие.

Колективнзмът — висш принцип 
на комунистическия морал

I

Буржоазният морал издигаше и обосноваваше като 
свой пръв и основен принцип индивидуализма. Същ-
ността на индивидуализма може да се определи на-
кратко така: „Стига па ме)« да мн е добре, другите не 
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мс интересуват." Краен израз па индивидуализма и его-
изма. проповядван от буржоазния морал, представлява 
теорията за ..свръхчовека", която немските фашисти 
използуваха в своята практика и сега е любима тема 
па много идеолози на империализма.

Обединени от еднаквите условия на живот и от об-
щите цели на своята борба, работниците още в усло-
вията Jia капитализма изработват у себе си колекти- 
внетичип навици и убеждения. Те проявяват солидар-
ност в борбата, оказват си взаимна помощ, грижат се 
за своите другари.

Ето как Георги Димитров характеризира появата 
па колективизма в живота па работническата класа: 
..Личният и професионален егоизъм се заменяват от 
класовата пролетарска солидарност и готовност за най- 
големн жертви в полза па работническото дело. Вместо 
убийствения алкохолизъм н грубите невежествени стра-
сти у работника се развива предаността към работничес-
ката организация, пролетарският морал ..

Колектпвнзмът па работническата класа е праобраз 
на колективизма на комунистическото общество. С пре-
връщането па средствата за производство в обществе-
на собственост н с измененията иа цялата съвкупност 
от обществени отношения при социализма се създа-
доха условия за постепенно изкореняване па пидивиду- 
алпетпчпия п егоистичния морал, за победа на колек- 
тивпзма.

Същността па колективизма е изразена в правило-
то: ..Едип за всички — всички за един." Колективнзмът 
като принцип на комунистическия морал изисква от 
хората другарска взаимопомощ, осъзнаване и изпълне-
ние на дълга пред обществото, съзнателно и доброволно 
подчнняване личните интереси на обществените, ува-
жение на колектива и на неговите решения, съзнание за 
отговорност пред колектива за своите пбстъпкн и за по-
ведението на другите.

Принципът на колективизма изисква висока отго-
ворност от човека: отговорност пе само за собствените 
постъпки, но и за постъпките на другите, на колекти-
ва. а в последна сметка — за съдбата на обществото.

Само в колектива човек може да разкрие своите 
способности и дароЬания, да се превърне в полезен 
член на обществото. В условията на социализма и ко- 
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муннзма човек се формира под решаващото влияние па 
колектива, в резултат на неговите грижи. Колективът 
играе огромна роля във възпитанието па хората. В за-
дружния труд, в общата борба сс формират и утвър-
ждават нравствените качества на строителя на социа-
лизма и комунизма, преодоляват се отживелиците от 
капитализма в съзнанието и бита на трудещите сс, раз-
вива се съзнанието за обществен дълг. Поради това 
създаването на здрав п дееспособен колектив п пред-
приятията, учрежденията, училищата — навсякъде, къ-
дето живеят и работят хора, има изключително важно 
значение за нравственото развитие на членовете на со-
циалистическото общество.

За да изпълни успешно своята роля във възпита-
нието па хората, колективът трябва да отговаря па 
определени изисквания. Най-важно условие за укреп-
ването па даден колектив е създаването сред неговите 
членове па критично и самокритично отношение към 
работата, учението, бита и поведението на всеки. Повече 
отвсякъде другаде тук са недопустими равнодушието, 
примиряваното със слабостите п недостатъците. Колек-
тив, конто се примирява със слабостите, който прикрива 
недостатъците на своите членове, неизбежно загива, гу-
би своята нравствена привлекателност, превръща се в 
спирачка па развитието.

Създаването на здрав н жизнеспособен ученически 
колектив, без който е невъзможно нормалното проти-
чане па учебно-възпитателния процес, трябва да бъде 
дело преди всичко па учащите се. па комсомолската 
организация. На тях нашето училище предава за раз-
решаване много важни въпроси, свързани с живота на 
училището. Това повишава н все повече ще повишава 
ролята на ученическия колектив във възпитанието на 
учащите се, във формирането па колективпетпчни убеж-
дения, навици il привички сред бъдещите строители на 
комунизма.

Създаден в хода на класовата борба против гос-
подството па капиталистическата класа, пролетарският 
колектнвизъм в условията на социализма се превръща 
в нравствена черта на цялото общество. С прехода 
към висшата фаза па комунизма колективпзмът ще се 
изпълни с още по-богато съдържание, ще се превърне 
в регулатор па живота па хората, в гяхно нерушимо 
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жизнено правило. Комунизмът е виеше проявление на
колективнама.

Комунизмът е отрицание на буржоазния индивиду*
алнзъм, но не и на индивидуалността. Многообразието
на индивидуалното развитие е необходимо условие за
социалния прогрес. Зрялото социалистическо общество
открива широк простор за изява па творческите сили
н възможности па хората, създава още пр«добрн усло-
вия за разцвета на индивидуалните способности и каче-
ства па човека, за богатството на човешката природа,,
което Маркс разглежда като основен принцип на всяка,
по-внеша обществена формация.  

 
Въаросл м задачи:  

1. Като нзполэуыте знанията ся по история, размажете по-подроб-
но за хуманизма иа великите мислители от епохата па Възраж-
дането.

2. Покажете е примери главните проявления иа хуманизма па со  
цпалистическото общество.  

3. Направете анализ на отношенията във вашия колектив. Обсъ-
дете въпроса: „Каква роля играе дружбата между членовете на
вашия колектив в тяхното развитие.

МИСЛИ ЗА ХУМАНИЗМА И КОЛЕКТИВИЗМА

Има само една истинска ценност — това в връзката на човека с чо
в^ка.

А. Сент-Екзюпер

Няма нищо попрекрасно or това да даваш щастие на жоратч
БвГЖОвв!

Комунизъм " хуманизъм.
K. Afapx 

Колективът ще бъде мъртво, бездушно тяло, ако не евздлл 
от своята плът новата личност, която да се приближава към udeu- 
ла за ценния, добрия, силния, безстрашния човек.

М. Гоокя 

Този, който мисли, че може да мине без другите, ереши много 
но този, който си мисли, че другите не могат да минат Оез неео, 
ереши още повече.

Ф. Ларошфуко
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СЕМЕЙСТВО И БИТ ПРИ СОЦИАЛИЗМА

Голяма част от времето си човек прекарпа п производ-
ството, па работа, в училите. В съвместния, задружен 
труд се проявява обществената природа на човека, 
разкрива сс неговата социална същност. Но човек има 
и личен живот. Като напусне предприятието, учрежде-
нието или училището и се върне в къщи, човек като че 
лн остава сам със себе сн н със семейството си, извън 
връзката си с другите хора. Но и тук, в личния бит, 
се проявява обществената природа на човека, п тук 
той има определени нравствени задължения към обще-
ството.

Същност и социални функции на бита и семейството

Битът е онази среда, в която човек живее в свободното 
от производствени н обществени задължения време. Би-
тът нма най-разнообразнр страни. Към него се отнасят 
животът па човека в къщи, взаимоотношенията му с 
членовете иа семейния колектив, със съседите и съграж-
даните, поведението му на обществени места и т. п.

Личният бнт па човека с хиляди нишки е свързан 
с бита и интересите на другите хора, па обществото 
като цяло. Поради това обществото е изработило нз- 
вестнн правила па поведение, спазването па които е 
важно нравствено задължение на всеки човек.

Поведението на човека в личния живот е показа-
тел доколко той е усвоил нравствените пормп и докол-
ко тези норми са се превърнали в негова собствена при-
рода, в лична потребност. По начина, по който човек 
се отнася към близките сн, може да се съди за негова-
та обща култура.

Семейството е възникнало но време па разпадане-
то иа първобитното общество. То е обществен инсти-
тут, който осигурява продължаването на рода и въз-
питанието на децата.

Ролята па брака и семейството в живота иа обще-
ството, техните исторически форми и съотпетствуващнте 
на тях нравствени изисквания към човека се определят 
от икономическия строй, от цялата съвкупност па обще-
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стесните отношения, а също така н от степента на раз*  
вптис на човешката цивилизация н култура като цяло.

В условията па класовото общество основа па 
семейството представлява частната собственост. Бра*  
кът по сметка е масово явление, особено в капитали-
стическото общество, където всичко е сведено до грубия 
материален интерес. Класовото общество руши нрав-
ствената основа па семейството — любовта. То оправ-
дава такова аитпхумапно явление, като проституцията.

С победата п утвърждаването па социализма се 
извършва дълбок преврат н в семенните отношения. Те 
постепенно се освобождават от веригите па частната 
собственост. Основен мотив и нравствена основа, коя-
то свързва хората в семейството при социализма, е 
любовта. Колкото по-дълбока н чиста е тази любов, 
толкова по-здрави са основите на социалистическото се-
мейство, по-успешно се възпитават децата. Поради това 
социалистическото общество признава за нравствено 
онова семейство, което се основава върху любовта н 
уважението между неговите членове. През низшата фа-
за на комунизма в семейно-битовите отношения се за-
пазват известни отживелици от миналото.

Основно условие за здравината на семейството е 
взаимното уважение между съпрузите, между родите-
лите и децата. Там, където такова уважение пе съще-
ствува, семейството неизбежно се руши. В родителя, 
съпруга, детето, брата плн сестрата всеки трябва да 
вижда преди всичко човека, чисто достойнство е длъ-
жен да уважава, за да съществува здрав, творчески 
колектив.

Изключително, първостепенно значение за здрави-
ната па семейството нма уважението към жената-майка. 
Старото общество беше изградено върху неравнопра-
вното между мъжа н жената. В повечето случаи жена-
та в миналото беше „домашна робння“, закрепостена 
към кухнята, работата в която Ленин нарича „най- 
тежката, най-чсрната1(най-загьпяващата човека**.  Като 
унищожи частната собственост върху средствата за 
производство н въвлича масово жената в общественото 
производство, социализмът създава предпоставки за 
пълното ликвидиране па домашното робство. »Голяма 
роля за разкрепостяването па жената има непрекъсна-
тото улесняване на домашния бит — разширяването на 
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мрежата от заведения за обществено хранене, за раз-
лични битови услуги и др. Десетият конгрес па Бъл-
гарската комунистическа партия постави задачата в 
непродължителен срок да се реши въпросът за изграж-
дането па необходимите детски заведения, както н да 
се ускори изграждането па домове п клубове за мла-
дежко творчество, пионерски домове п извънучилищни 
учреждения, спортни площадки, стадиони, залн, басей-
ни, туристически хижи и бази. Това ще бъде един от 
Факторите за решаване па народностната проблема па 

ългария — увеличаването па раждаемостта.
При съвременните условия, когато домашното сто-

панство все още играе значителна роля в бита на тру-
дещите се, уважението към жената изисква от всички 
членове па семейството пан-актпвно да участвуват в 
домашната работа. Необходимо е без остатък да се 
преодолее неправилното разбиране, че приготвянето па 
храната, грижата за*  чистотата в жилището е „женска 
работа", под достойнството на мъжа. Комунистичес-
кият морал решително осъжда такова високомерно пре-
небрежително отношение към домашния труд. Разбира 
се, пълното участие в домашната работа не изключва 
разумното разделение иа труда между отделните чле-
нове на семейството. И най-малките деца трябва да по-
лучават определен, съответствуващ на техните вп»з.мож- 
ности, дял от домакинския труд. Главното е всеки да 
гледа на домашния труд като па свое задължение, като 
на практически израз иа уважението към жената-майка. 
Тогава лесно може да се определи мястото на всеки.

Възпитанието на децата

Едно от основните нравствени задължения в семейст-
вото е възпитанието на децата. Това задължение има 
нравствен характер, защото то изразява отношението 
на човека към обществото, което е жизнено заинтере-
совано от възпитанието на подрастващото поколение. 
От това в решаваща стенен зависи как ще се развиват, 
какви нравствени качества ще придобият подраства-
щите поколения.

Семейството е първата п най-важна среда, в която 
човек изгражда елементарните основи па своя миро-
глед и морал. Мирогледът и моралът на децата в се-
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мейството се формират под влияние преди вснчко на 
личния пример на родителите. Детският разум възпри-
ема до пай-малки подробности манталитета, нравстве-
ните убеждения, навиците, традициите на родителите. 
Поради това родителите са длъжни внимателно да 
преценяват всяка споя стъпка, всяко свое действие пре-
ди всичко с оглед на влиянието, което то оказва върху 
духовното, нравственото н интелектуалното развитие на 
децата.

Възпитанието па децата от най-ранна възраст про-
тича под влияние иа труда. Добросъвестното отноше-
ние към труда е първото и най-ценно качество, което 
родителите са длъжни да развият у своите деца. Онези 
родители, конто не полагат грижи за трудовото въз-
питание па своите деца, конто от „много любов“ осво-
бождават децата си от всякакъв труд, от всякакво 
физическо усилие, нанасят непоправими вреди на тяхно-
то възпитание. Социализмът е общество па трудови хо-
ра и то няма да търпи безделниците, готовапцпте, мър-
зеливците. Истинската родителска любов трябна да се 
прояви в постоянната взискателност, в създаването у 
децата на трайни навици за общественополезен труд. 
Да възпитат достойни строители па комунизма — та-
къв е най-внешнят нравствен дълг на родителите.

Битът и семейството в развитото социалистическо 
общество и при комунизма

В процеса иа изграждане на развито социалистическо 
общество ще се затвърдят и развият просрееивните за- 
Konosiepmi тенденции в битовите и семейните отноше- 
п)Ы. появили се слод победата на социалистическата 
революция. „Семейството — се подчертава в Програ-
мата на Българската комунистическа партия — все 
повече ще се освобождава от свойствените на миналото 
елементи па материална зависимост, ще укрепва върху 
основата на общи духовни интереси. Функциите иа се-
мейството във възпитанието па децата ще сс свързват 
още по-тяспо с нарастващите грижи на обществото за 
отглеждането и възпитанието на децата. Това ще дава 
възможност за по-актнвпо участие на членовете иа се-
мейството в различните сектори на общественополе-
зен труд.**
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Обективни н субективни предпоставки за по-ната-- 
тъшнп прогресивни изменения в семейството и бита 
създава всестранното материално и духовно развитие 
на обществото и личността.

Битът н семейството ще придобият най-висша соци-
ална изява в комунистическото общество. Домашният 
бнт ще се промени коренно, ще се създадат най-благо-
приятни условия за живот и развитие па личността. Ще 
се утвърдят и развият нравствените основи на семейст-
вото, ще нарасне неговата роля в живота па съпрузи-*  
те h  децата.

Въпроса:

1. Кон са характерните черти в бита на съвременното българско 
семейство? Какъв е вашият идеал за семейството?

2. Кон са принципите на нравственото възпитание па децата?

МИСЛИ ЗА СЕМЕЙСТВОТО И БИТА

Никой нс е принуден да сключва брак, но всеки е длъжен да се 
подчинява на законите на брака.

К. Маркс

Ние вечно ще прославяме жената, чисто име е Afodro.
М. Джалил

До каква степен е освободена жената —* това е естествено 
мерило за всяко освобождение.

Ш. Фирие

Маниерите но човека са огледало. в коего се отразява него-
вият характер.

И. В. Гьоте

ЛИЧНОСТТА ПРИ СОЦИАЛИЗМА В БОРБА ПРОТИВ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ДИВЕРСИЯ НА ИМПЕРИАЛИЗМА

СеминарI
Значение на проблема. Живеем в епоха на велики ре-
волюционни преобразования. Руши сс старият, отжнпял 
времето сн строй — капитализмът, ражда се и укрепва 
новото, социалистическото общество. Борбата между ка- 
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пптализма н социализма изпълва съдържанието на 
съвременната епоха.

В центъра на идеологическата борба между каши 
талпзма н социализма с човекът. Идеолозите на импе-
риализма с всевъзможни средства и методи се опит-
ват да деморализират човешката личност, да я подчинят 
па своите интереси и цели. Съставна част от глобална-
та стратегия па империализма са атаките против лич-
ността в социалистическото общество.

Същност и цел на идеологическата диверсия на им-
периализма. С победата иа социалистическата револю-
ция — отначало в Русия, а след това н в редица стра-
ни иа Азия и Европа, империализмът престана да бъде 
единствена и всеобхватна система. Изправен пред ги-
бел, империализмът се стреми да спре революционно- 
преобразователния процес в света, да възстанови загу-
бените си позиции. Но докато в миналото нмпсриалпс- 
тпте направо призоваваха да се унищожат социалис-
тическите режими, сега са принудени да лавират, да 
използуват подмолпп средства и обходни пътища в 
своята борба против силите иа прогреса. Империалис- 
тнте оставиха на заден план фронталните атаки срещу 
социализма, призивите за насилственото му сваляне и 
поставиха на преден план дълбоките обходни манев-
ри. Така се родиха концепциите за „тихата1" контраре- 
волюцпя, за „либерализацията“ иа социализма, за „еро-
зията“, „размекването“ иа социалистическия строи 
и „мирното му поглъщане“ от капитализма. Без да 
престава да се готви за тотална воЛпа против страни-
те от социалистическата общност, империализмът си 
е поставил стратегическата задача да създаде вътреш-
ни ндейно-политическп предпоставки за промяна иа 
обществено-политическата организация и социалната 
структура на социалистическите страни.

Обект иа идеологическа диверсия са всички основ-
ни страни и процеси в социалистическото общество. А 
именно:

В областта на икономиката. Като признават, че со-
циализмът осигурява по-бързо развитие на производи-
телните сили, идеолозите на империализма се опитват 
да докажат, че напредналите капиталистически страни 
имат техническо и технологическо превъзходство пред 
социалистическите страни. Те старателно заобикалят 
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факта, че в социалистическите страни и преди всичко в 
СССР са създадени всички условия и предпоставки за 
ускорено развитие на паукатй и техниката, а следова-
телно и за изпреварване иа капитализма в решаващата 
област — икономиката.

В областта на производствените и социално-класо-
вите отношения. Идеолозите на империализма се стре-
мят да заличат качествената разлика между капита-
лизма и социализма в тази насока. Те внушават, че и 
при социализма има експлоатация па човек от човека 
и дори „експлоататорски класи“. За целта се използу-
ват различни ревизионистичсски и реформистки концеп-
ции и се спекулира с имуществените различия през 
низшата фаза на комунистическото общество.

В областта на политиката. Усилията тук са насоче-
ни предимно да представят социалистическия строй ка-
то недемократичен, тоталитарен и особено да дискре-
дитират ръководната роля на работническата класа к 
па Комунистическата партия.

Буржоазни спекулации против личността 
в социалистическото общество

Идеолозите па империализма сс опитват да изопачат 
марксистко-ленинското учение за личността н да пред-
ставят в невярна, лъжлива светлина положението па 
човека в социалистическото общество.

Едип от най-коварпнте похвати на буржоазните 
идеолози е опитът нм да противопоставят младия па 
зрелия Маркс» като спекулират с понятието „отчужде-
ние“. Наистина Маркс в ранните си произведения гово-
ри за отчуждение, но влага в него коренно различно 
в сравнение с Хегсл и Фейербах съдържание. Според 
Маркс отчуждението на човека не произтича от „неиз-
менната“ човешка природа, от пспхо-фнзнологнчсското 
устройство па хората, ннто е рожба на някакъв дух или 
съдба, а е резултат от обществената дейност на кон-
кретните хора в определени исторически условия. От-
чуждението е плод иа класовото общество, където про-
дуктът па труда не принадлежи па работника, а му 
противостои като чужда сила. С унищожаването на отно-
шенията па експлоатация н потисничество в резултат на 

4M



победата на социалистическата революция изчезва и 
явлението отчуждение.

Буржоазията спекулира с личността при социализ-
ма, като свежда нейната същност само към индивидуал-
ното антропологическо съществуване, докато социална-
та функция на човека се представя като нещо външно, 
разрушително по отношение па истинската същност па 
човека. Непаучпостта па подобни възгледи ясно изпък-
ва, като се разкрие социалната обусловеност па лич-
ността (спомнете си „Общество н личност“).

Една от тезите, конто буржоазията широко разпро-
странява, е тази, че марксизмът уж отричал свободата 
н отговорността на човека, защото той изхождал от 
предпоставката, че действията па човека са детерми-
нирани.

Наистина марксизмът-лепнпнзмът отрича възгледи-
те за абсолютна свобода на личността, разкрива детер- 
мнпнраността на нейното поведение п съзнание от 
обективните обществени условия. Марксисткият детер- 
мниизъм, както изтъква още Лепни, като отхвърля 
глупавата басня за свободата на волята, „съвсем не 
унищожава пито разума, пито съвестта па човека, нито 
оценката на неговите действия“. Реалната свобода е 
възможна и мислима в общество, освободено от експлоа-
тация и подтисничество.

Социалистическата демокрация създава неизмери-
мо по-широки, качествено нови предпоставки и условия 
за свободна изява на личността. Социалистическият 
строй осигурява материални условия за пълноценно уча*  
стне на трудещите се в управлението па социалните 
процеси. В развитото социалистическо общество демо-
кратизмът достига много висока степен па разв1гтие.

Една от характерните особености на идеологическа-
та диверсия па империализма е диференцираното отно-
шение към различните слоеве на социалистическото об-
щество. Стратезите па идеологическата война сс стремят 
с фалшификации и полупризнания да възбудят интере-
са па интелигенцията към буржоазиите концепции за 
изкуството, науката и културата, да и внушат идеите 
за обществена дезангажирапост н бягство от социал-
ните проблеми.

Обект на непрестанни идеологически спекулации е 
младежта в социалистическите страни. Буржоазията се 
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стреми да откъсне н противопостави младото поколение 
па социализма, да формира в него чувство па прекло-
нение пред Запада, да омаловажи пред него ценности-
те, конто са характерни за социалистическия начин на 
живот. В тази своя коварна дейност империализмът раз-
чита па особеностите иа младежката душевност, на лип-
сата па политически опит.

В социалистическото общество няма п не може да 
нма социална база за конфликт между поколенията. 
Младежта, както и по-старите поколения, са кръвно за-
интересовани социализмът да се развива и да преуспява, 
да се обогатява материално н духовно новото общество, 
да изявява своите предимства н възможности. Със своя-
та правилна политика Българската комунистическа пар-
тия създава условия за единство и еднопосочност на 
действията па всички поколения строители на социализ-
ма. В Програмата на Българската комунистическа пар-
тия, приета на Десетия конгрес, се казва: „В изгражда-
нето па социалистическото общество участвуват няколко 
поколения — звена от живата верига на човешкия про-
грес. Партията и занапред ще съчетава техните общи н 
специфични интереси, ще насочва техните сили и воля за 
хармонично и бързо развитие иа социализма/ Конкре-
тен израз на този подход представляват тезиенте за ра-
ботата с младежта и Комсомола. Те стоят в основата па 
дейността за всестранно задоволяване интересите па бъл-
гарската младеж — втйторжеиня строител на развитото 
социалистическо общество.

Младежта в социалистическото общество трябва пе 
само, да не се поддава па идеологическото влияние на 
империализма, но и да бъде активен борец срещу идео-
логическата диверсия, да разобличава антихумапната 
същност на буржоазната идеология и политика. Това е 
нейното основно задължение, произтичащо от историче-
ската отговорност на младежта за съдбата па социали-
зма H революцията.

Идеологическата работа па съвременния етап

Идеологическият фронт е един от най-острите участъци 
иа класовата борба. Поради това Българската комуни-
стическа партия отдава голямо, първостепенно значение 
па идеологическата работа, полага непрестанни грижп за 
нейното подобряване и усъвършепсгвуване.
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Програмата на Българската комунистическа партия 
поставя следните главни задачи пред идеологическата 
работа на съвременния етап:

— страстно h  убедително да разпространява велики-
те плен на Маркс, Енгелс и Ленин, да гп вкорепява като 
цялостен мироглед па венчкн труженици, на целия народ;

— пламенно и аргументирано да убеждава трудещи-
те се в дълбоката правда на политиката на партията и 
я превръща в тяхно кръвно дело, да гп прави съзнателни 
борци за нейното претворяване в живота;

— да дава отговор на ковше проблеми, пораждани 
от развитието па науката и обществената практика; да 
конкретизира и обогатява, творчески да развива идеите 
па марксизма-ленинизма и да осветлява бъдещето;

— настъпателно да воюва против буржоазната идео-
логия, против десния и „левия“ опортюиизъм, да пази 
чистотата на марксистко-ленинското учение.

Характерна особеност па подхода па партията към 
тези задачи е, че се базира на научнообоснована стра-
тегия, която е разработена в тясна връзка със задачите 
па изграждането на развито социалистическо общество 
и на борбата против идеологическата диверсия па импе-
риализма.

Като анализира състоянието па идеологическата ра-
бота, Десетият конгрес па партията постави голямата за-
дача да се осъществи докрай преустройството на идео-
логическия фронт, да се измени подходът във възпита-
телната дейност, като се отчита по-пълно въздействието 
на обществената среда; да се свърже плътно идеологи-
ческата работа с проблемите, които животът всекидневно 
поставя пред партията п страната; ла се прилагат съвре-
менни високоефективни методи в организацията и упра-
влението па идеологическия процес. Всяка страна па та-
зи задача може и следва да бъде предмет па относително 
самостоятелен анализ, което ще даде възможност успеш-
но да се решава задачата в нейната цялост.

Главното предназначение на идейно-възпитателната 
работа е да събира, обработва н пренася в обекта, т. е. 
в народа или в отделни негови слоеве, идеологическа п 
политическа информация. Пред средствата за масова ин-
формация il пропаганда Програмата па партията поста-
вя задачата „да осигуряват навременна, точна и пълно- 
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ценна информация; да се повишава идейното, естетиче-
ското и творческото равнище на тяхната дейност“.

От научна гледна точка важни условия за нормална 
протичане иа идеологическия процес са оперативността 
и навременността на информацията. Политическите п иде-
ологическите потребности иа съвременния човек са твърде 
големи. Той се стреми да получи достоверна информация 
още в хода или непосредствено след даденото събитие. 
Съвременните средства за информация му дават възмож-
ност за това. При това положение извънредно важно с как 
и кой ще информира, ще задоволи интереса на общество-
то или па отделния гражданин. Острата идеологическа 
борба, която се води между капитализма и социализма, 
придава па този въпрос голямо политическо значение.

Важно място в информационното взаимоотношение 
между субекта и обекта па идейно-възпнтателната рабо-
та заема т. нар. обратна връзка. В случая става дума за 
информация, която осведомява за отношението па тру-
дещите се към идеологическата информация, разпростра-
нявана от съответните учреждения и институти. Събира-
нето и анализирането па обратната информация в идео-
логическата област дава възможност да се съди за 
ефективността па идеологическата работа, да сс преце-
няват възможностите иа различните идеологически сред-
ства, да се откриват недостатъците в съдържанието и 
формите на пропагандата, да се вземат мерки за ней-
ното подобряване.

Едип от каналите на обратната връзка е общест-
веното мнение. То дава информация за реакцията па 
повседневного съзнание па обществото, или па отдел-
ни социални слоеве па промените в социалния живот. 
По пего в определена стенен може да се съди за ефек-
тивността па идеологическата работа.

Управлението па идеологическия процес с сложна 
и многостранна дейност, която се извършва пол ръко-
водството на партията. Като висш политически ръко-
водител на народа партията определя съдържанието, 
насоките и формите па идеологическата работа па 
различните учреждения п институти и осъществява не-
обходимата контролна к превантивна дейност, обсъжда 
и решава назрелите проблеми, свързани с организа-
цията и усъвършепствувапето па ндеипо-възпитателпа- 
та работа.
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БКП - ВСЕПРИЗНАТ РЪКОВОДИТЕЛ
НА НАРОДА В БОРБАТА ЗА ПОБЕДАТА
НА СОЦИАЛИЗМА И КОМУНИЗМА В НРБ

БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ — БОЕВИ 
АВАНГАРД НА РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА И ВСЕПРИЗНАТ 
РЪКОВОДИТЕЛ НА НАРОДА

Изграждането на социализма и комунизма е законо-
мерен, съзнателно направляван от комунистическата 
партия процес. Историческият опит убедително показ-
ва, че работническата класа, която е призвана да прео-
бразува обществото па комунистически основи, пе мо-
же да изпълни своята мисия, ако не сс създаде, укреп-
не il възмъжее политическият авангард на класата и 
народа — комунистическата партия. Завоеванията па 
социализма в България са неразривно свързани с Бъл-
гарската комунистическа партия, с нейната способност 
научно да осветлява общественото развитие, да моби-
лизира и ръководи трудещите се в борбата за социа-
лизъм к комунизъм.

Ръководната роля на партията — обективна 
потребност

Ръководната роли на комунистическата партия в рево-
люционното движение и в строителството на социа-
лизма н комунизма с един от основните принципи на 
марксизма-ленинизма. „Отричането нлн подценяването 
на ръководната роля па партията — се подчертава в 
Програмата па БКП — неизбежно води до отстъпле-
ние от класово-партийните позиции, до прояви на ап- 
тисоцналнстнчсска стихия, уврежда пародиите интере-
си, създава заплаха за деформация на социалистиче-
ския строй и реставрация па капитализма.** Събитията 
в Чехословакия, където през 1968 г. ревизиоинстнте 
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временно бяха взели връх в партията, потвърждават 
тази истина.

Обективната необходимост да се изгради револю-
ционна, въоръжена с научна пролетарска теория, пар-
тия на работническата класа се корени в диалектиката 
на историческия процес, в своеобразието иа прояв-
ление на обективните закономерности. С утвърждава-
нето на капитализма като обществен строй и изостря-
нето на неговите антагонистични противоречия неиз-
бежно възниква работническо движение. По стихиен 
път работниците могат да стигнат, и-те действително 
стигат, до убеждението да се организират в съюзи и 
да водят борба с господарите за подобряване иа ико-
номическото сн положение. Но стихийно, без помощта 
па партията, работниците ие са в състояние да опре-
делят вярно крайните цели на революционното движе-
ние, да изработят научнообоснована стратегия и так-
тика в борбата. Научният социализъм е висш синтез и 
по-нататъшно развитие на иай-велнкнте постижения на 
човешкото знание. Поради това, за да бъде създаден 
той н за да се разпространи сред иай-шнроките слоеве 
на работническата класа н трудещите се маси, е не-
обходима търпелива и упорита теоретическа, политиче-
ска и идеологическа работа па авангарда иа пролета-
риата.

На работническата класа п всички трудещи се про-
тивостои голяма организирана сила — буржоазията. Тя 
нма свои политически организации, в нейни ръце е дър-
жавната власт. За да се сломи гази сила, да се осигу-
ри победата на социалистическата революция, е необ-
ходима мощна, здраво споена, единна организация па 
иролетарскнте сили. Марксизмът-ленинизмът доказа, а 
практиката па революционната борба потвърди, че 
най-снлиото оръжие, с което разполага пролетариатът, 
е неговата политическа организация. „Дайте пи орга-
низация от революционери — пише В. И. Ленин още 
през 1902 г. — и ние ще преобърнем Русия."

комунистическата партия като авангард па работ-
ническата класа е исторически необходима не само в 
борбата против капитализма, но и в строителството на 
социализма и комунизма. Победата па социалистиче-
ската революция изправя трудещите се пред пови, още 
по-сложпн задачи: да се сломи съпротивата иа събо- 
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рената от власт буржоазия, да се преобразуват об*  
ществепите отношения, да се обнови духовният живот на 
обществото, да се нзградн развита матерна лно-техннче- 
ска база на новото общество.

Главно оръдие за изграждането на социализма е 
диктатурата на пролетариата. В системата иа дикта-
турата на пролетариата влизат: органите на държа-
вата, политическите организации па трудещите ce 
(профсъюзи, кооперативни обединения, младежки орга-
низации и др.). Ръководна сила в тази система е 
марксистко-ленинската партия на работническата кла-
са. На основата на марксистко-ленинската теория пар-
тията определя задачите и целите в социалистическото 
строителство. Тя организира, вдъхновява и възпитава 
народа в духа на социализма н комунизма.

В условията па социализма социалната основа па 
партията се разширява. Партията разработва генерал*  
пата линия, политиката па социалистическото строител*  
ство, определя главните насоки па развитие на нконо*  
мнката, обществените отношения и културата; па по-
добряване жизненото равнище па народа; па външната 
политика па страната. Ръководната роля на партията 
не може*  да се ограничи в една или в няколко области 
на социалния живот. Партията има задължението да 
обхваща комплексно социалните явления п процеси, да 
синхронизира дейността на субективния фактор във 
всички социални .сфери. Чрез дейността на партията се 
регулират пе само отделните социални процеси, но н 
взаимовръзките в обществената система, осигурява се 
нейното оптимално функциониране и развитие.

В социалистическото общество се преодоляват ан*  
тагопистпческите противоречия. Съставляващите го со-
циални групи — работници, сслянн-кооператорн и на-
родна интелигенция, имат еднакви основни интереси. 
Но те се различават по степента на своето социално- 
политическо развитие. Работническата класа н в усло-
вията па социализма остава нан-прогресивната класа, 
свързана с перспективните отрасли па производството 
и техническия прогрес. Тя е най-дълбоко заинтересо-
вана от осъществяването па крайните цели на комуни-
стическата партия. Затова п при социализма партията 
е партия предимно на работническата класа. Същевре-
менно се извършва процес па разширяване на нейната 
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социална база» пробива си път тенденцията за превръ« 
щаието и в партия па целия народ.

В процеса на развитието на социалистическото об-
щество възникват един нлн други противоречия, нами-
рат място отрицателни тенденции, със съществуването 
иа които е свързана дейността па някои слоеве от об-
ществото. При това положение изпъква необходимост-
та от съществуването на организация на най-съзнатсл- 
иата част от трудещите се, основната дейност на която 
да е насочена към системна работа за осъществява-
не на научно обоснованите концепции, програми п пла-
нове, към осигуряване на оптимално решение па проб-
лемите на социалистическото строителство. Такава орга-
низация може да бъде само комунистическата партия.

Идеята за ръководната роля на партията в борба-
та за победата над капитализма и за изграждането на 
социализма е основен, внеш принцип па марксизма-ле-
нинизма. Обосноваността н плодотворността па тази 
идея е потвърдена от целия ход на световното револю-
ционно движение и социалистическото строителство. 
Като висша форма на класова организация на работ-
ническата класа, социален носител па марксистко-ле-
нинската идеология и най-последователеи борец за де-
лото на комунизма, комунистическата партия обеди-
нява и ръководи трудещите се, вдъхновява ги за труд 
и борба.

От Бузлуджа до наши дни

Величието н действената сила на маркснстко-лснинеко- 
то учение за партията намери пълно потвърждение в 
историческия път иа Българската комунистическа пар-
тия. Основана през 1891 г. от Димитър Благоев, пар-
тията на. българските революционни марксисти в люти 
битки против класовия враг н опортюпнзма се утвърди 
като боеви авангард иа работническата класа. Още в 
своята първа програма, приета па Бузлуджанскпя кон-
грес, партията високо н гордо заяви, чс тя е партия иа 
работническата класа, която има историческата мисия 
да освободи нашето общество от капиталистическо роб-
ство и да осъществи „социалистическите наредби у пас“.

„Класа против класа“ — такъв беше воннетвува- 
щият ръководен принцип па Димитър Благоев и него*  
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впте съратници. Тези именно ясни класови позиции, та*  
зн класова непримиримост към буржоазията и нейните 
оръдия в работническото движение позволиха на Дими*  
тър Благоев и тесните социалисти да извършат герои*  
чеп исторически подвиг: да изградят, да запазят н да 
укрепят пролетарската партия в една дребнобуржоаз*  
на страна с малобройна работническа класа.

Колкото повече се изостряха класовите противоре-
чия в България и колкото повече се развиваше партия-
та на българските революционни марксисти, толкова 
повече растеше йонното влияние сред работническата 
класа и трудещите се в село. Преминала през огъня на 
Септемврийското въстание, превъоръжнла се с идеите 
па ленинизма, Българската комунистическа партия в 
годините между Първата и Втората световни войни 
окончателно се утвърди като единствен ръководител иа 
работническата класа, пусна дълбоки корени и всред 
селячеството. Под нейно ръководство беше изграден 
единен фронт, а в годините на войната се разгърна ма-
сово партизанско движение.*  Всичко това подготви пой-
ната велика победа па Девети септември 1944 г.

В своя осемдесетгодшиеп исторически път Българ-
ската комунистическа партия формира в себе сн ярки 
добродетели, конто и завоюваха пълно доверие сред 
парода и голям международен авторитет. Най-внсша 
пейка добродетел е марксистко-ленинската й принципи- 
алност, способността н творчески да прилага марк-
систко-ленинското учение към специфичните условия в 
страната, непримиримостта н към всякакъв ревнзиопн- 
зъм и опортюннзъм.

Още от своето създаване Българската комунистиче-
ска партия е революционна марксистка партия иа ра-
ботническата класа. Тя неотстъпно отстояваше споя 
класов характер, бореше се против „общоделството“ н 
другите отклонения от марксизма, против съглашател-
ството с буржоазията. Това н позволи да доведе вели-
кото пролетарско дело до победен край, да осигури тър. 
жеството па социализма в България.

Една от основните добродетели на Българската 
комунистическа партия е тази, че тя е дълбоко интер- 
нацноналнстпческа и същевременно истински патрио-
тична. Като съчетава органически патриотизма п ин-
тернационализма, тя е-D състояние да изпълнява своя 
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дълг пред международната работническа класа н бъл-
гарския народ, да внася своя принос в укрепването на 
световния социализъм.

В годините на социалистическото строителство не-
прекъснато растеше влиянието на партията сред наро-
да. Тя обедини в своите редове стотици хиляди челни 
представители па работническата класа, селяните-коо-
ператори h народната интелигенция. По такъв начин 
тя стана всепризнат ръководител на народа, негов вдъх-
новен организатор и възпитател.. Сега тя наброява над 
700 000 членове, обединени в повече от 24 000 първич-
ни организации. Всеки девети пълнолетен гражданин у 
нас е пряко свързан с партията не само идейно, но и 
организационно. Работниците съставляват 40 па сто от 
всички партийни членове и близо 50 на сто от младите 
комунисти, селяните-кооператори — 26 на сто, служе-
щите — 28 на сто. Близо три четвърти от приетите в 
партията между Деветия и Десетия конгрес са мла-
дежи, предимно комсомолци. Качественият състав от-
разява линията на партията за засилване на работни-
ческото ядро, за съчетаване иа всички поколения и 
отряди на трудещите се..

БКП — верен отряд на международното 
комунистическо движение

Комунистическото движение по своята природа е ин-
тернационално. В единодействието, съгласуваността н 
взаимопомощта е неговата сила.

Още със своето възникване партията на българ-
ските революционни марксисти гледаше па себе си ка-
то на неделима „част от всесветската социална демо-
крация'*,  високо държеше знамето на пролетарския 
интернационализъм. Израз па нейния интернационали-
зъм бе ярко изразената солидарност с руските работ-
ници J.M селяни по врСкме иа Първата руска революция, 
борбатй н против грабнтелските войни, за мнр и брат-
ство между народите. По време на Първата световна 
война партията смело се обяви против милитаризма и 
шовинизма. Тя посрещна с възторг Великата октом-
врийска социалистическа революция, защити п подкре-
пи нейното епохално дело. Начело с Димитър Благоев 
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тя етапа една от партинте-съоснователкн па Комуни-
стическия интернационал.

Със създаването па първата социалистическа дър-
жава — Съветския съюз, пробен камък на интернацио-
нализма стана отношението към страната на Съветите. 
Българската комунистическа партия смело и безком-
промисно защищаваше делото па руските работници и 
селяни, широко популяризираше успехите на социали-
стическото строителство в СССР, изучаваше опита на 
КПСС в революционната борба. Това имаше огромно, 
решаващо значение за развитието на БКП, за нейното 
превръщане в боеви авангард на работническата кла-
са, за нейната победа пад класовия враг.

ß съвременните условия ярко изпъква плодотвор- 
ността на интерпациоиалнстическата линия и политика 
па Българската комунистическа партия. Тя е в челни-
те редици па борбата против ревизионизма и опортю*  
ннзма, против разколннците в редовете на световното 
комунистическо и работническо движение. БКП взе ак-
тивно участие в международните съвещания на комуни-
стическите и работническите партии през 1957, 1960 н 
1969 г. и със своята конструктивна линии спомогна да 
се укрепи единството на световното комунистическо 
движение. Прннцнпналната линия  п политика па БКП, 
пейката вярност към марксизма-ленинизма н пролетар-
ският интернационализъм и спечелиха голям междуна-
роден авторитет и влияние. Висока оценка на дейност-
та па БКП дадоха представителите на 81 комунисти-
чески, работнически, социалистически п национално- 
демократически партии h движения, взели участие в 
нейния Десети конгрес.

В условията на социалистическото строителство 
Българската комунистическа партия непрестанно из-
ползува световноисторическия опит па КПСС. Както се 
подчертава в Програмата на БКП, българският опит 
потвърждава световноисторическото значение на съвет-
ския пример, всеобщата валидност па основните зако-
номерности па прехода от капитализма към социализ-
ма и на изграждането на новото общество. БКП про-
вежда курс на всестранно сближаване на НРБ със 
СССР, на задълбочаване на социалистическата инте-
грация в рамките па Съвета за икономическа взаимо-
помощ.
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Въпроси ■ задачи:

1. Кон са главянге основания да бъде разглеждана ръководната 
роля па комунистическата партия като обективна потребност на 
обществения прогрес в наше време?

2. Въз основа на познанията сн по история на България дайте яр-
ки примери за това как партията на българските революционни 
марксисти е защищавала и изразявала интересите и стремежите 
па работническата класа.

3. В какво конкретно сс изразява ннтернацноналпстлчесхата линия 
на БКП в съвременните условия?

РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА ПАРТИЯТА В ЕТАПА НА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗВИТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО

Признаването на обективната потребност от политиче-
ско ръководство па трудещите се на всички етапи на 
борбата за социализъм н комунизъм не изключва, а 
предполага разкриването на конкретните намерения и 
форми на ръководната роля на партията през отделни-
те етапи. Нека разгледаме измененията, конто настъп-
ват в работата на партията в етапа на изграждане па 
развито социалистическо общество.

Нови изисквания в етапа на зрелия социализъм

Народна република България през последните години 
навлезе в нов етап от своето развитие “■ етапа на из-
граждане на развито (зряло) социалистическо общест-
во. Както е казано и в новата Програма па партията, 
утвърдена от Десетия конгрес па БКП, зрялото социа-
листическо общество с нап-внеок и завършващ етап в 
развитието па първата фаза па комунистическата об-
ществена формация — социализма. Поради всичко то-
ва разглежданият етап нма много важно значение ка-
то свързващо звено между низшата н висшата фаза 
на комунизма.

В новата Програма на партията е обоснован и раз-
вит тенисът, че етапът на изграждане па развито со-
циалистическо общество се характеризира с още по- 
голямо нарастване па ролята н значението на комуни-
стическата партия като ръководна н направляваща 
сила. Главните вътрешни фактори и причини, конто 
обуславят това нарастване, могат да бъдат система-
тизирани по следния начин:
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— увеличават се задачите и сложността на социа-
листическото строителство;

— ускоряват се социалните изменения под въздей-
ствието на бурно развиващата се научно-техническа 
революция;

— усложняват се обществените отношения н се из-
дига ролята на системата па социално управление във 
функционирането на цялата обществена система;

— засилва се творческата активност на масите н 
се развива социалистическата демокрация;

— нараства значението ка теорията на научния 
комунизъм, на теорията н науката изобщо.

Наред с вътрешните действуват н външни фактори 
и причини, които водят до закономерно нарастване на 
ръководната роля на партията в социалистическото 
строителство. Успешното ръководене на социалистическо-
то строителство във всяка страна поотделно и в световна-
та социалистическа система като цяло се диктува от ин-
тернационалната отговорпбст на комунистическите пар-
тии и е един от факторите, под въздействието на конто се 
умножават силите па международния социализъм.

Партията — решаваща идейна н организационна сила

От мястото и ролята на партията като ръководна сила 
в соцпа.-щстическото строителство произтичат две глав-
ни нейни задължения — първо, да бъде решаваща 
идейна сила, способна да осветлява теоретически разви-
тието на обществото, и второ — да организира, мобили-
зира и вдъхновява трудещите се за активно участие 
в борбата за изграждане па социализма и комушТЬмл. 
Тези две страни от нейната политическа дейност са не-
разривно свързани една с друга. Научно-тсорети’1свка- 
та разработка на проблемите на развитието па обще-
ството изявява своя социален смисъл и значение то-
гава. когато се последва от системна, целенасочена 
организаторска работа за реализация на теоретическите 
изводи h обобщения. Тази обективна взаимовръзка 
стоп в основата’ на принципа за единство на идеологи-
ческата и организационната работа на партията.

Идейната функция па партията при социализма 
включва определена система от теоретнко-пдеологически 
дейности. С тяхна помощ научно се рпрсдслят нсторн- 
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ческнте цели н задачи па партията през различните 
етапи иа прехода от класовоантагоннстичпото към ко-
мунистическото общество, осигурява се разработката 
на основните въпроси па работата па партията в раз-
личните соцпалпп сфери и дейности, пропагандата па 
маркспзма:лешпшзма и па политиката на партията. В 
структурата па тази функция могат да се посочат след-
ните основни страни:

Първо. Върху основата па всестранен обективен 
анализ па социалния организъм, па степента иа разви-
тие па обществените отношения н иа другите компо-
ненти па обществото партията определя етапа на раз-
витие- на обществото н мястото на този етап в общия 
процес па изграждане па комунистическата обществена 
формация. Това дава възможност правилно да се по-
ставят задачите прел обществото като цяло и в отдел-
ните области па живота.

Второ. С изработването па политическата линия се 
създават предпоставки за научно обоснована и целена-
сочена практическа дейност. Тази дейност може да бъ-
де ефективна само тогава, когато обхване милионите 
хора, когато сс превърне в дълбокоосъзнат мотив на 
социално поведение на отделните членове па общест-
вото. Затова идейната функция на партията включва 
наред с изтъкнатото по-горе и широката пропаганда 
па партийната линия п политика, на задачите, конто 
партията и социалистическата държава поставят. Ръ-
ководно значение тук има Марксовата мисъл, че идеи-
те се превръщат d материална сила, когато овладеят 
масите.

За да се изяви с пълна сила ролята па партията в 
научното управление на обществото, безусловно е не-
обходимо под нейно ръководство да се организира из-
пълнението па програмата па партията н на произтича-
щите от нея управленчески решения. Ревпзионнстпче- 
ският В1>зглед, който ограничава ролята па партията са-
мо до това — да бъде идейна сила, да формулира це-
лите Ti задачите па социалистическото развитие, е 
несъстоятелен. Партията не може да застане па пози-
циите па ..ненамеса“ в реалния исторически процес. 
Към силата па идеите тя прибавя силата па организа-
цията,. органически съчетава идейната с организацион-
ната функция.
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Партията изпълнява нарасналата сн роля преди 
всичко чрез идейното н организационното си влияние 
сред трудещите се. Целите и задачите, конто тя фор-
мулира, са верен израз на интересите на трудещите се 
и поради това те активно участвуват в социалистиче-
ското строителство. Партийните организации и отдел-
ните комунисти — със своя марксистко-ленински под-
ход към въпросите, които възникват в хода на строи-
телството иа социализма и комунизма, и със своя при-
мер възпитават народа в духа на светлите идеали на 
новото общество. Поради това ръководната роля иа 
партията не е натрапена на обществото, а е естествен 
резултат от народополезната дейност па комунистите 
и партийните организации, на партията като велик 
съюз иа елниомишлепици.

В етапа па изграждане на развито социалистиче-
ско общество се създават още по-благопрнятнп пред-
поставки партията да изпълнява своята организацион-
на функция в научното управление на социалните про-
цеси. Най-съществено значение тук нма фактът, че ко-
мунистическата партия па работническата класа пре-
раства в марксистко-ленински авангард на народа, ста-
ва партия на целия народ. Заедно с това трябва да се 
изтъкне, че като изразява н защищава интересите на 
целия народ, Комунистическата партия продъпжава 
да провежда ясно изразена класова, пролетарска по-
литика. Нейните принципи, цел« и задачи, нейният 
подход към процесите и явленията в социалния живот 
са последователно класово-партийни.

Важно условие партията да изпълнява както орга-
низационната, така и идеологическата сн функция е 
правилният подбор н възпитание на кадрите. Кадрите 
са ядрото, което води след себе сн актива, редовите 
комунисти H всички трудещи се. Затова на работата с 
кадрите партията винаги е отдавала голямо значение.

В съвременните условия ролята и отговорността на 
кадрите в системата па социалното управление силно 
нараства н се усложнява. В Програмата на партията 
се подчертава, че към досегашните изисквания — поли-
тическа преданост, усвояване на марксистко-ленинска-
та теория, познаване на тенденциите н перспективите 
иа развитие на обществото, овладяване на съответна 
специалност, организационни и делови качества и пр., 
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се прибавят я допълнителни изисквания към кадрите: 
да повишават своята икономическа култура, да позна*  
ват тенденциите на научно-техническата революция, да 
овладяват постиженията на теорията на управлението, 
да се С1юбраэяват с действието на пеикономнческнте 
фактори в производството и в другите области на жи-
вота (социална психика, морал, бит, културноестетн*  
чески интереси); да изучават настроенията, предложи*  
ннята и мненията па колективите, да познават техни*  
те нужди il интереси и да умеят да гп свързват с ин-
тересите на колектива п обществото.

В етапа на изграждане па развито социалистиче-
ско общество се издига ма по-висока степен научното 
равнище на партнйио-организационната дейност. Расте 
ролята па партийните органи като органи за политиче-
ско ръководство. Усъвършенсгвупа се системата иа ин-
формация, развиват се конкретните научни изследвания, 
което дава възможност да се приемат обосновани п 
ефективни решения. По-съвършеиа става организация-
та па проверка на изпълнението. „Партията сн поставя 
за цел — се изтъква в Програмата на БКП, — разви-
тието на науката да достигне равнище, при което ця-
лата дейност — политическа, икономическа, идеологи-
ческа, възпитателна, управленческа и пр. — да се осъ-
ществява напълно върху научна основа, в съответствие 
с марксистко-ленинската теория, с постиженията иа 
научио-техинческата революция/

Въпроси н задача:

1. B какво сс изразява усложняването па задачите в стана па из-
граждане па развито социалистическо общество и как то сс «г. 
разява върху работата па партията?

2. Покажете как партията па съвременния етап разработва научно 
проблемите на социалистическото строителство.

3. Обосновете теоретическия извод, направен па Десетия конгрес, 
че партията постепенно става партия на целня народ.

БКП -f*  ВИСША ФОРМА НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ,

& 

Работническата класа, селяните-кооператори и интели-
генцията прн социализма имат много н различии по ха-
рактер и социални функции организации. В този факт 
намира израз социалистическият демократизъм, реал-
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ната възможност за политическа н социална изява на 
трудещите се. Различните социални, професионални, 
творчески н други организации решават специфични 
задачи, задоволяват определени социални потребности. 
Така например ДКМС е боева организация иа младеж-
та, пръв помощник на партията н верен изразител на 
интересите и стремежите на младото поколение.

Комунистическата партия е висша форма на соци-
ално-политическа организация, защото изразява ко-
ренните интереси на работническата класа н всички 
трудещи се, определя в съответствие с принципите па 
марксизма-ленинизма стратегическата линия па раз-
витие на страната, мобилизира и ръководи трудещите 
се на борба за изграждане на социализма и комуниз-
ма. Партията ръководи останалите организации на 
работническата класа.

Как е изградена Българската комунистическа партия

Основен принцип в организационния строеж па партия-
та е демократическият централизъм, който означаю:

— изборпост па всички ръководни органи от долу 
до горе — от бюрото иа първичната партийна организа-
ция до Централния комитет на партията;

— периодична отчетност на партийните органи пред 
своите партийни организации и пред по-внсшпте орга-
ни. За целта се провеждат отчетио-изборип събрания и 
конференции, а на всеки пет години — конгрес па пар-
тията;

— строга партийна дисциплина и подчинение на 
малцинството на мнозинството. След като de обсъди п 
реши даден въпрос, всеки член на партията е задължен 
да работи, за неговото изпълнение;

— безусловна задължителност па решенията на 
по-внешнте органи за по-ннзшнте. Това осигурява едно-
посочност и единодействие па партията като цяло, да-
ва възможност успешно да сс решават задачите ц ; со-
циалистическото строителство. ‘

Комунистическата партия е образец на демократи-
зъм. Демократизмът намира израз: в правото па пар-
тийните организации самостоятелно, но в границите на 
партийната линия и политика, да решават местни въ-
проси; в изборпостта на ръководните органи, което ста-
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ва чрез таено гласуване; в системното обновяване . па 
партийните органи н приемствеността в ръководството.

Висш принцип на партийното ръководство е колск*  
тнвпостта. Партийните решения се изработват с учас-
тието па широк кръг активисти, а най-важните — чрез 
обсъждане в партийните организации’ и от всички кому-
нисти. Нагледен пример за демократизъм са решения-
та на конгресите на партията, в конто е отразен умът н 
мъдростта па цнлата партия, на всички нейни поколе-
ния и дейци.

Върховен орган иа Българската комунистическа 
партия е нейният конгрес. Редовните конгреси сс сви-
кнат от Централния комитет не по-рядко от едни път па 
пет години, а извънредните конгреси — по почни на 
Централния комитет или по искане на не по-малко от 
една трета от общия брой на членовете, конто са бпли 
представени*  па последния конгрес. Конгресът избира 
Централен комитет на партията, а последният — По-
литбюро h Секретариат на ЦК на БКП. Политбюро 
ръководи работата па ЦК между пленумите, а Секрета-
риатът — текущата работа от организационно-изпълни-
телен характер п проверката на изпълнението па пар-
тийните решения.

Дсйствеността на организационния строеж на пар-
тията е изпитана н проверена в цялата досегашна ра-
бота н борба па партията. Партията е жив политически 
организъм, който се развива и обогатява формите па 
своята дейност в процеса па изграждане на социализ-
ма и комунизма. Тази отличителна черта п дава възмо-
жност винаги да бъде в крак с потребностите па живо-
та, да усъвършспствува непрестанно и да издига силата 
па своето въздействие върху общественото развитие.

Партийният член — вдъхновен борец за социализъм 
н комунизъм

Бк.гфската комунистическа партия е силна с висока-
та с’лмателност и активността на своите членове, с тях-
ната способност да водят след себе сн трудещите се в 
битката за социализъм п комунизъм. Партията изисква 
от своите членове да признават Програмата н устава, 
активно да участвуват d строителството па социализма, 
да работят в една от партийните организации, да из-
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пълняват партийните решения. Всеки партиен член е 
длъжен да служи за пример в трудовата си дейност, 
да повишава своята професионална квалификация и 
обща култура, да овладява техниката и прилага челния 
опит, да се бори за висока производителност па труда, 
да пази и увеличава социалистическата собственост.

Българската комунистическа партия отдава особе-
но голямо значение на връзките на комунистите и пар-
тийните организации с народа. В това тя вижда източ-
ника иа своята сила и непобедимост. Комунистът е длъ-
жен да се отзовава своевременно па нуждите на труде-
щите се, да разяснява на безпартийните политиката и ре-
шенията па партията и да съдействува за активното им 
участие в стопанското и културното строителство.

Комунистът ие е само мечтател, ио п активен бо-
рец за тържеството на комунизма. От него партията 
изисква да участвува дейно в обществено-политическия 
живот, в ръководенето па стопанското н културното из-
граждане иа страната и в управлението на държавата; 
да спомага за развитието па социалистическите общес-
твени отношения.

Теоретическа основа иа партията п на нейната дей-
ност е марксизмът-ленинизмът. Затова уставно задъл-
жение на всеки комунист е да усвоява идеите на марк-
сизма-ленинизма и да гн разпространява сред'трудещи-
те се, да съдействува за възпитанието па новия човек, 
решително да се бори срещу буржоазната идеология н 
религиозните предразсъдъци, против всякакви отклоне-
ния от марксизма-ленинизма, против проявите иа анти-
комунизъм и антисъветизъм.

В отчетния доклад иа ЦК иа БКП пред Десетия 
конгрес др. Тодор Живков посочи: „Пашата партия с 
право може да се гордее, че в Народна република Бъл-
гария марксизмът-ленинизмът се е превърнал във вели-
ка материална сила, че като теория и като практика 
оказва могъщо влияние върху съзнанието на масите*  

Комунистическата партия е ковачница па повия чо-
век. Поставила сн за върховна цел да преустрои живо-
та на основата на действителния хуманизъм, свободата, 
равенството h  правдата, партията изисква от своите чле-
нове да служат за пример с личния си живот, да бъдат 
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непримирими към еснафщпната, моралната разпуснатост, 
ходатайството и другите отживелици от миналото.

Като висша форма на демократическа организация 
партията не само възлага на своите членове важнп и 
отговорни задължения, но нм предоставя н големи пра*  
ва: да избират и да бъдат избирани в партийните орга*  
нн, да участвуват в обсъждането на въпросите на по*  
лнтнката и практическата дейност на партията на пар-
тийните събрания, конференции, конгреси, заседания на 
партийните комитети и в партийния печат, свободно да 
се изказват и да правят предложения, когато се вземат 
решения.

Характерно демократическо право на партийните 
членове е да критикуват на партийни събрания и дру-
ги партийни форуми слабостите и грешките на псекн ко-
мунист, независимо от това дали той е редови член, 
или ръководител. Комунистът има право да участвува 
лично винаги, когато се взема решение за неговата дей-
ност нлн поведение, както н да се обръща с всякакви 
въпроси и заявления към която н да било партийна ор-
ганизация, включително и към ЦК н конгреса, н да ис-
ка отговор на тях.

Партията и другите органи за социално управление

Българската комунистическа лартня заема ръководно 
място в структурата н функционирането на системата 
за социално управление. Под нейно ръководство се из-
гражда съвременна, научно-обоснована система за уп-
равление, която отговаря па изискванията на етапа на 
развито социалистическо общество.

Едно от основните условия, за да функционира оп-
тимално системата па управление, е точно да се раз-
пределят компетенциите н функциите на различните 
държавни и недържавни органи. Партията нс подменя 
държавната власт. Държавните органи в социалистиче-
скою общество, избирани от народа по демократичен 
път, непосредствено осъществяват функциите на власт-
та и управлението. Те издават нормативни актове, раз-
пореждания и заповеди, с които по държавноправен 
път регулират обществените отношения, правата н за-
дълженията па гражданите н па трудовите колективи. 
Обществените организации въздействуват върху разви*  
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тието па социалистическото общество с други, кедър*  
жавип средства, като мобилизират трудещите се в името 
на социализма и комунизма.

Програмата па БКП определя следните основни 
функции на обществените организации:

— да въвличат пародиите маси п социалистическо-
то строителство, да ги мобилизират за изпълнението на 
партийната политика;

— да изразяват и защищават специфичните интере-
си на различните слоеве от населението: икономически, 
културни, социални, професионални и други;

— да работят за издигането и укрепването иа социа-
листическата съзнателност на народните маси, да бъдат 
масова школа за тяхното комунистическо възпитание;

— да въвличат трудещите се в управлението на об-
ществото, да участвуват все по активно в държавната 
дейност. С развитието на социалистическата демокра-
ция това участие ще нараства, ще се разширява кръгът 
па компетенциите на обществените организации.

Естествено отделните обществени организации — 
профсъюзите, Отечественият фронт, Комсомолът — 
имат специфични задачи. В зависимост от мястото си в 
общсствепо-полптнчсската структура на социалистиче-
ското общество, обсега иа действие, членския си състав 
те оказват различно по характер, по дълбочина и по 
значение въздействие върху развитието на обществото.

Социалистическото развитие води към все по-тясно 
обвързване и синхронизиране на дейността на държав-
ните органи и обществените организации. Развива се 
обществено-държавното начало в управлението особепс 
в областта на културата.

Големи грижи партията полага за развитието па 
Димитровския комунистически младежки съюз, който 
е неин пръв помощник в работата п за комунистическо-
то възпитание и всестранното развитие на младото по-
коление, за въвличането му в социалистическото стро-
ителство, неин резерв и активен участник в целокумшя 
живот па страната ни. Работата на комсомолските*орга -
ни, организации н дружества се насочва п контролира от 
съответните партийни комитети н организации. Партия-
та съдействува да се развива самодейността па комсо-
молските организации и младежкото самоуправление, 
помага да се разпространяват техните полезни начинания.
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„Партията ще регулира — е записано в Програма*  
та па БкП — и координира отношенията между дър-
жавните органи и обществените организации по такъв 
начни, че па всяка степен от движението към зрялото 
социалистическо общество да се осигурява развитието 
на социалистическата демокрация, да се обогатяват 
нейните форми, да се съединява държавната дейност 
с широката инициатива па обществените организации 
и развитието па обществено-държавното начало?

По-нататъшпото развитие па партията като ръко-
водна и направляваща сила в социалистическото стро-
ителство е основно условие да се усъвършепствува си-
стемата за социално управление, да се повишава нейна-
та ефективност. Партията е и трябва да бъде образец 
за паучпост и действепост в управлението, за широк 
социалистически демократизъм, за органическо един-
ство на теорията н практиката.

Новата Програма, утвърдена па Десетия конгрес, 
научно обосновава издигането на ръководната роля па 
Българската комунистическа партия. Нашата партия 
такава, каквато е днес *-  силна, целеустремена, с огро-
мен авторитет сред трудещите се, и такава, каквато ще 
бъде утре, в идните години п десетилетия, е залогът, че 
чертите на зрелия социализъм ще стават все по-зрнми 
h все повече ще се приближаваме към светлото кому-
нистическо бъдеще.

Въпроси и задачи:

1. Анализирайте и илюстрирайте с примери основните изисквания 
на демократическия централизъм.

2. Какъв е вашият идеал з.т комуниста?
3. Направете анализ на работата на вашата комсомолска организа-

ция в светлината иа изискванията, конто партията пост,тия пред 
Комсомола.

ОБОБЩНТЕЛЕН ПРЕГОВОР
s

1. Комунизмът — свстяо бъдеще на човечеството. Ис-
торията па човечеството до пролетарската революция - 
смяна па господството на една експлоататорска класа 
с друга. Мисията па пролетариата — да освободи човс? 
чеството завинаги от експлоатацията и подтисничество-
то н да изгради безкласово общество па свободни хора.
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2. Историческата обреченост на капитализма и не-
избежността на победата на комунизма. Капитали-
змът — преходно стъпало в историята па човешкото об-
щество. Развитие на производителните сили и класови-
те противоречия при капитализма. Империализмът — 
последна фаза на капиталистическото общество, наве-
черие иа пролетарската революция.

9. Комунизмът — най-прогреенвен обществен строй. 
Ликвидирането па експлоатацията иа човек от човека и 
изграждането па единната комунистическа собстве-
ност — база за установяване на общество па пълно со-
циално равенство. Високоразвитата материално-техни-
ческа база на комунизма н комунистическият принцип 
па разпределение: „от всекиго според способностите, на 
псекиго според потребностите**  — база за пълно задо-
воляване жизнените потребности на личността при ко-
мунизма. Развитието на науката, образованието н кул-
турата — основа за духовното развитие на личността.

Комунизмът утвърждава мир, труд, свобода, ра-
венство, братство и щастие за всички народи па земята.

а) Комунизмът утвърждава вечен мир на земята. 
Премахването па частната собственост и националното 
подтисничество отстранява мотивите за войни. Ликви-
дирането на експлоататорските класи избавя човечест-
вото от ужасите па войната.

б) Комунизмът осигурява условия за творческо при-
лагане на труда на всеки член на обществото. Ликвиди-
ране на безработицата, която е продукт па капитали-
стическото общество. Премахване на паразитизма па 
отделни личности и обществени класи. Превръщане иа 
труда в първа жизнена необходимост на човека. Засил-
ване творческия характер на труда. Всестранно разви-
тие па способностите па човека.

в) Комунизмът осигурява пълна свобода и равен-
ство па личността. Ликвидиране на материалните, кла-
совите h  др. предпоставки за социално неравенство меж-
ду хората.

г) Комунизмът утвърждава братство и щастие за 
всички народи. Изчезване на неравноправните отноше-
нии между нациите. Създаване па световно комунисти-
ческо стопанство, регулирало по единен план, изграж-
дано чрез разширяване п задълбочаване на ннтеграцня- 
ia па социалистическите страни н по-нататъшното им 
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развитие по пътя на комунизма. Все по-тясно и все-
странно сближаване на нациите до пълното нм сливане 
в бъдеще върху основата на общността иа техните ико-
номически н духовни интереси. върху основата па брат-
ската дружба и сътрудничеството.

4. България — страна на победилия социализъм. 
Изграждането на материално-техническата база па со-
циализма — велико достижение на българския народ. 
Господство на социалистическите производствени отно-
шения. Развитие па социалистическия принцип на раз-
пределение. Навлизане на България в етапа па изграж-
дане на развито социалистическо общество. Развитото 
социалистическо общество — завършващ етап в разви-
тието па социализма.

5. Борбата за победата на социализма и комуниз-
ма — генерална линия на световното комунистическо и 
работническо движение. Работническите п комунистиче-
ските партии — обединени от идеята за построяване на 
комунистическо общество в света. Трите потока на све-
товния революционен процес: световната социалистиче-
ска система п революционният процес; работническата 
класа в капиталистическите страни в борба срещу мо-
нополите, за мир и демокрация; нацноналноосвободп- 
телиото движение и социализмът.

6. Марксизмът-ленинизмът — ръководство за дей-
ствие в борбата за победата на комунизма. Марксиз-
мът-ленинизмът — теория па пролетариата за творческо 
преобразявано на света, теория — потвърдена от рево-
люционната практика, теория — непосредствено ръко-
водство за изграждане на комунизма в страните gt  све-
товната социалистическа система. Овладяването па 
марксизма-ленинизма — жизнена необходимост на все-
ки гражданин — строител на комунизма.
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